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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 
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 انیتر از گر انیگر
 

 جوجو یفاط

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 مقدمه

 یباسمه تعال
 

عشق ناخود اگاه می آید... برای امدنش از کسی اجازه نمیگیرد انقدر اهسته 
 می اید که هیچ کس متوجه امدنش 

نمیشود...هرچه بیشتر مقاومت نشان دهی برای زمین زدنت مصمم تر 
میشود...هر چه مغرور تر باشی بیشتر برای بدست اوردنت تالش میکند و 

مام وجودت را با خود عجین کرده ناگهان وقتی به خود می ایی میبینی ت
است و با هر بار نفس کشیدنت انرا احساس میکنی...تک تک سلولهایت 

زمزمه عاشقی سر میدهند و انجاست که سخت ترین ضربه را به تو میزند و 
 تو را تنها میگذارد...واین است که داستان زندگیت میشود:

 ))گریان تر از گریان((
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 پیشگفتار
 یتعالباسمه 
 

 ستین یکم گناه یگناهیعشق ب وانیدرد
 .رودیاز دامان پاک خود به زندان م وسفی
از  سرنوشت رو شهیکه معتقدن م ییبه تمام کسا کنمیم میرمان رو تقد نیا

که معتقدن عشاق  ییبه تمام اونا کنمیم میتقد نیســـــر نوشت و همچن
وصال رو  نیا یـــــدبهایاگه به هم برسن با ایو  رسنیبه هم نم یواقع

 بپردازن.
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 انیتر از گر  انیگر 

 یباسمه تعال
 

 فصل اول.
  )))هستی(((                                                                                                                    

در حالیکه به کویر بی انتهای روبه رویم مینگریستم سکوت و تنهایی کویر 
ن همومرا با خود به سالها قبل برد و در قسمت گذشته خیالم رهایم ساخت.

قسمت از ذهنم که همیشه سعی در فراموشی و پاک کردن اون داشتم.. اما 
نمیشد چون گذشته زندگیم باری دیگر در حال تکرار بود و اتفاقی که 

همیشه از اون میترسیدم در حال وقوع.. به اینجا اومدم تا مهمترین اعتراف 
که منو  کسی زندگیم رو از خودم بگیرم اعترافی در باره ی احساسم نسبت به

در تنهایی محض تنهای تنها گذاشت...وهمین اعتراف بود که ادامه ی 
 زندگیم رو میساخت...

 ))بخش اول:نوجوانی((
با نگاهی سرد و بی روح به دیوار روبه روم خیره شده بودم.همه چیز برام 

تکراری و بیهوده شده بودن.هرروز به امید اینکه تمام اتفاقات اخیر خوابی 
ده چشم باز میکنم و هر شب با نا امیدی سر بر بالین میذارم.اینکه بیش نبو

زندگیم بخواد اینطوری ادامه پیدا کنه خیلی برام سخته...هیچوقت فکر 
نمیکردم به چنین جایی برسم به ته دره ناامیدی سقوط کرده بودم و صعود 

 خیلی سخت بود.
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اق شد...با دیدنم ضربه ای به در خورد و بعد از چند لحظه مارال وارد ات
اشک در چشماش حلقه بست و با لحن مهربونی گفت:تو که هنوز حاضر 
نشدی خواهری.بلند شو دیر میشه ها...بهش نگاه کردم.دوست داشتم لب 
باز کنم و از ته دل فریاد بزنم ولی نمیتونستم.دست خودم نبود تا میخواستم 

ه م به همه بگم کحرف بزنم بغض لعنتی راه گلومو سد میکرد. دوست داشت
این اتفاق چجوری افتاده ولی نمیشد.دو ماه از اون حادثه شوم میگذشت 
ولی هنوز هیچکس نمیدونه چرا اون اتفاق افتاد...به کمک مارال از جام 
بلند شدم و لباس پوشیدم.دو هفته ای میشد که به اصرار مارال و داداش 

ن تنها یک چیز بود طاها به روانشناس مراجعه میکردم ولی عکس العمل م
سکوت...به همراه مارال از پله ها پایین رفتیم داداش طاها داخل ماشین 

منتظرمون بود.مارال در عقب رو برام باز کرد و نشستم.داداش طاها به سمتم 
برگشت و گفت:علیک سالم خانوووووم...در برابرش تنها سرم رو تکون 

یکرد تا لبخند رو مهمون دادم. کالفگی از چشماش میبارید.تالش زیادی م
ل*ب*ا*م کنه اما موفق نمیشد...هوا خیلی گرفته بود.این گرفته بودن هوا 

ربط عجیبی با دل من داشت دل منم مدتها بود که گرفته بود.گرفته و 
دلتنگ.دلتنگ برای کسایی که تمام زندگیم بودن و درحال حاضر کنارم 

 ودم داشته باشمشون. نبودن و فکرمیکنم دیگه هم قرار نیست درکنارخ

با صدای داداش طاها که در رو برام باز کرده بود به خودم اومدم:هستی جان 
بیا پایین رسیدیم...از ماشین پیاده شدیم و وارد مطب شدیم.منشی با 
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دیدنمون لبخندی زد و رو به من گفت:بفرمایید..خانوم حق جو منتظرتون 
 هستن.

وی صندلی نشستن و من وارد اتاق داداش طاها ومارال طبق روال همیشه ر
 شدم...

خانوم حق جو با دیدنم لبخندی زد و گفت:سالم هستی جون خوبی 
 عزیزم؟

نگاه سرد و بی روحم رو به چشماش دوختم.با مهربونی گفت:االن این نگاه 
 به معنی جواب سالم من بود...

باز هم سکوت...خانوم حق جو از جاش بلند شد و اومد کنار من نشست 
 دستامو در دست گرفت و گفت:تا کی 

میخوای به این رفتارت ادامه بدی خانومی..فکر کردی با سکوت کردن همه 
چی درست میشه؟نه بر عکس سکوت در این شرایط وجودتو داغون 

ون و دل به صحبتای تو میکنه.تو االن بایدحرف بزنی من اینجام تا با ج
گوش بدم و بعد با استفاده از تجربه هام راهنماییت کنم.حساب کن،با 
امروز میشه نزدیک ده روز که داری میای مطب من ولی هیچ نتیجه ای 

 نگرفتیم.هستی جان خواهش میکنم سعی کن حرف بزنی....
 خانوم حق جو که از سکوت مدت دار من کالفه شده بود از جاش بلند شد

و به سمت میزش رفت در همون حال گفت:یک روانشناس در صورتی 
میتونه به کسی کمک کنه که خودش بخواد وگرنه هیچ فایده ای نداره االن از 

اینجا برو و وقتی برگرد که تصمیم گرفتی حرف بزنی...منم زنگ میزنم 
میگم حق ویزیت این جلسه رو ازت نگیرن...تلفن رو برداشت و مشغول 
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یری شد.تمام توانم رو در صدای سردم ریختم و گفتم:همه چیز از شماره گ
اون مسافرت لعنتی شروع شد...تعجب رو میشد به وضوح در چشمان 

خانوم حق جو دید.لبخندی زد و تلفن رو سر جاش گذاشت گفت:خب 
 ادامه اش؟

تعطیالت تابستونیم تازه شروع شده بود...یک هفته ای از تابستون -
تصمیم گرفت برای تغییر حال و هوا یک سفر سه چهار  میگذشت که بابا

روزه به شمال بریم.اخه مامان زیادی از کارکردن خسته شده بود...تصمیم 
گرفتیم فردای همون روز که حرف سفر زده شده بود به سمت شمال حرکت 

کنیم.قرارمون این بود که داداش طاها و مارال هم چند روز بعد به جمع ما 
مارال هنوز توی دانشگاه کار داشت و نمیتونست همون روز بپیوندن.چون 

همراهمون بیاد...میخواستیم بعد از شمال به قول حامد ایران گردی 
کنیم.صبح روزی که میخواستیم حرکت کنیم بارون شدیدی گرفت.مامان به 

بابا گفت بهتره هروقت بارون قطع شد حرکت کنیم ولی بابا گفت که 
.باالخره راه افتادیم.به خاطر بارون ترافیک شدیدی تابستونه و باروناش..

بوجود اومده بود...یک ساعتی مونده بود تا به ویالمون در شمال برسیم که 
حامد داداشم شروع به بهانه گیری کرد و گفت گرسنه است.بعد از اون منم 
که نه صبحانه خورده بودم و نه شب گذشته اش شام باهاش یکصدا شدم و 

ستیم که ماشین رو جای یک مغازه نگه داره تا ما بتونیم خرید از بابا خوا
کنیم.مامان مخالف بود میگفت به خاطر بارون جاده ها لغزنده است و 

راننده ها کنترلی روی ماشینشون ندارن. میگفت اگه ماشینو نگه داریم 
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ممکنه اتفاقی بیوفته.ولی من و حامد زیر بار نمیرفتیم.باالخره موفق شدیم و 
با ماشینو یک گوشه نگه داشت و به من گفت سریع هرچی الزم داریم با

بخرم.فقط من از ماشین پیاده شدم.حامد میخواست همراهم بیاد اما من 
مانع شدم و گفتم تو دو ساعت طولش میدی تا یک چیزی بخری...اشک 

                                                      پهنای صورتم رو خیس کرده بود...                                            
ادامه دادم:اون میخواست با من بیاد ولی من نذاشتم.مامان گفت اون منطقه 

برای پارک خطرناکه ولی من پافشاری کردم...همه ی اتفاقاتی که افتاد 
تقصیر من بود..گریه ام به هق هق تبدیل شده بود.حق جو دستم رو داخل 

رفت و گفت:اروم باش عزیزم...اروم...کمی اروم شدم..                                                                            دستش گ
حاال اگه دوست داری ادامه بده وگرنه بقیه اش رو بذاریم برای جلسه ی -

همه چیزو نگم بعد.                                      میدونستم اگه همین امروز 
دیگه هیچوقت موفق نمیشدم.به همین علت به ارومی شروع به توضیح بقیه 

ماجرا کردم:از ماشین که پیاده شدم به سرعت رفتم داخل مغازه و تمام 
خریدای الزم رو کردم داشتم پولشون رو حساب میکردم که صدای 

 یعوحشتناک برخورد دو تا ماشین توجه همه رو به خودش جلب کرد...سر
از مغازه زدم بیرون.عده ی زیادی اطراف ماشین جمع شده بودند.یک 

ماشین بزرگ با یه ماشین دیگه برخورد کرده بود.در دل برای سرنشینای 
ماشین واقعا ناراحت شدم.به پشت سر برگشتم تا سوار ماشین خودمون بشم 

 ین مااما هر جا رو که نگاه میکردم هیچ اثری ازش نبود.تازه فهمیدم که ماش
جلوی مغازه پارک شده بود.با وحشت به عقب برگشتم.تمام نیروم رو در 

پاهام ریختم و به سمت ماشین تصادفی دویدم.مردم رو کنار زدم و خودم 
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رو به ماشین رسوندم....ادامه ی حرفم رو با هق هق بیان کردم:با دیدن چهره 
خون،روی زمین  ی مادر،پدر و تنها برادرم که نه سال بیشتر نداشت غرق در

افتادم.اون صحنه بدترین صحنه ی عمرم بود.خون صورت هر سه شون رو 
پوشونده بود.زمزمه هایی که اطرافم بود بیشتر از هرچیزی عذابم میداد مردم 

میگفتن مطمئنا سرنشینای ماشین تموم کردن. ولی من مطمئن بودم که 
دنیای پست تنها  عزیزام زنده میمونن.مطمئن بودم که بابام منو توی این

نمیذاره.مادرم دخترشو تنها نمیذاره من اطمینان داشتم....ولی اون موقع من 
نمیدونستم سرنوشت چقدر بیرحم و سنگدله.دست روی چیزایی میذاره که 
برای فرد با اهمیت ترین ها هستن.پدر و مادر من برام همه چیز بودن.از اون 

ا هیچ کس حرف نزدم.تنهای تنها روز من با خودم و زندگیم لج کردم دیگه ب
شدم.دو ماه فقط به در و دیوار نگاه کردم این تنهایی یک چیز بهم داد و 

خیلی چیزا رو ازم گرفت...لبخند زدنو ازم گرفت.شاد بودن و سرزنده بودن 
رو ازم گرفت.دوست داشتنامو از بین برد و به تاوان همه ی چیزایی که ازم 

م داد...غرور. اره تنهایی یه غنیمت برام به گرفت یک چیزو بیش از حد به
یادگار گذاشته و اون غرور بود.حاال من یک ادم افسرده و بیکس هستم که 

تنها یه ویژگی رو بیش از هر چیز دیگه ای دارم.غرورم اینقدر زیاد شده بود 
که دیگه حتی حاضر نبودم جلوی کسی اشک بریزم.توی تنهایی گریه 

جمع پرهیز میکردم.احساس میکنم همه با یه نگاه پر میکردم و از رفتن در 
از ترحم بهم نگاه میکنن از لبخنداشون متنفرم.دلم برای شادبودن برای 

لبخند زدن تنگ شده ولی نمیتونم...شاید این سرنوشتم بوده.من تا قبل از 
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این اتفاق معتقد بودم که هر انسانی در نبرد با سرنوشت شکست میخوره.اما 
یدن حرفای داداش و شما در این مدت براین باورم که هر کس االن باشن

اراده کنه میتونه در برابر سرنوشت بایسته و جوری زندگی کنه که خودش 
میخواد.ولی یه چیزی تمام انگیزمو از بین میبره و اون اینه که باید برای کی 

 برای چی زندگی کنم و لبخند بزنم...
چیز دیگه.هیچوقت به عمق حادثه ای _من بهت میگم ولی قبل از اون یه 

 که برات پیش اومده فکر کردی؟ _منظورتون چیه؟
_ببین عزیزم تو و خانوادت عازم یه سفر شدین...ماشینی که شما با اون به 

سفر رفتین دارای چهار سرنشین بوده.از بین این چهار سرنشن تنها تو سالم 
وجو داره ولی یه بارم  موندی.به دلیلش فکر کردی؟دالیل زیادی در ذهن تو

که شده بیا مثبت فکر کنیم.شاید تو زنده موندی تا کارای بزرگ انجام 
بدی.وگرنه همون اتفاقی که برای عزیزات افتاده برای تو هم میفتاد.شاید تو 
زنده موندی تا به تمام ارزوهایی که پدرت و مادرت داشتن برسی.حرف تو 

سنگدله ولی همین سرنوشت یه  کامال درسته که میگی سرنوشت بیرحمه و
فرصت دوباره به تو داده تا زندگی کنی. حرفمو اصالح میکنم تا درست 

زندگی کنی.اگه تو خودت نخوای هیچ کس نمیتونه بهت کمک کنه ولی 
اینکه امروز بعد دوماه شروع به حرف زدن کردی یعنی هنوز اشتیاق برای 

وب اینکه بد نیست زندگی داری.میگی تنهایی زیادی مغرورت کرده خ
غرور برای یه زن الزمه.ولی به شرطی که درست ازش استفاده کنی.از این 
غرور برای باال بردن خودت در زندگی استفاده کن.تو هنوز خیلی فرصت 

داری.و مهم تر از همه خیلی خواهان داری.یه خواهر داری که حاضره 
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ینده ات براش مهمه جونشو برات بده.یه شوهر خواهر داری که اینقدر تو و ا
که دو هفته است از کار و زندگیش زده و به تو میرسه و خوِد تو اینقدر 

دوسش داری که  داداش صداش میکنی و از همه مهمتر یه دخترخاله داری 
که من که یه غریبه ام متوجه شدم برات جون میده.چند باری که همراهت به 

ر از همه دوست داشتن رو به اینجا اومد من ترس،نگرانی،غم و اندوه و بیشت
وضوح در چشماش دیدم.میدونی هر روز که همراهت به اینجا میومد وقتی 

تو از اتاق بیرون میرفتی پشت سر تو وارد اتاق میشد و به من چی میگفت 
اره میدونی...با تعجب در چشمان خانوم حق جو نگاه کردم وسرم رو به 

 عالمت منفی تکون دادم.
با نگرانی بهم میگفت هستی مثل خواهرمه حاضرم لبخندی زد و گفت:

زندگیمو بدم ولی دوباره لبخندشو ببینم. میگفت تو ازش دوری میکنی و 
باهاش حرف نمیزنی تا تخلیه شی ولی حاضره هر کاری بکنه تا سالمتیتو 

دوباره بدست بیاری و من از دردی که توی چشماش بود متوجه شدم واقعا 
ه هرکاری برات انجام بده. بعدتومیگی هیچکس داره راست میگه و حاضر

وجود نداره که به خاطرش به زندگیت ادامه بدی.یه ماه دیگه مدارس دوباره 
شروع میشن تو هنوز هفده سالته و کلی راه در پیش داری.ازت میخوام بری 

و به تمام حرفای که زدم خوب فکر کنی.تو دو راه داری.اولیش اینه که  
و در راه رسیدن به اهدافت تالش کنی دومیشم اینه که مثل  دوباره اراده کنی

یه انسان افسرده دائما گریه کنی و دیگرانو ازار بدی.یه نگاه به خواهرت بنداز 
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از غم تو داره دیوونه میشه.به خاطر اوناهم که شده یه یا علی بگو و دوباره 
 بخشی  شروع کن.من مطمئنم تو راه درازی در پیش رو داری.لبخند ارامش

            بهم زد.                                                                                                                      
از جام بلند شدم.دستی به صورتم کشیدم جلوی شالم از شدت گریه خیس 

فتم.داداش طاها و شده بود.از خانوم حق جو تشکر کرده و از اتاق بیرون ر
مارال با دیدنم از جاشون بلند شدن و بعد از هماهنگ کردن قرار بعدی از 

مطب بیرون اومدیم.در طول راه هیچکس حرفی نمیزد چون میدونستن 
عکس العمل من تنها سکوته.با صدای گرفته ای گفتم:داداش میشه لطفا 

شدت تعجب پاش همینجا نگه دارین من میخوام برم مزار...داداش طاها از 
و روی ترمز فشار داد و ماشین با صدای خفیفی متوقف شد.هر دو به سمتم 

برگشتن.کم کم از بهت بیرون اومده و لبخند زدن.داداش طاها با لحن 
شادی که حدود دوماه بود ازش استفاده نکرده بود رو به مارال گفت: دیدی 

 گفتم من مطمئنم هستی بر مشکالتش غلبه میکنه...
ل در حالیکه اشک تو چشاش جمع شده بود به من گفت:قربون صدای مارا

نازت بشم خواهری که دلم براش یه ذره شده بود........دلم برای دوتاشون 
 سوخت چه دردی رو تحمل میکردن و به روی خودشون نمیاوردن.

سعی کردم بغضم رو کنار بزنم و با یه صدای لرزون گفتم:ادم وقتی زبون باز 
رف میزنه که دلیلی برای حرف زدن داشته باشه ولی من میکنه و ح

نداشتم.شاید یه شوک بود شوکی که هنوزم قادر نیستم باورش کنم ولی دیگه 
هم نمیتونستم سکوت کنم.قلبم داشت پاره میشد ولی نمیتونستم حرفی 

بزنم.حرف میزدم که چی بشه که بگم مصوب مرگ پدر و مادرم منم.خب 
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افتاد؟از غمم کم شد یا از احساس  االن گفتم چه اتفاقی
گ*ن*ا*هم؟هیچکدوم فقط با یاداوری اون ماجرا با تعریف اون ماجرا نابود 
شدم...داغون شدم..خانوم حق جو میگفت باید دربرابر مشکالت ایستادگی 

کنم این حرفو پدرمم بارها بهم زده بود ولی هیچکدومشون نگفتن 
رابر مشکالتم بایستم و پیروز چطوری؟پدرم بهم نگفت چجوری تنها در ب

بشم بهم قول داده بود هیچوقت تنهام نذاره ولی خیلی زود بدقولی کرد.من 
توی این حادثه تنها پدر و مادر و برادرم رو ازدست ندادم خیلی چیزای دیگه 

هم توی وجودم از بین رفت.دیگه نمیتونم بخندم هیچ چیزتو دنیا شادم 
یشه یه راهی برای دوباره شروع کردن نمیکنه هیچ چیز.ایدا میگفت هم

هست ولی نگفت اگه یکی به بن بست بخوره باید چیکار کنه.برای همه ی 
ادما حرف زدن اسونه ولی همون ادما وقتی در شرایطش قرار میگیرن تمام 

حرفاشون یادشون میره.من نمیگم دیگه راهی برای برگشت وجود نداره ولی 
قبل زندگی کنم به زمان زیادی احتیاج اینو میدونم که اگه بخوام مثل 

 دارم...نمیدونم چقدر فقط میدونم به زمان احتیاج دارم.
داداش طاها ماشین رو به حرکت در اورد و در همون حال گفت:توی دنیا 

ادمی وجود نداره که بگه من از بدو تولد که به دنیا اومدم خوشبختم یا 
اولین ثانیه ی عمرم بالعکس هیچ ادمی وجود نداره که بگه من از 

بدبختم.همه ی ادما به اندازه ی ظرفیتشون مشکالت دارن.ایراد از خود 
ماست که به این مشکالت به چشم یک دشمن نگاه میکنیم و به این فکر 

نمیکنیم که مشکالت بوجود میان تا ما رو محکمتر کنن قوی تر و استوارتر 
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ه وقتی به بن بست میرسه ب کنن.پس اگه یه ادم قوی و محکم و با اراده باشه
فکر ساختن یه راه جدیده میوفته نه فرار.فرارباعث میشه انسان در ذهن 

خودش ضعیف و کوچیک باشه و این تنها چیزیه که میتونه یه ادمو از پا 
بندازه.االنم تو با سکوتت عالوه بر اینکه از گفتن واقعیت فرار کردی خودت 

ولی به موقعش.مواقعی تو زندگی رو هم نابود کردی.سکوت کردن خوبه 
ادم باید از ته دل فریاد بزنه تا خالی بشه تو توی این وهله از زندگیت به 

 جای فریادزدن سکوت کردی...
ماشین از حرکت ایستاد نگاهی به اطرافم کردم مزار بودیم.داداش به سمتم 
برگشت و با لحن ارامش بخشی گفت: تو میگی به زمان احتیاج داری ولی 

چقدر؟یه ماه دیگه تابستون تموم میشه هستی.یادت نرفته که پدر مادرت 
همیشه ارزو داشتن یه ادم موفق بشی.راهی که تو پیش گرفتی اخرش نابودیه 
نه موفقیت.اینکه در تمام طول روز بشینی تو اتاقت و به دیوار خیره بشی کم 

ی نی میبینکم اینقدر از خودت دورت میکنه که وقتی بخوای از نو شروع ک
تمام درا به روت بسته است استفاده کردن از دراییکه توی زندگی به روت 

 بازن خیلی اسون تر از بازکردن درای بسته است...
پس از کمی مکث لبخندی زد و گفت:حاال هم تا بیشتر از این سرتو بدرد 

 نیاوردم برو.ولی وقتی رفتی پیش پدر و 
 حرف بزن تا تخلیه بشی..... مادرت فقط گریه نکن.حرف بزن اینقدر

_ممنون داداش...خواستم از ماشین پیاده شم که مارال گفت:صبر کن 
هستی منم باهات میام...تو دلم خداخدا میکردم بذاره کمی تنها باشم 

 داداش طاها خطاب به مارال گفت:بهتره بذاری تنها بره....
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رومش چی به _حالش بد نشه..نمیدونم داداش طاها  اون لحظه با نگاه ا
مارال فهموند که مارال به من اجازه داد کمی تنها باشم....ازماشین پیاده 

شدم....از این مکان متنفر بودم ولی االن باید برای مالقات خانواده ام به 
 اینجا میومدم.

روی زمین زانو زدم مقابلم سه قبر در کنار هم قرار داشت.قبر مادرم،پدرم و 
حلقه زد.با بغض گفتم:دارین منو میبینین اره؟اگه برادرم...اشک در چشمام 

میبینینم تعجب نکنین.واقعا اینی که جلوتون زانو زده منم همون هستی 
 سرزنده و شاد...

باباجون تو بهم بگو.بهم بگو چی شد؟چرا کارم به اینجا کشیده شد.قلبم 
ه یه کداره از درد پاره میشه.این بالیی که سرم اومده به تاوان کدوم اشتباه

انجام دادم.به تاوان کدوم کار باید برای شادکردن اطرافیانم لبخند بزنم وقتی 
قلبم پر از غمه...مامانی کاش االن پیشم بودی اگه پیشم بودی سرمو 

روشونه ات میذاشتم و به اندازه ی تموم دردای ناتمومم رو شونه هات اشک 
وم شده.به اندازه ی تممیریختم.به اندازه ی تموم حسرتایی که تو قلبم دفن 

تنهائیام.ای کاش هیچوقت به اون مسافرت نمیرفتیم.ای کاش میشد زمان 
رو به عقب برگردوند اگه میشد اینکارو میکردم و بهتون میگفتم چقدر 

دوستون دارم.هیچوقت فکر نمیکردم هیچ چیز تو دنیا بتونه منو اینجوری از 
تی ام نمیذاری؟مگه نمیخواسپا در بیاره.بابایی مگه نمیگفتی هیچوقت تنه

 یه دختر محکم و استوار ازم بسازی پس چی شد؟...
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دستم رو جلوی صورتم گرفتم و از ته دل زار زدم.زار زدم بر بیکسی هام بر 
 تنهائیام بر حسرتهایی که توی دلم جمع شده بود.

اولین بار بود که حسرت داشتن چیزی رو میخوردم حسرت دستای پشتیبان 
ای مادر.وقتی به خودم اومدم هوا رو به تاریکی میرفت.گلوم از پدر،شونه ه

شدت فریادایی که زده بودم میسوخت.به اطرافم نگاه کردم پرنده پر نمیزد.از 
جام بلند شدم برای اخرین بار نگاهی به سه قبر مقابلم انداختم و زیر لب 

ولی اینو  یا نهگفتم:نمیدونم میتونم دوباره زندگیم رو به روال عادیم برگردونم 
 خوب میدونم قلبم برای همیشه عذاداره.برای همیشه...

بارون شروع به باریدن کرد عاشق بارون بودم ولی االن برام یاداور یه حادثه 
تلخ بود.حسابی خیس شده بودم.کنار خیابون رفتم و منتظر تاکسی 

ه و ب شدم.بعد از چند دقیقه در ماشین نشسته بودم.ادرس رو به راننده دادم
خیابون چشم دوختم.ترافیک سنگینی بود.دوست داشتم زیر بارون راه برم و 

بی هیچ ابایی از اینکه کسی متوجه اشکام بشه راحت گریه کنم.از راننده 
 خواستم ماشین رو نگه داره.

قطرات بارون به شدت به صورتم برخورد میکرد.اشکام با بارون مسابقه 
ودم که در اخر کدومشون پیروز میشن گذاشته بودن و من در این فکر ب

 اشکای من یا بارون؟
ناراضی بودم.از سرنوشتم ناراضی بودم نباید اینطوری میشد نباید رویاهام به 
این سرعت به پوچی میرسید ندایی از درونم فریاد میزد و میگفت که میتونم 

و دوباره و از اول شروع کنم به خاطر کسایی که دوسشون دارم دوباره از ن
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زندگیمو بسازم ولی ذهنم اینقدر پر و درگیر بود که هیچ توجهی به این ندا 
 نکنم.

به خودم که اومدم پشت در خونه بودم چه زود گذشته بود.درو باز کردم و 
وارد شدم.دیدن زیبایی های روبه روم،درختایی که تازه میوه داده بودن،گالی 

خیلی زیبا میومدن هیچ رنگا رنگ و تمام چیزایی که چندی پیش به چشمم 
تغییری در حال خرابم بوجود نیاورد.من خسته بودم از زندگی از نفس 

کشیدن برای همین هیچ چیز به چشمم زیبا نمیومد.حسابی خیس شده 
بودم.وارد منزل شدم.صدای مامانمو شنیدم:هستی با لباسای خیس نیا توی 

شه نفیسه خانوم خونه. _ِا مامان اب بارونه دیگه چیزی نمیشه_هر چی با
تازه خونه رو تمیز کرده گ*ن*ا*ه داره_قربون دل مهربونت بشم که اینقدر به 

فکر دیگرانی.اگه نمیخوای با لباس خیس بیام تو خونه برو برام یه حوله بیار 
 که برم حمام...

با صدای مهرسا از افکارم بیرون کشیده شدم.به سمتش برگشتم:سالم خاله 
 میکردی؟. جون داشتی با کی صحبت

با لبخند به پشت سرم برگشتم تا مامان رو به مهرسا نشون بدم اما هیچ کس 
نبود.با دیدن قاب عکس روی میز که روبان مشکی بهش زده شده بود 

حقیقت مثل اواری روی سرم فروریخت.اشک درچشام حلقه زد:خاله جون 
 رچیزی شده؟_نه عزیزم چیزی نیست..مهرسا لبخندی زد و گفت:چقدر دی

اومدی خاله جون.خاله ایدا کلی وقته توی اتاقت منتظرته_خاله ایدا 
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اینجاست؟_اره توی اتاق شماست.راستی خاله جون دایی حامد کی 
 برمیگرده دلم براش تنگ شده.

با این حرفام اشکام که تا اون لحظه پشت حصار چشام مخفیشون کرده 
ادم و به سرعت به بودم روی صورتم فرود اومدن.جوابی به سوال مهرسا ند

 سمت اتاقم رفتم...
ایدا کنار پنجره  به تماشای باران ایستاده بود.با ورودم به اتاق به سمتم 

برگشت.سریع خودمو بهش رسوندم و دراغوشش پناه گرفتم.گریه ام تبدیل 
به هق هق شده بود.ایدا نوازش وار دستشو به پشتم میکشید دقایقی سکوت 

لحنی اروم گفت:خواهری جونم هنوزم که این  کرد تا تخلیه بشم بعد با
چشای خوشگل دریای اشکه این دریا کی میخواد خشک بشه خدا 

 میدونه...
باشنیدن صداش مثل همیشه ارامشی وصف ناپذیر بر وجودم سرازیر 

شد.ایدا دختر خاله ام بود ولی به اندازه ی مارال دوسش داشتم مدتها بود که 
چیز توی دنیا به اندازه ی اغوشش ارومم همو خواهر صدا میزدیم.هیچ 

نمیکرد...ازش جدا شدم هر دو روی تخت نشستیم سرم رو روی پاهاش 
گذاشتم و پاهامو داخل شکمم جمع کردم.اروم شده بودم اما هنوز هم در 

سکوت اشک میریختم با صدای گرفته ای گفتم:ایدایی یکم برام حرف 
حبت کرد:برات حرف میزنم ولی میزنی..فشاری به دستم اورد و شروع به ص

به شرط اینکه قول بدی به حرفام فکر کنی قول میدی؟...سرم رو به نشونه ی 
مثبت تکون دادم با صدای پر از ارامش و امیدش شروع به صحبت 

کرد_چند سال پیش که پدرمو در حادثه ی تصادف از دست دادم وقتی به 
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ت خانوم مسن کنارم نشستنهایی رفتم سر قبرش و داشتم اشک میریختم یه 
و حرفای خیلی قشنگی بهم زد.امروز من میخوام همون حرفا رو بهت بزنم 

چون احساس میکنم همونطور که خیلی به من کمک کرد به تو هم میتونه 
کمک کنه.اون خانوم بهم گفت:طوفان که میاد درختای بزرگ جنگل رو در 

رو با  اید بشه اونهاهم میشکنه درختایی که هیچ کس حتی فکرشم نمیکنه ش
تبر شکست اما یکباره با طوفان بر زمین می افتند.اما چمن های سبک و 
کوتاه که روی زمین میرویند و خیلی کم به چشم کسی میان همزمان با 

طوفان میر*ق*صن و از سویی به سوی دیگر میرن و هیچ اسیبی 
وجود  ایینمیبینن.داستان زندگیم درست مثل همین حکایته.در زندگی روزه

داره که مصمم می ایستی و خیلی محکم میگی هیچ اتفاقی نمیتونه تو رو از 
پا در بیاره اما همان زمانیکه با تمام وجود احساس خوشبختی میکنی 

طوفانی میاد و زندگی رو در هم میشکنه و این یک امتحانه که باید اونو درک 
بشی  ره اگه موفقکنیم در این امتحان موفقیت یا شکست به تو بستگی دا

کلی تجربه بدست میاری و در ضمن به سرنوشت میفهمونی که نمیتونه تو 
رو از پا در بیاره ولی اگه شکست بخوری به این معنیه که در برابر سرنوشت 

 کم اوردی.
هستی تو ادمی نیستی که هیچوقت شکستو قبول کنی پس یه بار دیگه بلند 

ته و اینم میدونم هیچ کس نمیتونه شو و مثل قبال استوار باش.میدونم سخ
درکت کنه پس نمیگم درکت میکنم ولی تا حدی با غمت اشنام منم پدرمو 

از دست دادم ولی دوباره افسار زندگیمو به دست گرفتم و با خودم عهد 
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کردم جوری زندگی کنم که پدرم بهم افتخار کنه.منو تو هنوز اول راهیم.به 
د یه روزی مدرک دکتریتو ببینه.پدرت این فکر کن که مامانت ارزوش بو

ارزوش بود ببینه اینقدر بزرگ شدی که در برابر تمام مشکالت بایستی و از 
طوفانهای پی در پی زندگیت سربلند بیرون بیای.دوماه حرف نزدی.چیزی 

درست شد اره؟نه فقط مجبور بودی سنگینی باِر حقیقتو به تنهایی روی 
االنم اگه بخوای دائم در گذشه ات غرق شونه هات تحمل کنی و دم نزنی 

بشی هیچ چیز درست نمیشه.یه ماه دیگه دوباره باید برای رسیدن به 
اهدافمون شروع به تالش کنیم و راه رو برای رسیدن به خواسته هامون 

هموارکنیم از االن باید امادگی الزم رو برای ایستادگی در برابر هر چیزی 
م ه ولی باید با این واقعیت کنار بیای نمیگبدست بیاریم میدونم خیلی سخت

فراموش کن میگم باهاش کنار بیا.باهاش کنار بیا و به خاطر بقیه ی افراد 
خانوادت به خاطر مارال و داداش طاها،به خاطر منی که ارزوهامو باهات 

تقسیم کردم به زندگیت ادامه بده یادت نشه که همیشه برای شروع یه راه 
اهو پیدا کن.سخته ولی باالخره پیدا میشه من مطمئنم تو هست بگرد و اون ر

میتونی دوباره و از نو شروع کنی.حاال هم پاشو یه ابی به صورتت بزن و 
لباساتو عوض کن اگه مارال ببینه با این لباسا روی تخت نشستی وسواسش 

اوت میکنه و همه ی اتاقتو میشوره میشناسیش که..سرم رو از روی پاش 
نشستم_مرسی که پیشمی ایدا_خواهش میکنم قابلی نداشت برداشتم و 

بعدا با هم حساب میکنیم_میخوام بدونی که خیلی دوست دارم..با لحن 
 اطمینان بخشی پاسخ داد_میدونم خواهری میدونم_یه قول بهم میدی؟
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_تو جون بخواه_هیچوقت،هیچوقت به هیچ دلیلی تنهام نذار...اره من 
لی باید شانه به شانه با هم جلو بریم.من به خاطر میتونم دوباره شروع کنم و

تو هر کاری میکنم اگه خدایی نکرده یه روزی تو از پیشم بری مطمئنم که 
دیگه هیچوقت نمیتونم مثل قبل به زندگیم ادامه بدم.بهم قول بده که همیشه 
کنارم میمونی قول بده_خوب گوش کن هستی.من و تو به هیچ دلیلی از هم 

وحتی مرگم نمیتونه بینمون فاصله بندازه.لبخند بدجنسانه ای  جدا نمیشیم
زد و گفت:چون حتی اگه مرگ سراغمم بیاد دست تو روهم میگیرم تا با هم 

باشیم خوبه_اره عالیه.._میدونستی تو یه دیوونه ای..لبخند کمرنگی زدم 
ایدا نگاهی به لباسم کرد و گفت:کی میخوای از رنگ مشکی دل 

ز با خودم کنار نیومدم ولی به خاطر داداش طاها و مارام که بکنی_فعال هنو
شده نهایت سعیمو میکنم_ای نامرد پس من چی؟_تو پاشو برو پایین پیش 

مارال که اگه بیاد منو با این سرو وضع ببینه به قول تو میوفته به جون 
اتاق_بگو خسته شدم میخوام تنها باشم دیگه خانوم_اره..خسته شدم 

ا باشم_لبخندی زد و گفت:چشم من رفتم _مرسی که اینقدر میخوام تنه
خوب درکم میکنی_یادمه تو هم وقتی توی چنین شرایطی بودم بهتر از 

هرکسی درکم کردی پس نیازی به تشکر نیست.میخوای بگم شامتو بیارن 
باال تا راحت باشی_اشتها ندارم شام نمیخورم_خیله خب پس باید بیای 

ما شام بخوری من رفتم اخه ما امشب اینجا دعوتیم و پایین سر میز شام با 
حسابی هم با سواالی پایان ناپذیر مامان سرت گرم میشه...با عجله 

گفتم_ایدا میگم همون پیشنهاد اولیت بهتر بود فقط یه کاری کن خاله 
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ناراحت نشه..از اتاق خارج شد سرش رو از در اورد داخل و گفت_اونشو 
کم اون مختو به کار بنداز منم میرم برات از خدا بسپار به من.تو بشین ی

 درخواست کمی عقل کنم فعال.
اینو گفت و در رو پشت سرش بست.بودن ایدا حسابی بهم دلگرمی 

میداد.من بهترین خاطرات زندگیمو با ایدا گذرونده بودم مشکالت زیادی 
ر ینقدسر راهمون بوده ولی تموم اون مشکالتو با هم حل کردیم.رابطه امون ا

نزدیک و صمیمیه که تمام دخترای فامیل حسابی بهمون حسادت 
میکنن.دوباره ناخواسته در گذشته فرورفتم.گذشته ای نچندان دور که 

بهترین روزهای زندگیم رو در بر میگرفت.روی تخت دراز کشیدم نمیدونم 
 چقدر گذشت که چشمام گرم شد و به خواب فرورفتم.

ی تنها بودم.از شدت تشنگی نای راه رفتن در کویر سرد و بی اب و علف
نداشتم.با شنیدن صدای اشنایی به پشت سر برگشتم.ماما و بابا بودن هر 
کدوم یه لیوان بزرگ اب توی دستشون  بود.از دیدنشون خیلی خوشحال 

شدم از جام بلند شدم و به سمتشون رفتم اما هرچی من جلوتر میرفتم اونا 
کالفگی گفتم_مامانی لطفا یکم اب بهم بده بیشتر ازم دوری میکردن با 

خیلی تشنه ام_با من صحبت نکن هستی تو دیگه دختر من نیستی..با بغض 
گفتم:چی داری میگی مامان.بابا شما یه چیزی بگین مگه من چیکار 

کردم_تو باعث شدی.مقصر تمام اتفاقات اخیر تو هستی هیچوقت 
اب رو روی زمین ریختن و نمیبخشیمت هستی..اینو گفتن و هر دو لیوان 

ناپدید شدن.از صدای فریاد خودم از خواب پریدم.ساعت دو نیمه شب 
بود.خیس عرق بودم.اشکام راه گرفتن نکنه واقعا مامان و بابا منو 
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نبخشن.نکنه این کاب*و*س لعنتی واقعیت داشته باشه.به هق هق افتادم.در 
رد شدن.مارال با نگرانی اتاق باز شد و مارال و پشت سر اون داداش طاها وا

کنارم نشست و گفت:چی شدی هستی؟اروم باش خواهری اروم باش.در 
میون هق هق گریه هام گفتم:مامان و بابا گفتن هیچوقت نمیبخشنم.گفتن 

دیگه منو دختر خودشون نمیدونن_اروم باش هستی.عزیزم تموم شد فقط یه 
 کاب*و*س دیدی اروم باش.گریه نکن.

ازم کردوگفت:من تا وقتی خوابت ببره پیشت میمونم مارال روی تخت در
بخواب خواهری بخواب.چشام رو بستم و بعد از نیم ساعت دوباره به 

 خواب رفتم.
اینبار از شدت سردرد از خواب بیدار شدم.نگاهی به ساعت انداختم ده 
بود.سینی غذایی روی میز کنار تخت قرار داشت مطمئنا دیشب ایدا برام 

ی وقتی دیده خوابم بیدارم نکرده.از داخل کشو دو تا مسکن غذا اورده ول
برداشتم و به همراه چندین لیوان اب خوردم.احساس میکردم اون تشنگی 

خواب هنوزم برطرف نشده.بعد از شستن صورتم راه سالن رو پیش 
گرفتم.هیچکس خونه نبود.یادداشت روی میز رو برداشتم دست خط مارال 

بخیر. کالس زبان مهرسا جلسه برای والدین بود_سالم خواهری صبحت 
گذاشته مجبورم برم سریع برمیگردم طاها هم رفته دنبال یه سری کارای 

اداری.تاساعت یازده هردومون برمیگردیم.صبحونه برات چیدم روی میز 
 حتما بخوری دیشبم شام نخوردی.فعال بای.
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ستی ش دلم برای هبه اتاقم برگشتم. توی اینه  نگاهی به خودم انداختم راست
دو ماه پیش تنگ شده ولی هر کار میکنم نمیتونم مثل گذشته بشم.قبال 

خنده از روی ل*ب*ا*م جمع نمیشد ولی االن انگار ل*ب*ا*م با خنده قهر 
کردن از سر و صدا و در جمع بودن متنفرم دوست دارم فقط به یک جا خیره 

این خونه نظاره گر بشم و به خاطرات شیرین گذشته ام فکر کنم.من توی 
اتفاقات خیلی مهمی بودم حامد توی همین خونه به دنیا اومد جشن تولدای 

منم از هشت سالگی به بعد توی این خونه بود.مراسم خاستگاری مارال و 
داداش طاها توی همین خونه بود.با یاد اوری گذشته اشک در چشمانم 

ر داشت برداشتم و حلقه بست عکس خانواده ام که روی میز کنار تخت قرا
همزمان با اینکه اشکهایم سرازیرشدندزیر لب گفتم:داداشی اگه االن اینجا 

بودی چند ماه دیگه باید میرفتی کالس سوم ولی حیف که اینقدر زود 
خواهرتو تنها گذاشتی...در حالیکه گریه ام به  هق هق تبدیل شده بودادامه 

بودی همیشه کنارش باشی و  دادم:حامد..داداشی مگه به خواهری قول نداده
تنهاش نذاری پس چرا رفتی پس وقتی بهت میگم تو هنوز مرد نشدی 

ناراحت نشو اخه کدوم مردی زیر قولش میزنه،بابا.باباجونم مگه نمیگفتی 
اگه یه روزی ببینی من دارم از خودم ضعف نشون میدم باهام خیلی بد 

فم پس چرا نمیای برخورد میکنی من االن در مقابل همه یه دختر ضعی
دعوام کنی؟چرا نمیای بزنی توی گوشم تا به خودم بیام هان؟..مامانی 

هستیتو ببین چقدر تنها شده مامانجونم االن بهت نیاز دارم میخوام سرمو 
بذارم روی شونه هات تا اروم بشم پس کجایی؟...من با شماهام چرا همتون 



wWw.Roman4u.iR  28 

 

 از سکوت کردن متنفرم زل زدین به من یک چیزی بگین شما که میدونید من
 پس چرا ساکتین...

از جام بلند شدم و در حالیکه بامشت به دیوار میکوبیدم  با اخرین توانم 
فریادزدم:خدایا...خدایا توهم صدامو نمیشنوی تو هم روزه سکوت گرفتی 
پس من تو این دنیای بزرگ چیکار کنم توی دنیایی که مردمش فقط به فکر 

کار کنم خدایا من دارم از دلتنگی میمیرم من خودشون و منافعشونن چی
مامان بابامو میخوام داداش کوچولومو میخوام تو رو به بزرگیت قسم میدم یا 

اونا رو به من برگردون یا منم ببر پیش اونا...خدایاخداجونم همه میدونن 
هستی بدون پدر و مادرش میمیره....خدایا این تاوان کدوم اشتباهه غیر قابل 

بود که انجام دادم.خدایا مگه نمیگن تو از رگم به ما نزدیکتری پس بخششی 
حواست کجاست چرا منو نمییبینی چرا حتی تو هم صدامو نمیشنوی یعنی 
اینقدر گ*ن*ا*هکارم که حتی یک نیم نگاهم بهم نمیندازی..اینقدر فریاد 

ین مزدم و دست هامو را به دیوار کوبیدم که در اثر ناتوانی بیهوش بر روی ز
 افتادم.

با سردرد بدی چشمم رو باز کردم.نگاهی به اطرافم انداختم مارال کنارم  
روی مبل خوابش برده بودبه یاد اوردم که چه اتفاقی افتاده نگاهی به دستام 

انداختم پانسمان شده بودن.سرم خیلی درد میکرد.همون لحظه در باز شد و 
ر مارال هم از خواب بلند داداش طاها وارد اتاق شد.با صدای باز شدن د

شد و نگاهی به من انداخت با دیدن چشای بازم خواست که چیزی بگه که 
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من پیشدستی کردم و با صدای ارومی گفتم: دیگه تحمل ندارم.ببخشید که 
 شما هم مجبورید من رو بعنوان یک سر بار تحمل کنید.

توی  مارال نزدیکم اومد و در حالیکه به ارومی اشک میریخت دستامو
دستاش گرفت ب*و*سه ای بر انها زد و گفت:الهی قربونت بشم خواهری 

داری با خودت چیکار میکنی ببین با دستای نازنینت چیکار کردی فکر 
میکنی مامان بابا راضین که اینقدر خودتو عذاب بدی...داداش طاها مقابلم 

 ونشست و با مهربانی ذاتیش گفت:هستی که من میشناختم یک دختر قوی 
محکم بود که همیشه میگفت مشکالت اومدن تا ما رو استوارتر کنن نباید 

بذاریم از پا در بیارنمون پس چی شده چرا االن داری در برابر مشکالتت 
 کمر خم میکنی؟

_نمیدونم داداش ولی احساس میکنم نمیتونم از زیرباراین مشکل سالم 
 بیرون بیام.

با انجام این کارات پدر و  _این حرفا چیه به این فکر کن که داری
مادرتوعذاب میدی بعد ببین ایا درسته که به رفتارت ادامه بدی...تو االن 

نزدیک دوماهه که راه تنهایی رو درپیش گرفتی اگه فکر میکنی با این کارات 
پدر و مادرت برمیگردن پس ادامه بده ولی اگه دیدی انجام دادن این کارا 

برابرمشکالتت ایستادگی کن تا پیروز میدون  فایده ای نداره مثل قبال در
بشی.در ضمن خونه ای که تو داری توش زندگی میکنی متعلق به خودته و 
پس اگرم کسی سر بار باشه اون ماییم نه تو.چرا نمیخوای درک کنی هستی 

این اتفاق افتاده و به هیچ وجه تو نمیتونی به گذشته برگردی.اصال تو چرا 
میکنی چرا مثل بچه ها با دستات چنین کارایی رو  اینکارا رو با خودت
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انجام دادی هستی هان؟سکوت کردم نمیتونستم چیزی بگم همه ی 
حرفاشون درست بود.حرفی نداشتم که بتونم در برابر حرفای منطقی اونا 

بزنم.پس ترجیح دادم سکوت کنم اونا هم دیگه چیزی نگفتن و اتاقو ترک 
کر نکنم و فقط بخوابم.چشام رو بستم و کردن.ترجیح میدادم به هیچی ف

 اینقدر همونطور در حالت بسته نگهشون داشتم تا باالخره خوابم برد.
******* 

یک هفته از اخرین باری که لب به سخن گشودم میگذره فکر کنم همه ی 
اطرافیانم متوجه شدن که دارم یه تصمیم اساسی برای زندگیم میگیرم برای 

یدن.بعد از مدتها امروز خوشحالم و این خوشحالی همین زیاد بهم گیر نم
به خاطر خوابیه که دیشب دیدم.خوابی که شباهت عجیبی به واقعیت 

داشت.بر خالف بار قبل در یک جنگل خیلی خوشگل بودم که صدای پدر 
و مادرم رو شنیدم مادرم نزدیک اومد و در اغوشم گرفت.پدرم با لحن 

نم تو سرافرازم میکنی.مطمئنم مهربون همیشگیش بهم گفت:من مطمئ
طوری زندگی میکنی که مایه ی افتخار والدینت باشی.برگرد هستی برگرد و 

به زندگیت مثل قبل محکم و استوار ادامه بده.اجازه نده هیچکس برات 
تصمیم بگیره همیشه دنبال کارای بزرگ برو.تو راه خیلی دراز و سختی رو 

ه اون راه گام بردار.برو باباجون پیش رو داری برو و در مسیر رسیدن ب
خداحافظ.در همون لحظه یک نور خیلی شدید در برابر دیدگانم پدیدار 

گشت و پدر و مادرم در اون نور ناپدید شدن.هیچوقت فکر نمیکردم بتونم با 
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دیدن یک خواب اینقدر اروم بشم.خواب دیشب بهم یه انگیزه ی دوباره داد 
 برای زندگی کردن.

 بلند شدم و به سمت اینه رفتم.از روی تخت 
در تصوراتم هستی دو ماه پیش رو در  اینه دیدم.دختری که چشمایی به رنگ 
سبز یشمی داشت،بینی کشیده و قلمی و لبایی قلوه ای صورتشوکامل میکرد 

لبایی که به خودی خود به رنگ صورتی ملیح بسیار زیبایی بود.پوست 
ی کمرش میرسید.برای لحظاتی سفیدو موهای خرمایی رنگی  که تا گود

خودمو نشناختم چشمای سبزم فروغ و شادابی همیشگیو نداشت ل*ب*ا*م 
 سفید و خشک شده بودند.موهای خرمایی رنگم نامرتب و چرب بود.
دختری که در اینه بود هیچ شباهتی به هستی گذشته که من میشناختم 

 ده بود. نداشت.این حادثه تغییر زیادی در شخصیت هستی بوجود اور
توی اینه دیگه خبری از اون دختر شاد و سرحال نبود.دختری که توی تمام 

کارهاش به جای پیروی از عقلش از احساسش فرمان میگرفت به فردی 
سرد و خشک تبدیل شده بود.اولین چیزی که بیش از هر چیز دیگری در 

شخصیتم به چشم میخورد غرورم بود.غروری که برای بدست اوردنش 
سنگینی پرداخته بود،پدر و مادرشو از دست داده بود این بها از نظر  بهای

 من چیز کمی نبود.به سمت پنجره رفتم و اونو بازکردم.                         
باران بهاری مثل همیشه به شدت به صورتم برخورد کرد.زیر لب با  

این کلمه  چشمانی پر از اشک زمزمه وار گفتم:امروز با تمام وجود به عمق
که میگن هر چیزی بهایی داره پی بردم.من هفده سال در خوشبختی مطلق 

زندگی کردم ولی فراموش کردم که شکر این خوشبختی رو به زبون بیارم 
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حاال دارم بهای این فراموشکاری رو میپردازم.به زندگیم ادامه میدم ولی نه 
طمئنم شما مثل قبل امروز زیر این باون زیبای بهاری،در حالیکه م

پدرجون،داری منو میبینی سوگندمیخورم که دیگه هیچوقت به کسی دل 
نبندم سوگند میخورم از همین لحظه تا زمانی که چشمام رو برای همیشه 

میبندم با کلمه ای به نام احساس غریبه بشم.میخوام از این به بد تنها با عقل 
ط در دگی کنم ولی فقتصمیم بگیرم.با عقل زندگی کنم.اره میخوام دوباره زن

قالب یک بازیگر.یادته پدرجون بهم میگفتی اگه بازیگر میشدم مطمئننا 
سوپر استار بودم.حاال میخوام برای خوشحالی اطرافیانم از االن تا اخر عمر 

فیلم بازی کنم.توی این فیلم اگه لبخند میزم تنها به خاطر 
ن به بعد مصنوعی و اطرافیانمه.لبخندای من پدرجون مثل قوالی شما از ای

دروغینه.میخوام از همین حاال لبخند بزنم ولی میخوام شما اینو بدونی اگه 
لبخند به لب دارم قلبم همیشه عذادار و غصه داره.شاید تظاهر کنم که همه 

چیزو فراموش کردم ولی میخوام بدونی که یاد شما همیشه توی ذهنم 
نم نمیخوام هیچکس پررنگه.بهم کمک کن که خوب این فیلمو اجرا ک

متوجه بشه که هستی دیگه هیچوقت مثل قبل نمیشه.من االن یه دختر تنهام 
که میخوام با تمام وجودم از غرورم محافظت کنم.یه دختر مغرور با روکشی 

از جنس احساس..دیشب بهم گفتی راه سخت و درازی در پیش 
ر در براب دارم.پدرجون میخوام بهت قول بدم همونطور که خواستی هیچوقت

مشکالت کمر خم نکنم..من طوری زندگی میکنم که وقتی کسی اسممو 
اورد اصال برام دل نسوزونه حتی اگه الزم باشه با سرنوشتم هم مبارزه 
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میکنم.بهت قول میدم طوری زندگی کنم که همیشه ارزوت بوده من به تمام 
کاری ارزوها و اهدافم میرسم و در رشته مورد نظرم بهترین خواهم شد.

میکنم که بهم افتخار کنی ولی پدر جون در عوض شما هم بهم قول بده 
همیشه نظاره گر کارایی که میکنم باشی و تنهام نذاری بهم قول بده ولی یک 

قول واقعی نه مثل قوالی قبلیت.من قول میدم درهر شرایطی از زندگی 
 یلبخند روی ل*ب*م بنشونم تا همه فکر کنن خوشبختم..تا مقابل کس

ضعیف جلوه نکنم.حتی نهایت سعیمو میکنم که از بین سکانسای این فیلم 
واقعا یه هستی جدید و سرحال بسازم ولی شما هم بهم قول بده که تنهام 

نذاری.میدونم که داری بهم قول میدی.درسته که کنارم نیستی اما این بارون 
منونم که نشونه ی اینه که شما داری بهم قول میدی...ممنونم پدر جون م

تنهام نمیذاری.دخترت هستی میخواد دوباره زندگی کنه ولی یه زندگیه 
 متفاوت...

لحظاتی را به تماشای بارون گذروندم و بعد پنجره روبسته و به حمام پناه 
بردم برای شروع فیلم احتیاج به ظاهری درست مثل سابق داشتم.ظاهری که 

 لبانی خندان. به گفته ی دیگران همیشه جذاب و زیبا بود با
 فصل دوم.

سعی کردم گوشام رو به حرفای استاد بسپارم.بیچاره داشت خودشو 
میکشت تا یه مسئله ی راحتو توضیح بده.اخه من نمیفهمم این درس نیاز به 

توضیح دادن داره.باالخره دوساعت درس این استاد گذشت.دوساعتی که 
از  م کالس تمام بچه ها نفسیتمام توانم رو به کار بردم تا خوابم نبره.با اتما

سر اسودگی کشیدند.به محضی که استاد از کالس بیرون رفت همهمه ها 
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دوباره شروع شد.ایدا که درست کنارم نشسته بود سرش رو روی میز 
گذاشت و گفت:وای خدا سرم داره میترکه ازدرد.هستی جمع کن سریع 

یه  ره؟_وای هستیبریم._چته تو باز حتما دیشب تا دیر وقت تو نت بودی ا
سوژه پیدا کردم اینقدر باحال بود تا تونستم اسکلش کردم یعنی دلم از خنده 

درد گرفته بود_دوست دارم یه نفر هکت کنه تا ادم شی_نچ به همین خیال 
باش داداشت خودش یه پا مهندس کامپیوتره_اخی برای همینه هر ماه یکبار 

ماجراجوییم گل میکنه  اون لب تاب بدبخت قاط میزنه_چیکار کنم خب
میرم تو جاهاییی که سر ازشون در نمیارم...تا رسیدن به ماشین در همین 

موارد با ایدا حرف میزدیم.چقدر خوشحال بودم که با ایدا توی یک دانشگاه 
قبول شدیم حداقلش این بود که دیگه احتیاجی نبود رانندگی کنم.سرم رو به 

میکرد.چشام از بیخوابی قرمز شده صندلی ماشین تکیه دادم.بدجوری درد 
بود.دیشب تا دیروقت مشغول کامل کردن جزوم بودم.ایدا ضبطو روشن 

کرد.با وجود اینکه خودمم عاشق اهنگ بودم با اهنگ ارامش میگرفتم توی 
اون لحظه نیاز داشتم برم جایی که فقط و فقط سکوت باشه.با کالفگی 

و چرا باز امروز از صبح ضبطو خاموش کردم.ایدا با تعجب گفت_چته ت
پاچه میگیری؟_سرم درد میکنه دیشب تا دیر وقت بیدار بودم_واال منم تا 
دیر وقت بیدار بودم ولی مثل تو هاپو نیستم_حوصله ی شوخی ندارم ایدا 

 اکی.
ایدا مثل همیشه اصراری برای ادامه بحث نکرد و ماشین در سکوت 

دیدن یه ماشین که به طرز فرورفت.خواستم دوباره چشممو ببندم که با 



 35 انیتر از گر انیگر

وجیهی تصادف کرده بود شکه شدم.ایدا با لحن محزونی گفت:وای هستی 
بیچاره ها چه بد تصادف کردن اون دختره رو نگاه کن.فکر کنم فقط همون 

 یه نفر توشون زنده مونده باشه...
 _میشه تند تر بری؟_چت شده تو امروز؟_ایدا فقط زود از اینجا دورشو..

ازه متوجه منظورم شده بود سرعتشو بیشتر کرد.گذشته ای که مدتها ایدا که ت
بود داشتم سعی میکردم نشون بدم فراموشش کردم دوباره به سراغم 

اومد.اون صحنه باعث شد گذشته ی خودم در برابر چشام زنده بشه.به خونه 
رسیدیم به سمت ایدا برگشتم و مثل همیشه ب*و*سه ای روی گونه اش 

ماشین پیاده شدم.ایدا رفت و منم در منزل رو باز کردم و وارد کاشتم و از 
 شدم.حیاط منزل که بی شباهت به باغ نبود در برابر چشانم ظاهر شد.

نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی ناگهان به یاد اوردم که چه خاطراتی در ان 
 درختانحیاط با پدر و مادرو تنها برادرم داشته ام.روزگار پشت هر کدام از 

رو به رویم درختانی که بلندیشان تا به اسمان رسیده بود،خاطرات شیرینی 
را دفن کرده بود.خاطراتیکه تمام زندگیم در انها خالصه شده بود.حدود سه 

سال میشد که به نقش بازی کردن مشغول شده بودم.اری نقش بازی میکردم 
ن اعضای خانواده ام تا اطرافیانم را خوشحال سازم.تا لبخند را بر لب اخری

بنشانم.بر لب خواهرم،خواهری که در هیچ شرایطی حاضر نشد تنهایم 
بگذارد.لبخندمیزدم تاقدردانی کنم ازهمسرخواهرم که مدتها بود او را برادر 

خود خطاب میکردم.برادری که مدتها بود نقش پدر را برایم اجرا 
فرزند خواهرم را از  کرده.پدری مهربان و دلسوز.....لبخند میزدم تا مهرسا

همین کوچکی به شاد بودن عادت دهم.به محکم و استوار ایستادن عادت 
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دهم.لبخند میزدم تا به سرنوشت بفهمانم که میتوانم در برابر هر مشکلی 
 ایستادگی کنم.و در نظر خودم موفق هم بودم.

از  لاستوار ایستاده بودم غافل از اینکه ایستادگی همیشه تنهایی می اورد.غاف
اینکه سرنوشت چه بازی سختی را با من شروع کرده بود.و تا مرا به زمین 

نمیزد تا با چشم خود زمین خوردن و له شدنم را نمیدیددست از کار 
نمیکشید.زندگیم ناخواسته مانند جنگ شده بود،جنگی با سرنوشت که 

 هیچوقت در برابرش به زانو در نیامدم.
ذرند و من بدون اینکه بخوام در مسیری روزها تکراری و پشت سر هم میگ

قدم بر میداشتم که سرنوشت برام مقدر کرده بود.این تازه اغاز زندگی من 
بود اما داستان من تازه شروع شده بود.داستانی که بارها ارزو میکنم ای 

کاش هیچوقت اغازی نمیداشت و در همان ابتدای اغاز به انتها 
 ا تغییر داد و از من انسان دیگری ساخت.میرسید..چرا که تمام باورهایم ر

از سه سال پیش که تصمیم به شروع زندگی دوباره ای رو گرفتم متوجه 
تغییرات بسیاری که در شخصیتم بوجود اومد شدم.تغییراتی که از هستی که 
دارای شخصیت شلوغ و پر از تحرک،شوخ طبع و بعضی اوقات ضعیف بود 

یت جدیدم رو پر و بال میدم.و هستی جدیدی ساخت.من عاشقانه شخص
میخوام ارداه امو محکم کنم.از نظر دیگران در حال حاضر دارای شخصیتی 

دوجانبه هستم گاهی اوقات بسیار مهربون و خاکی و زمانی مغرور و 
جدی.شاید این لطف خدا بود که از میان چنین حادثه دردناکی به چنین 

د تنها متعلق به من نبوشخصیت دوست داشتنی دست پیدا کردم.این نظر 
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بلکه خیلی از اعضای خانواده ام این شخصیتم را بیشتر میپسندند به 
خصوص داداش طاها که درست مثل بابا دوست داره همیشه محکم و 

استوار باشم و به هیچ کس اجازه ندادم بهم توهین کنه.با شنیدن صدای 
اشتم و به سمت کسی که اسم منو خطاب قرار داده بود تکیه امو از در برد

 عمارت رفتم.
مهرسا مثل همیشه با لبخند به سمتم می امد.وابستگی شدیدی به یکدیگر 

داشتیم.مانند خودش به سمتش دویدم و او را در اغوش گرفتم_علیک سالم 
فرشته کوچولوی خاله_سالم خاله جونم خسته نباشی_خسته که خیلی بودم 

عزیزم_خاله جون بیا بریم تو ولی تو رو که دیدم همه ی خستگیم پر کشید 
یه چای بخور تا خستگیت کامال پر بکشه_چشم بفرمایین..مهرسا تازه وارد 
هفت سالگی شده بود اما خیلی بیشتر از سنش میفهمید و خیلی هم شیرین 

بود.به دنبالش به داخل خونه رفتیم.مارال در چهارچوب اشپزخونه ظاهر 
کارم زودتر تموم شد اومدم  شد_سالم خواهری چی شده خونه ای؟_سالم

خونه ناهارو با هم باشیم_خوب کاری کردی_میخواستم بگم بگی ایدا هم 
بیاد همینجا حواسم به غذادرست کردن پرت شد_تو چرا اشپزی کنی مگه 

نفیسه خانوم نیست؟_نه خواهرش مریض بود اجازه گرفت رفت چند روزی 
م که غذای بیرون پیش اون_خب غذا سفارش میدادیم دیگه_مگه من مرد

بخوریم_خدا نکنه فقط راستش من که  از عواقبش میترسم...مارال چشم 
هایش را ریز کرد و گفت:یعنی چی؟..در حالیکه به سمت پله ها فرار 

میکردم گفتم_یعنی اینکه  من  میترسم دستپخت تو رو بخورم_هستی مگه 
 م.زیر لب زمزمهدستم بهت نرسه...خنده ی بلندی کردم و به اتاقم پناه اورد
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کردم_همینه مهم این نیست که با هر اتفاقی گذشته ام جلوی چشام زنده 
میشه مهم اینه که االن من خوشبختم.سختی زیاد کشیدم ولی مهم اینه که 

االن احساس خوشبختی میکنم.لباسامو در اوردم و به سالن رفتم.بعد از 
ه خواب رفتم.دیگه خوردن چای و بعد از اون ناهار به اتاقم برگشتم و ب

 میدونستم تنها راه درمان برای خوب شدن سردردم کمی خواب بود.
با تکون های شدیدی که در ناحیه ی پام حس کردم با ترس چشامو باز 

کردم واقعا یه لحظه احساس کردم زلزله اومده.ایدا با دیدن قیافه ام با صدای 
تم:مرض ا بلندی گفبلند شروع به خندیدن کرد.با عصبانیت با صدای تقریب

چته چه طرز بیدار کردنه قلبم وایستاد._وای هستی تو رو خدا جلوی پسر 
جماعت اینطوری عصبی نشی که بدبختت میکنن.اخه خیلی جذاب 

میشی_حرفو عوض نکن میگم چرا اینطوری بیدارم کردی روانی_چیکار 
کنم تقصیر خودته هر چی اروم صدات زدم جواب ندادی_بعد چون من 

ندادم تو تصمیم گرفتی مثل دیوونه ها بیدارم کنی اره_همچین بگی  جواب
نگی_وای ایدا تو حتما خودتو به یه روانشناس نشون بده فکر کنم سیستم 

عصبیت مشکل داره که اینقدر از ازار دادن دیگران لذت میبری_خوبه 
که_تو ادم نمیشی اصال اینجا چیکار داری؟_اومدم بریم یه جایه باحالو 

ت بدم_من حوصله ندارم_تو حاضر شو من به حوصله میارمت_ایدا نشون
تو رو خدا دست بردار سرم هنوز درد میکنه برو بذار بخوابم_چیو بخوابم 

ساعت چهار بعد از ظهره سریع پاشو حاضر شو که میخوام ببرمت یه جای 
ناز_نمیشه بذاری برای بعد_نه به هیچ وجه راه نداره.هستی جون من نه نیار 
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گه بلند شو_مرض چرا قسم میدی برو بیرون حاضر شم خدا منو بکشه دی
که نقطه ضعف دست تو دادم_خدا نکنه جیگری من تو ماشین منتظرتم ها 

زو بیا.فقط تو رو خدا هستی زود حاضر شی باز دوساعت طولش 
ندی_باشه برو...بعد از اینکه ایدا رفت از جام بلند شدم و مشغول حاضر 

شو قسم نمیداد محال بود قبول کنم برم ولی حیف که شدن شدم.اگه جون
نقطه ضعفمو میدونست و در اینجور مواقع ازش استفاده میکرد.درست 

یست دقیقه بعد داخل ماشین نشسته بودم.ایدا ماشینو به راه انداخت و با 
حرص گفت:خوبه بهت گفتم سریع حاضر شی اگه نمیگفتم که دوساعت 

به خدا تو که میدونی همینطوریشم خیلی طولش میدادی_خیلی رو داری 
عزیز بودی که بیست دقیقه ای حاضر شدم_اره کامال در جریانم...نزدیک 

به یک ساعت و نیم در راه بودیم.هرچقدر از ایدا میپرسیدم کجا داریم 
میریم میگفت وقتی رسیدیم خودت میفهمی.باالخره انتظار به پایان رسید 

سمتم برگشت.پارچه ای به دستم داد و ایدا ماشینو متوقف کرد و به 
گفت_خیله خب رسیدیم.حاال تو چشاتو ببند که میخوام سوپرایز 

شی_مسخره بازی در نیار دیگه ایدا مردم از فوضولی_راه نداره باید چشاتو 
ببندی..با حرص پارچه رو از دستش گرفتم و مطابق خواسته اش عمل 

یت دائما غر میزدم که چشم درد کردم.ماشین دوباره به راه افتاد.با عصبان
گرفت و ایدا هم دائم میگفت االن میرسیم.بعد از چهار دقیقه ماشین 

متوقف شد.ایدا از ماشین پیاده شد و در سمت منم باز کرد.دستمو گرفت 
که نخورم زمین.کمی به سمت جلو راه رفتیم بعد ایدا دستمو ول کرد و با 

.با خوشحالی دست بردم و ذوق گفت:حاال میتونی چشاتو باز کنی..
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چشامو باز کردم.با دیدن منظره ی روبه روم نزدیک بود از شدت تعجب 
شاخ در بیارم.در تمام عمرم چنین جای زیبایی رو حتی در خواب هم 

نمیدیدم.روی یه سرباالیی ایستاده بودیم.اینقدر باال اومده بودیم که به ابرها 
ی اون نقطه بذارم بهشت بود.اره رسیده بودیم.تنها اسمی که میتونستم برا

واقعا بهشت بود.کمی جلوتر از جایی که ما ایستاده بودیم یه دره وجود 
داشت که داخلش پر بود از درخت و گالی رنگارنگ حتی یه نقطه هم 

خالی از درخت دیده نمیشد.ابرها به سمت پایین رفته بودن و سقفی از مه 
ن دره نقطه ی وصال زمین و برای دره درست کرده بودن.یه جورایی او

اسمون به هم بود.از شرح زیبایی اون منطقه عاجزم فقط میتونم بگم وجود 
داشتن چنین جایی از رویا هم  برام دور تر بود.تنها چیزی که منو ناراحت 
میکرد ارتفاعش بود که وقتی چشمم بهش میوفتاد سرم گیج میرفت....به 

ایدا چقدر نازه اینجارو از چجوری سمت ایدا برگشتم و با بهت گفتم:وای 
پیدا کردی.کیا اینجا رو دیدن؟_اینکه چجوری پیداش کردم کامال اتفاقی 

بوده ولی در مورد سوال دومت باید بگم هیچ کس.فقط منو تو باید از وجود 
چنین جایی باخبر باشیم.فقط منو تو.باید مثل یه راز باشه میخوام هر وقت 

بزنیم بیایم اینجا.هر وقت از دست هم  خواستیم از ارزوهامون حرف
ناراحت بودیم یا به هردلیلی نمیتونستیم همو ببینیم و دلمون برای هم تنگ 

شد بیایم اینجا.هستی میخوام اینجا یه اعتراف بهت بکنم اعترافی که 
هیچوقت در برابرت به زبون نیاوردم._چی؟_میخوام بدونی توی این دنیا 

داره که به اندازه ی تو دوستش داشته هیچ چیز و هیچ کسی وجود ن
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باشم.میخوام بدونی حاضرم حتی جونمم بدم ولی ناراحتیتو نبینم.شادبودن 
تو برام همه چیزه پس باید بهم قول بدی هر اتفاقی که افتاد تنهام نذاری 

باشه؟_منظورت چیه مگه قراره اتفاقی بیوفته؟_نه ولی مطمئنا زندگی 
ت زیادی سر راهمون وجود داره که باید با همینطور ساده نمیگذره مشکال

هم باهاشون مواجه بشیم شاید یه روزی به خاطر من مجبور بشی از خیلی 
چیزها بگذری امادگیشو داری؟_با اینکه نمیدونم از چی حرف میزنی ولی 

مطمئن باش هر اتفاقی هم که بیوفته نهایت تالشمو میکنم که کنارت بمونم 
میشه کنار هم باشیم_حتی اگه اون کار برخالف من هر کاری میکنم تا ه

میلت باشه..کمی فکر کردم و بعد با قاطع ترین لحنی که ممکن بود 
 گفتم:اره حتی اگه اون کار باب میلمم نباشه به خاطر تو انجامش میدم.

اون روز در کنار ایدا مثل همیشه خوشحال بودم ولی سواالی عجیب ایدا 
د نمیدونستم از چی حرف میزنه ولی مطمئن بدجور ذهنمو مشغول کرده بو

 بودم به خاطرش حاضرم هر کاری بکنم هر کاری...
ساعت حدودا هشت بود که ایدا منو جلوی خونه پیاده کرد و رفت.با لبخند 

وارد خونه شدم.با صدای بلند و شادی گفتم:سالم بر اهل خونه من 
میخوام امشب اومدم.میگم مارالی شام چی داریم من حسابی گرسنه ام 

زودتر شاممو بخورم.روده کوچیکه داره بزرگه رو از گشنگی میخوره..زود 
باشین شامو حاضر کنین که میترسم چشای بچه ام از گشنگی سبز 

بشه.خواستم حرفمو ادامه بدم که با دیدن داداش طاها و مهرداد که با لبخند 
زل زده بودن  نگام میکردن صدام در گلوم خفه شد.هر دو با چشمانی خندان

بهم.وا االن مهرداد با خودش میگه این چقدر شکم پرسته حاال یه بار من 
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ه*و*س کردم زود غذا بخورم.خاک بر سرم چه همه چرت و پرت گفتم اخه 
یکی نیست بگه تو بچه ات کجات بود که حرف الکی میزنی میدونستم اگه 

ای یرن برجلوشون سرخ و سفید بشم از فردا دسته جمعی برام دست میگ
همین با پررویی انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده گفتم: علیک سالم...وا شما چرا 
زل زدین به من.این هزار بار زشته اینجوری به ادم خیره میشین من خجالتیم 

خجالت میکشم...داداش طاها نتونست خودشو تحمل نه و بلند زد زیر 
ن شما اقا خنده ولی من بدون توجه بهش رو به مهرداد گفتم:خوبی

مهرداد؟..مهرداد در حالی که سعی میکرد خنده اشو مهار کنه گفت_مرسی 
شما خوبی؟_عالی...داداش طاها:هستی حاال جنسیتش چیه؟..با تعجب 

گفتم:جنسیت چی؟_بچه ات دیگه خدا کنه دختر باشه...مهرداد با این 
حرف داداش طاها روی مبل نشست و ریز ریز مشغول خندیدن شد.چقدر 

ادبه این داداش طاها.برای اولین بار توی عمرم احساس خجالت کردم بی 
یعنی هروقت مهرداد و میدیدم همینجوری میشدم.بعد از اینکه دو تاییشون 

حسابی بهم خندیدن مهرداد از جاش بلند شد و رو به داداش طاها 
گفت:خب طاها جان من دیگه رفع زحمت میکنم.داداش طاها هم به 

ز جاش بلند شد و گفت:کجا؟بودی حاال_نه دیگه بیرون احترام مهرداد ا
کار دارم باید برم به مارالم سالم برسون_حتما..مهرداد به سمت من اومد و 
با لبخند گفت:کاری نداری؟_میگم میخواین یکم دیگه هم بشینشن به من 

بخندین بعد برین_نه دیگه بقیه اشو وقتی برای ایدا تعریف کردم جبران 
رص گفتم:باز شما دوتا یه سوتی از من گیر اوردین تا دوماه بهم میکنم..با ح
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بخندین_به روی چشم امر دیگه ای ندارین.._نخیر_پس فعال خداحافظ.با 
 ناز گفتم:به سالمت...

داداش طاها برای استقبال مهرداد رفت.روی مبل نشستم و نا خوداگاه ذهنم 
ی داداش طاها به سمت مهرداد پر کشید.مهرداد پسرعمو و شریک کار

بود.دو خانواده حسابی با هم صمیمی هستیم.مهرداد هم مثل من پدر و 
مادرشو از دست داه و به همراه خواهرش صنم که هم سن منه با هم زندگی 

میکنن.منو و ایدا از دوران بچگی با صنم اشنا شدیم و رابطه ی صمیمانه ای 
های مهرداد به خودم بینمون برقرارشد.نمیدونم چی شد که یکدفعه از نگاه

خجالت میکشیدم یعنی احساس میکنم رنگ نگاهاش عوض شده به همین 
علت نهایت سعی خودمو میکنم که زیاد باهاش برخورد نداشته باشم.با 

صدای شکمم از افکارم بیرون کشیده شدم.از جام بلند شدم و به اشپزخونه 
 رفتم.مارال هنوز از محل کارش برنگشته بود.

که مطمئنا از بعد از ظهر که خوابیده هنوز بیدار نشده.بیخیال مهرسا  هم 
چیدن میز شدم.از الزانیایی که ظهر مارال درست کرده بود چند تکه اضافه 

مونده بود همونا رو برداشتم و راه اتاقمو پیش گرفتم.بعد از خوردن الزانیا 
مشغول مرتب کردن جزوه هام شدم و از شدت خستگی همونطور که 

 م دستم بود و روی تخت دراز کشیده بودم خوابم برد...جزوها
با صدای ساعت که برای شش کوکش کرده بودم چشامو باز کردم. سرحال 
از جام بلند شدم و بعد از کمی ورزش مسواک زدم و مشغول حاضر شدن 
شدم.عاشق این بودم که صبح زود ورزش کنم هوای ازاد حسابی سرحالم 

به هفت به اشپزخونه رفتم.همه سر میز صبحونه  میاورد.مثل همیشه یک ربع
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بودن.داداش طاها عاشق آن تایم بودنم بود.طبق عادت همونطور به حالت 
ایستاده لیوان اب پرتقالمو خوردم و یه لقمه ی کوچیک هم مارال بهم 

داد..صبحونه ام همیشه در همین حدبود.خداحافظی کردم و از خونه خارج 
ایدا ماشینو متوقف کرد.سوار که شدم با  شدم.به محض باز کردن در

سرحالی سالمی دادم._سالم خواهری.صبح قشنگت بخیر_سالم.صبح تو 
هم بخیر...لحنش مثل همیشه نبود با تعجب گفتم:ایدا تو چته چرا یه مدته 
اینقدر تو خودتی؟..._من چیزیم نیست_هزار بار گفتم اگه نیازی نمیبینی 

بدی واضح بهم بگو نیازی به دروغ در مورد مسئله ای بهم توضیح 
نیست...لبخندی زد و گفت:باشه.در کمال صداقت میگم یه موضوعی 

 هست که به زودی میفهمی ولی االن نمیتونم بهت بگم.
سعی کردم بحثو عوض کنم به همین خاطر موضوع درسو امتحانات رو 

پیش کشیدم تا رسیدن به دانشگاه راجع به امتحانات اخر ترم صحبت 
 کردیم تا اینکه بعد از نیم ساعت رسیدیم...می

با پیاده شدن از ماشین در قالب هستی مغرور فرو رفتم.با ایدا داشتیم به 
سمت کالس میرفتیم که صدایی از پشت ایدا رو مخاطب قرار داد.هر دو به 
سمت صدا برگشتیم.نفسمو با صدا بیرون دادم.طبق معمول همیشه خروس 

ر خالف همیشه که وقتی فریمانی با ایدا کار بی محل جناب فریمانی.ب
داشت تنهاشون میذاشتم اینبار رفتار جفتشونو زیر ذره بین قرار دادم.ایدا زیر 

نگاه فریمانی دائما رنگ عوض میکرد و فریمانی ام با خجالت باهاش 
صحبت میکرد.اصال نمیخواستم حدسی که ذهنم بالفاصله بعد از دیدن 
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نم به همین خاطر وسط صحبتشون اومدم و اون صحنه زد رو باور ک
گفتم:خانوم رادمنش کالس شروع شد بهتره بریم...همیشه همینطور بودم 

جلوی هیچکس ایدا رو با اسم کوچیک صدا نمیزدم.فریمانی که انگار تازه 
منو دیده بود کمی هول شد و گفت:سالم خانوم اتشین ببخشید اگه من 

بهتره ادامه ی بحث رو به بعد موکول مزاحم میشم_خیر مشکلی نداره فقط 
کنید چون فکر میکنم اگه یکم بیشتر اینجا بایستیم هر سه از کالس محروم 

بشیم._بله شما درست میگین با اجازه_خواهش میکنم...بعد از رفتن 
فریمانی ایدا با عصبانیت غیر منتظره ای گفت:چرا اینطوری باهاش صحبت 

یچی نگفتی؟_از نظر خودم حرف کردی؟_مگه چی گفتم؟_هنوز تازه ه
بدی نزدم االنم بیا بریم کالس شروع شد...متوجه شدم که ایدا به ارومی 

گفت فدای سرم که شروع شد ولی به روی خودم نیاوردم.فریمانی 
همکالس ما بود.هرسه برای پزشکی میخوندیم.دلیل رفتار ایدا هرچیزی 

 ارم مطمئنم هیچوقتمیتونست باشه جز عالقه.یعنی با شناختی که ازش د
حاضر نمیشه در سن بیست سالگی ازدواج کنه.قرارمونم همین بود که وقتی 

مدرک فوقمونو گرفتیم اون موقع به فکر چیزای دیگه که تازه بازم ازدواج 
جزوشون نبود فکرکنیم.و من اطمینان دارم که ایدا هیچوقت زیر قول و 

 قرارمون نمیزنه.
فکر کردنو برای بعد گذاشتم.اون ساعت با  با وارد شدن به کالس ادامه ی

منفورترین استاد دانشگاه کالس داشتیم که به وفور با من لج بود.اواسط 
کالس بود که از شدت خستگی فقط برای یه ثانیه سرم رو روی میز 

گذاشتم.ولی از شانس گندم استاد جهرمی همون لحظه منو دید و با صدای 
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از سر همه ی بچه ها بپره گفت:خانوم تقریبا بلندی که باعث شد خواب 
اتشین اگر کالس براتون مفید نیست لطفا تشریف ببرید بیرون..باز این گیر 
داد به من یعنی دوست داشتم توی اون لحظه خفه اش کنم.از اونجایی که 

کم اوردن اونم جلوی این همه دانشجو توی خونم نبود با خونسردی 
اشید.اگه مشکلی وجود داشت حتما گفتم:خیر استاد شما نگران  من نب

بهتون گزارش میدم_خانوم محترم اگه یه بار دیگه نظم کالسو بهم بزنید به 
 .مدیریت اطالع میدم

_ببخشید استاد ولی کسی که بی دلیل دائما نظم کالسو به هم میزنه خود 
شمایین نه من.من که داشتم درسو گوش میدادم و از تمام گفته هاتون جزوه 

 هم کردم اگه الزمه بیارم ببینین...برداری 

رگه های خشم در صوتش پدیدار شد ولی خودشو کنترل کرد و گفت:بهتره 
نمره ی این ترمو باالی پانزده بگیرین خانوم وگرنه مطمئن باشین خواهید 

 افتاد.

پوزخندی زدم و گفتم_وا استاد پونزده که چیزی نیست.مطمئن باشین باالی 
 ین....هجده میشم نگران نباش

تا زمانی که کالس تموم شد مثل ادم به درس گوش سپردم.جهرمی لحظه ی 
اخری که میخواست کالسو ترک کنه نگاهی بهم انداخت و بالفاصله 

پوزخندی زده و از کالس خارج شد.تو دلم از اینکه حسابی حرصش داده 
بودم کیلو کیلو قند اب میکردن.به محض خروجش از کالس سرم رو روی 

ذاشتم.دلیل این عصبانیت بیش از حدم فقط رفتار ایدا بود نباید به میز گ
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خاطر ماهان با من اینجوری حرف میزد کم مونده بود بزنه تو 
گوشم.عصبانیتم با شنیدن صدای یکی از پسرای کالس که خیلی سیریش 

بود ولی وقتی دید بهش پا نمیدم دائما سعی میکرد ضایم کنه ولی هیچوقت 
برابر شد_وقتی این ترم انداختت اونوقت میفهمی زبونتو  موفق نمیشد دو

کوتاه کنی...کالس ما به همون تعداد که دانشجوی دختر داشت دانشجوی 
پسرم داشت تا امروز تمام دانشجوهای پسر فهمیده بودن عاقبت کل کل با 

من ضایع شدن خودشونه جز همین یکی هر چقدر جلوی بقیه ضایش 
نبود ولی من هربار با ارامش جوابشو میدادم.سرم  میکردم بازم دست بردار

رو از روی میز برداشتم و پوزخندی بهش زدم.خیلی جدی  در برابر همه ی 
بچه ها بهش گفتم:_شما مثل اینکه در طی بزرگ شدنتون چند تا چیزو 

خوب یاد نگرفتین.یک اینکه همه مادر و خواهرتون نیستن که اینقدر 
.فکر میکنم این موضوعو چند بار دیگه هم صمیمی باهاشون صحبت کنید

بهتون گوشزد کرده باشم.دوم اینکه همه مثل شما با پارتی و تقلب خودشونو 
باال نکشیدن.من وقتی بگم باالی هجده میشم بدون هیچ تردیدی باالی 

هجده میشم سوم وقتی دارین با یه خانوم صحبت میکنین مراقب باشید که 
میکنید چون طرز صحبت کردن شما با یه  از چه فرهنگ لغتی استفاده

خانوم  تععین کننده ی میزان شعور خودتونه.لبخندی به چهره ی عصبانیش 
زدم و بدون هیچ توجهی به ایدا کالسو ترک کردم و به کافی شاپ 

رفتم.دقایقی بعد ایدا و صنم هم به من پیوستن.صنم به محض نشستن 
و از گلیمش خیلی گفت:حال کردم هستی خوب حالشو گرفتی پاش

درازترکرده بود.مشغول صحبت با صنم بودم که متوجه نگاههای خیره ی ایدا 
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به میز مقابل شدم.با دیدن ماهان که اونم با نگاهش داشت ایدا رو قورت 
میداد کم کم شکم داشت به یقین تبدیل میشد.فقط دعا میکردم که ایدا 

 بگه. خودش خیلی زود دلیل این همه تغییر رفتارشو بهم
******* 

سه هفته ی سخت و پر از تالش باالخره به پایان رسید و نتایج هم اعالم 
شد.تمام درسا رو پاس کردم و اولین گام رو برای پزشکی برداشتم.توی این 

سه هفته فشار زیادی رو تحمل کردم.ولی باالخره تموم شد امشب قراراه 
فتم هر طور شده بفهمم مهرسا رو با ایدا ببریم شهر بازی و من تصمیم گر

که ایا بین ایدا و ماهان ارتباطی وجود داره یانه..وقتی از ظاهرم مطمئن شدم 
کیفم رو برداشتم و به سالن رفتم.مهرسا و ایدا منتظر چشم به پله دوخته 

بودن.مهرسا با دیدنم لبخندی زد و گفت:باالخره اومدی خاله 
ــــه...بزنین بریم صفا جون.لبخندی زدم و با لحن کشداری گفتم_بلـــ

 کنیم.
از مارال خداحافظی کردیم و از خونه خارج شدیم.حدود چهل دقیقه بعد 

در شهربازی بودیم.مهرسا به محض ورود وسیله ی بازی دوست داشتنیشو 
انتخاب کرد و سوار شد.من و ایدا هم روی نیمکت نشستیم.چشمم به 

ن یه ن یعنی واقعا نمیترسفانفار افتاد.وای خدا چطور میتونستن سوارش بش
اتفاقی بیوفته و از اون ارتفاع پرت بشن پایین.سرم رو به سمت دیگه ای 

چرخوندم اگه چند لحظه ی دیگه به اون وسیله ی وحشتناک نگاه میکردم 
مطمئنا باال میاوردم.ایدا لبخند بدجنسانه ای زد و گفت:هستی مهرسا که 
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دونستم از دستی چنین حرفی زده اومد سه تایی بریم سوار فانفار بشیم.می
ایدا میدونست من به شدت از ارتفاع میترسم.باعصبانیت گفتم_ایدا به خدا 

اگه جلوی مهرسا  حرفی از فانفار بزنی خفه ات میکنم_وا چرا اگه بدونی 
چقدر حال میده من که حتما میرم_تو خیلی غلط میکنی تو بری مهرسا به 

ب تو هم صادقانه بهش بگو از ارتفاع من نمیگه خاله تو چرا نمیای؟_خو
میترسی_خیلی بدجنسی ایدا میدونی من خوشم نمیاد نقطه ضعفمو هی 

بکوبی تو سرم_خاک بر سرم مگه هستی خانوم مغرورما نقطه ضعفم 
داره..._اوال که مغرور خودتی و هفت جدو ابادت دوما هر ادمی نقطه 

ن محسوب ضعف داره_خب اسکول تو که خودت جزو جد و اباد م
میشی...خواستم جوابشو بدم که صدای مهرسا اومد_خاله جون پاشین 

بریم فانفار سوارشیم...ای خدا این بچه از بین این همه وسیله باید دست 
بذاره روی فانفار.ای که من بمیرم با این شانس گندم...میدونستم هر بهونه 

 میخوایم اخر ازای بیارم ایدا خرابکاری میکنه برای همین گفتم:خاله جون 
همه فانفار سوار شیم.به بلیطای توی دستم اشاره کردمو گفتم:ببین من بلیط 

همه ی بازیها رو برات گرفتم.از اخر میریم فانفار باشه؟_باشه خاله جون 
پس من برم سوار اون یکی_افرین دخمل خوب خاله فقط فعال بازیهایی که 

اقبت باشم باشه خاله نزدیک ما هستن رو سوار شو که من دورادور مر
جون...با گفتن باشه از ما دور شد.نگاهی به ایدا انداختم در تمام این مدت 

ریز ریز میخندید..._چیز بانمکی دیدی بگو منم بخندم_یعنی هستی 
باورت نمیشه چقدر باهاله کسی که اتو دست هیچکس نمیده از ارتفاع 

ه که میام راز دلمو ب بترسه میشه جک سال_اره بخند بایدم بخندی.منو باش
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توی نامرد میگم_تو هم نمیگفتی از رنگ پریدگیت وقتی حرف از ارتفاع 
میشه کامال میشه فهمید_هروقت به اندازه کافی خنده هاتو کردی به من 

خبر بده...واقعا که گاهی اوقات خیلی بیشعوری_اووووووه چه خبره حاال 
شب راجب یه موضوع من یه چیزی گفتم.اصال فراموشش کن میخواستم ام

مهمی باهات حرف بزنم...با این تصور که میخواد دلیل رفتاراشو بگه منتظر 
بهش چشم دوختم.._خیلی خب بگو.ایدا پس از کمی مکث شروع به 

صحبت کرد: ببین هستی من میخوام پیشنهاد بدم که..پیشنهاد بدم که_با 
م ..به سمتکالفگی گفتم:اه مثل ادم حرف بزن خوب جون به ل*ب*م کردی

برگشت و دستامو توی دستش گرفت و بدون هیچ مقدمه ای گفت:میخوام 
پیشنهاد بدم که برای ادامه تحصیل بریم خارج.نفس راحتی کشیدم و 

بالفاصله زدم زیر خنده.در میون خنده هام گفتم:اصال شوخی جالبی نبود 
 اگه میبینی دارم میخندم به خاطر اینه که دلت نشکنه.ایدا با جدیت

گفت:ولی من شوخی نکردم...جدیت کالمش باعث شد خنده امو قورت 
بدم و مثل خودش جدی بگم_میشه حرفتو کامل بزنی.اصال چرا یه دفعه ای 
به فکر خارج رفتن افتادی؟_ببین هستی میدونم که توی این مدت با رفتارم 

سواالی زیادی تو ذهنت بوجود اومده ولی قبل پاسخ دادن به سواالت 
بهت یاداوری کنم که تو قول دادی در هر شرایطی کنار من  میخوام

بمونی.قول دادی هر کاری الزم باشه انجام بدی تا کنار هم بمونیم 
یادته.._اره همه ی اینا یادمه ولی ایدا میشه قبل از هرچیزی بهم بگی چرا 

ناگهانی به این فکر افتادی؟..به سمتم برگشت و دستامو توی دستش گرفتو 
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نی که هم در کالمش و هم در نگاهش وجود داشت گفت:میخوام با نگرا
قبل از اینکه از بقیه چیزی بشنوی خودم همه چیزو بهت بگم_چیو 

بگی؟ایدا چرا اینقدر نامفهوم صحبت میکنی داری منو میترسونی_نه نیازی 
به ترسیدن نداره فقط..فقط موضوع اینه که من مدتهاست به ماهان عالقه 

ونه تا این حرفو زد چقدر عرق ریخت ولی اتفاقی که ازش مندم...خدا مید
میترسیدم افتاده بود ایدا دلبسته بود اونم به یک مرد.سعی کردم غم توی 

صدامو باشنیدن این حرف مخفی کنم و روش بی تفاوتی رو پیش بگیرم به 
همین خاطر بالحن سردی گفتم_خب این به من چه ربطی داره؟ایدا که 

ردی بود التماس وار گفت_هستی خواهش میکنم سعی منتظر چنین برخو
نکن با کم محلی بهم بفهمونی که ازم ناراحتی.هر کار دیگه ای که میخوای 

میتونی انجام بدی فقط کم محلی نکن میدونی که طاقت ناراحتیتو ندارم_به 
نظرت باید برام مهم باشه که طاقت ناراحتیمو نداری؟_این چه حرفیه 

...مهم نیست._اتفاقا خیلی مهمه_خیله خب ولی منظورت چیه؟_هیچی
تو قبلش بگو اگه بگم از اینکه بخوای با فریمانی ازدواج کنی ناراحتم و 

ازدواجت به معنیه جداییمونه اونم برای همیشه کدوممونو انتخاب میکنی 
منو یا فریمانی؟ایدا در فکر فرو رفت...بعد از چند دقیقه لبخند غمناکی زد 

انو دوست دارم وقتی میگم دوست دارم به معنی این نیست و گفت:من ماه
که با یه نگاه دل بستم من وقتی بگم یکیو دوست دارم یعنی حاضرم جونمو 

براش بدم..._پس فریمانیو انتخاب میکنی...اصال چرا اینقدر خودتو عذاب 
میدی بگو عاشق شدی..تمام.هرچند که عشق اصال وجود نداره_تو چرا 

ف بزنم.حق با توئه عاشق شدم ولی مطمئنا حاضر نیستم نمیذاری من حر



wWw.Roman4u.iR  52 

 

بین تو و اون یکیو انتخاب کنم._همین حرفت برای من یعنی پایان همه 
چیز...ایدا فروریخت.قشنگ میشد اثار ترس رو در چهره اش دید.ازش 

چشم گرفتم نه نمیتونم...این چیزایی که تحویلش دادم همش مزخرفه من 
حظه هم نمیتونم نفس بکشم.حتی نمیتونم بهش فکر نمیتونم بدون اون یه ل

کنم.برای اولین بار غرورمو سرکوب کردم.در بین یه بغض سخت لبخندی 
به لب نشوندم و گفتم:یعنی پایان دوره ی خوش مجردی یعنی ایدایه دیوونه 

ی ما داره ازدواج میکنه اونم با کی با یه نفر دیوونه تر از خودش.واقعا 
که حاضر شده باهات ازدواج کنه خیلی مردی  قدرشو بدون همین

کرده...کم کم اثار خنده  در چهره ی ایدا نمایان شد.با خوشحالی 
گفت:یعنی تو مشکلی نداری؟_من سر پیازم یا ته پیاز تو کسی هستی که 
باید راضی باشه نه من_هستی میدونی که اگه بگی نه دیگه حتی اسمشم 

تم:تو که همین االن بین من و اون اونو نمیارم...در دل پوزخندی زدم و گف
انتخاب کردی...ولی این جمله رو به زبون نیاوردم.پرسیدم:پیشنهاد رفتن به 
خارج از کشورت که دیگه الکی بود نه میخواستی منو خر کنی_راستش این 

پیشنهاد من نیست ماهان گفته هرجور که شده باید برای ادامه ی تحصیل 
میخوام از همین االن مستقل زندگی کنم_تو که  بریم خارج از کشور.میگه

قبول نکردی؟_هنوز جواب قطعیو بهش ندادم گفتم هرچی هستی بگه ولی 
به نظر من پیشنهاد بدی نیست_هه پیشنهاد بدی نیست اینکه مادرتو اینجا 

تنها بذاری و بری پیشنهاد بدی نیست.اینکه از من میخوای از تنها بازمانده 
ندگی کنم چیز بدی نیست.ایدا خودتو پیدا کن.اینکه های زندگیم جدا ز
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میخوای ازدواج کنی برام غیر منتظره بود ولی خوشحال شدم.ولی اینکه 
بخوای از همین االن به خاطر حرف کسی که تازه وارد زندگیت شده همه 
چیزتو رها کنی رو اصال نمیتونم قبول کنم._هستی میدونی که اینقدر برام 

به هیچ عنوان کاری نکنم دلت بشکنه ولی به خدا راه  مهم و باارزشی که
دیگه ای نیست_پس حرفای اون روزت که ازم قول گرفتی هیچوقت تنهات 

نذارم به همین خاطر بود؟_اره_ایدا یه درصد فکر کن که من موافقت کنم و 
راضی باشم که با تو بیام ولی به این فکر کردی که مامان تو و داداش طاها به 

راضی به انجام این کار نمیشن.اصال چطوری میخوای این  هیچ وجه
موضوعو به خاله بگی_مامان خیلی وقته در جریانه...داداش طاها و مارالم 

در جریانن فقط باید به تو میگفتیم_یعنی خاله و داداش طاها موافقت 
کردن؟_اره ولی هردوشون یه شرط گذاشتن که در اون صورت اجازه میدن 

داری بشنوی بهت بگم..سرم رو بین دستام گرفتم و با  بریم.اگه دوست
کالفگی گفتم:نه تا همینجا برای امشب کافیه دیگه بقیه اشو بذار برای 

بعد...از روی صندلی بلند شدم و به سمت مهرساکه تازه از روی یه وسیله 
پیاده شده بود رفتم_خاله جون من اصال حالم خوب نیست تو با خاله ایدا 

هروقت دلتون خواست بازی کنین من با تاکسی میرم خونه باشه بمونین تا 
عزیزم_مگه چی شده؟_هیچی فدات بشم فقط سرم خیلی درد میکنه اگه تو 

دوست داری میمونم_نه خاله جون منم یکجوری شدم بیا هممون با هم 
بریم_نه عزیزم تو بمون بازی کن_نه خاله منم یه جوری شدم بیا هممون با 

ب دگه میایم...دیگه اصرار نکردم هر سه به سمت ماشین هم بریم یه ش
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رفتیم.میدونستم  مهرسا فقط به خاطر من چنین حرفی زد اما اینقدر حالم 
 بد بود که چیزی نگم...

******** 
از همون شب عصبانیت و بداخالقیای بیش از حد من دوباره شروع 

ردن فکر ک شد.دیگه خیلی کم با کسی حرف میزدم و بیشتر اوقات رو به
میگذروندم.شنیدن خبر ازدواج کسی که برام همه کس بود به اندازه ی کافی 
یه شوک بزرگ بود اینقدر بزرگ که به بقیه ی چیزا فکر نکنم.در این سه روز 

سه روزی که برام به اندازه ی سه سال گذشت.سه روزی که فقط به فکر 
بتونم  اینکه غیر ممکنهکردن گذشت و از این فکر کردن تنها یه نتیجه گرفتم 

یه دقیقه هم توی هوایی نفس بکشم که ایدا توش نیست.ناخواسته و کامال 
اجباری داشتم خودم رو برای استقبال از تصمیم ایدا اماده میکردم.در این 

مدت اینقدر با بداخالقیام همه رو کالفه کردم که حسابی همه ازم عصبانین 
که ایدا عاشق شده بود هرچند من هیچ ولی به روم نمیارن.واقعیت این بود 

اعتقادی به عشق ندارم و معتقدم عشق متعلق به داستان هایی مثل فرهاد و 
شیرین یا لیلی و مجنونه ولی در هرصورت مهم این بود که ایدا اسم این 

احساسش به ماهان رو عشق گذاشته پس مطمئنا اینقدر وسیع هست و در 
ر برابرش از خودم مقاومت نشون بدم قل*ب*ش پیشروی کرده که نتونم د

 تازه هیچوقت اینقدر خودخواه نبودم که بخوام وسط دونفرقرار بگیرم.
سعی میکنم اصال به روی خودم نیارم ولی نمیشه هضم این ماجرا واقعا برام 
سخته.ایدا خیلی راحت زیر قول و قرارمون زده بود ما به هم قول دادیم که تا 
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شدیم به فرعیات فکر نکنیم ولی ایدا خیلی زود خام زمانیکه کامال مستقل ن
دنیایی شده بود که نامرد بودنش مدتهاست به من ثابت شده.االن که دارم به 
این موضوع فکر میکنم داخل اتاقم نشستم و ایدا توی سالن پیش ماراله.بعد 

از شب شهربازی دیگه همو ندیدیم جز امروز.به بهانه ی حمام توی اتاقم 
یدن ایدا یه واقعیتیو برام یاداور میشه که با یاداوریش احساس ضعف موندم.د

میکنم.احساسی که مدتهاست از خودم دور کردم.دیدن ایدا برام یاداور 
میشه که زندگی یه بار دیگه در دوراهی قرارم داد.دوراهی که انتهای هردوش 

هیچ نامعلومه.یه راهش این بود که قبول کنم با ایدا برم به کشوری که 
شناختی از خودش و مردمش ندارم دومین این که خیلی راحت بزنم زیر 
همه ی حرفام و از همراهی با ایدا ممانعت کنم.از اونجایی که دومین راه 

غیر ممکنه و نمیتونم بدون ایدا دووم بیارم میمونه یه راه که میدونم با 
ردنش ل کپاگذاشتن درونش به مشکالت زیادی برمیخورم ولی مجبور به قبو

بودم.از جام بلند شدم و به حمام رفتم.تصمیم گرفتم فعال راجع به این 
موضوع فکرنکنم.چون تازه حمام بودم نیم ساعته اومدم بیرون و یه تونیک 
ساده پوشیدم با شلوار دمپای مشکی.تیپم داخل خونه معموال همینطوری 

در  بود.داداش طاها از شل*خ*تگی خیلی بدش میومد به همین خاطر
هرشرایط چه من چه مارال ومهرسا باید مرتب در خونه ظاهر 

میشدیم.موهامو که بلندیش تقریبا به کمرم میرسید با یه کلیپس باالی سرم 
جمع کردم و راهی سالن شدم.داداش طاها،مارال،ایدا و خاله شیوا  همه 

دور هم نشسته بودن.نمای خونه وقتی از در وارد میشدی به این صورت بود 
ه به دوقسمت تقسیم میشد قسمتی برای پذیرایی از افرادی که زیاد ک
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باهاشون صمیمی نیستیم و قسمتی هم برای نشیمن گاه خصوصی افراد 
خونه که طوری طراحی شده بود که از طریق پنجره حیاط خونه رو که به 

بهشتی کوچک شباهت داشت به نمایش میذاشت.اتاق ها هم که در طبقه 
شت که بعد از پشت سرگذاشتن چند پله بهشون ی باال قرار دا

میرسیدیم.کال عاشق نمای این خونه بودم.بعد از فوت مامان و بابا داداش 
طاها میخواست وسایلمو منتقل کنه خونه ی خودشون اما با اصرار من که 

نمیتونم از این خونه دل بکنم اونا هم ساکن همینجا شدن.ایدا متوجه 
:علیک سالم خانوم ستاره ی سهیل شدین حضورم شد و با شادی گفت

دیگه کم در جمع حضور پیدا میکنین_مشکل من نیست شما هنوز به شوهر 
نرسیدی بی معرفت شدی...میدونستم در بین جمع فقط دونفر به نیش 

کالمم پی میبرن داداش طاها و ایدا برای همین سعی کردم اصال به روی 
و کنارش نشستم_سالم خاله جون  خودم نیارم.با لبخند به سمت خاله رفتم

خودم امروز خورشید از شرق طلوع کرده یا غرب که شما به ما 
سرزدین_سالم عزیز دل خاله این چه حرفیه من که هرروز مزاحمتون 

میشم_وا پس چرا من نمیبینمتون؟_دست پیشو گرفتی که پس نیوفتی.واال 
مگه قرار نبود تو فکر میکردم اگه گله ای هم باشه باید از طرف من باشه 

دانشگاهت که تموم شد زود به زود به من سربزنی. با این جریان جدیدم که 
قراره برین خارج همون یه هفته ای هم که میومدی پیش خاله ات منتفی 

میشه پس باید تاروزی که میخواین برین هرروز بیای پیشم.._اوه خاله جون 
نه به باره شاید اصال نرفتیم_وا  حاال کو تا اون موقع. بعدشم هنوز نه به داره
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چی میگی خاله این دو تا جوون دارن خودشونو به اب و اتیش میزنن سریع 
یه مجلس جمع و جور بگیرن که بتونین تا شروع مجدد دانشگاهها برین 

اونطرف که خدایی نکرده هیچ کدوم از درستون هم عقب نیوفتین...با تردید 
ن حالت از خاله پرسیدم:مگه کی قراره به ایدا نگاهی انداختم و در همو

مجلسشونو بگیرن خاله جون_ایشاا...اگه خدا بخواد و مشکلی پیش نیاد تا 
اخر همین ماه یه مجلس براتون میگیریم و همتون میرین دنبال 

سرنوشتتون..اینقدر از شنیدن خبر مراسم نامزدی ایدا شوکه شدم که به بقیه 
که چرا فعل جمع به کار برده بود...غم ی کالم خاله توجهی نکردم به این

بدی بر قلبم رخنه کرد ایدا چرا اینقدر تغییر کرده بود چرا بدون اینکه حتی 
یک کلمه به من حرفی بزنه داشت تدارک جشن نامزدیشو میدید یعنی 

اینقدر غریبه بودم.بایه عذر خواهی از جمع از جام بلند شدم و به اتاقم پناه 
مدت طوالنی روی صورتم فرود اومدن.بعد از مرگ  اوردم.اشکام بعد از

مامان و بابا هیچوقت به هیچ دلیلی اشک نریختم ولی امروز واقعا دلم 
شکست.در باز شد و ایدا اومد داخل.به سمت پنجره رفتم و به حیاط چشم 
دوختم نمی خواستم هیچ کس اشکمو ببینه.ایدا از پشت دستشو روی شونه 

م وقتشه خیلی چیزا رو بهت توضیح بدم.چیزایی ام گذاشت و گفت:فکر کن
که سه روز پیش میخواستم بهت بگم ولی گفتی احتیاج به زمان 

داری.نذاشتی من حرف بزنم و خودتوداغون کردی...منو به سمت خودش 
برگردوند و با دست اشکامو پاک کرد و ادامه داد:نبینم خواهری من اشک 

اشک میریزی که من بهت بی  بریزه.هستی نگو که داری به این خاطر
توجهی کردم و بدون نظر خواهرم همه ی کارامو انجام دادم نگو که توی این 
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همه سال نشناختیم و االن داری به این خاطر اشک میریزی.تو که میدونی 
همه چیزمی،دنیامی پس چرا بدون اینکه حرفامو بشنوی توی ذهنت یه 

ردم هم ثابت بشه زود قضاوت کطرفه به قاضی رفتی._حرفاتو بزن،بزن تا ب
حرفاتو بزن چون ذهنیتم داره راجبت تغییر میکنه و من اینو نمیخوام_خیله 

خب تو اروم باش بیا اینجا بشین تا من دالیلمو برات بگم...هر دو روی مبل 
نشستیم و ایدا دوباره شروع به صحبت کرد_من در سن دوازده سالگی که 

دم.توی اون تنهایی عذاب اور تنها کسی پدرمو از دست دادم خیلی تنها ش
که درکم کرد و هیچوقت پشتمو خالی نکرد تو بودی ولی تو که همیشه پیشم 

نبودی پس نمیتونستی از خیلی حسرتایی که داشتم دورم کنی.حسرت 
داشتن پدر محبتاش،دعواکردناش،بداخالقیاش،دستای نوازشگرش که 

ا لی پدرمو برام پر کنی امهرشب روی سرم میکشید.تو نمیتونستی جای خا
برام جای یه خواهر بودی.چند سال از اون ماجرا گذشت و تو عالوه بر 

پدرت دوتا شخص عزیز دیگه ی خانوادتم از دست دادی.اون موقع از عمق 
وجودم درکت میکردم.روزایی که حرف نمیزدی و فقط به یه جا خیره 

بودم.اون روزا با خودم میشدی از دورن نابود میشدم چون درد تو رو کشیده 
گفتم االن وقت جبرانه.تمام سعیمو کردم  که تنهات نذارم اینکه موفق بودم 
یا نه رو تو میدونی ولی وقتی به خودم اومدم دیدم همه چیزم شده یه نفر و 
اون یه نفر توبودی.کسی که عالوه بر خواهر بهترین و عزیزترین دوستمم 

تیم اینقدر برام شیرین بود که هررزو صبح بود.قول و قرارایی که با هم گذاش
که بیدار میشدم با خودم تکرارشون میکردم.وقتی توی دانشگاه اونطوری 
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جواب همه رو میدادی یکم میترسیدم.تو زیادی میخواستی خودتو به همه 
سرد و جدی نشون بدی.خواستم یه جوری بفهمم که ایا واقعااینقدر نسبت 

رای همین قضیه ی مهردادو پیش کشیدم اینکه به اطرافت بی تفاوتی یانه.ب
بهت میگفتم مهرداد عاشقانه نگات میکنه دروغ نبود ولی نیتم این بود 

بفهمم تو این موضوع برات مهمه یانه.کم کم تو نسبت به مهرداد حساس 
شدی دوست نداشتی در معرض دیدش قرار بگیری.اینو گفتم که بهت گفته 

ونه میای بیرون تا ظهر میری تو جلد یه ادم باشم میدونم صبحا که از در خ
دیگه و خوِدواقعیتو مخفی میکنی.و میدونم که هیچوقت اون ادم نفوذ 

ناپذیری که نشون میدی نیستی.خواستم بدونی هیچوقت ازت غافل 
نشدم.حاال ماجرای ماهان.مدتها پیش که حرفای تو روی منم اثر گذاشته 

ی اگه وجود داشته باشه هم غیرممکنه بود و میگفتم عشق وجود نداره یا حت
من عاشق بشم یه نفر بهم گفت عشق شکل ظاهری نداره که وقتی اومد تو 
بفهمی و ازش دوری کنی عشق ناخوداگاه میاد برای اومدنش از هیچکس 

اجازه نمیگیره.اینقدر اروم میاد که وقتی به خودت میای میبینی تمام وجودتو 
اجازه ی تو به قلبت نفوذ کرده و همونجا یه حس فراگرفته.حسی که بدون 

هم جاخوش کرده.عشق میتونه از هر اتفاقی شروع بشه یه نگاه،یه کلمه،یه 
لجبازی بچه گانه یا خیلی چیزای دیگه.و من االن به عمق این حرف پی 
بردم.احساس من به ماهان اصال دست خودم نبود هر روز بیشتر و بیشتر 

که وقتی به خودم اومدم واقعا همه ی وجودمو میشد.کم کم اینقدر زیاد شد 
گرفته بود و اون موقع تازه من ترسیدم من نباید عاشق میشدم.به تو قول داده 
بودم تا وقتی که به اهدافمون نرسیدیم به فرعیات فکر نکینم ولی هستی من 



wWw.Roman4u.iR  60 

 

دست خودم نیست.تا میام جلوی این حس قد علم کنم و مانع پیشرویش 
به میکنه.نمیدونم از کجا شروع شد فقط میدونم من زیر بشم اون به من غل

قرارمون نزدم.شاید برات مسخره باشه ولی من در بوجود اومدن این حس 
هیچکاره بودم هیچکاره.از کجا باید میفهمیدم وقتی با یکی روبه رو میشم 

سریع ضربان قلبم میره باال،از صداش لذت میبرم،نگاش ارومم میکنه یعنی 
عاشق اون ادم میشم مگه تا بحال تجربه اش کرده بودم که  اینکه دارم

عالئمشو بشناسم.هستی میدونم شاید حرفام برات قانع کننده نبوده ولی 
تورو خدا)به اینجای حرفش که رسید اشکاش شروع به ریزش کرد(تو رو 
خدا تنهام نذار میدونم خیلی بیرحمانه است که ازت بخوام بخاطر من از 

نی ولی من یه دقیقه هم نمیتونم تو هوایی که تو توش نفس خانوادت دل بک
نمیکشی دووم بیارم.تو رو خدا درکم کن من عاشق ماهانم ولی تو تنها کسی 

هستی که از همون بچگی ارزوهامو باهات تقسیم کردم و شدی همه 
چیزم.خیلی با ماهان صحبت کردم بهش گفتم من بدون هستی دووم نمیارم 

حاضر نمیشه با ما بیاد ولی اون میگه میخواد مستقل  و میدونم که هستی
زندگی کنه میگه هرکاری میکنه تا تو راضی بشی و همراه ما بیای.میگه تا 
جایی که تو رو شناخته ادمی هستی که دوست داره مستقل زندگی کنه و 

حرف فقط حرف خودش باشه پس چطور راضی نمیشی بیایو مستقل 
ونه پشت شخصیت مغرور تو چه ادم حساس زندگی کنی ولی اون که نمید

و زودرنجی مخفی شده.تورو خدا تو یه راه پیش پام بذار تویی که همیشه 
همراهم بودی و کمکم کردی تویی که با کمکت تونستم کمرمو که بعد از 
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مرگ بابام خم شده بود راست کنم کمکم کن...ایدا سرشو روی پام گذاشته 
یدا سرش روی پامه و کنارمه بخاطر گریه اش بود و گریه میکرد...االن که ا

دارم نفس کم میارم چطوری میتونم دوریشو تحمل کنم.چرا اینقدر زود 
قضاوت کرده بودم ایدا هم دقیقا همون حسیو که من نسبت بهش دارم 

نسبت به من داره.لعنت به من که اینقدر لجوج و خودمختارم.لعنت به من 
ک میریزه و من فقط نگاش میکنم.نه من که بهترین کسم روی پام داره اش

نمیتونم این باشم...بابایی چند سال پیش که قسم خوردم سخت و بی 
احساس باشم هیچوقت روزیو نمیدیم که ایدا سرشو روی پام بذاری و به 

خاطر من گریه کنه.من نمیتونم این باشم..درسته مغروروم ولی پست نیستم 
ونم به خاطرش جونمم میدم.ایدا اینقدر از خودم شناخت دارم که مید

سرش رو از روی پام برداشته بود و همچنان داشت گریه میکرد.اینقدر 
سکوت کردم که بی هیچ حرفی اتاقو ترک کرد.نمیدونم چرا ولی با خودم لج 

کرده بودم نمیخواستم زود تصمیم بگیرم وتحت تاثیر حرفای ایدا اینده امو 
پدر و مادرم برام در نظر داشتن برسم تا بهم نابود کنم.من باید به اهدافی که 

افتخار کنن.اصال شرط داداش طاها چی بود داداش طاهای که اینقدر روی 
من حساس بود نه اینکه زیادی تعصبی باشه به هیچ وجه ولی روی رفت و 

امدام توجه خاصی داشت چطوری راضی میشد اجازه بده من برم فرسخ ها 
نمیدونم چقدر درهمون حالت نشستم ولی دورتر از خودش زندگی کنم..

وقتی به خودم اومدم هوا تاریک شده بود و گردنم بخاطر اینکه زیادی در یه 
حالت نگهش داشته بودم داشت خورد میشد.تمام مدت زندگیم یه سوال 

همراهم بود اینکه چرا سرنوشت در هرکاری اینقدر به من سخت میگرفت 
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داشتم.اشک توی چشام حلقه میزنه اما  مگه من چه تفاوتی با ادمای دیگه
 اجازه ی فرود اومدن بهش نمیدم من ضعیف نیستم پس گریه هرگز...

******* 
اون شب و شبای دیگش تا صبح نخوابیدم و به عواقب تصمیمم فکر 

کردم.شرط داداش طاها مهم بود ولی اگه خودم مصمم به رفتن میشدم دیگه 
یدونم چه اتفاقی افتاد فقط یه دفعه هیچ چیز نمیتونست جلومو بگیره..نم

وخارج از خواست خودم رفتن اینقدر برام مهم شد که حاضر بودم هر کاری 
انجام بدم.انگاری زمین و زمان دست به دست هم دادن تا منو در اجرای 

این تصمیم مصمم تر کنن.وقتی به خودم اومدم تمام ذهنم شده بود فقط و 
دا رو برای اخرین بار دیدم پنج روز فقط رفتن.امروز از روزی که ای

میگذره.امروز باهاش تماس گرفتم و ازش خواستم بیاد پیشم اونم با 
خوشحالی قبول کرد.صدای مثل همیشه سرحالش از سالن به اتاقم نزدیک 
و نزدیکتر میشد.عادتش بود از روی پله ها تازمانی که وارد اتاق میشد بلند 

ایدا در چهارچوب نمایان شد.بیشتر از بلند غرمیزد.در باز شد و قامت 
چیزی که فکرشو میکردم دلتنگش بودم.دستامو باز کردم و در اغوش 

گرفتمش._سالم خواهری بی معرفت خودم_علیک سالم خانووووم.واال 
شما دستور دادین تا اطالع ثانوی کسی مزاحمتون نشه که میخواین فکر 

رامو بهت بگم.با خوشحالی کنین_اره حق باتوئه حاال میخوام نتیجه ی فک
دستاشو به هم کوبید و گفت:خب من منتظرم بفرمایید..کمی مکث کردم و 

با جدیت ادامه دادم:تصمیمی که االن گرفتم به هیچ عنوان و درهیچ 
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شرایطی تغییر نمیکنه یه جورایی میخوام با این تصمیم اراده امو به خودم 
عوض کنه_وای هستی  ثابت کنم پس اول میگم هیچکس نمیتونه نظرمو

جون به ل*ب*م کردی چرا اینقدر سخنرانی میکنی خو حرف اصلیتو بزن 
دیگه_حرف اصلی اینه که همراهت میام..دقایقی بعد جیغ داد ایدا که 

دلیلش خوشحالی بیش از حد بود در اتاق پیچید.خوب که خوشحالی 
ن این هاشو کرد به سکوت دعوتش کردمو و ادامه دادم:نمیگم تو در گرفت

تصمیم بی تاثیر بودی نه اصال اینطوری نیست ولی دلیل اصلیم همونیه که 
بهت گفتم ثابت شدن خودم به شخص خودم.پس میخوام بدونی که اگه به 

هردلیلی تو بزنی زیر حرفت و با من همراه نشی من تنها میرم این حرف 
ت.منم اخرمه.تو هم بهتره از همین امروز بیوفتی دنبال کارای مجلس عقد

میوفتم دنبال کارای پاسپورت هردومون.این وسط فقط یه چیزی 
میمونه.رضایت قیم من که داداش طاهاست و هرطوری که باشه راضیش 

میکنم.هماهنگ کردن با عکاس و گیر اوردن یه باغ اتلیه ی خوشگلم با من 
اشنا دارم_وایسا ببینم اشنات کیه که من نمیشناسمش؟_خب مگه تو 

هم پاشو برو دنبال کاروزندگیت که منم کلی کار دارم که  فضولی..حاال
مهمترینش صحبت کردن با برادر گرامیه.._خوب بود گفتی قراره ساعت 
چهار با ماهان بریم دنبال رزرو تاالر.راستی هستی برای لباسم باید باهام 
باشی ها_من چرا مامانتو و اقوام دوماد هستن دیگه من چیکارم؟_اختیار 

ا تاج سرین خواهر عروس باید همراهش باشه_خیله خب هندونه دارین شم
های شیرینی بود فقط نمیدونم چطور هضمشون کنم_یعنی با تو فقط باید 

به روش خودت صحبت کنم بی احساس_عمه اته.پاشو برو تا پرتت نکردم 
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بیرون..ایدا با لبخند از جاش بلند شد و گفت:چون عمه ندارم هیچی 
غیرتی میشدم در حد اللیگا...مثل خودش با لحن شوخی نمیگم وگرنه االن 

گفتم:منم چون میدونستم نداری گفتم ولی از این به بعد دیگه راه دوری 
نمیرم شوهرجونتون کارو راحت کردن_حرف زدن با تو اخرش کم 

اوردنه.من که رفتم...برای تو هم دعا میکنم که  موفق بشی _در چه موردی 
زدن با داداشی جونتون خانووم_فداش بشم به این اونوقت_درمورد سرو کله 

مهربونی َتکه به خدا_خدا کنه فعالبای.._بای.بعد از رفتن ایدا رفتم سالن 
پیش مارال.امروز دوشنبه بود و جزو روزایی محسوب میشد که مارال خونه 

میموند تا به وضع خونه رسیدگی کنه.جلوی تی وی نشسته بود و مشغول 
د عالقه اش بود.تقریبا با صدای بلندی گفتم:ترجیح تماشای سریال مور

میدی فیلم تماشا کنی یا یکم با خواهر گلت خلوت کنی؟..مارال که توی 
حس فیلم فرورفته بود باشنیدن صدام یه متر پرید هوا و دستشو گذاشت 

روی قل*ب*ش_وای هستی ترسوندیم چرا اینقدر بی صدا میای_نگفتی 
ی یا بیای یه محفل خواهرانه برگزار ترجیح میدی فیلم تماشا کن

کنیم...تلویزیونو خاموش کرد و گفت:بفرمایید محفلتونو برگزار کنید 
مادمازل..روبه روش نشستمو گفتم:خب شروع کنیم_چیو اصال موضوع 

بحث چیه؟_هیچی فقط از اونجای که من قراره تا دوماه دیگه از پیشتون برم 
.رنگ از روی مارال رفت با نگرانی گفتم یکم با خواهرجونیم خلوت کنم..

گفت:یعنی تصمیمتو گرفتی؟_اره میخوام با اجازه ی خواهر گلم یه چند 
سالی برای ادامه تحصیل برم کانادا مشکلی وجود داره؟_مشکل نه ولی دلم 
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برات تنگ میشه..قطره ی اشکش از گوشه ی چشمش پایین چکید بلند 
ی از دستم راحت میشی شدم کنارش نشستمو گفتم:اشک شوقه که دار

مارالی نه؟_برو گمشو هستی واقعا بی احساسی من بدون تو دق 
میکنم_چرا فکر میکنی من بی احساسم...من دوبرابرتو دلتنگت میشم ولی 

مگه خود تو نبودی که میگفتی اگه زندگی بهت فرصت پیشرفت دادنو داد 
حتما ازش استفاده کن خوب منم میخوام همین کارو کنم دیگه 

خواهری_اره ولی نه اینطوری من تورومیشناسم تک و تنها تو یه کشور غرب 
دق میکنی_قربون خواهر دل نازکم بشم قرار نیست تنها برم ایدا و شوهرش 

همراهمن...مارال گویا تازه چیزی را به یاد اورده باشد به سمتم برگشت 
وگفت:با طاها صحبت کردی؟_نه ولی امشب صحبت میکنم_یعنی هنوز 

رط طاها رو نشنیدی داری برا خودت میبری و میدوزی_اوال که زندگی ش
لباس نیست که ببرم و بدوزمش دوما داداش طاها تا االن برای پیشرفت من 
از هیچکاری دریغ نکرده مطمئنا سنگ جلوپام نمیندازه_بله ولی این یکی 
فرق میکنه من طاها رو میشناسم میگه تورو به چشم خواهرش میبینه ولی 

ازته دل مثل مهرسا براش مهمی و هیچوقت در برابرت دست به ریسک 
نمیزنه...تا خواستم جواب مارالو بدم صدای داداش مانع شد..هردو 

باتعجب به سمتش برگشتیم...بعد از سالم مارال ازش پرسید:چی شده 
امروز اینقدر زود اومدی؟_دیدم امروز شما خونه ای گفتم ناهارو همه باهم 

ین افتخاری که در کنار همسرم غذابخورم کم نصیبم بخوریم چن
میشه...سرفه ای کردم و گفتم:ببخشید داداشی ها ولی منم اینجا هستم 

نمیگی این صحنه ها رو میبینم عقده ای بار میام رو دستت میمونم_من که 
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ازخدامه؟..باتعجب گفتم:چی اینکه عقده ای بشم؟_نخیر اینکه رو دستم 
خاطرخواهات از همین االن پشت در صف  بمونی ولی ماشاالله

کشیدن...لبخند گشادی زدم و کت داداش رو ازش گرفتم اونم با لبخند 
گفت:االن مثال توباید خجالت میکشیدی فکر کنم_وا براچی ادم که نباید 

از حقیقت دوری کنه خوشگلیه و هزار دردسر_بله کامال حق 
د زحمت بکشی شما به باشماست_من برم براتون چای بیارم_نه  نمیخوا

ادامه ی بحثتون ادامه بدین من میخوام دستامو بشورم سه تا چایی هم میارم 
اگرم میخواین بذارین من بیام با هم بحثو ادامه بدیم_داااااداش فالگوش 

وایستاده بودی_نه بابا ناخواسته شنیدم حاال مگه چی شد کار تو رو اسون تر 
فت داداش طاها یه اشی برام پخته که یه کردم_بله بفرمایید...حسم بهم میگ

وجب روغن روشه ولی اون نگاه مهربون نمیتونست مانع خوشبختیم 
بشه.تابرگشت داداش هیچ حرفی بین منو و مارال رد و بدل نشد مثل اینکه 

مارال فهمید استرس بدی در وجودم رخنه کرده برای همین مثل همیشه 
داداش طاها لبخند زورکی زدم اونم  موقعیتو درک کرد و ساکت بود.با اومدن

انگاری فهمید باید سریع بره سراصل مطلب.مطمئن بودم االن رنگم پریده 
وقتی زیادی استرس میگرفتم اینجوری میشدم وای خدا من که تا چند روز 

پیش این مسئله اصال برام مهم نبود پس چی شد االن بخاطرش دارم خودمو 
ارومی سرم رو تکون دادم تا افکار مزاحم  اینجوری به اب و اتیش میزنم.به

راحتم بذارن بعد به داداش نگاهی کردم و گفتم:بی مقدمه و حرف اضافه 
میرم سر اصل مطلب.تا قبل از اینکه ایدا درمورد تصمیمش بهم حرفی بزنه 
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اصال به خارج رفتن اونم تنهایی فکر نمیکردم ولی نمیدونم چرا یکدفعه 
میدونن که اگه چیزی برام مهم جلوه کنه به خیلی برام مهم شده.همه 

هرطریقی و ازهرراهی باید بهش برسم.خودتون در جریانین که اول از همه 
شما باید اجازه ی رفتنو به عنوان قیم بهم بدین شنیدم یه شرط دارین میخوام 
بشنوم._قبل از هر چیزی با وجود اینکه میدونم شاید درست نباشه من این 

خوام ازت یه سوال بپرسم که دوست دارم صادقانه جوابمو سوالو بپرسم می
بدی...کمی مکث کرد و ادامه داد:خیلی از دخترا توی سن تو یه وابستگی 
از جنس مخالف براشون بوجود میاد بعنوان یه برادر میخوام بدونم تو جزو 
اون دختراهستی یانه._قبل از اینکه بهتون جواب بدم میتونم بپرسم که چرا 

والو میپرسین.این سوال به شرطتون مربوط میشه؟_اره یه جورایی این س
مربوط میشه برای همین باید کامال صادقانه پاسخ بدی...قاطع و محکم 

گفتم:به هیچ وجه...نه تنها االن و در این سن بلکه در تمام عمری که دارم به 
هیچ وجه به هیچ پسری حتی خیلی محدود فکرم نکردم چه برسه بخوام 

احساس وابستگی پیداکنم.این حرفم در نهایت صداقته حاال لطفا  بهش
شرطتونو بگین داداش_بسیار خب حاال من شرطمو میگم...میدونم ممکنه 

هضمش یکم برات سخت باشه ولی من در صورتی رضایت میدم بری که 
نامزد کنی.وقتی میگم نامزد منظورم این نیست که یه جشن بگیری و همه 

ه،یک نامزدی که فقط عده ی محدودی ازش ازش باخبر بشن ن
باخبرمیشن...داداش داشت چی میگفت منظورش چی بود نامزد کنم 

محاله.قبول این شرط به معنای واقعی یعنی بدبخت کردن خودم،یعنی 
نابودی اینده ام.چرا زندگیم همش سختی بود چرا یه بار نمیتونستم یه کار رو 
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با صدای داداش طاها به خودم بدون پرداختن هیچ بهایی انجام بدم.
اومدم:نمیخوای دلیل شرطمو بشنوی؟_واقعیت جلوی چشام برمال شد 

دیگه نیازی به دلیل نیست هیچوقت فکر نمیکردم بهم بی اعتماد باشی 
داداش همچنین هیچ وقت فکر نمیکردم حتی به چنین چیزی  فکر کنی چه 

ه به میشه داری یه طرفبرسه به اینکه بخوای به زبونم بیاریش_طبق معمول ه
قاضی میری.یه چیزی از تو منو میترسونه هستی و اون متفاوت بودنته تو 
هیچ وقت هیچ چیزت مثل بقیه نبوده.همیشه چیزی رو نشون میدی که 

نیستی االن میخوای غرورتو حفظ کنی ولی از ته دل میخوای بدونی منی که 
میشه میگفتم مثل چشام در تمام این چند سال که وارد خانواده تون شدم ه

به هستی اعتماد دارم چراچنین شرطیو گذاشتم.ولی من حتی اگه تو ازم 
نپرسی خودم دلیلشو بهت میگم.تو در تمام عمرت در ناز و نعمت بزرگ 
شدی همیشه خانوادت مثل کوه پشت سرت بودن.هیچوقت تنها نبودی 

اید من چجوری ب برای همین نمیدونی چطور باید با تنهایی مقابله کنی حاال
تو رو بدون هیچ یاری تنها بفرستم به کشوری که میدونم اگه توش تنها 

باشی ممکنه خیلی اتفاقا برات بیوفته.کانادا یا هرکشور خارجی دیگه ای 
مثل ایران نیستن امنیت ندارن زن براشون مثل اسباب بازی میمونه نمیخوام 

ی شده برگردی تو یه بار بری و ازت سوء استفاده بشه و با یه روح متالش
روحت ضربه ی بدی خورده نمیخوام دیگه هیچوقت اجازه بدم چنین 
اتفاقی بیوفته.عالوه بر همه ی اینا کلی خطر دیگه هم تهدیدت میکنه 

مشکل تو اینه که فکر میکنی خیلی با تجربه ای ولی نیستی هستی تو راحت 



 69 انیتر از گر انیگر

ی شورای خارجی کلتر از اون چیزی که فکرشو کنی تو دام میوفتی.توی ک
گرگ ادم نما وجود داره که فقط برای زنانگی و ثروتت تور پهن میکنن 

میدونی اگه اسیر عشق یکی از این ادما بشی چه لطمه ای خواهی 
خورد.کدوم یکی از اینا رو میدونستی هستی هان کدومشو؟..کمی سکوت 

دنیا از  کردم در ذهنم یه عالمت سوال گنده بوجود اومد و اون این بود که
کی اینقدر پلید و کثیف شده.گفتم:حرفاتون مثل همیشه منطقی بود ولی 

کامل نه...شما میگی نگران زنانیتمی نگران روحمی ولی یه لحظه با خودت 
فکر کردی من تو مدت چند هفته چطوری یه نفرو پیدا کنم و بهش اعتماد 

ه بیاد نامزدم بش کنم...اصال چطور باید از یه نفر بخوام بدون هیچ عالقه ای
نه داداش اینکار شدنی نیست.._چرا..شدنیه چون اصال نیازی نیست تو 

دنبال کسی بگردی اون ادم پیدا شده به همین دلیل خواستم بدونم به کسی 
عالقه داری یا نه.شخصی که حاضر شده برات اینکارو بکنه خودشم 

ه برای میخواد به همراه یکی از اعضای خانوادش که درست همسن توی
ادامه ی تحصیل بره خارج.وقتی فهمید چون خیلی براش مهم و باارزشی و 
حس برادری داره نسبت بهت نخواست با غفلت زندگیتو نابود کنی.حاضر 

شده تا هروقت بخوای همراهت بمونه و تنهات نذاره در ضمن همون ادم به 
ن من گفت که کتبا ضمانت میده که هیچ صدمه ای از هیچ نظری در ای

مدت به تو وارد نشه گفته این مدت رفتار شما مثل خواهر و برادر خواهد 
بود.پوزخندی زدم و گفتم:وشما حرفشو باور کردین اونوقت از کجا 

مطمئنین که تور برای ثروت جامونده از پدرم پهن نکرده_از اونجایی که تو 
لی وخودتم اونو خوب میشناسی_میشه بدونم کیه؟_اره این حقته که بدونی 
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اگه شرطو قبول کردی بهت میگم وگرنه که به کل این موضوعو فراموش کن 
در ضمن باید تا اخر هفته دیگه خبرشو بهم بدی پس خوب فکر کن.تاکید 

میکنم هستی خوب فکر کن._اصرار نمیکنم اسم اون طرفو بهم بگین چون 
ه شمیدونم حرفتون یکیه.اگه بتونم با خودم کنار بیام که بعید میدونم ب

شخصش برام مهم نیست چون وقتی شما بگی بهش اعتماد داری یعنی از 
 هر نظر عالیه....از جام بلند شدم و گفتم:فعال با اجازه

به سرعت به اتاقم برگشتم.ای کاش میشد از قطار زندگی پیاده بشم.این 
اولین تصمیمی بود که میخواستم حتما عملیش کنم ولی مطمئنا نه با انجام 

.باید خیلی چیزا رو بسنجم.اصال امکان نداره ادمی پیدا بشه که چنین کاری
بدون هیچ نیت قبلی بخواد چنین کاری رو برام انجام بده ولی وقتی داداش 

طاها اینقدر مطمئن راجب اون فرد ناشناس صحبت میکرد یعنی باید خیالم 
از این مورد راحت باشه..واینم میدونم که محاله بزنم زیر تصمیمم.وای 
خدا سرم داره از درد منفجر میشه اعصابم خیلی بهم ریخته است همین 
مونده بود این وسط چنین پیشنهادی هم بهم بدن...باید چند روز ی از 

اینجا میرفتم احتیاج شدیدی به تنهایی داشتم.اینطوری نمیشد باید به جایی 
مدم ک میرفتم تا ذهنم تنها روی یه چیز متمرکز بشه رفتن یا موندن.به سمت

رفتم و چند دست لباس  سایر وسایل مورد نیازمو داخل چمدونم 
گذاشتم.در اخر سوئیچ ماشینمم برداشتم و به سمت سالن رفتم.مارال و 

داداش طاها همچنان همونجا نشسته بودن مارال با دیدنم گفت:کجا میری 
 رهستی_میخوام یه چند روزی تنها باشم تا بتونم با خودم کنار بیام..اینبا
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داداش طاها گفت:بسیارخب فقط خوب فکر کن نباید با یه تصمیم 
نسنجیده اینده اتو نابود کنی.حاال کجا میری.. _نه اونجا نمیرم میخوام اگه 

اشکالی نداره برم ویالی شمال..هردو کمی تعجب کردن اما درست مثل 
همیشه که به خواستم احترام میذاشتن چیزی نگفتن و مارال بعد از ذکر 

ایح الزم اجازه ی رفتن رو داد.بعد از خداحافظی از مهرسا که تازه از نص
مدرسه اومده بود خونه رو ترک کردم.چند قدم بیشتر برنداشته بودم که یادم 

اومد کلید ویال رو از داداش نگرفتم.خواستم برگردم و ازش بگیرم که همون 
ونجا لبخندی لحظه داداش طاها کلید به دست از خونه اومد بیرون...از هم

زد و در حالیکه داشت به سمتم میومد گفت:مثل همیشه  خانوم حواس 
پرت کلید رو جاگذاشتن...کلید رو به دستم داد و بالحنی جدی اضافه 

کرد:مبادا فکر کنی به این خاطر چنین شرطیو برات گذاشتم که بهت اعتماد 
 ی که هیچوقتندارم ها هستی بعد از مارال تو توی این دنیا تنها کسی هست

به خانوم بودنش شک نکردم حرفایی که بهت زدم فقط به خاطر مصلحت 
خودته.االنم من نمیتونم کاری کنم که تو ازدستم ناراحت نباشی و این حقم 

بهت میدم که ازم دلخور باشی ولی وقتی متوجه میشی راست میگم که به 
شما هم تم:چشم خودت چیزایی رو که بهت گفتم ببینی..لبخندی زدم و گف

داداش تنها کسی هستی که بعد از خانوادم میتونم بهت تکیه کنم من 
هیچوقت از دست شما ناراحت نمیشم.نمیگم هضم شرطتت برام راحته نه 

اتفاقا خیلی هم درکش برام سخته ولی شما با اینکار یه چیزیو بهم ثابت 
 خالف کردی اینکه اینقدر برات مهم هستم که ناراحتیمو به جون بخری و

مصلحتم کاری نکنی...وقتی برگشتم تصمیمم هرچیزی هم که بود میخوام 
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قول بدی که میتونم مثل همیشه بهت تکیه کنم_نیازی به قول نیست وظیفه 
ی برادریم حکم میکنه که همیشه پشتت باشم.برو به سالمت_پس فعال 

خداحافظ_خدابه همرات_راستی هستی..پول اگه الزم داری بگو بریزم به 
حسابت از طریق کارت برداری_نه داداش فعال تنها مشکلی که ندارم 

کمبود پوله در ضمن الزم نیست ماه به ماه اینقدر پول به حسا من بریزین 
من که الزم ندارم باشه دست خودتون_اون پول حقتونه خانوم دکتر حاالهم 

شن ج برین تا به ترافیک نخورین...از به کار گیری لفظ خانوم دکتر ته دلم
 برپاشد.لبخندی زدم و بعد از دقایقی به راه افتادم.

******** 
با صدای گوشیم چشامو باز کردم.نگاهی به ساعت انداختم دوازده ظهر 

بود.گوشیمو برداشتم شماره ی مارال بود به محض پاسخ دادن صدای 
نگرانش در گوشی پیچید:الو هستی خوبی؟سالم رسیدی؟چرا از صبح 

گوشیتو جواب نمیدی.._وااای خوب بذار منم یه چیزی هرچی زنگ میزنم 
بگم دیگه خواهرمن..بله خوبم دیروز اینقدر تو ترافیک گیر کردم ساعت نه 

شب رسیدم بعدشم  از شدت خستگی بیهوش شدم خیالت راحت 
شد_وای اره داشتم میمردم از نگرانی تو نباید یه زنگ به من بزنی بگی 

حت نشو خواهری دیشب نفهمیدم چی شد رسیدی؟واقعا که بی فکری_نارا
خوابم برد هنوز لباسامم عوض نکردم_خیله خب خیالم راحت شد کاری 

 نداری_نه به داداش طاها هم سالم برسون خداحافظ_ خداحافظ
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بیچاره مارال سی و چهاربار زنگ زده بود.ولی خب تقصیر من نبود دیشب 
برد.مدتها بود پشت نفهمیدم چی شد تا خودمو انداختم روی تخت خوابم 

رول نشسته بودم  حسابی خسته شدم. از جام بلند شدم شیرآبو داخل وان 
حمام باز کردم.چمدونمو باز کردم و یه دست لباس ازتوش برداشتم.بدجور 

بوی عرق گرفته بودم اگه نمیرفتم حمام افسردگی میگرفتم برای همین قبل از 
کرده  بیرون کلی با قبلم تغییر هرکاری یه دوش نیم ساعته گرفتم.وقتی اومدم

بودم کال سرحال شدم.پنجره ها رو باز کردم.صدای امواج دریا به گوش 
میرسید.ویالمون درست مقابل دریا بود.امواج دریا یکی پس از دیگری به 

سمت ساحل میومدن.مثل همیشه صدای دریا و همینطور نگاه کردن بهش 
عد از اینکه حسابی به دریا  بهم ارامش داد.کمی در همون حالت موندم و

نگاه کردم به طرف سالن رفتم.پنج اتاق طبقه ی باال قرارداشت و سالن و 
اشپزخونه پایین.به اشپزخونه رفتم.مش قاسم و طیبه خانوم مستخدمای ویال 

هررزو تمیزش میکردن.مدتها بود وظیفه ی محافظت و تمیزی ویال رو به 
ال قرار داشت  که قبال به عنوان عهده داشتن.یه خونه ی کوچیک پشت وی

انباری ازش استفاده میکردیم.بابامیخواست یک خونه نزدیک ویال براشون 
بخره ولی اونا قبول نکردن و گفتن همون انباری رو تمیز میکنن و داخلش 

زندگی میکنن.بعد از کمی تغییر همونجا شد خونه اشون به همین علت این 
توش برق میزد و کامال تمیز بود.چند روز  ویال هر موقع از سال که میومدی

پیش مش قاسم با داداش تماس گرفت و گفت کاری براش پیش اومده و 
مجبوره با خانومش چند روزی بره مشهد.به همین خاطر اینجا رو برای 

تنهایی انتخاب کردم چون میدونستم هیچکس توش نیست.صدای شکمم 
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ت سال سن دارم ولی هیچی بلند شد.اینم یه مشکل دیگه خندم گرفت بیس
بلد نیستم درست کنم چطوری میخوام چهار پنج سال توی یه کشور دور از 
خانواده ام زندگی کنم مطمئنا از گرسنگی دست به دامن فست فود میشم.به 

سمت کتابخونه رفتم دعا دعا میکردم کتاب اشپزی داشته باشیم.نزدیک 
ه کتاب ناامید میشدم که با دیدن یدیویستا کتابو زیر و رو کردم تقریبا داشتم 

که روش کمی خاک نشسته بود کلی خوشحال شدم.به اشپزخونه برگشتم و 
بعد از تمیز کردنش مشغول صفحه زدن شدم..ساده ترینشو انتخاب 

 کردم.کتلت.
در یخالو باز کردم تا ببینم موادشو داریم یانه...با دیدن یخچال خالی تازه 

هیچوقت الکی یخچالو پر نمیکرد.هیچی دیگه یادم اومد که طیبه خانوم 
تقریبا نیم ساعت طول کشید تا شماره ی سوپری رو پیدا کنم و موادغذایی 
سفارش بدم.خدا رو شکر ریع سفارشاتمو اوردن.ساعتو نگاه کردم.یک و 

نیم بود.بسم ا...گفتم و مشغول شدم.موادشو اماده کردم و سعی کردم مثل 
دم.چقدر اون روز من حرص خوردم.وقتی کارم نفیسه خانوم بهشون مدل ب

تموم شد ساعت سه و بیست دقیقه بود.از شدت استرس گشنگی از یادم 
رفته بود.دو سه تا توی ظرف گذاشتم و روی میز ناهار خوری نشستم.چند 

دقیقه ای بهشون خیره شدم.راستش میترسیدم بخورم.ولی مجبور بودم.با 
.امممممم خوشمزه شده بود.قربون خودم تردید یه تیکه توی دهانم گذاشتم

 با این دست پخت باهالم...



 75 انیتر از گر انیگر

دو سه ساعتی از ناهار میگذشت که تصمیم گرفتم برم لب دریا.یه شلوار 
گشاد مشکی با شنل پوشیدم و شالمم روی سرم انداختم و به سمت دریا راه 

افتادم...صدای ارامش بخش امواج در گوشم پیچید.کنار دریا روی یک 
نشستم و به اب چشم دوختم...ناخوداگاه ذهنم به سوی تهران پر صخره 

کشید.به اینکه وقتی برگردم باید یه جواب قطعی به داداش بدم.دیروز کل 
مسیر به این مسئله فکر کرده بودم.چه حکمتیه توی زندگی که در شرایطی 

خاص  مجبوری از همون چیزی که متنفر بودی برای باالبردن خودت 
ی.من در تمام عمرم از ازدواج متنفر بودم چون همیشه یه ترس استفاده کن

همراهم بوده ترس از وابستگی و بعد از اون جدایی.قبول کردن این تصمیم 
زیادم بد نبود در واقع باعث میشد به دنیا به چشم دیگه ای نگاه کنم.داداش 

م اطاها گفته بود اون فرد ضمانت میده که در طول این مدت هیچ اتفاقی بر
نیوفته پس مشکل دیگه ای وجود نداشت.ولی چرا یه مشکل وجود داشت و 
اون عدم اعتماد من به خودم بود.قراره چهارسال با یه نفر به عنوان نامزد توی 

یه کشور غریب زندگی کنم میترسم از اینکه مثل ایدا گرفتار بشم.از وقتی 
ی ل از عاشقایدا گفته بود عاشق شدن دست خود ادم نیست بیشتر از قب

میترسم.عشق مثل یه سراب میمونه اولش فکر میکنی به اب میرسی 
وخوشبخت میشی ولی تهش ناامیدی و بدبختیه.اخرش فروریختنه،نابودیه 

و من نمیخوام به هیچ عنوان درگیر چیزی بشم که از عواقبش مطلعم.با 
صدای تلفنم از افکارم بیرون کشیده شدم.داداش طاها بود لبخندی 

باوجود اینکه تازه یه روز از دوریمون میگذره دلم براش تنگ شده.دکمه زدم.
اتصال رو زدم و تماس برقرار شد_سالم داداشی.مارونمیبینی 
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خوشی؟_سالااام هستی خانوم.بله مگه میشه بد باشیم_ِا داداش واقعا که 
من شوخی کردم....با خنده گفت:خب منم شوخی کردم.در واقع این 

ندگیم بود...چه خبر؟_سالمتی.صدای امواجو میشنوی بزرگترین دروغ ز
داداش_یه کوچولو.چیکارا میکنی خانومی؟_هیچی بچه داری شوهر داری 

غذا میپزم ظرف میشورم_اوووه پس چه سرت شلوغه_بله دیگه چیکار 
کنیم؟_حاال جدی جد فکراتو کردی؟_واال من هنوز یه روز بیشتر نیست 

شتم یه دفعه ای نتایج فکرامو بهتون که اومدم شمال.بذارین وقتی برگ
میگم_خیله خب از اونجایی که مرغ یه پا داره دیگه اصرار نمیکنم.راستی 
طیبه خانوم نیست برات غذا درست کنه دائما فست فود نخوری که مارال 

میکشت..با غرور گفتم:نخیر جهت اطالع امروز ظهر یه کتلتی درست 
اداش با ناباوری گفت:واقعا هستی کردم که انگشتامم باهاشون خوردم...د

تو اشپزی کردی؟_بله  بهم نمیاد_راستشو بخوای اصال.این خبرو به مارال 
بدم از خوشحالی یه جشن میگیره_خیلی بدجنسی داداش_شوخی کردم 

راستی شماره ی ازانس تو دفترچه تلفن هست اگه الزم داشتی_من که 
ژانس نیاز پیدا ماشین دارم اژانس واسه چی؟_گفتم شاید به اور

کردی_دااااااداش_ای ارومتر گوشم کر شد شوخی کردم...همونطور با 
خنده گفت:کاری نداری فعال_نخیر خداحافظ....بالفاصله بعد از قطع 

کردن گوشی دوباره صداش در اومد.مثال من اومدم یکم تنها باشم اگه 
نها تدست از سرم برداشتن._الو _الو سالم هستی خوب خیلی بی معرفتی 
تنها میری دریا اره دارم برات بیشعور_واااااااای ایدا تو باز شروع کردی 
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خوب مثل ادم حرف بزن بفهمم چی میگی_مرض طلبکارم شدیم میگم 
چرا بدون من رفتی عشق و حال_کدوم عشق و حال بابا نفست از جای گرم 

باال میاد بعدشم تو مگه دنبال کارای عقدت نیستی_وای خوب بود یادم 
انداختی هستی دارم دیوونه میشم از بس سرم شلوغه.تو هم که تو این گیر و 

دار رفتی شمال من چه غلطی بکنم خیلی نامردی_نیومدم شمال عشق و 
حال اومدم فکر کنم...ایدا گویا تازه چیزی را به یاد اورده باشد با لحن 
جدی اضافه کرد:از مارال شنیدم داداش چه شرطی برات گذاشته حاال 

میخوای چیکار کنی؟_نمیدونم هنوز معلوم نیست بین یه دوراهی گیر کردم 
که یه طرفش تویی و خواست خودم طرف دیگه اش ترس از اینده ام._به 

نتیجه ای هم رسیدی_هنوز نه ولی دارم راجبش فکر میکنم در هر صورت تا 
اخر هفته ی دیگه خبرشو بهت میدم خبر قطعیشو_امیدوارم هر تصمیمی 

یگیری به صالحت باشه_مرسی...از اقا دوماد چه خبر؟_اون بیچاره که م
هم مشغوله.راستی هستی شماره ی اون اشناتو بده برای رزرو باغ اتلیه خودم 

باهاش تماس بگیرم تو که معلوم نیست کی بیای؟_باشه برات اس میکنم 
 فعال کاری نداری_نه مراقب خودت باش_تو هم همینطور بای_بای

 ******** 
از روزی که به شمال اومدم شش روز میگذره.هرروز موقع طلوع و غروب 

خورشید میرم کنار دریا و ساعاتی به فکر فرومیرم.االنم موقع طلوع 
خورشیده و طبق عادت هرروزم روی همون تخت سنگ نشستم و دارم به 

دریا نگاه میکنم.توی این چند روز اینقدر فکر کردم که تقریبا به تصمیم 
رسیدم ولی هنوزم از یه چیزی میترسم و اون شخصیه که داداش برام  نهاییم
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در نظر گرفته اینکه چطوری میتونم بهش اعتماد کنم.در هر صورت 
تصمیمو گرفتم هرچقدر فکر کردم دیدم رفتنم حسنای زیادی داره و 

مهمترینش بدست اوردن تجربه است.توی این چند روز کارای زیادی کردم 
ارا درست کردن دو مدل غذاست کوکو و کتلت.االن خیلی که یکی از این ک

به خودم افتخار میکنم.ولی از بس همین دومدل غذا رو توی این چند روز 
خوردم دیگه تا اسمشون میاد حالت تهوع میگیرم.به دریا چشم دوختم و از 
ته قلب از خدا خواستم که توی تصمیم کمکم کنه و تنهام نذاره نگاهمو به 

شان دوختم و زیر لب زمزمه کردم:امیدوارم دیدار توی بعدیمون امواج پری
لبخند به لب داشته باشم امیدوارم وقتی برمیگردم وبرای اولین بار بعد 

چهارسال میام روبه روت می ایستم دل و ل*ب*م شادوخندون باشه 
امیدوارم...به سمت ویال برگشتم.از قبل وسایالمو داخل ماشین گذاشته 

رو قفل کردم و به سمت تهران حرکت کردم.وقتی به تهران  بودم.در ویال
رسیدم ناخواسته به سمت مزار رفتم مدتها بود که به عزیزام سرنزده 

بودم.سرراه یه دسته گل خریدم تا روی قبراشون پرپر کنم.وقتی رسیدم انگار 
غم دنیا روی دلم نشست کال با این محیط مشکل داشتم بوی ناامیدی میداد 

.روی زمن نشستم و سعی کردم بغضم رو کنار بزنم و با لحن بوی ترس
شادی گفتم:سالم بر بابا مامان و داداش گل خودم خوبین؟خوش میگذره 

بگین ببینم چه خبر.میدونم ازم ناراحتین فکر کنم دوهفته ای باشه که بهتون 
سرنزدم چیکار کنم دیگه دخترتون  کم کم داره میشه خانوم دکتر میخواد 

باباشو به ارزوهاشون برسونه.میخواد طوری زندگی و پیشت کنه که مامان 
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مامان باباش به وجودش افتخار کنن.راستی بابا تا االن موفق شدم؟اره تا 
االن تونستم اونطور که باید محکم و قوی زندگی کنم؟امیدوارم تونسته 

باشم...همون لحظه صدایی اشنا از پشت سراومد که گفت:اره تونستی من 
ئنم که تونستی...از جام بلند شدم داداش طاها بود یادم شده بود داداش مطم

هر یکشنبه میاد سرمزار مامان بابا.با دیدنم لبخندی زد و گفت:چه بی خبر 
برگشتی؟خوش گذشت...بدون توجه به اطرافمون در اغوشش رفتم و 

گفتم:دلم خیلی برات تنگ شه بود داداش خیلی_منم همینطور تو که نبودی 
ونه خیلی بیروح و ساکت بود هستی..از اغوشش بیرون اومدم و خ

گفتم:االن یعنی من روحم دیگه..لبخندی زد از همون مهربوناش و گفت:یه 
جورایی..از اون روحایی که باعث عذاب همن._خیله خب چند روز دیگه 
که رفتم قدرمو میدونین.داداش خنده اشو قورت داد و گفت:پس تصمیمتو 

ب چیه_ اینجا نمیشه بریم خونه االن خیلی خسته ام._باشه گرفتی؟_اره_خ
تو برو تو ماشینت من یه سالمی خدمت پدر خانوم مادر خانومم بدم 

میام...نگاه قدردانی بهش کردم وبعد از خداحافظی از خونوادم  به سمت 
ماشینم رفتم.توی ماشینم نشستم و داداشم بعد از ده دقیقه اومد و با ماشین 

راه افتاد.وقتی من رسیدم خونه داداش هنوز نیومده بود مارالم که خودش به 
خونه نبود.همونجا توی حیاط روی تاب نشستم تا کمی هوای تازه بخورم.یه 

ربع بعد داداشم اومد.و بعد از اون مارال و ایدا.مهرسایک ساعت اول از 
کنارم جم نمیخورد..باالخره داداش سرحرفو باز کرد._خب هستی 

چیه؟..سعی کردم تمام نگرانیامو کنار بزنم و با قاطعیت گفتم:با تصمیمت 
شرطتون موافقت میکنم داداش میخوام هرطور شده برم...خونه در سکوت 
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مطلق فرورفت.هیچکس انتظار شنیدن چنین حرفیو نداشت حتی ایدا 
اخرین باری که توی شمال بهم زنگ زد گفت سعی میکنه مامانشو راضی 

حبت کنه و تا بیخیال شرطش بشه.االن که گفتم قبول کنه تا باداداش ص
میکنم حسابی تعجب کرده در نگاه داداش و مارال عالوه برتعجب نگرانی 

هم وجود داشت سعی کردم کنترلمو از دست ندم و ادامه دادم:اما دوتا 
موضوع هست که میخوام باهاتون درمیون بذارم یک اینکه باید همین امروز 

اره باهاش نامزد کنم کیه دومیشم بعد از دیدن اون فرد بفهمم شخصی که قر
میگم.داداش من تنها به خاطر نگه داشتن احترام شما چنین شرطیو قبول 

کردم وگرنه با کمی تاخیر میتونستم بدون قبول این شرط برم ولی اونقدر برام 
عزیز هستی که نمیتونم نگرانیتو تحمل کنم االنم اگه بازم شما مخالف رفتن 

ن باشی مطمئن باش که هرگز اسمشو هم دیگه نمیارم.اینو از ته قلبم م
گفتم_میدونم احتیاجی به گفتن تو نیست تو میتونستی بدون رضایت منم 

بری و االن واقعا ممنونتم که برای حرفم احترام قائل شدی.االنم من 
میخواستم خود اون طرف بهت بگه ولی حاال که اصرار داری بهت میگم 

قبول کرده مخفینه با تو نامزد کنه مهرداده. قبل از اینکه بفهمم تو کسی که 
برای رفتن مصممی مهرداد بهم گفته بود که قراره با صنم برای ادامه تحصیل 
بره خارج...وقتی موضوع تو رو فهمید ودر جریان شرط منم قرار گرفت قبول 

و به تکرد تا جایی که ممکنه کمکت کنه فقط گفت باید مطمئن بشم که 
کسی عالقه نداری چون اگه کسی توی زندگیت وجود داشت میتونستی با 
همون فرد نامزد میکنی.سوال دیگه ای هم اگه برات مونده از خود مهرداد 
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بپرس.حاال اون موضوع دوم رو بگو....با بهت و ناباوری و کلماتی شکسته 
تقل ودم مسگفتم:اینکه فقط تا دو سال نامزدمیمونم دوسال بعدشو میخوام خ

زندگی کنم.بدون هیچ  توجهی به عکس العمل داداش از جام بلند شدم و با 
قدم هایی بلند به اتاقم پناه اوردم.نمیدونستم باید از این موضوع خوشحال 
باشم یا ناراحت از طرفی خوشحال بودم چون میدونستم ته دلم نسبت به 

ساس اون نسبت به مهرداد فقط یه حس خواهرانه وجود داره ولی نگران اح
 خودم بودم.

در باز شد و ایدا اومد داخل با مهربونی لبخندی بهم زد و گفت:نبینم 
خواهریم تو فکر باشه._فقط امیدوارم از این ریسکی که دارم به خاطر 

کنارتوبودن انجام میدم هیچوقت پشیمون نشم هیچوقت_درکت میکنم 
نی.از یه طرف نگران هستی فشار زیادی روته ولی مثل همیشه پنهان میک

اینده ی خودتی از طرف دیگه نگران تنهایی مارال و نگرانیای داداش طاها 
من واقعا چیزی ندارم که در برابر این لطفی که داری در حقم میکنی بهت 
بدم ولی قول میدم که هیچوقت نذارم از گرفتن این تصمیم پشیمون بشی 

ازت میترسم ایدا_ترس هیچوقت تنهات نمیذارم قول میدم_بعضی اوقات 
برا چی؟_بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم با روحیاتم اشنایی بارها از 

خدا خواستم تو تنها کسی باشی که هستی واقعی رو میشناسی_شناخت 
ادما اصال کار سختی نیست فقط کافیه به گذشته شون نگاه کنی اونوقت 

ه ینکار مناسبه؟_قراره یکامال میتونی درکشون کنی_به نظرت مهرداد برای ا
مدت با کسی که بارها گفتی مثل داداش طاها دوسش داری به عنوان نامزد 

زندگی کن کار سختی به نظر نمیاد تازه صنمم همراهمون میاد_باید خودم با 
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مهرداد صحبت کنم..به سمتم برگشت و با شیطنت گفت:اصال شاید خدا 
من بخورآش به همین خواست و یه دل نه صد دل عاشق شدی._هه..صد 

خیال باش منو عاشقی..پاشو برو که فراق ماهان پاک دیوونت کرده راستی 
چه خبر چیکارا کردین در نبود من؟_اوه خیلی کاراخالصه میکنم همه چیز 

اکی شده اخر هفته ی دیگه هم مجلسمونه_راستی راستی ایدا تو داری 
تم نواخت شده گفعروس میشی؟باورم نمیشه_بله دیدم زندگیمون خیلی یک

یه تغییری توش بدم ابجی گلم خسته نشه._وای چه همه کار ریخته رو سرم 
هنوز نه پاسپورتمو حاضر کردم نه لباس خریدم نه با مهرداد صحبت کردم 
وای ایدا من دارم دیوونه میشم_گمشو اینقدر فاز منفی نباش فردا با مهرداد 

میریم خرید لباس بعد مجلس قرار بذار حرفاتونو با هم بزنین روز بعدشم 
منم میریم دنبال کارای پاسپورتامون._ساعت چنده االن_دو و نیم_فردا دیره 

زنگ میزنم به مهرداد همین امروز باهاش قرار میذارم_هر جور مایلی من 
دارم میرم کاری نداری_بودی حاال کجا؟_یه سری کار خورده ریز دیگه 

 ه شد بهت سر میزنم_اکی بای_بایمونده باید برم انجامشون بدم فردا اگ
بعد از رفتن ایدا موبایلمو برداشتم و شماره ی مهردادو گرفتم.بعد از چند تا 

 بوق پاسخ داد:
_الو بفرمایید.._سالم اقا مهرداد_سالمممم هستی خانوم چه عجب یادی 

از ما کردین؟_ببخش سرم خیلی شلوغه در جریان ماجراهای جدید که قرار 
ا گفته برام چی شد تصمیمتو گرفتی؟..با کمی مکث داری؟_اره طاه

گفتم:راستش اره امروز داداش بهم گفت که قبول کردی چه لطفی در حقم 
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بکنی اگه میشه یه قرار با هم بذاریم کمی بیشتر صحبت کنیم._چرا که نه 
شما ساعت و مکانو  به من اس بده تا من بیام..._باشه کاری نداری فعال_نه 

ی_خداحافظ...با قطع شدن تلفن نفس عمیقی کشیدم داشتم _پس تا بعد با
 از استرس خفه میشدم.برای مهرداد اس دادم ساعت پنج کافی شاپ)...(

اینقدر توی اتاق راه رفتم و فکر کردم که متوجه گذر زمان نشدم وقتی به 
خودم اومدم ساعت یک ربه به پنج بود.مطمئنا راس ساعت 

یلی سریع یه تیپ مشکی اسپرت زدم و بعد نمیرسیدم.کمدمو باز کردم و خ
از توضیح به مارال و راس ساعت پنج و ده دقیقه از خونه حرکت 

کردم...وقتی رسیدم ساعت پنج و چهل دقیقه بود.مهرداد روی صندلی 
نشسته بود و منتظر بود اولین بار بود که بدقولی میکردم با دیدنم از  جاش 

چه عجب تشریف اوردین._روی بلند شد و با خنده گفت:علیک سالم 
صندلی که مهرداد برام کشیده بود بیرون نشستم و گفتم:من واقعا متاسفم 

توی ترافیک گیر کردم_ِا پس چرا وقتی من اومدم ترافیک نبود..باز این ادم 
رفت تو جلد بدجنسیش_حاال در هر صورت افتخاری نصیبت شده که در 

ی بگم بیارن_یه قهوه انتظار من نشستی_بله صددرصد چی میل دار
لطفا_تلخ باشه دیگه؟_چرا وقتی که میدونی میپرسی؟_گفتم شاید ضائقه 

 ات عوض شده باشه_نخیر عوض نشده..
تا زمانی که قهومونو اوردن درمورد سفر و دانشگاه و اینجور چیزا حرف 

زدیم تا باالخره مهرداد گفت:خوب پشت تلفن گفتی میخوای باهام راجب 
نی من منتظرم؟..سعی کردم اصال بهش نگاه نکنم و تصمیمت صحبت ک

سرم رو با قهوه ام گرم کردم با هزار جون کندن گفتم:راستش داداش طاها 
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بهم گفت شما قبول کردی که با شرایط من کنار بیای گفتم یه قرار بذاریم تا 
ازت تشکر کنم و هم اینکه دلیل اینکارتو بپرسم_نیازی به تشکر نیست.اگه 

مو قبول کردم دلیلش این بود که تو برام با صنم هیچ فرقی نداری این تصمی
دوست نداشتم در اثر یه اعتماد بیجا ضربه ی بزرگی بخوری در ضمن منو 

صنمم میخوایم برای ادامه تحصیل بریم کانادا خوب چه لزومی داره به 
خواهر بهترین دوستم کمک نکنم؟..خواستم حرفی بزنم که اون پیش دستی 

گفت:یه چیز دیگه در این مدت رابطه ی بین من و تو فقط مثل خواهر کرد و 
و برادره پس نمیخواد در این مورد نگران باشی.من تو و صنم در طی این 

چند سال با هم زندگی میکنیم که احساس تنهایی نکنی.از نامزدی من و تو 
ی اهم فقط چند نفر باخبر میشن که بعدا برات بد نشه حاال اگه حرف دیگه 

مونده من سراپا گوشم..سکوت کردم داشتم به حرفاش فکر میکردم  دروغ 
چرا بعد از اینکه فهمیدم قراره باهاش نامزد کنم خیلی ازش خجالت 

میکشم.دوباره صداشو شنیدم که گفت:هستی منو ببین منو تو هنوزم همون 
م کمهرداد و هست یچند روز پیشیم که تا پند روز پیش دنبال یه راهی برای 

کردن روی اون یکی بودیم من هیچ فرقی با قبلم نکردم چرا اینقدر خجالت 
میکشی؟.بیش از این سکوتو جایز ندیدم یه جورایی حق با مهرداد بود تا 

چند روز پیش تا میفهمیدم راره بیان خونمون دنبال یه راهی میشگتم تا ازش 
ندی اون روزا لبخسوژه بدست بیارمو با ایدا و صنم بهش بخندیم با یاداوری 

روی ل*ب*ا*م نشست و در جلد همون هستی شیطون فرورفتم با پررویی 
گفتم:تکلیف مهریه ی من چی میشه؟_روتو برم مهریه هم میخواد چیکار 
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کنم که مهربونم به عنوان مهریه برات یه شکالت میخرم به شرطی که با هم 
اد _نه نمیخونصفش کنیم قبول_اخی رودل نشی با این همه دست و دلبازی

نگران من باشی االنم پاشو برو خونتون که هوا تاریک بشه خطرناکه خاله 
سوسکه_هزار بار گفتم به من نگو خاله سوسکه_وااای هستی نمیدونی چه 

باحال میشی وقتی حرص میخوری...پاشو بریم...از جام بلند شدم و بعد از 
رک کردیم.تا جای اینکه مهرداد پول قهوه رو روی میز گذاشت کافی شاپ ت

ماشین باهام اومد سوار که شدم هنوز کنار ماشین ایستاده بود شیه رو دادم 
پایین و گفتم:چیه نکنه توقع داری برسونمت  گفته باشم من حوصله ندارم 

در ضمن با این بنزینای گرون به سرم نزده همینجوری مفتی مفتی راننده ی 
اوردم تو هم اگه خیلی اقا بشم_نخیر خسیس خانوم من خودم ماشین 

نگرانی گرونی بنزینی خب با اتوب*و*س رفت و امد کن_برو بگو ابجیت 
با اتوب*و*س رفت و امد کنه_اونم به موقع خودش فعال کاری 

نداری_نخیر تا همین االنشم زیادی وقتمو گرفتی_روتو برم 
 خداحافظ_خداحافظ

 فصل سوم.
ت حاضر در سالن داخل فرودگاه ایستاده بودم و به انبوه جمعی

مینگریستم.احساس غربت از همین االن امونمو بریده بود.با صدای داداش 
طاها به سمتش برگشتم_هستی دارن مسافرای کانادا رو صدا میکنن فکر 

کنم وقت رفتنه..با چشمانی پر از اشک بهش خیره شدم لحظات اخر بود 
ازه ی فرود کنترل اشکام در دست خودم نبود.اشکام که تا اون لحظه اج

بهشون نداده بودم مقاوتمو شکستن و روی صورتم فروریختن.مارالم که تا 
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اون لحظه طبق توصیه های داداش طاها به خاطر من گریه نکرده بود با 
دیدن اشکم شروع به گریه کرد در اغوش گرفتمش و در میون گریه هام 

 ودمگفتم:اگه یه قطره دیگه اشک بریزی همین االن برمیگردم_دست خ
نیست دلم برات تنگ میشه_منم دلم براتون تنگ میشه برای همتون ولی قرار 

نیست که برم دیگه برنگردم پلک بهم بزنی این چهارسالم میگذره و خواهر 
کوچولوت برمیگرده...چند دقیقه ای توی اغوش هم بودیم که صدای داداش 

مدم وبا بغض طاها در اومد_منم اینجا هستم ها...از اغوش مارال بیرون او
به داداش گفتم:دلم خیلی برات تنگ میشه داداشی..دستامو گرفت و 

گفت:منم دلم برات تنگ میشه ولی هستی این روزو همیشه به خاطر داشته 
باش تو امروز برای اولین بار تصمیم مهمی گرفتی و به اجراش در 

 تاوردی..نگاه قدردانی بهش انداختمو گفتم:قول بدین میاین پیشم_خیال
راحت نمیذاریم زیاد بهت خوش بگذره االنم برو یه چیزی به مهرسا بگو که 

داره دق میکنه بچه...به مهرساکه روی صندلی نشسته بود و با اخم و 
چشمانی گریان به عروسکش چشم دوخته بود نگاه کردم از وقتی فهمیده 

قراره برم کانادا به قول خودش باهام قهره.رفتم کنارش نشستمو 
خانومی خاله جون داره میره نمیخوای یه ب*و*س بهش گفتم:

بدی...جوابی نداد_االن شما با من قهری؟..جیگر خاله چرا جواب 
نمیدی...بغضش ترکید و با لحن بچه گانه ای گفتکخاله جون اگه به 

خاطری که من اذیتت کردم داری میری خواهش میکنم نرو من قول میدم 
شم خاله شما به این خوبی من چرا باید دختر خوبی بشم..._الهی قربونت ب
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از دستت ناراحت باشم_پس اگه از دست من ناراحت نیستی چرا داری 
میری_میخوام برم اونجا دکتر بشم برگردم عزیزم_دکتر بشی منو امپول 

میزنی؟_یه چیزی بهت بگم به هیچکس نمیگی_نه_اگه االن بخندی و 
چوقت امپولت نزنم_راست دیگه گریه نکنی وقتی دکتر شدم قول میدم هی

میگی خاله جون_بله راست میگم...دستشو به سمتم گرفت و گفت:پس 
قول بده..انگشت کوچیکشو گرفتم و گفتم:بفرما قول میدم حاال بخند...از 

اغوشم بیرون اومد دیگه گریه نمیکرد ولی همچنان ناراحت بود..باالخره 
همراه ایدا و ماهان  زمان جدایی رسید از خاله هم خداحافظی کردم و به

ازشون دورشدیم.مهرداد و صنم برای خرید خونه و بدست اوردن یه سری 
مدارک که برای ادامه تحصیل الزم بود یه هفته ای زودتر رفتن.با بلند شدن 
هواپیما  از روی زمین ایران ناخواسته دلم اینقدر گرفت که احساس خفگی 

دن.یاد مجلس ایدا افتادم.چه میکردم.ایدا و ماهان درست کنارم نشسته بو
شب به یادماندنی بود شبی که دائما سعی میکردم بغضمو پنهان کنم و اصال 

توی چشای ایدا نگاه نکنم تا متوجه غم درونم بشه.اون شب ایدا محشر 
شده بود.من یه لباس قرمز ساده و خوش دوخت پوشیده بودم با یه ارایش 

ایدا شب گودبای پارتی هم خیلی ملیح.اون شب عالوه بر عقد کنون 
محسوب میشد.از همین االن دلم برای مارال تنگ شده نمیدونم چطور قراره 

چهارسال تحمل کنم فط میدونم وقتی به ایران برمیگردم که مدرک فوق 
لیسانسم توی دستم باشه.ناخوداگاه به مرور زندگیم پرداختم چه نوجوونی 

لم که پا به دوران جدیدی سختی رو پشت سرگذاشتم.و االن چقدر خوشحا
از زندگیم گذاشتم دوران جوونی.و االن که دارم به عنوان یه دختر بیست 
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ساله کشورمو برای رسیدن به خواسته هام ترک میکنم عالوه بر ترس یه حس 
دیگه هم دارم حس مستقل بودن.توی اون لحظه مثل کسی بودم که به 

ش نداشت.که اگه داشت استقبال چیزی میرفت که هیچ اطالعی از عواقب
هیچوقت حاضر نمیشد چنین کاری رو انجام بده...بدون خواست خودم پا 

در مسیری گذاشته بودم که انتهایش نه تنها به شاد بودنم کمکی نمیکرد بلکه 
به تنهایی ام می افزود...من برای فرار از تنهایی حاضر شده بودم وطنم رو 

به تنهایی فردایم خواهد افزود...غافل ترک کنم غافل از اینکه تصمیم امروزم 
از اینکه در اینده تصمیم امروزم به گره ای بزرگ در مسیر زندگیم تبدیل 

میشد که خوشبختیم را به اتش میکشاند.نمیگم این سفر هیچ نفعی برام 
نداشت ولی ضررش خیلی بیشتر از نفعش بود.اگر میدانستم تصمیم 

ی در اینده ی زندگیم میشود هیچگاه امروزم باعث پرداختن چه تاوان بزرگ
انرا قبول نمیکردم اما افسوس که انسان هیچوقت به عواقب تصمیماتش 

فکرنمیکند و تنها چیزی که برایش مهم و باارزش است حال زندگیش 
 میباشد و همین حال بود که اینده ام را به اتش کشید.

********* 
چه ظاهرهای ناشناخته ای.از نگاهی به اطرافم انداختم چه ادمهای متفاوتی 

همون ثانیه فهمیدم که چقدر به ایران عالقه دارم.تازه داشتم میفهمیدم چه 
تصمیم سختی گرفتم هنوز ده دقیقه نمیشه پا توی خاک کانادا گذاشتیم ولی 

من از همین االن احساس غربه بودن دارم احساس غریبه بودن با ادمهای 
اومدم._هستی چرا اینجا ایستادی بیا بریم اطرافم...با صدای ایدا به خودم 
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دیگه_بریم...به همراه ایدا به سمت خروجی فرودگاه حرکت کردیم._ایدا تو 
نمیترسی؟_نه برای چی باید بترسم؟...تا خواستم جواب بدم ایدا گفت:ِا 

هستی مهرداد و صنمم اومدن.اوناهاشون..سرم رو به طرفی که ایدا میگفت 
اد خیالم راحت شد حاال میفهمم داداش طاها وقتی چرخوندم.با دیدن مهرد

میگفت به یه پشتیبان احتیاج داری یعنی چی.شش روز پیش با مهرداد نامزد 
کردیم یه نامزدی کامال مخفی.که تنها کسایی که ازش مطلع بودن)داداش 

 طاها،مارال،خاله،صنم،ایداوماهان(بودن
در مهرداد همه رو .با یاداوری اون روز لبخندی روی ل*ب*م نشست چق

خندوند و چقدر ازش ممنونم که هیچ تفاوتی در رفتارش بوجود نیومده.با 
صدای صنم که ازم پرسید به چی میخندی از هپروت بیرون اومدم._سالم 

خوبی؟_مرسی تو خوبی؟وای هستی باید جاهای دیدنی اینجا رو ببینی 
ش ای دادامحشره_هم تو که دیدی بسه_گمشو بی احساس بیا بریم تا صد

مهرداد در نیومده_بریم..._راستی خونه چی شد؟_همه چیز طبق برنامه 
پیش رفت دو تا خونه گیر اوردیم یکی برای ایدا وماهان یکی هم خودمون 

سه تا تنها بدی که داره اینه که نتونستیم کنار هم گیر بیاریم خونه ی ایداشون 
ایدا گفتی؟_نه مهرداد با خونه ای که ما توش ساکنیم یکم فاصله داره_به 

داره براشون توضیح میده..رسیدیم پیش بقیه ی بچه ها...بعد از سالم کردن 
با وهرداد هر پنج نفرمون سوار تاکسی شدیم و به سمت خونه ها حرکت 

کردیم.خونه ی ایدا و ماهانشون کمی کوچکتر از خونه ای بود که ما قرار بود 
اتاق داشت یکی برای من دومی  توش زندگی کنیم.خونه ی فعلی ما سه تا

برای صنم و سومیم برای مهرداد ولی خونه ی ایداشون دو تا اتاق داشت یه 
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اتاق خواب و یه اتاق دیگه.که من و صنم دائما برای اینکه ایدا رو اذیت کنیم 
میگفتیم اتاق بچه تونه اونم حسابی حرص میخورد.باالخره بعد از چند 

خودمون اومدیم نمیدونم چرا اصال دلم  ساعت االخره به خونه ی فعلی
نمیخواست این خونه ی کوچیکو و تاریکو خونه ی خودم خطاب کنم.بعد 
از اینکه اتاق هر کس مشخص شد همه خسته و کوفته وارد اتاقامون شدیم 

تا کمی استراحت کنیم.بعله اینم از اتاق جدید ما.یه اتاق تقریبا کوچیک بود 
خت یه نفره یک صندلی یک میز کار و یک که وسایل داخلش شامل یه ت

کمد و یک اینه ی قدی بود.یک پنجره ی تقریبا بزرگم کنار تختش بود 
همینش به اندازه ی یک دنیا برام ارزش داشت عادت داشتم شباقبل از 

خواب چند دقیقه ای سرمو از پنجره بیرون بگیرمو با خدا درد و دل 
ری با لباس نشستم روی کنم.چمدونمو یه گوشه گذاشتم و همونطو

تخت...یهو یادم اومد باید به مارال زنگ بزنم گوشیمو برداشتم و شماره اشو 
گرفتم بوق سوم با صدای مضطربی پاسخ داد_الو هستی تویی؟_سالم 

خواهری خوبی چه خبر؟_وااای الهی فدات شم که داشتم دق میکردم از 
تو هم سرایت کرده نگرانی تو خوبی سالم رسیدی_این عادت بد ایدا به 

ها...سفر خوبی بود هممونم سالمیم حاال بفرمایید سوال بعد_خونه 
گرفتین؟_اره فقط بدیش اینه که با خونه ی ایداشون یکم فاصله داره کنار هم 

گیرنیومده_خب خداروشکر چیزه هستی این خونهه...میدونستم میخواد 
ودیه ق من کنار در ورچی بپرسه میون حرفش پریدموگفتم:سه تا اتاق داره اتا

اتاق صنمم که وسطه اتاق منو مهرداده...سوال دیگه ای هم مونده 
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خواهری؟_نه فقط یه چیزی_چی؟_خیلی دوست دارم..دلم گرفت ولی 
سعی کردم تغییری توی لحنم ندم با همون صای سرحال گفتم:منم همتونو 

اداش ددوست دارم دعا کن سریع مدرکمو بگیرم برگردم پیشتون_ایشاالله_
نیست_نه رفته بیرون_مهرسا چی؟_اونم خوابه میخوای بیدارش کنم؟_نه 

نمیخواد وقتی داداش اومد بهش بگو من زنگ زدم کاری نداری فعال_نه 
 گلم برو استراحت کن خداحافظ_خداحافظ.

نمیدونم ساعت چند بود فقط با تکون شدید که احساس کردم چشامو باز 
میکرد با اعتراض گفتم:خدا بکشه این کردم صنم با لبخند داشت نگام 

ایدارو که این عادتای مسخره اشو به همه منتقل میکنه میمیری ادمو یکم با 
لطافت بیدار کنی_ای شیطون مثال چجور لطافتی؟_وا لطافت لطافته 

دیگه_نه گلم اشتباه به عرضت رسوندن یه جور لطافت هست که فقط بین 
ت داری.. همزمان که از روی تخت زن و شوهرا مرسومه از اون مدل دوس

بلند میشدم با صدای بلندی گفتم:خیلی بیشعوری منحرف عوضی_او حاال 
چرا خون خودتو کثیف میکنی واقعیتو گفتم دیگه_پاشو برو بیرون 

صنم_گمشو برم بیرون باز بگیری بخوابی میدونی چند ساعته 
به  خوابی؟_چند ساعته؟_نزدیک چهارساعت...تعجب کرده بودم ولی

روی خودم نیاوردم با لحن بی تفاوتی گفتم:خب باشه خسته بودم 
خوابیدم._اخه از توبعیده با لباس بیرون بخوابی_هههه خاک بر سرم راست 

میگی ببینم ماشین لباسشویی داره این خونهه_ببخشید ها قراره چهارسال 
توش زندگی کنیم مثل اینکه اصال نرفتی امکاناتشو ببینی همه چی 

خوبه...راستی صنم تو اشپزی بلدی...صنم با صدای بلند شروع کرد داره_
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به خندیدن_چته چرا میخندی؟_منو اشپزی فک کن تا حاال یه نیمرو هم 
درست نکردم...با صدای تقریبا بلندی گفتم:چی؟پس کی اشپزی 

کنه_مرض تو هم که انگار بلند گو قورت دادی_اصال تو این همه سال با 
دی چی میخوردین_ما خوب ما طبقه ی باالمون عمه مهرداد زندگی میکر

اینا بودن اونا غذا میاوردن برامون....راست میگفت صنمم چند سال پیش 
اول مادرشو در اثر فشار خون باال و بعد پدرشو در اثر سکته از دست داده 
بود با وجود اینکه وضع مالی خوبی داشتن ولی وقتی مهرداد وضع صنمو 

ره طبقه ی پایین خونه ی عمه اش زندگی کنه تا صنم از دید تصمیم گرفت ب
تنهایی دراد البته ناگفته نماند که طبقه ی پایین موقع تقسیم ارث به پدر 

مهرداد داده شده ولی اون چون الزمش نداشته بدون استفاده گذاشتش..با 
صدای صنم به طرفش برگشتم:چته تو چرا اینقدر منو صدا میزنی_بیشعور 

دارم برات حرف میزنم تو رفتی تو هپروت_چی میگفتی یه ساعته 
حاال_میگم مهرداد رفته بیرون یکم خرید کنه بعدم قراره تا یکی دوساعت 
دیگه ایداشو بیان اینجا ک بریم یکم دور بزنیم اگه کاری داری پاشو انجام 
بده_خوب شد گفتی میخوام برم حمام چیزه تو این مالفه ها رو جمع کن 

شین لباسشویی تا من برم حمام_من حوصله ندارم_پاشو ببینم بنداز تو ما
مگه دست خودته بدو_روتو برم بجای خواهش دستور میدی_خب تو منو 

نشناختی دستور دادنم به معنی خواهشه_اونوقت خواهش کردنت به چه 
معنیه_تا حاال از کسی خواهش نکردم باید راجبش فکر کنم_وااااای هستی 

ی تو این مدت پاشو برو حمام تا منم اینا رو جمع تو منو دیوونه میکن
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کنم_قربونت پس بیا پشت در حمام همین لباسامم بگیر دیگه تو که کارو 
میکنی بذار ارزش داشته باشه...نگاه صنم به معنیه اعالم جنگ بود سریع 

حولمو برداشتم و به سمت حمام رفتم...تقریبا یه ساعتی میشد تو حمام 
زد_هستی چیکار میکنی تو اون تو سالمی؟_اره  بودم که صنم صدام

براچی؟_خب بیا بیرون دیگه پوسیدم از تنهایی چیکار میکنی دوساعته اون 
تو_باور کن تا ده دقیقه پیش داشتم حمامو میشستم تازه شروع کردم به 

شستن خودم_حمامو چرا شستی؟_ّاییییی معلوم نیست قبل ما کی تو این 
واااای خدا خودت یه صبری به من بده هستی تو حمام بوده بدم میاد خب_

این مدت دست از این وسواس بازیات برمیداری ها مریض_چقدر حرف 
میزنی برو بذار به کارم برسم دیگه...نیم ساعت بعد کارم تموم شد.قبل از 
اینکه برم بیرون صنمو صدا زدم با غرغر اومد جلوی در حمامو گفت:چی 

کارا چیکار داری زود بیا بیرون دیگه_منم به  میگی؟_کیه خونه؟_تو به این
همون دلیل میگم کسی خونه هست یا نه_هان اکی حاال فهمیدم خیر کسی 

خونه نیست بفرمایید بیرون..از جلوی چشای هیز صنم که از صدتا مرد 
بدتر بود رد شده و وارد اتاق شدم...نمیخواستم به هیچ وجه یه چیزایی بین 

ره برای همین باید بیشتر مراقب میبودم به خصوص من و مهرداد از بین ب
طرز لباس پوشیدنمو برای یک مدت باید تغییر میدادم.جلوی داداش طاها 

برام مهم نبود چه لباسی بپوشم هرچند سعی میکردم زیاده روی نکنم  چون 
توی خانواده ای بزرگ شده بودم که این چیزا اصال براشون مهم نبود ولی 

د حد خودمو رعایت میکردم در هر صورت اون مرد بود و جلوی مهرداد بای
منم تاحدودی محرمش بودم سخت بود بخواد خودشو کنترل کنه نباید 
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خطایی ازم سرمیزد که تحریکش کنه...صدای زنگ ایفون نشون از اومدن 
مهرداد میداد چند دقیقه بعد صدای مهرداد،ایدا و ماهان از داخل پذیرایی به 

 گوش میرسید...
شغول خشک کردن خودم بودم که صدای ایدا رو شنیدم_هستی میتونم م

بیام تو؟_نه دارم لباس میپوشم_خیله خب فقط سریع حاضر شو که 
میخوایم بریم َدرَدر_اکی االن میام...به سمت چمدونم رفتم.یه بلوز سفید 

نیم استین به همراه یه شلوار گشاد مشکی پوشیدم.عادت نداشتم توی خونه 
نگ بپوشم.و بعد از مرتب کردن موهام از اتاق بیرون رفتم.ایدا با چیزای ت

دیدنم لبخندی زد و گفت:بفرمایید اینم از هستی خانوم برای اولین بار توی 
عمرش زود حاضر شد.پاشین بریم_اوال که سالم دوما من هنوز حاضر 

نشدم خسته ام بذارین یه قهوه بخورم بعد میرم حاضر میشم.صدای غرغر 
بلندشد ولی من بی توجه بهشون به سمت اشپزخونه رفتم خداروشکر همه 

قهوه اماده داشتیم برای خودم توی لیوان ریختم و دوباره رفتم داخل 
پذیرایی...اینقدر خوشم میومد این ایدا و صنم اینقدر حرص میخوردن از 

چشاشون مشخص بود.با ارامش قهوه امو خوردم و کنترل تی وی رو 
ض انجام این کار همه به سمتم حمله ور شدن.با خنده برداشتم به مح

سریع وارد اتاقم شدم و درو قفل کردم...ایدا با عصبانیت گفت_هستی تا ده 
دقیقه ی دیگه حاضر شدی که خب وگرنه تو از اون اتاق باالخره میای بیرون 

دیگه دارم برات..همونطور میون خندم گفتم:خب بابا تهدید نکن میترسم 
نین یه کارتون ببینین دودقیقه ای اومدم...بعد از اینکه خندم بند برین بشی
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اومد دوباره به سمت چمدونم رفتم باید در اسرع وقت وسایلمو داخل کمد 
میذاشتم...باید چی میپوشیدم؟ایدا یه تونیک قرمز مشکی خوشگل پوشیده 

بود با یه ساپورت مشکی.صنمم یک نیم استین سفید طرح دار با یه شلوار 
نیمه مشکی)به نظرم صنم تحت تاثیر اون یه هفته خیلی اروپایی شده 

بود(.تیپشون از هر لحاظ متعادل بود.یعنی درواقع توی مهمونیای مختلط از 
این لباسا ل*خ*تی ترم میپوشیدن.ولی من دوست نداشتم اینقدر زود رنگ 

 عوض کنم من متعلق به ایران بودم پس نباید کشورمو زیر سوال میبردیم
هرچند که پوشش ایدا و صنم از نظر خانواده ها عالی و حتی پوشیده هم 

بود ولی من در این موارد عقاید مخصوصی داشتم.یادمه اخرین باری که به 
همراه داداش طاها و مارال به ترکیه رفتیم مارالو با این عقیده ام دق 

ا ی سفید بدادم.لباسامو دونه دونه نگاه کردم از بین همشون یک شلوار دمپا
یه استین بلند کتونی ابی.مدلشو خیلی دوست داشتم.ساده ولی در عین 

حال خیلی شیک بود.در ضمن نه خیلی پوشیده بود و نه خیلی باز..توی اینه 
نگاهی به خودم انداختم راضی بودم.فقط یه چیز بود که منو ناراحت 

 میکرد.که اونم بایه شال ابی طرح دار سفیدحل میشد.
ونستم به مرور زمان این عادتم از بین میره ولی فعال باید باهاش خودم مید

کنار میومدم..کیف ارایشمو از داخل چمدونم بیرون کشیدم و از داخلش 
ماتیک کالباسی برداشتم و روی ل*ب*م کشیدم.زیاد پررنگش نکردم از 

 ماتیکای خیلی جیق بدم میومد.یه برق ل*ب*م روش زدم.
ودن و به در اتاقم چشم دوخته بودن.با ورودم همهشون روی مبل نشسته ب

همه ی نگاهها به سمت من برگشت.نمیدونم چرا ولی ناخوداگاه نگاهم به 
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سمت مهرداد کشیده شد.با یه لبخندی بهم نگاه میکرد رضایتو میشداز تو 
 چشاش خوند.

با خنده رو به صنم گفت:صنم خانوم به هستی نگاه کن ببین چطور اصالتای 
فظ میکنه.صنم پشت چشمی نازک کرد و رو به من گفت:من از کشورشو ح

یه هفته ی پیش تا االن اب دیده شدم ولی هستی جون هنوز اول کاره یه 
 هفته ی دیگه ی هستی خانوم رو هم میبینیم.

شاکی گفتم:باید به عرضتون برسونم پس هنوز کامل منو نشناختید.صنم 
ه یخواین تا صبح دعوا کنین کخواست چیزی بگه که ایدا با اعتراض گفت:م

 منو ماهان بریم.منو صنم هردو با هم گفتیم:جراتشو داری برو.
ماهان دست دور گردن ایدا انداخت و اونو به سمت خودش کشید درهمون 

حال گفت:اره که داره چرا نداره وقتی با ماهانه جرات انجام هر کاری رو 
 داره.

 افتادیم. خالصه بعد از کلی جروبحث همگی باهم راه
به پیشنهاد همه و البته با وجود مخالفت های شدید من که اعتنایی بهشون 

نشد به سمت شهربازی رفتیم...حدودا نیم ساعت بعد داخل شهربازی 
 بودیم البته با کلی سوال و پرسش

.ایدا با بدجنسی نگاهی به من کرد و گفت:بیاین اول از همه بریم 
عاشق فانفارم بخصوص که نمای فانفارسوار بشیم..صنم:اره منم 

کشورشونم میبینیم.ماهان و مهردادم که نظراتشون مثل همیشه با جمع یکی 
بود...دلم نمیخواست هیچکدومشون پی به ترسم ببرن.نمیدونستم باید چه 



 97 انیتر از گر انیگر

بهانه ای جور میکردم تا هیچکس نفهمه از ارتفاع میترسم..نگاه بدجنس 
یشد..بدون خواست خودم داشتم به ایدا هرچند لحظه یه بار روی من قفل م

سمت فانفارمیرفتم که مهرداد رو به جمع گفت:من زیاد از فانفارخوشم 
نمیاد شماها برین من میرم بلیط سایر وسایال رو با یکم تنقالت میخرم و 

منتظرتون میمونم...اخ خدا قربونت برم قبل از اینکه دیر بشه گفتم:منم 
می حالت تهوع دارم نمیتونم بیام پیش تحت تاثیر حال و هوای هواپیما ک

مهرداد میمونم..همه بعد از کمی مخالفت قبول کردن و به سمت فانفار 
رفتن..وقتی قشنگ ازمون دور شدن مهرداد دستشو جلوی دهانش گرفت 

اروم و شروع به خندیدن کرد.با تعجب گفتم:به چی میخندی؟_به اینکه تو 
..از شدت تعجب شاخ دراوردم این از با این سن و سالت از ارتفاع میترسی.

کجا فهمید ادامه داد:سپر بالت شدم ها خودمونیم اگه من نبودم االن 
مطمئنا از ترس غش کرده بودی_خیلی بدجنسی مهرداد اصال تو از کجا 
فهمیدی؟_از لرزش دستات مشخص بود تا اینجا یکی طلبم_مهرداد یه 

ل بده به هیچکس نگی خواهش بکنم ازت قبول میکنی_تا چی باشه؟_قو
من از ارتفاع میترسم_به جان خودم راه نداره کلی برنامه چیدم برات_اذیت 
نکن دیگه خواهش کردم ازت_چیکار کنم دیگه دلم برات سوخت باشه به 

کسی نمیگم حاال هم بیا بریم یکم خوراکی بخریم با چند تا بلیط_چی 
ین م بلیط بخریم به امیگی من دارم میگم از ارتفاع میترسم تو میگی بری

وسایل نگاه کن همشون از سطح زمین فاصله دارن یه کاری کن 
برگردیم_خب تو چرا اینو همون اول به من نگفتی؟_من که دوساعت داشتم 
میگفتم از شهربازی خوشم نمیاد شماها توجه نکردین اصال من میرم خونه 
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ی خونه_وا چه ربط تو یه بهانه براشون بیار_همینم مونده بذارم تو تنها بری
داشت مگه من تاحاال تنها نبودم تو خونه_اینجا فرق میکنه تو هنوز هیچ 

شناختی روی خیابونا نداری بری یه بالیی سرت بیاد من چیکار کنم_پس یه 
فکری بکن من جونمم بگیرن سوار هیچکدوم از این وسایل نمیشم..مهرداد 

یاده بچه ها که از فانفار پدر حالیکه سعی میکرد خندشو کنترل کنه به سمت 
شده بودن رفت.منم به تبعیت اون پشت سرش راه افتادم..خداییش این 

مهردادم خوش تیپ بود من تابحال هیچ توجهی بهش نکرده بودم قد بلندی 
داشت و چهارشانه بود..موهاشو همیشه ساده به طرف باال میداد کمی فکر 

م به خاکستری رنگ بود بینیش کردم تا اجزای صورتشو به یاد بیارم..چشاش 
صورتش میخورد.کال خوشتیپ بود.داداش طاها همیشه میگفت مهرداد 
همه چیزش به پدرش رفته از ظاهرش بگیر تا اخالقیاتش ولی صنم هیچ 
شباهتی به پدرش نداره و کپی مامانشه.واقعانم همینطوره صنم و مهرداد 

مهرداد داشت بهشون هیچ شباهتی بهم ندارن.رسیدم پیش بقیه ی بچه ها 
پیشنهاد میداد که شهربازی رو بذارن برای یه موقع دیگه و فعال بریم 

مکانهای دیدنی.اینکه کسی با پیشنهادش مخالفت نکرد رو مدیون ایدا بودم 
چون گفت حالش زیاد خوب نیست و میترسه با سوارشدن وسایل 

که  بدترشه.میدونستم داره دروغ میگه از ظاهرش کامال مشخص بود
هیجانش بیشتر از حد تصوره ولی به خاطر من چنین حرفیو زده بود شناختن 

 ایدا برای من اسون تر از شناختن خودم بود.
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اون شب واقعا شب به یادماندنی بود ولی دلیل بی هوا غیرتی شدن مهرداد 
 رو نفهمیدم.

یادمه داشتم تنها به یکی از تابلوهای تاریخی کشورشون نگاه میکردم.یکی 
از راهنماها که پسرجوونی بود با خنده سمتم اومد و شروع کرد به توضیح 

راجع به زندگی اشخاص داخل تابلو.منم  که واقعا مشتاق شنیدن بودم 
مشتاقانه به حرفاش گوش میکردم که ما بینشون پرسید:شما ایرانی 

 هستیدیانه؟
و  شبعد از کلی توضیح و پرسیدن سواالیی راجب ایران و مناطق دیدنی

اینکه متوجه شد من شدید به اثار باستانی کشورها عالقه دارم کارتشو از 
جیبش در اورد با خنده گفت:شماره ی تماسم روی این کارت نوشته شده 

هرموقع توضیحی راجب اثارباستانی این کشور یا کمکی چیزی خواستین با 
یه  کردم من تماس بگیرین.من که اصال تو این فازا نبودم به چهره اش نگاه

پسر قد بلند چهارشانه پوست سفید موهای گندمی بینی کشیده خواستم 
کارتشو ازش بگیرم که صدای مهردادو از پشت سرشنیدم.به پسره 

میگفت:عذر میخوام اقا ولی ما نیازی به لیدر نداریم.با عصبانیت دست منو 
 هگرفت تقریبا کشید و باخودش همراه کرد.اهسته طوری که کسی متوجه نش

گفت:من خودم همه جای کانادا رو مثل کف دستم میشناسم نیازی به لیدر 
 نداریم تو هم اگه نیاز به راهنما داشتی به خودم بگو.

با وجودی که از رفتارش جا خوردم اما ترجیح دادم روزمو خراب نکنمو 
زیاد باهاش جروبحث نکنم اما به نظرم راست میگفت مهرداد سفرای کاری 
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ادا و سایر کشورها داشته پس جای تعجبی نداره که جاهای زیادی به کان
 دیدنی کانادا رو بشناسه.

***** 
پنجره رو باز کردم و سرم رو ازش بیرون گرفتم مثل همیشه به ارومی و زیر 

لب مشغول صحبت کردن با خدا شدم:سالم خداجونم خوبی؟نمیخوام 
ن ر این روزا و ایزیادی وقتتو بگیرم فقط اومدم تا ازت تشکر کنم به خاط

ثانیه ها که دارن به خوبی میگذرن.خداجونم من میدونم که تو همیشه 
پیشمی خودت بهم قول دادی به همین خاطر اومدم فقط بهت بگم تنها 

امیدم توی این دنیا اینه که همیشه مراقب من و راهی که توش قدم میذارم 
و روی تخت هستی دوست دارم یگانه خدای هستی...در پنجره رو بستم 

دراز کشیدم...لحظاتی بعد در خواب عمیقی فرورفتم دور از هرگونه 
کاب*و*س و ترس....و به این طریق اولین ساعتای زندگی مستقالنه ی من 

گذشت اون شب بعد از مدتها از ته دل خندیدم خنده هام واقعی بود نه 
رای بدروغ اون شب تصمیم گرفتم از سکانسای متعدد هستی استعفا بدم و 

مدتی سخت بودن و تلخ بودنم رومتوقف کنم.اری اون شب هستی در 
 قالب گذشته اش فرورفت شاد و سرزنده.

******** 
شش ماه از روزی که ایران رو ترک کردیم میگذره دانشگاهها باز شدن و 

درسا دوباره شروع شد.االن دیگه خیلی کم میتونستیم دور هم جمع بشیم 
که فکرشو میکردیم رومون فشار اورده  درسا بیشتر از اون چیزی
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بود.خوبیش این بود که هممون یه هدف داشتیم دکتری...توی این مدت 
اینقدر سرمون شلوغ بوده که حتی برای غذا خوردنم کنار هم جمع نمیشیم 
هرکسی وقتی گرسنه شد زنگ میزنه رستوران سر کوچه و غذای مورد عالقه 

اضیم از سختی کشیدنای زیادم راضیم اشو سفارش میده.از زندگی فعلیم ر
چون داره ازم یه انسان مستقل میسازه یه))خود((واقعی که هیچ بیخودی 

نمیتونه نابودش کنه..دارم خوِد وجودمو محکم و با صالبت میسازم دارم از 
این سختیها استفاده میکنم برای رسیدن به ارامش برای رسیدن به 

ار ناشایستی از سوی مهرداد صورت موفقیت.در طی این چند ماه هیچ رفت
نگرفته و من واقعا ازش ممنونم که درست مثل یه برادر ازم مراقبت 

میکنه...بیقراریهای منم که همش از سر دلتنگیه رفته رفته داره کمتر 
میشه.بعضی شبا از شدت خستگی روی کتابام خوابم میبره.ایدا و صنم هم 

م بیرون ولی االن نمیشه یعنی همینطورن اوایل هرشب همه با هم میرفتی
وقت نداریم تنها زمانیکه میتونیم کمی دور هم جمع بشیم تعطیلیهای میان 

ترمه که به سرعت باد میگذره.روزای تکراری رو پشت سرمیذارم و هیچ 
اتفاق تازه ای برام نیوفتاده..با صدای صنم به خودم اومدم:هستی پاشو بیا با 

رست کنیم از غذای بیرون خسته شدم کمک هم یه چیزی برای ناهار د
ماهنوز ناهار نخوردیم از بس تو بی فکری.اصال تو چرا روی کاناپه 3ساعت 

دراز کشیدی پاشو برو تو اتاقت_همینم مونده به فکر غذاخوردن شما هم 
باشم...من که سیرم مهردادم که گفته تا شب نمیاد تو هم یه چیزی بخور 

قت بهت میگن پاشو بیا غذا بخور میگی دیگه_اخه تو چی میخوری که هرو
سیرم یه نگاه به خودت بکن ادم حالش بد میشه بهت نگاه کنه از بس 
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الغری_بتوچه اندام خودمه دوست دارم الغر باشم االنم حرف نزن میخوام 
دودقیقه بخوابم دارم میمیرم از خستگی_خب پاشو برو تو اتاقت من میخوام 

ت خوشم نمیاد میخوام اینجا بخوابم بعدشم تلویزیون ببینم_اون تو خفه اس
من به تو چیکار دارم تو تلویزیونتو ببین..صنم روی مبل یه نفره نشست و 

گفت:هرچی فکر میکنم میبینم منم سیرم همون بخوابیم بهتره.چشامو روی 
هم بستم و بدون فکرکردن به هیچ چیزی به خواب فرورفتم..با صدای زنگ 

سر و صداهای ایدا و مهرداد یکی از چشامو باز اپارتمان و بعد از اون 
کردم.ایدا رو چند روزی میشد نتونستم درست و حسابی ببینم.مهرداد و ایدا 

با دیدن من که با یک چشم نگاهشون میکنم هردوزدن زیر خنده.نیم خیز 
شدم و گفتم:رو اب بخندین سوژه برا خنده کم دارین بگین بهتون معرفی 

ت نمیشه وقتی با یه چشم نگامون میکردی جفت اون کنم.ایدا:هستی باور
دزد دریائیه که یه چشم داشت شده بودی._برو عمه اتو مسخره کن_یه بار 

که گفتم ندارم_ایدا من تازه از خواب بیدار شدم اعصاب درستی ندارم ها به 
نفعته ساکت باشی_اکی فقط تو تا االن خواب بودی جزوه ی فرداتو کامل 

تا فردا کلی وقت دارم هنوز_نه مثل اینکه واقعا هنوز تو  کردی؟_حاال کو
عالم خوابی ساعت هشت و نیمه.اینقدر سریع از جام بلند شدم که مهره 

های کمرم به صدا در اومد با ناباوری گفتم:گفتی ساعت چنده؟_هشت و 
نیم...به سمت صنم برگشتم که داشت با بدجنسی نگام میکرد_تو چرا منو 

تو نگفتی منم دیدم خوابت خیلی سنگینه گفتم گ*ن*ا*ه بیدار نکردی؟_
داری بیدارت نکردم_مگه من تو روباه مکارو نشناسم میخواستی تالفی 
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ظهرو در بیاری؟.صنم در حالیکه پشت مهرداد سنگر میگرفت گفت:یه 
جورایی...مگه نشنیدی میگن هر سالمی یه علیکی داره_چنان علیکی بهت 

سالم کردن یادت بره...مهرداد که تا اون لحظه  نشون بدم که تا اخر عمرت
مشغول تماشای دعوای من با اون دو تا بود درحالیکه سعی میکرد خندشو 

پنهان کنه که البته اصال موفق نبود گفت:خوشم میاد یه تنه همشونو حریفی 
ولی ازنظر من تنبیه این دوتا رو به بعد موکول کن االن بهتره بری جزوتو 

ینبار هرسه زدن زیر خنده._االن تو هم رفتی تو گروه اونا کامل کنی...ا
دیگه_اینطوری بیشتر به نفعمه تو گروه تواگه میومدم باید تا صبح جزوه 

مینوشتم_همچینم مطمئن نباش که االن نمینویسی نه تنها تو بلکه همتون 
باید کمکم کنین تا جزومو کامل کنم..ایدا با بدجنسی:من یکی که عمرا اگه 

اری کنم یه امشب ماهان نیست میخوام تا صبح با صنم بگم و همک
بخندم..)ماهان در رابطه با پایان نامش اخر هر ماه مجبور بود برای 

تحقیقات به همراه سایر کسایی که باهاشون توی دانشگاه در ارتباط بود به 
مناطق مختلف بره و ایدا در اون مدت میومد پیش ما(امشبم درست یکی از 

با بود...با بدجنسی گفتم:خیله خب مشکلی نداره پس شما شبو همون ش
پیش هم باشین منم االن حاضر میشم میرم پیش النا تا اون بهم کمک 

کنه.میدونستم با گفتن این حرف مهرداد هر دوشونو مجبور میکنه کمکم 
کنن.النا یکی از همکالسیام بود که رابطه ی خوبی باهاش برقرار کرده بودم 

اشش زندگی میکرد مهردادم که حسابی روی داداش حساس بود و و با داد
همین شده بود یه وسیله برای من که راحت به خواسته هام برسم..درست 

همونطوری شد که پیش بینی کردم مهرداد با شنیدن این جملم گفت:الزم 
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نکرده خودمون کمکت میکنیم زود تمومش کنی. و به این ترتیب هرسه 
کم کنن.ساعت حدود یازده بود که کارای جزوه ام شون مجبور شدن کم

تموم شد و هرچهار نفرمون یه نفس راحت کشیدیم.تازه اون موقع بود که 
صدای شکمای هممون بلند شد.ایدا:وااای بچه ها من که دیگه از غذای 

رستوران خسته شدم یکی پاشه یه غذای خونگی درست کنه..صنم:دققا منم 
.مهرداد:ما رو بگو باکی اومدیم سیزده بدر سه تا ظهر همینو به هستی گفتم.

زنین نمیتونین یه غذای ساده درست کنین.ایدا و صنم با هم:مگه تقصیر مایه 
از کجا میدونستیم یه روزی مجبوریم تک و تنها توی یه کشور دیگه زندگی 

کنیم._اهان اونوقت اگه میدونستین چه فرقی میکرد..ایدا:اون موقع شاید 
درست کردن نیمرو و تخم مرغ اب پزو یادمیگرفتیم.با این  حداقل طرز

حرف ایدا همه زدیم زیر خنده..مهرداد در میون خنده هاش گفت:به من 
ربطی نداره من امشب غذای خونگی میخوام...در همین حین به سمت من 

برگشت و گفت:به عنوان یه شوهر دستور میدم امشب برام غذای خونگی 
باال رفت ولی یه حس ناشناخته در من بوجود اومد بپزی..صدای خنده ها 

این اولین بار بود که مهرداد خودشو شوهرم خطاب میکرد شاید برای ایدا و 
صنم این مسئله چیز غیر عادی نبود ولی برای من چرا...فک کنم مهردادم 
متوجه شد چون میون خنده هاش گفت:اوه خیله خب حاال شوخی کردم 

یخوره....نمیخواستم فکر کنه این مسئله برام مهمه چه زود به خانوم بر م
برای همین گفتم:اتفاقا ناراحت نشدم داشتم به این فکر میکردم که براتون 
کتلت درست کنم...کمی سکوت و اینبار خنده ها و متلک هایی از سوی 
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هرسه..با جدیت گفتم:باور نمیکنین خیله خب فقط ببینین چه کتلتی براتون 
ایدا:هستی به خدا من هنوز کلی ارزو دارم نمیخوام به این درست میکنم...

زودی بمیرم.صنم:راست میگه همون غذای بیرونو میخوریم حداقل 
جونمون در امانه..مهرداد:من که کال االن یادم اومد سیر سیرم._خیله خب 
عیبی نداره ایدا و صنم شماها پاشین برا خودتون غذا سفارش بدین مهرداد 

حاال که سیری بگیر بخواب منم میرم برا خودم کتلت درست خان شما هم  
کنم.فقط گفته باشم هرچی التماس کنین محاله حتی یه تیکه هم بهتون بدم 

با اجازه...از جام بلند شدم و در مقابل چشمان حیرت زده شون به سوپر 
زنگ زدم و وسایل مورد نظرمو سفارش دادم.ده دقیقه بعد مشغول درست 

ودم اون سه تا هم عین مجسمه بهم خیره شده بودن.در حین کردن کتلت ب
غذا درست کردن ایدا و صنم دائما متلک مینداختن...تصمیم گرفتم بیشتر 

درست کنم تا فردا هم بعنوان صبحانه و ناهار بخورم.وقتی درست کردن 
کتلت تموم شد یه ظرف برداشتم و خیلی قشنگ با گوجه و فلفل دلمه 

عد از چیدن کامل میز نشستم تا شروع کنم به تزئینش کردم..و ب
خوردن...اینبار از دفعاتی که توی شمال درست کرده بودم خیلی بهتر 

شد.اولین لقمه رو که خوردم صنم گفت:هستی سالمی هنوز؟_پ نه پ 
مردم روحم جلوتون نشسته.چند دقیقه ای که گذشت مهرداد اومد جلو و 

ونطور که چشم از کتلتا یک صندلی برا خودش کشید عقب بعد هم
نمیگرفت و اب دهنش راه افتاده بود گفت:االن که فکر میکنم میبینم خیلی 
گشنمه..دست اورد جلو تا یه کتلت برداره که بشقابو عقب کشیدم_متاسفم 

ولی هیچ راهی نداره گرسنه ای بلند شو زنگ بزن به رستوران برات غذا 
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ماها ازش بخورین اخه ممکنه بیارن اینا رو خودم درست کردم نمیخوام ش
اوف بشین._خودتو لوس نکن دیگه هستی من یه چیزی گفتم حاال_نوچ راه 

نداره_مگه دست توئه میگم بهت بده به من بشقابو_عذر خواهی کن شاید 
بهت بدم_عمرا_منم عمرا بهت از غذام بدم_خیله خب باشه منم عمرا 

بدم._نامردی نکن اون  ادرس اون مغازه ای که پاستیالشو دوست داری بهت
چه ربطی داره به این_همین که گفتم..خواست از سر میز بلند شه که 

گفتم:خیله خب بابا دلم برات سوخت بیا بگیر بخور...کمی بعد ایدا و صنم 
هم به جمع ملتمسین اضافه شدن چه کیفی میکردم وقتی با اب و تاب از 

 دستپختم تعریف میکردن.
کردن سفره کمی دور هم نشستیم و بعد از اون  بعد از خوردن غذا و جمع

مهرداد به اتاقش رفت تا بخوابه ما سه تا هم همونجا نشستیم و مشغول گپ 
 زدن شدیم..

صنم:وای کی بشه این چهار سال تموم بشه برگردیم من که دیگه کالفه 
 شدم.

ایدا:اره واقعا هیچ چیزی مثل ایران خودمون نمیشه تو چی فکر میکنی 
اوال که چهار سال نه و سه سال و چهار ماه دوما عادت ندارم وقتی هستی._

یه تصمیمی میگیرم زود بزنم زیرش لحظه به لحظه ی اینجا بودن داره برای 
من میشه تجربه.سختیمونم همین ترمه از ترم بعد راحت تریم حداقلش 

 مبیشتر میتونیم همو ببینیم...ایدا_اصال کی گفته ما باید حتما فوق بگیری
همون لیسانسش خوب بود دیگه_با مدرک لیسانس پرستارم حساب نمیشی 
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چه برسه به دکتر..االنم اگه نمیخواین فردا با چشای بسته سرکالس بشینین 
پاشین بگیرین بخوابین...صنم:راست میگه من خیلی خوابم میاد 

پاشین.ایدا تو میای تو اتاق من یا تو اتاق هستی میخوابی_مگه از جونم سیر 
شده باشم تو اتاق تو بخوابم نصف شب مثل دیوانه ها تو خواب حرف 

 میزنی._چه بهتر پس من رفتم بخوابم شب بخیر_شب بخیر.
من و ایدا هم بعد از زدن مسواک رفتیم داخل اتاق من...بعد از کلی جرو 

بحث کردن سراینکه کی باالی تخت بخوابه و کی روی زمین باالخره به 
روی زمین و من روی تخت با این شرط که دفعه ی  رختخواب رفتیم.ایدا

بعد تغییر جا بدیم...ایدا:هستی یه چیزی بپرسم ازت؟_شما دوتا 
بپرس_قول میدی راستشو بهم بگی؟_تا ببینم چی میشه_تو نسبت به 

مهرداد حسی داری...کمی سکوت.خودمم نمیدونستم _نمیدونم_این 
اسم این دودلی منو عالقه یعنی امکان داره بهش عالقه مند شده باشی._

نذار من فقط به مهرداد کمی وابسته شدم بخاطر اینکه تو این مدت همه جا 
همرام بوده و تنهام نذاشته همین_پس چرا امشب وقتی تو رو زن  خودش 

خطاب کرد یه دفعه رنگت عوض شد و سکوت کردی.._چون تابحال با این 
ظ صدات کنه..محکم و لفظ صدام نکرده بود_تو دوست داری با این لف

قاطع گفتم:نه_چراااا دوست داری_خودتو مسخره نکن ایدا بذار بخوابم 
اینقدرم چرت و پرت نگو_چرت و پرت نیست واقعیته اصال من چند تا 
سوال از تو میپرسم تو جواب بده بعد من بهت میگم که حست نسبت به 

ی باشه مهرداد چیه قبول..._فقط برای اینکه تو دست از سرم بردار
قبول_خیله خب شروع میکنیم.سوال اول وقتی میبینیش ضربان قلبت باال و 
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پایین میره..کمی فکر کردم_ا..ممم..نه_مطمئن؟_اره_سوال دوم وقتی 
میبینیش دست پاچه میشی_نه_وقتی خونه نیست نگرانشی؟_نه خوب 

خودش بزرگ شده دیگه باید مواظب خودش باشه..ایدا با کالفگی 
میکنی مدل حرف زدنش برات از هرشخص دیگه ای گفت:احساس ن

جالب تره_نه مثل ادم حرف میزنه دیگه_بگیر بخواب هستی با کمال 
اطمینان میگم هیچ تغییری در حست نسبت به مهرداد وجود نیومده.شب 

بخیر_وا حاال چرا اینقدر عصبانی میشی بی تربیت._برای اینکه دارم به این 
ادم استثنایی میشی یا یه ادم فضائی.در غیر  فکر میکنم که تو یا عاشق یه

اینصورت تو خونه میترشی_گمشو کی گفته اصال بگیر بخواب 
مریض...اتاق در سکوت فرورفت اینقدر به حرفای ایدا فکر کردم که 

 نفهمیدم چی شد خوابم برد...
از اون روز به بعد حساسیت زیادی نسبت به مهرداد پیدا کرده بودم.روزها 

رهم میگذروندیم وهرروز صبح که از خواب بلند میشم به تقویم رو پشت س
نگاه میکنم اینقدر این کارمو تکرار کردم که روزهای تقویم به پایان رسیدند 
و ما به استقبال عید یک سال نو رفتیم و به این ترتیب یک سال از  از روزی 

از  که ما ایران رو ترک کردیم گذشت.. امسال اولین عیدی بود که دور
 خانواده ام میگذروندم 

سال نوی امسال واقعا برام به یادماندنی بود من،ایدا و صنم کتاب به دست 
رو به روی سره ی هفت سین نشسته بودیم یه چشممون به کتاب بود چشم 

دیگمون به ثانیه شمار.دست خودمون نبود بعد از تعطیالت پنج روزه ی 
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چقدر اون روز مهرداد و ماهان عید یک امتحان بسیار بسیار سخت داشتیم.
بهمون خندیدن.پنج دقیقه ای مونده بود به تحویل سال که مهرداد کتابا رو 

از هر سه مون گرفت و تا روز بعد بهمون برنگردوند.اون شب و اون لحظات 
واقعا جزو بهترین خاطرات زندگیم شدن.بعد از تحویل سال نو همه با هم 

شام مهمون ماهان بودیم به دلیل قبول شدن  اول رفتیم باغ وحش بعد از اونم
 پایان نامش.

آیدا یه نگاهی به من انداخت و با نگرانی رو به ماهان گفت:ماهان عزیزم 
چند بار بهت گفتم توی کشور به این غریبی اینقدر ولخرجی نکن...با این 
حرف ایدا ماهان خندید منو صنم با هم یه نگاه به مهرداد انداختیمو خیلی 

سرد گفتیم:نترس بابا گشنه هفته ی بعد ما مهمون میکنیم حاال هم اگه خون
نگرانی خرج باال بره فقط برای ما غذا بگیر خودتون نخورین.ایدا با خنده 

دست به شکمش کشید و گفت:هستی دلت میاد بچم گشنه بمونه؟..با این 
حرفش همگی خندیدیم و مهرداد میون خنده گفت:هستی دیدی ماعقب 

...با گفتن این حرف مهرداد یهو خشکم زد دروغ چرا ولی ته دلم یه موندیم
جوری شد چرا مهرداد تو این شرایط باید همچین حرفی بزنه نکنه بزنه زیر 

 تمام قوالش.ولی نه مهرداد همچین ادمی نیست.
باالخره تعطیالت عیدم به پایان رسید و دوباره همه چیز مثل قبل 

عت اسپرت خرید که خیلی به دستم میاد.منم شد..مهرداد عیدی برام یه سا
برای اون یه زنجیر خریدم.هرچند قبول نمیکرد و میگفت بزرگترا باید به 

 کوچیکترا عیدی بدن نه کوچیکترا به بزرگترا.
****** 
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با صدای ساعت که برای شش کوکش کرده بودم چشامو باز کردم...واااااای 
خوابیدن در ارامش به دلم خدا چقدر خوابم میاد.یعنی حسرت یه روز 

مونده بود روزای عادی به خاطر دانشگاه باید زود از خواب بیدار میشدم 
روزای تعطیلم به خاطر غرغرای صنم.تنها اتفاق مهمی که توی این مدت 
افتاده اینه که منو ایدا و صنم هر سه مون شروع کردیم به یادگیری اشپزی 

با این همه کاری که روی سرم  بعضی وقتا خودم به عقل خودم شک میکنم
ریخته اشپزیم میکنم...به ساعت نگاه کردم هنوز یکم وقت داشتم باید ازش 
استفاده میکردم چشامو بستم و طبق عادت همیشگیم فکر کردم.درست یک 

سال و پنج ماه بود که به کانادا اومده بودیم هیچ اتفاق خاصی برای 
ی هیجانی باشه نه اینقدر تکرار هیچکس نیوفتاده بود.دوست داشتم زندگیم

و به دور از هرگونه هیجان...این روزا تنها چیزی که بیشتر از هرچیز دیگه ای 
 ذهنمو مشغول کرده نگاههای مهرداده طرز حرف زدنش و تغییر رفتارش.
اوایل نمیخواستم باور کنم ولی بعد دیدم واقعا مهرداد تغییر کرده باوجود 

تا بحال ازش سرنزده ولی حالت چشاش نگرانم اینکه هیچ حرکت نابجایی 
میکنه.وقتی نگام میکنه توی چشاش یه غم بزرگ لونه میکنه که انگار داره 

عزیزترین شخص زندگیشو از دست میده.تازه دارم به معنی خیلی چیزا پی 
میبرم...االن دیگه با اطمینان و قاطعیت میتونم بگم که حسم به مهرداد فقط 

 یه.و فقط یه وابستگ
وابستگی که واقعا نمیدونم که میتونم با مرور زمان از بین ببرمش 

یانه؟..بابلند شدن مجدد صدای ساعت از روی تخت بلند شدم.از اونجایی 
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که خوابم سنگین بود ساعتم رو برای دو تا تایم تنظیم میکردم شش و شش و 
 ربع...که اگه ساعت شش بیدار نشدم یه ربع بعدش بیدار بشم.بعد از
شستن صورتم سریع حاضر شدم و از خونه زدم بیرون.کالس امروزم 
دوساعت زود تر از صنم و ایدا شروع میشد برای همین صنمو بیدار 

نکردم..یه ماشین گرفتم و جلوی داشنگاه پیاده شدم.مثل هرروز نقاب غرور 
رو به چهره ام زدم و رفتم داخل کالسم.النا از دور برام دست تکون داد دختر 

الغر اندام موهای بلوند چشای قهوه ای روشن بینی 160احالی بود.قد ب
کمی بزرگ.تنها کسی بود که تونسته بودم باهاش رابطه ی خوبی برقرار 
کنم.رفتمو کنارش روی صندلی نشستم.با سرحالی گفت:سالم هستی 

خانوووم..فارسی رو تقریبا کامل بهش یاد دادم و خدایی اونم استعدادش تو 
فوق العاده بود البته قبل از اینکه من خودم بهش یاد بدم خودش  یادگیری

یکم با فارسی اشنایی داشت برای همین معموال میتونست کامل فارسی 
حرف بزنه ولی هنوزم نیاز به کارکردن داشت..مثل خودش سرحال 

گفتم:سالم خانووووم چه خبر؟_مهمترین خبر در حال حاضر اینه که من 
م االن میاد امتحان میگیره_اون که مشکلی نداره تا منو هیچی نخوندم استاد

داری غم نداری حله یه جوری جوابارو بهت برسونم که به قول ما ایرونیا 
حض کنی_یعنی چی؟_چی یعنی چی؟_همین اصطالح حض کنی_هان 

اون..یعنی خوشت بیاد خر کیف بشی_خب خرکیف یعنی چی؟_میگم النا 
ضیح میدم_اکی فقط فردا باید معنی بیخیال امروزو بیخیال شو فردا بهت تو

رو هم برام توضیح بدی..لبخندی زدم.باورود استاد به کالس همه سکوت 
کردن...استاد بعد از کمی توضیح برگه ها رو بین بچه ها پخش کرد و همه 
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مشغول پاسخ دادن شدن...اخ جووون چقدر اسون بود نیم ساعتی همشو 
نم النا چیکار کرده که دیدم منتظر چشم جواب دادم سربلند کردم تا ببی

دوخته به من..لعنتی کال یادم شده بود که باید بهش تقلب برسونم.در 
بهترین فرصت جواب سواالتی که مونده بود رو بهش دادم و از کالس اومدم 

بیرون...دقایقی بعد النا هم با صورتی شاد از کالس اومد بیرون از حالت 
که امتحانشو خوب داده.نزدیکم که شد با چهره اش کامال مشخص بود 

خوشحالی شدیدی گفت:تنکیو هستی جون من تو ای الوی یو وری 
ماچ..خندم گرفت میون خنده هام گفتم:دیوونه چرا نصف فارسی نصف 

انگلیسی حرف میزنی_وای هستی االن خیلی خوشحالم استاد کالس 
به  و تو شهر بچرخیمبعدی نیومده کالس اخرمونم که جبرانیه بیا بریم امروز

قول تو کیف کنیم_اممم نه من نمیام تو با داداشت برو من حوصله ندارم_نه 
امروز میخوام با تو برم گردش هستی جوون تو لو خدا بیا دیگه اذیتم 

نکن_وااای النا این رفتارت به ایدا رفته گیر بدی دست بردار نیستی_قربونت 
دارم؟_نه_پس چی میگی؟..با  بشم من که میدونم میای_راه دیگه ای هم

ذوق دستاشو بهم زد ودرحالیکه منو دنبال خودش میکشید گفت:پس بیا 
بریم تا وقتمون از دست نرفته...طبق عادت تمام خانوما که فرقی نمیکنه 

ایرانی باشن یا خارجی اولین مکانی که بهش سرزدیم مرکز خرید 
یشدیم که یادم اومد به بود.دوشادوش النا داشتیم از مقابل مغازه ها رد م

خونه خبر ندادم.گوشیمو از داخل کیفم بیرون اوردم و شماره ی خونه و 
گرفتم.دوسه باری پشت سر هم گرفتم ولی وقتی جواب نداد ناامید 
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شدم.ایدا که مطمئنا االن توی کالس بود و گوشیشم خاموش کرده بود تا 
موش خواستم شماره ی صنمو بگیرم شارژگوشیم تموم شد و خا

شد.لعنتی.النا با شنیدن صدام به طرفم برگشت و گفت:چیزی شده 
هستی_نه تو گوشی همراته؟_اره الزم داری_شارژگوشیم تموم شده بده یه 

زنگ بزنم به خونه خبر بدم...النا گوشیشو به طرفم گرفت ولی تازه یادم اومد 
که شماره ی جدید صنمو ندارم از بس خطاشو عوض میکنه گوشیو به 

تش گرفتمو گفتم یکی دو ساعت دیگه که کالس ایدا تموم بشه بهش سم
زنگ میزنم_اکی..وااای هستی اون لباسه رو ببین..به همون سمتی که النا با 

دست نشون میداد برگشتم..یه پیراهن صدفی که تا قسمت کمر تنگ بود و 
از کمر به پایین کمی گشاد میشد.قسمت سینه اش سنگکاری های خیلی 

اشت.قدشم تاروی زانوم میرسید.در کل در عین سادگی خیلی شیک نازی د
و ناز بود_اره خیلی خوشگله بیا بریم ببینیم سایزت دارن_دیوونه من که 

برای خودم نمیگم برای تو گفتم مطمئنم تو تن تو محشر میشه بیا بریم 
بپوش.دقایقی بعد داخل اتاق پرو بودم.داخل اینه به خودم نگاه کردم قدش 

روی زانوم بود واقعا محشر بود.درو برای النا باز کردم با دیدنم لبخند تا 
گشادی زد و گفت:خوش به حالت چه اندام باهالی داری_مرض تو دوباره 

هیز بازیت گل کرد دروببند ببینم_وا چه ربطی داشت صبر کن یه لباس 
دیگه هم هست خیلی قشنگه  بذار برات بیارم..تا خواستم مخالفت کنم 

و درو بست.بعد از چند دقیقه برگشت و لباسو به دستم داد بعدم رفت  رفت
تا بقیه لباسا رو بینه...لباسی که برام اورده بود یه لباس یشمی رنگ بود که 

پشتش تا باالی کمر باز بود ولی به خاطر کارای دستی که روش انجام داده 
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ش مدل بودن زیاد باز بودنش مشخص نمیشد.این لباس برخالف اون یکی
بلند بود... به جرات میتونم بگم اولین لباسی بود که اینقدر ازش خوشم 

اومد و مهمترین دلیلشم این بود که رنگش با رنگ چشام ست شده بود و 
زیبایی خاصی رو به وجود میاورد.بعد از اینکه النا هم لباسو دید و البته کلی 

ی رم نکنه لباس دیگه اتعریف کرد سریع از پرو اومدم بیرون تا دوباره مجبو
رو پرو کنم...بعد از پرداخت هزینه ی لباسا از فروشگاه اومدیم 

بیرون...عالوه بر اون لباسا یه جفت کفش مشکی پاشنه ده سانتی که روش 
پر ازنگین بود و میدرخشید به همراه دوتا سرویس نقره خریدم.النا هم 

 ید بیرون اومدیم...وقتیخریدای مورد نیازشو کرد و با دستای پر از مرکز خر
نگاهمون به ساعت افتاد هردو حسابی تعجب کردیم..یک و نیم بود و ما 

نزدیک به چهار ساعت مشغول خرید بودیم...یاد حرف داداش طاها افتادم 
که همیشه میگفت توی دنیا هیچ زنی وجود نداره که از خرید کردن خسته 

شده بود چقدر راحت بشه و واقعا راست میگفت..چقدر دلم براش تنگ 
تونسته بودم با دوریشون کنار بیام..النا:هستی چی شد یه دفعه ای رفتی تو 

فکر._دلم ناگهانی هوای خانوادمو کرد.همون لحظه رسیدیم به رستوران 
مورد نظرمون که صندلیاش توی فضای ازاد قرار داشت و جایی که ما 

ا النا با کنجکاوی نشستیم درست رو به روی دریا بود.بعد از سفارش غذ
گفت:هستی تو هیچوقت راجب خانوادت حرفی نزدی چرا؟_چون 
اونقدری که باید باهات احساس راحتی نمیکردم_حاال چی هنوزم 

نمیکنی؟_یه کوچولو بهتر شدم_پس میشه لطفا راجب خانوادت یکم 
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توضیح بدی؟..به دریا چشم دوختم وگفتم:من با خواهرم و شوهرش زندگی 
واهرم ماراله و شوهرشم که من داداش خطابش میکنم طاها میکنم.اسم خ

هردوشونو به اندازه ی جونم دوست دارم...همین چیز دیگه ای 
نیست_خواهرت بچه نداره؟_چرا یه بچه ی کوچولوی خوشگل به اسم 

مهرسا _پدر و ماردت چی اونا کجان؟.. کمی سکوت و فروافتادن اولین 
هول شد و گفت:چی شد هستی ناراحتت قطره ی اشک...النا با دیدن اشکم 

کردم...در میان بغض سرکوب شده ی پنج سالم لبخند تلخی زدم و گفتم:نه 
تو حرف بدی نزدی من یه دفعه ای دلم گرفت...اهی کشیدمو ادامه 

دادم:پنج سال پیش توی یه حادثه ی تصادف پدرومادرو تنها برادرمو از 
میکنم در واقع تمام امیدم شد  دست دادم از همون زمان با خواهرم زندگی

خواهرم و شوهرش و تنها دلخوشیم مهرسا...من اگه االن اینجا روبه روی 
تونشستم و دارم توی کشوری که فرسخ ها دورتر از وطنمه زندگی میکنم 

فقط به خاطر ایداست ایدایی که تمام زندگیمه و  بهونه ی نفس 
تی با یه نفر خیلی صمیمی کشیدنم..میدونی ما ایرانیا یه رسمی داریم وق

میشیم بهش میگیم خواهر وایدا برای من دقیقا در همین مرتبه است.ایدا 
هیچوقت تنهام نذاشت چه در مواقع تنهایی و بیکسیم چه در مواقع 

خوشحالیم همیشه باهام بود...میدونی چیه النا اینروزا احساس میکنم 
ال و داداش طاها رو خودمو نمیشناسم من ادمی بودم که اگه یه روز مار

نمیدیدم واقعا حس مرگ بهم دست میداد ولی االن نزدیک به دو ساله که 
ازشون دورم و هنوز دارم زندگی میکنم.اینروزا به این نتیجه رسیدم که ادما 

هروقت مصمم بشن برای انجام کاری خیلی زود رنگ عوض میکنن جالب 
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عت نوره.من یه اینجاست که سرعت رنگ عوض کردنشون باالتر از سر
روزی به پدرم میگفتم بدون اون مطمئنا خواهم مرد ولی االن پنج ساله که 

دارم توی هوایی نفس میکشم که اون توش وجود نداره.من به خواهرم 
میگفتم دور از اون مطمئنا اینبار فروخواهم ریخت ولی میبینی من یک و 

نم و همچنان استوار و سال و نیمه که دارم بدون اون و دور از اون زندگی میک
پابرجام.واقعا راسته که میگن تنها چیزی که توی دنیا غیر قابل کشفه وجود 

انسانهاست..ولی از اینکه االن اینجام اصال پشیمون نیستم چون واقعا 
دوری از ایدا خیلی برام سخته درسته که االنم سنگین بودن درسا باعث شده 

میدونم فاصله اش با من چند کیلومتر کمتر از قبل همو ببینیم ولی همینکه 
اون طرف تره باعث میشه شب با خیال راحت سر روی بالشت بذارم.النا 

دنیا خیلی کثیفه و البته بیرحم دست روی چیزایی میذاره که خیلی برای ادم 
عزیزن.من خاطرات زیادی رو پشت سرگذاشتم و به اینجا اومدم.اومدنم به 

ت بود میخوام اینقدر پیشرفت کنم که پدر و اینجا فقط و فقط برای پیشرف
مادرم بهم افتخارکنن..چشم از دریا گرفتم و به النا نگاه کردم اشک تو 

چشاش جمع شده بود نمیدونم چرا ناگهانی عصبانی شدم و با لحنی که 
سعی در کنترلش داشتم بهش گفتم:اینا رو بهت نگفتم که برام دلسوزی کنی 

همین ترجیح میدم به جای حرف زدن سکوت کنم من از ترحم متنفرم برای 
و به جای ارتباط برقرار کردن در قالب غرور و تنهایی خودم 

فروبرم..لبخندی زد و گفت:اشتباه نکن من برای تو ناراحت نیستم دارم 
بهت غبطه میخورم خیلی سخته ادم اینقدر سختی بکشه و بازم لبخند بزنه 
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ولی از صبح تا شب خودشو سخت و  خیلی سخته ادم اینقدر مهربون باشه
مغرور نشون بده شناختن تو خیلی سخته هستی خیلی..ادامه ی بحث اذیتم 

میکرد برای همین لبخندی زدم و گفتم:ناهارتو بخور سرد شد تقصیر توئه 
منو به حرف گرفتی_راست میگی ها اینقدر غرق حرفای تو شدم که از غذام 

النا خوردیم و واقعا هم بهمون  فراموش کردم...غذا رو با شوخی های
چسبید.بعد از غذا کمی دیگه توی شهر چرخیدیم و ساعت نزدیکای سه 
بود که به خونه برگشتم.در اپارتمانو با کلیدی که مهرداد بهم داده بود باز 

کردم...با دیدن کفشای ایدا فهمیدم اونم اونجاست و تازه اونموقع یادم اومد 
بدم که دیرتر میرم خونه.دستام پر از  که فراموش کردم بهشون خبر

پالستیکای خریدام بود.قفل درو باز کردم وداخل شدم.با پا درو پشت سرم 
بستم و خواستم به اتاقم برم که با دیدن مهرداد و صنمو ایدا که هرسه روی 

مبل نشسته بودن و با دیدن من هراسان از جاشون بلند شدن یه قدم به عقب 
ن نگرانی موج میزد با دیدن اونا منم ترسیدم نکنه اتفاق برداشتم...تو چشاشو

بدی افتاده باشه قبل از انیکه من لب باز کنم مهرداد با صدایی که مشخص 
بود خیلی عصبیه و سعی میکرد کنترلش کنه تا به فریاد تبدیل نشه 

گفت:کجا بودی تا االن؟...از لحنش هیچ خوشم نیومد اخم کمرنگی کردم 
الم فک کنم وقتی یه نفر از در وارد بشه اول باید سالم کنه و گفتم:علیک س

نه اینکه بازخواست بشه_خیلی جالبه از صبح ساعت هفت رفتی بیرون 
االن ساعت سه بعدازظهره توقع داری از در که میای تو باهات خیلی گرم و 

 صمیمی سالمم بکنیم واقعا جالبه..
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ز ظهری که یاد گذشته ام امروز واقعا روز مناسبی برای جروبحث نبود ا
افتاده بودم ناخوداگاه خشم تمام وجودمو فراگرفته بود با وجود اینکه 

نمیخواستم این خشمو االن تخلیه کنم ولی دست خودم نبود.پالستیکا رو 
همونجا جلوی در گذاشتم و رفتم جلوش ایستادم و مثل خودش 

احساس  ضیح بدمگفتم:دلیلی نمیبینم بخوام برای رفت و امدام به کسی تو
میکنم به اندازه ی کافی بزرگ شدم که بتونم مراقب خودم باشم_ِا پس من 
اینجا چیکارم اگه فکر میکنی میتونی مراقب خودت باشی باید راهمونو از 

 هم جدا کنیم..
دلم لرزید نمیدونم چرا ولی لرزید به خاطر ترس از تنهایی یا شایدم به این 

و به خاطر تموم خوبیهایی که در حقم کرده خاطر که دوست نداشتم مهرداد
بود ناراحت کنم.ولی خودمو میشناختم اگه یه ثانیه دیگه اونجا می ایستادم 

مطمئنا اختیار از کف میدادم و حرفایی رو به زبون میاوردم که بعدا از 
زدنشون پشیمون میشدم.بی توجه بهشون به اتاقم پناه اوردم و پشت به در 

نتی نباید اینطوری میشد نباید.نمیدونم چقدر در روی تخت نشستم.لع
همون حالت نشسته بودم که در باز شد و بعد از اون صدای ایدا سکوت 
اتاق رو شکست._چی شدی هستی چرا اینقدر کالفه ای؟_میشه تنهام 

بذاری...اومد کنارم نشست و گفت:نه من هیچوقت خواهریمو تنها 
توی اتاقت اونم از خونه زد بیرون نمیذارم_مهرداد کجاست؟_تو که اومدی 

ازش ناراحت نشوخیلی نگرانت بود چرا گوشیتو جواب نمیدادی؟_شارژ 
تموم کرد_حاال چرا زانوی غم ب*غ*ل گرفتی؟_احساس میکنم مهرداد 
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داره خیلی اذیت میشه ایدا_چرا چنین احساسی داری؟_یادته قبال بهم 
فهمم که اون حس خیلی میگفتی مهرداد یه حسی بهم داره االن میتونم ب

قوی تر شده ولی اصال به روی خودش نمیاره در هرصورت اونم یه مرده و 
منم االن بهش محرمم دوست ندارم اذیت بشه._نمیدونم چی باید 

بگم_کاش زندگیم اینقدر پیچیده نبود شاید فکر کنی دارم دروغ میگم ولی 
ه جز برادری چند ماهی هست که دارم سعی میکنم به مهرداد به چشمی ب

نگاه کنم ولی نمیشه نمیدونم چرا نمیتونم حتی برای یه ثانیه در جایگاه 
همسرم قبولش کنم_تو داری کار درستی انجام میدی هیچوقت به خاطر یه 

نفر دیگه خودتو نادیده نگیر هستی االنم بلند شو لباساتو درار راستی این 
گاه ه بودشون داخل اتاق نپالستیکا چیه...به پالستیکای خرید که ایدا اورد

کردم لبخند تلخی زدم و گفتم:خیر سرم رفته بودم خرید از دماغم 
دراومد_از بس خری پاشو ببینم چیزی نشده که..ایدا لباسا رو از داخل 

پالستیکا بیرون اورد.با دیدن لباس یشمیه سوتی کشید و گفت:واااای این 
ی جونم تو رو خدا بیا چه نازه از کجا خریدیش چقدر خوشگله وااای هست

بپوشش..صنم با شنیدن صدای ایدا وارد اتاق شد و دقایقی بعد اصرارای 
اونم به ایدا اضافه شد.اینا چی راحتن انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده من برای 

اولین بار تو روی مهرداد ایستاده بودم..نتونستم در برابر اصرارای اونا 
وشیدم.تازه اونموقع بود که تعریفاشون مقاومت کنم و لباسو با کلی غرزدن پ

شروع شد..نیم ساعتی که گذشت صنم رفت توی اتاقش تا بخوابه منو ایدا 
هم نشستیم روی تخت.ایدا با خنده گفت:هستی باید یه قولی بهم بدی_چه 

قولی؟_اینکه این لباس یشمیه رو برای عروسیه خودم بپوشی_تا اونموقع 
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همین لباسو دوست دارم قول بده که فقط  کلی وقت داریم هنوز_نه من فقط
برای عروسی من میپوشیش_بچه شدی؟_تو اینطوری فکر کن_خیله خب 
قول میدم راحت شدی؟_اره..عطرش رو از داخل کیفش در اورد و به همه 
جای لباس زد_از عطر خودم به این لباس میزنم تا هروقت دیدیش یاد من 

بچه شدی...از جاش بلند شد و بیوفتی خواهری_نه مثل اینکه تو واقعا 
گفت:حاال که خیالم از بابت این لباس راحت شد برم دیگه_کجا؟_خونه 

مطمئنا ماهان تا االن اومده_اکی سالم برسون بهش_به روی چشم فعال 
 بای_خداحافظ.

نگاهی به ساعت انداختم هفت و نیمه مهرداد هنوز نیومده صنمم رفته 
یدم و االن حدود دوساعتی میشه که بی کالس.بعد از رفتن ایدا کمی خواب

هدف روی کاناپه نشستم..از جام بلند شدم حولمو از داخل کمدم برداشتم 
و رفتم داخل حمام.بهتر از بیکاری بود.زیر دوش اب ایستادم.چه انرژی 

عظیمی داره اب در اروم کردن ادما.چند دقیقه ای در همون حالت ایستادم 
ذشته فکر کردم.به نگاههای تا ارامش بگیرم.به یک سال گ

مهرداد،حساسیتای گاه و بیگاهش،محبتای همیشگیش و به امروز که چه بی 
ادبانه اون مدلی توی روش ایستادم.باید یه فکر اساسی برای خودم و مهرداد 

میکردم نباید بذارم اینقدر اذیت بشه..در همون حال که فکرم مشغول بود 
.تقریبا دو سال چشممو به روی خودمو شستم و از حمام بیرون اومدم

خودشو احساسش بستم ولی دیگه نمیتونم ازارش بدم درسته ناخواسته 
است ولی باالخره اون از این همه نزدیکی اذیت میشه.توی همین افکار 
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بودم که به چیزی برخورد کردم سرمو باالاوردم و درکمال تعجب مهردادو 
روی خودم دیدم تازه یاد موقعیتم دیدم که روبه روم ایستاده..نگاه خیرشو که 

افتادم.من با یه حوله که چند سانت پایین زانوم و دوسه سانت تا باالی قفسه 
ی سینه امو پوشونده بود روبه روی مهرداد ایستاده بودم.اون لحظه دوست 

داشتم زمین دهن باز کنه و منو ببلعه.نمیدونم چقدر توی همون حالت 
عمر فقط وقتی به خودم اومدم که مهرداد موندم یک دقیقه یک ساعت یک 

از کنارم رد شد و با صدای گرفته ای گفت:لباس که پوشیدی لطفا بیا تو 
 اتاقم کارت دارم.

وقتی مطمئن شدم رفت داخل اتاقش نفس عمیقی کشیدم.الهی بمیری 
هستی االن با خودش چه فکرا که نمیکنه.رقتم داخل اتاقم با نهایت سرعت 

بته کامال پوشیده امروز به اندازه ی کافی نباید های زندگیم لباس پوشیدم ال
تبدیل به باید شد...یه شال انداختم رو سرم البته این یکی به این خاطر بود 

 که موهام خیسه.
پشت در اتاقش ایستادم نفس عمیقی کشیدم  چند ضربه به در اتاق زدم_بیا 

 کرد و گفت بشین. تو...در رو باز گذاشتم و رفتم داخل..به مبل اشاره
خودش روی تختش نشسته بود.بدون هیچ حرفی مطابق خواسته اش عمل 
کردم...ثانیه ها دیر میگذشتن فک کنم پنج دقیقه ای گذشت که یه نفس که 

بیشتر به اه شبیه بود کشید و بدون اینکه به من نگاه کنه شروع کرد_اول 
م.خواستم حرفی اینکه من یه عذر خواهی بابت رفتار ظهرم بهت بدهکار

بزنم که دستشو به عالمت سکوت باال اورد و مجبور شدم ساکت 
بمونم..ادامه داد:دوهفته ی دیگه میشه دوسال که من و تو نامزدیم میدونم 
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طبق قول و قرارمون باید مثل خواهر و برادر رفتار میکردیم و تا االنم جز این 
 .کالفه دستی به موهاشنبوده ولی هستی من امروز میخوام یه اعترافی بکنم

کشید و با صدای گرفته ای ادامه داد:اهل مقدمه و صفحه چینی نیستم برای 
همین یه راست میرم سراصل مطلب.درست از چهار سال پیش من به 

تو...به توعالقه مند شدم.نمیدونم میتونی درک کنی یا نه ولی اینکه به یه نفر 
سخته.میدونم که االن با  عالقه داشته باشی و بهش اعتراف نکنی خیلی

خودت میگی که من دارم خالف قول و قرارامون عمل میکنم ولی راستش 
من دیگه کنترلی روی رفتارام ندارم.االن میخوام بدونی اگه تو هم بتونی منو 
به عنوان همسرت قبول کنی هرکاری که الزم باشه برای خوشبختیت انجام 

حق توئه و اگر این چنین باشه من میدم.ولی اگر جوابت منفی باشه که این 
هیچ ناراحتی از تو نخواهم داشت من دیگه نمیتونم اینجا بمونم.روی 

تصمیم فکرکن اگر تونستی با خودت کنار بیای همونطور که بهت گفتم دنیا 
رو به پات میریزم ولی اگر جوابت منفی بود راهمون از هم جدا میشه چون 

صدمه ای به احساسات تو وارد  من میترسم برخالف خواسته ی قلبیم
بشه..اگر جوابت منفی بود طبق شرطی که دوسال پیش برای طاها گذاشتی 
و گفتی حاضری فقط دوسال نامزد کسی بمونی و بعد از اینکه با قوانین این 
کشور اشنا شدی میخوای مستقل به زندگیت ادامه بدی عمل میکنیم..فقط 

به من بده چون طاها و مارال قراره تا  اگه میتونی تا دوهفته ی دیگه جوابتو
دوهفته ی دیگه بیان اینجا هم برای یه سفر کاری و هم برای دیدن تو و ایدا و 
من میخوام تکلیفم تا اون موقع مشخص بشه..از جاش بلند شد اومد جلوم 
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روی زمین نشست و التماس وار گفت:بهم قول بده هستی قول بده که 
ت به من هیچ تغییری نمیکنه.اگر جوابت تصمیمت هرچی بود دیدت نسب

منفی باشه از این به بعد تو عالوه بر طاها یه داداش دیگه هم داری و من 
عالوه بر صنم یه خواهر دیگه.قول بده که حرفای امروزم رو به پای 

خ*ی*ا*ن*ت نمیذاری به احساسی که نسبت به تو دارم قسم من هیچوقت 
ادا فکر کنی توی این دوسال از بودنت سوء به چشم بدی به تو نگاه نکردم.مب

استفاده کردم..خواستم لب باز کنم و فریاد بزنم بگم نه من هیچوقت در 
مورد تو چنین فکری نمیکنم ولی نتونستم.اولین قطره ی اشک که روی 

صورتم فرود اومد دستمو جلوی دهانم گذاشتم و به سرعت از اتاق خارج 
ه اتاقم رسوندمو درم قفل کردم.بالفاصله شدم..با قدمهایی بلند خودمو ب

بعد از اینکه من اومدم داخل اتاقم صدای بسته شدن در خونه هم شنیده شد 
 و مهرداد رفت...

هق هقم بلند شد به خاطر چی نمیدونم شاید اشکام حاال که راهی برای 
خروج پیدا کرده بودن داشتن  به عقده ی تمام این چند سال امروز فرو می 

..لبخند تلخی زدم.کی باورش میشه دقایقی پیش کسی که من به اومدن
چشم برادر بهش نگاه میکردم ازم خاستگاری کرد.مهرداد واقعا َمردترین 
َمردی بود که بین این همه نامرد دیده بودم ولی ایا این درست بود که من 
بدون هیج عالقه ای بهش جواب مثبت بدم.ایا درسته که من بدون هیچ 

ی به کسی جواب مثبت بدم که دوسال تمام میتونست هربالیی که عالقه ا
دوست داشت سرم بیاره ولی به خاطر مرد بودنش جلوی خودشو گرفت.این 

نامردی نیست؟کاش حتی یه درصد امید داشتم که بعد از ازدواج  بهش 
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عالقه مند میشم ولی امکان نداره مثل اینه که بخوام به چشمی به جز برادری 
ش طاها نگاه کنم.یاد اشکی که توی چشاش جمع شده بود که به دادا

میوفتم جیگرم اتیش میگیره امروز یه مرد جلوی من زانو زد و ازم خواست به 
خاطر ابراز عالقه اش ازش ناراحت نشم بهم گفت اگه جوابم منفی باشه 

باید راهمونو از هم جدا کنیم چون ممکنه برخالف خواسته ی خودش 
ه و من صدمه ببینم َمنی که محرمش بودم و دوسال تمام از کاری انجام بد

هرنظر چه شرعی و چه قانونی دستش برای انجام هرکاری باز بود.امروز 
فهمیدم دنیا اونقدری که من فکر میکردم کثیف نشده هنوزم توش ادمایی 

پیدا میشه که به خاطر خوشبختی دیگران از خودشون بگذرن..چقدر 
کاش یه نفرو داشتم که باهاش حرف بزنم.مهرداد  تصمیم گیری سخت بود

بین حرفاش گفت داداش طاها و مارال تا دوهفته ی دیگه میان کانادا اگه 
موقع دیگه ای این خبرو بهم میداد از خوشحالی بال درمیاوردم ولی 

 االن....
سردرد بدی داشتم خداروشکر فردا روز تعطیلی دانشگاه بود.از داخل کمدم 

مسکن رو برداشتم و سه تا رو با هم خوردم.سرم رو به پشتی  بسته ی قرص
مبل تکیه دادم و به دیوار روبه روم خیره شدم اینقدر در همون حالت موندم 

 که قرصا عمل کردن و به خواب رفتم.
نیمه های شب بود که از شدت گردن درد بیدار شدم.لعنتی گردنم به دلیل 

د بلند شدم و روی تخت خوابیدن روی مبل حسابی کوفته شده بو
خوابیدم..حدود نیم ساعت دائم سعی میکردم چشامو روی هم فشار بدم تا 
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به خواب برم ولی بی فایده بود بد خواب شده بودم.از جام بلند شدم و از 
داخل کمدم زیر لباسا دفترمو برداشتم.برگشتم روی تخت و نور گوشیو روی 

ندن اولین جمله اش و با یاداوری دفتر انداختم.صفحه اولشو باز کردم.با خو
 گذشته لبخند تلخی برلبم نقش بست.

 سالم:
مدتی قبل بابا بهم گفت هرادمی چه بزرگ چه کوچیک گاهی اوقات در 
زندگی دلش خیلی بد میگیره اینقدر بد که دوست داره زندگیش به پایان 

 وبرسه و از قطار زندگی پیاده شه توی اون لحظات اگه بتونه خودش خودش
اروم کنه خیلی بهتره تا اینکه راز دلشو به کسی بگه چون یه راز تا وقتی پیش 
خود ادم باشه اسیر اونه ولی وقتی به کسی میگیش اون شخص میشه اسیر 

رازش...اینکه چقدر از اون دوران میگذره نمیدونم چون انگار خیلی اون 
خیلی گرفته خوشیها ازم دورن ولی امروز من درست مثل گفته ی بابا دلم 

دیدم بهتره خودم خودمو اروم کنم برای همین این دفترو برداشتم تا با تکه 
های بی جان و روح دفتر که میدونم به مرور زمان خواهند پوسید درد دل 

 کنم ودلگرفتگیهامو داخلشون دفن کنم.
امروز به این نتیجه رسیدم که خوشبختی مثل یه کبوتر میمونه تا یه مدت 

د روی پشت بوم دلت لونه میکنه و بعد که پرکشید و رفت تازه نچندان بلن
معنای تنهایی رو درک میکنی...دوساله پدرومادرمو از دست دادم و امروز 

سالگردشونه بیرون از این اتاق نگاههای پرازترحمی وجود داره که وقتی بهم 
میوفته دوست دارم همون لحظه بمیرم برای همین ترجیح دادم داخل اتاقم 
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بشینم و خودم با خودم خلوت کنم.دلم خیلی گرفته از دنیا و ادماش از 
 تصنعی بودن قوال و حرفاشون به همین علت میخوام از سنگ باشم...

سرم رو به دفتر تکیه دادم و اروم اشک ریختم اره من باید سنگ میبودم توی 
دنیای هستی دلرحمی وجود نداشت من قراربود به همون اندازه که 

ت در حقم سخت و سنگ بوده در حق اطرافیانم سنگ باشم ولی سرنوش
چرا اینطوری نشد چرا یه دفعه ای به خودت میای میبینی نبایدهات تبدیل به 
باید شده واقعا چرا.خودکارم رو از روی میز کنار تختم برداشتم و زیر همون 

 نور کم مشغول نوشتن شدم.

اری میشه باید چیکار وقتی دلت گرفته و اشکات بی هیچ بهونه ای ج
کنی.بایدچیکارکنی تا بغض تو گلوت بشکنه وحرفایی رو که چندسال تو 

وجودت پنهان کردی بیرون بریزی...امشب دلم گرفته بغضمم میخواد 
 بشکنه ولی مثل همیشه اروم و بی هیچ صدایی..

من امشب قلم به دست گرفته و مینویسم...امشب از تمام شادیها و غمهای 
م میانبری باز کردم تا به اینده بنگرم امشب میخواهم تا قلم در درون قلب

 دست دارم به یاد همه بنویسم.
 اری.... 

 من امشب قلم به دست گرفته ومینویسم...
مینویسم به یاد تمام دلهای تنها، مینویسم به یادتمام انسانهای 

بیکس،مینویسم به یادتمام دلهای خزان پرست، مینویسم به یاد تمام 
شمان گریان انقدرمینویسم تا قلم در دستانم ناپدیدشده و کاغذ پر ولی در چ
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اخر باز هم کلی حرف ناگفته میمونه که بازهم بایددرصندوقچه دل خاک 
 بخورند و کاغذی برای نوشتنشون وجودنداشته باشه.

مسخره است.اخه مگه میشه تنهایی روتوصیف کرد مگه میشه بیکسی رو 
درددلی رو که چندین بهاراززندگیش میگذره اما توضیح داد مگه میشه 

بهاردل اون خیلی وقته تبدیل به خزان شده نوشت مگه قلم میتونه بغضی که 
توی گلوی اون چشای گریون وجودداره بنویسه نه نمیتونه...پس یعنی من 
میتونم باعث بشم دل یه نفر بشکنه و غرورش خورد بشه له بشه نه نمیتونم 

ضافه کنم که نمیتونم به خاطر دلسوزی اینده ی شخصی رو ولی اینم باید ا
که در مردانگی اصال برام کم نذاشته رو خراب و داغون کنم...نمیدونم اخر 

این بازی چی میشه فقط خدایا تویی که همیشه همرام بودی و هیچ جا تنهام 
نذاشتی یه راهی نشونم بده من مطمئنم اینبار هم با کمک تو بهترین تصمیم 

خواهم گرفت فقط ازت خواهش میکنم کمکم کن این تصمیم هرچی  رو
بود به اینده ی اون و من صدمه ای وارد نکنه.چرا که تو خودتم بر این امر 

واقفی که من به هیچ وجه راضی به اینکه غرور کسی به خاطر من خورد بشه 
 نیستم...

رامشی ا ادفتر رو بستم و روی میز گذاشتم مثل همیشه بعد از صحبت با خد
وصف ناپذیر بر قلبم سرازیر شد حاال دیگه مطمئنم تصمیمم از طرف اون 

 تضمین میشه.
***** 

درست زمانیکه احتیاج داری زمان دیر و کند بگذره عقربه ها،روزها و هفته 
ها با هم مسابقه میذارن_هستی...هستی کجایی تو؟_هان چی کجام؟_نه 
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ست چته نیم ساعته دارم برات مثل اینکه تو واقعا امروز حالت خوش نی
حرف میزنم اصال گوش میدادی؟_ببخش ایدا امروز سرحال نیستم_بله 

سرکالس کامال مشخص بود تو فضائی تو چته چند روزه؟_اه پیچ سوالی راه 
انداختی توَهم _اوال که پاچمو ول کن الزمش دارم دوما اینکه میخوام 

ح گیر دادی که من یه بدونم چرا تو خودتی پیچ سوالیه؟_خب از سرصب
چیزیم هست کالفم کردی_خیله خب تو تظاهر کن چیزیت نیست ولی 

خودتی_دیوونه همش از سر دلتنگیه نمیدونم چرا از وقتی فهمیدم داداش 
طاها  و مارال دارن میان اینجا اینقدر انتظار برام سخت شده_خب اینکه 

فتی دقیقا کی معلومه خانووووم چون یه مدت طوالنی ازشون دور بودی گ
میرسن؟_انشاا...تا دوروز دیگه میرسن_مهرداد چی اون کی 

 برمیگرده؟...ایدا دقیقا دست گذاشت رو حساسترین موضوع فعلی زندگیم.
مهرداد درست از فردای اون روزی که با هم حرف زدیم به بهانه ی دیدار 
 دوستش رفت ترکیه.چون واحدای ترم قبلشو بیشتر برداشته بود تعطیالت

میان ترمش حدود پانزده روز بود.روزی که داشت میرفت نیم ساعت قبل از 
رفتنش اومد داخل اتاقم و با لحن محکم و قاطعی ازم خواست که توی 

تصمیمم به هیچ عنوان دلسوزی رو راه ندم چون اینطوری نه تنها در حقش 
لطف نمیکنم بلکه بهش ظلمم میکنم چقدر دلم براش تنگ شده بود ولی 

دلتنگی دقیقا مشابه دلتنگیم نسبت به داداش طاها بود.با صدای ایدا که  این
خیلی عصبی بود به سمتش برگشتم_باز چی شده؟_ببینم هستی نکنه تو 

عاشق شدی هر چند لحظه یه بار میری تو هپروت  اومدیم بیرون یکم با هم 
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باشیم ولی تو گند زدی تو حال هردومون.جون ایدا بگو چته دیگه_خیلی 
دوست داری بدونی؟_اره...به نیمکتی که کمی جلوتر از ما قرار داشت 

اشاره کردمو گفتم:بیا بریم اونجا بشینیم تا بهت بگم....ایدا روی نیمکت 
نشست و گفت:بفرما حاال شروع کن_بهت میگم ولی باید بهم قول بدی 

که هیچکس حتی داداش طاها و مارال از این ماجرا باخبر نمیشن 
م باال اومد بگو دیگه...چشم از ایدا گرفتم و به روبه روم باشه؟_جون

دوختم._اونروزی که من با مهرداد به خاطر اینکه چرا به خونه خبر ندادم و 
 رفتم خرید بحثم شد رو یادته؟_اره...

همه چیزو برای ایدا البته با سانسور بعضی قسمتا تعریف کردم وقتی حرفام 
فکر فرورفته بود بعد از چند دقیقه  تموم شد نگاهی بهش کردم سخت در

گفت:دوسش داری؟_نمیدونم به خدا نمیدونم_هستی اصال امکان نداره 
ندونی.تو یا به مهرداد عالق داری یا واقعا مثل یه برادر بهش نگاه میکنی 

کدوم یکی؟_مهرداد با داداش طاها هیچ فرقی برام نداره حتی یه درصد اگه 
ی جز برادری نگاه میکنم مطمئن باش بهش امکان میدادم که بهش به چشم

میگفتم_پس دلیلی دیگه ای وجود نداره که بخوای اینقدر خودتو اذیت کنی 
هستی تو نباید جواب این همه مردانگی مهرداد و اینطوری بهش بدی اگه 

واقعا بهش احساسی نداری حقیقتو بهش بگو و سعی نکن گولش 
میکنم_نه به هیچ وجه اگر  بزنی_احساس میکنم اینطوری غرورشو خورد

باهاش وارد یه زندگی بشی و کمی بعد بفهمه عالقه ای بهش نداری 
غرورش خورد میشه.....خواستم حرفی بزنم که صورتم خیس شد.به 

اسمون نگاه کردم بعد از مدتها داشت بارون میومد.از روی نیمکت بلند 
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ا بودیم.ایدشدم و نفس عمیقی کشیدم در کمتر از دودقیقه خیس اب شده 
غرغرزنان گفت:هستی بیا بریم دیگه خیس اب شدم_واااای ایدا دلت میاد 
این بارونو ول کنی بری تو خونه_بله دلم میاد ناسالمتی تازه سرماخوردگیم 

خوب شده_خیله خب تو برو.منم یه چند دقیقه ی دیگه زیر بارون قدم 
وم ه کالسش تممیزنم بعد ماشین میگیرم میرم خونه صنمم تا دوساعت دیگ

میشه_اکی پس تا فردا با من کاری نداری؟_نه فقط فردا حتما جزوه اتو برای 
 من بیاری یادت نشه_باشه پس فعال_خداحافظ.

بعد از رفتن ایدا منم کیفمو از روی نیمکت برداشتم و راهی شدم...اب 
بارون ارام ارام از روی برگ درختا پایین میچکید چه صحنه ی زیبایی 

اش میشد قطرات بارون همونطور که صورتمو میشستن دردای دلمم بود...ک
میشستن و از بین میبردن...وقتی به خودم اومدم مقابل خونه بودم.اینقدر 
غرق در فکر بودم که اصال متوجه گذر زمان نشدم.در رو باز کردم و وارد 

شدم.از کفشای صنم فهمیدم اونم زودتر اومده خونه...دوست نداشتم 
ه هیچ چیزی فکر کنم برای همین با سرحالی و با صدای تقریبا امروز ب

بلندی گفتم:صاحب خونه سالاااااااام من اومدم...خواستم لب از کنم 
حرف دیگه ای بزنم که چشمم به مهرداد افتاد که مظلومانه روی کاناپه در 
خواب عمیقی فرورفته بود.چقدر تغییر کرده بود.زیر چشماش گود افتاده 

کر میکنم الغرم شده بود.نزدیکش شدم قسمتی از موهاش روی بود و ف
پیشونیش افتاده بودن و چهره اشو معصومانه تر کرده بودند.مهرداد واقعا یه 

مرد ایده ال و کامل بود ولی برای من زیادی بود.اره واقعا چنین مرد بخشنده 
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و  مو مهربونی برای چنین دختر مغرور و دلسنگی زیادی بود.دستمو جلوبرد
موهاشو از توی صورتش کنار زدم.در اتاق صنم باز شد سریع خودمو عقب 

کشیدم با لبخند نگاهی بهش کردم و اهسته گفتم:سالم خواب 
بودی؟_سالم نه داشتم لباس عوض میکردم_مهرداد کی اومده؟_نمیدونم 

من که اومدم خواب بود بیدارش کن_نه گ*ن*ا*ه داره بذار بخوابه_اکی 
دا که امتحان خاصی نداریم بیا برای رفع بیکاری امشب با میگم هستی فر

هم یه غذای خوشمزه درست کنیم پایه ای؟_اره فقط باید زنگ بزنیم 
موادغذایی سفارش بدیم_نمیخواد خودم سرراه همه چیز خریدم_پس فکر 
همه جاشو کردی؟_بله پس چی؟_حاال چی میخوای درست کنیم؟_بعد 

یخوام غذای مورد عالقه اشو درست کنم_چی از چند وقت مهرداد برگشته م
 هست؟_نمیدونی؟؟؟؟..

 نه نمیدونستم غذای مورد عالقه ی نامزدمو نمیدونستم..خیلی جالبه!!!
سرم رو به نشانه ی نفی تکون دادم صنم دستم و گرفت و تقریبا هلم داد تو 

اتاق در همون حین گفت:لباساتو عوض کن بانو بیا اشپزخونه تا بهت 
لبخندی زدم که فکر کنم بیشتر شبیه به پوزخند بود.صنم در اتاق رو بگم...

بست و رفت منم بعد از عوض کردن لباسام کتاب اشپزیو از روی میزم 
برداشتم و به اشپزخونه رفتم...صنم مشغول شستن برنجا بود_حاال بگو چی 
میخوای درست کنی_من قرمه سبزی درست میکنم تو الزانیا درست کن..با 

گفتم:قرمه سبزی..موادشو خریدی_اره البته با هزار جور بدبختی  تعجب
زود باش مشغول شو که هوا تاریک شد راستی بیشتر درست کنی که گفتم 
ایداشونم بیان..باشه ای گفتم و مشغول شدم...تقریبا طعم قرمه سبزی رو 
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 فراموش کرده بودم با وجود اینکه اینجا هم رستورانهایی وجود داره که غذای
ایرانی صرو کنه ولی من اصال وقت نکردم سری بهشون بزنم در واقع چون 
زیاد اهل غذاخوردن نبودم این چیزا برام مهم نبودن.صنمم چه حوصله ای 

داشت از اخرم نفهمیدم غذای مورد عالقه ی مهرداد چیه قرمه سبزی یا 
 الزانیا...

م داشت نزدیک به یک ساعت بود که توی اشپزخونه مشغول بودیم کمر
 خورد میشد از شدت درد...

گوجه فرنگیا رو داخل ظرفی گذاشتم و مشغول خرد کردنشون 
شدم...همونطور که مشغول خرد کردن گوجه ها بودم سنگینی نگاهی رو 

حس کردم سرم رو باال اوردم و مهردادو دیدم که با یه لبخند داره نگام میکنه 
لبته این یکی که مشخص بود دروغ چرا دلم برای لبخندای پر از محبت و ا

از روی بدجنسیه تنگ شده بود.در قالب هستی تخس فرورفتم و گفتم:به به 
جناب مهرداد خان چه عجب افتخار دادین بیدار شین.میذاشتین فردا بیدار 
میشدین دیگه چه کاری بود ُخب...صنم ریز ریز میخندید مهردادم دست 

:اگه میدونستم نبود من کمی از اون نداشت البه الی خنده هاش گفت
اشپزتون میکنه به خدا زودتر از اینا میرفتم تا شاید یکم به خودتون 
بیاین_فک کن ما یه درصد االن برای تو داریم غذا درست میکنیم 

خودشیفته...واال_مبادا جواب ندی ها_عمرا تو خونم نیست همچین چیزی 
د داره نیاوردن وجو توی خون من بیشتر از کلسترول و پروتئین این چیزا کم

در جریانی که؟_بله صابونش به تنم خورده_از این حرفا بگذریم خوش 
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گذشت؟_اره جات خالی عالی بود فقط یه چیز کم بود که تقریبا همون یه 
 چیز همه چیز بود...

خودمو زدم به نفهمیدن و گفتم:نکنه مسواکتو یادت رفته...با این حرف من 
رد صدای خندیدنش بلند نشه با صدای بلند صنم که تا اون موقع سعی میک

زد زیر خنده و رو به مهرداد گفت:برو داداش تا شما یه حمامی بکنی 
خانومتونم برات یه الزانیای خوشمزه درست میکنه که انگشتاتم باهاش 

 بخوری فقط خدا بعدشو خیر بگذرونه..
ون با مهرداد:ِا فکر کردی خانوم من از هر انگشتش یه هنر میباره.بحثش

صدای من متوقف شد_مهرداد شما برو حمام یه دوش بگیر خستگی سفر 
از تنت در بره تا اون موقع ایدا و ماهانم میرسن بعد که همه دور هم جمع 
شدیم بگو چیکارا کردی راستی یه چیز دیگه امیدوارم یعنی واقعا امیدوارم 

اشه شبو تاده بسوغاتی یادت نشده باشه که اگه خدایی نکرده چنین اتفاقی اف
 باید بیرون از خونه بگذرونی.

سر تکون داد و به سمت اتاقش رفت.به سمت صنم برگشتم و گفتم:چته تو 
اینقدر خانومت خانومت راه انداختی؟_وا هستی من که چیزی نگفتم 

اینطوری داغ کردی؟بی جنبه گفتم یه حالی بهت بدم دیدم بی احساس تر 
ه فهمیدی دیگه هیچوقت از این شوخی ها از این حرفایی_پس لطفا  حاال ک

با من نکن_به روی چشم زن داداش.کفگیر رو از داخل بشقاب برداشتم و 
همونطور که به سمتش میرفتم گفتم:مرگ زن داداش درد زن داداش تو تا منو 
دق ندی دست بردار نیستی نه؟صنم به خدا اگه فقط یه بار دیگه از این حرفا 

خودم خفه ات میکنم فهمیدی؟...دستاشو به بزنی با همین دوتادست 
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حالت تسلیم باال اورد و گفت:باشه بابا غلط کردم چرا جوش 
میاری...دوباره به گوجه ریز کردن پرداختم در همون حال گفتم:رو اعصاب 

ادم رژه میره بعد میگه چرا جوش میاری...پشتم بهش بود ولی فهمیدم داره 
 وجود نداشت.. زیر لب میخنده دلقکی بود که مثلش

همه ی کارا تموم شده بود تا خواستم برم داخل اتاقم یکم استراحت کنم 
زنگ در زده شد و دقایقی بعد ایدا و ماهان وارد خونه شدن.با خنده رو به 

ماهان گفتم:شما دوتا خونه زندگی ندارین هرشب اینجا پالسین)توی این 
دی هم که نسبت مدت با ماهان صمیمی شده بودم و تقریبا اون حس ب

بهش داشتم از بین رفته بود(_مگه میشه خواهر خانوممون غذا درست کنه و 
ما نیایم برای همراهیش_شما اگه همراه خوبی هستین تو کارای دیگه خواهر 

خانومتونو همراهی کنین_اون کارای دیگه رو نمیشه ولی این یکی رو 
سن ا..با حرص کوحاضرم هرچقدرش رو دستت موند ببرم بریزم برای کبوتر

مبلو به سمتش پرت کردمو گفتم:برو غذاهای عمه اتو بریز برای کبوترا پررو 
مهرداد تو چرا یه چیزی به این نمیگی...مهرداد تا خواست حرفی بزنه ایدا 

پیش دستی کرد و گفت:آی آی شوهرمو غریب گیراوردین حواستون باشه ها 
 .خودم مثل شیر پشتش وایستادم_اره ولی شیر اب

 ساعت بعد((4))
شام رو همه در کنار هم خوردیم و واقعا هم خوشمزه شده بود و هم به 

هممون حسابی چسبید.اون شبم جزو شبای به یادماندنی زندگیم شد.اخر 
شب بود و ایدا و ماهان قصد رفتن کرده بودن که مانع شدم و همه رو به 
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دوختن نشستن دعوت کردم..وقتی همه نشستن و منتظر چشم به من 
لبخندی زدم و گفتم:اقا مهرداد لطفا پاشو برو سوغاتی ماها رو بیار...ناگهان 

همه با هم هینی گفتن و جمله ی منو تایید کردن.مهرداد لبخندی زد و 
گفت:خیله خب بابا بشینید تا برم بیارم.._تو اتاقت راه دررو نداره ها گفتم 

 بمیرم برات داداش اینبدونی..صنم نگاه بدجنسی به من کرد و گفت:الهی 
خانومت به جایی که به نفع تو کار کنه دائما همه ی کاراش به ضررت تموم 
میشه...ماهان:واقعا مهردادجان تو از زن اصال شانس نیاوردی زن باید مثل 

ایدای من باشه به فکر شوهر...مهرداد لبخندی زد و رفت تا چمدونشو بیاره 
ه صنم نگاه میکردم قبل از اینکه مهرداد ولی من با یه نگاه به خون نشسته ب

بیاد جوری که ماهان نشنوه گفتم:فردا یه بالیی به سرت دربیارم که کالغای 
اسمون به حالت زار زار گریه کنن...همون لحظه مهرداد چمدون به دست 

برگشت و روی مبل کنار صنم نشست.من روی مبل یه نفره نشسته 
رساج مشکی جذب اورده بود به همراه یه بودم...مهرداد برای صنم یه تاپ و

شلوار دمپای ترک کرم رنگ خیلی خوشگل.برای ماهان و ایدا دو تا گردنبند 
اورده بود که روش اسمشون حک شده بود.گردنی که اسم ماهان روش بود 
رو به ایدا داد و گردنی که اسم ایداروش بود رو به ماهان داد.به نظر من که 

ن.و اما سوغاتی خودم که اخرین سوغاتی بود و تا خیلی خوشگل و ناز بود
اون لحظه کلی حرص خورده بودم یه گردنی یشمی خیلی خیلی ناز وقتی 

گردنی رو بهم داد اهسته گفت:این گردنی جفت رنگ چشاته  به همین 
خاطر منبع ارامشه من محسوب میشه.لبخندی بهش زدم و سرم رو به زیر 

ه عروسک خوشل ناز کوشولو که روش به انداختم.عالوه بر اون گردنی ی
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؛ با عشق(( و روی پاش نوشته شده with loveانگلیسی نوشته شده بود))
((...و چه کسی جز من میدونست که توی همین me to youبود))

دوجمله کلی حرف پنهونه..همه ازش تشکر کردیم و کمی بعد ایدا و ماهان 
اخل اتاق خودمون.ساعت دو رفتن و من و صنم و مهردادم هرکدوم رفتیم د

نیمه شب بود هدیه های مهردادو روی میز گذاشتم و به تخت خواب 
 رفتم...از شدت خستگی هنوز سرم به بالشت نرسیده بود خوابم برد...

********* 
نور چشامو اذیت میکرد به سختی چشامو باز کردم و اطرافمو نگاهی 

دم چهارساعت انداختم.ساعت شش صبح بود و من فقط تونسته بو
بخوابم.با خستگی از جام بلند شدم و بعد از ابی به صورتم زدم.بعد از بیدار 

کردن صنم به اتاقم اومدم تا حاضر بشم..ده دقیقه بعد کامال اماده 
بودم.نگاهی داخل اینه به خودم انداختم.نمیدونم به خاطر فشار درسا بود 

ن با خروج من از اتاق که اینقدر الغر شده بودم یا چیز دیگه ای.همزما
صنمم از توالت بیرون اومد._هنوز حاضر نشدی تنبل_کاری نداره که سه 

سوت االن میام_خیله خب تا تو حاضر بشی منم میزصبحونه رو 
میچینم...صنم همونطور که راه اتاقش رو پیش گرفته بود گفت:افرین تازه با 

صبح باشه یا وظایفت کنار اومدی...عادتش بود براش فرقی نداشت که 
شب باید کرمشو میریخت و ادمو حرصی میکرد...میزو چیدم صنمم بعد از 

حدود پنج دقیقه اومد.صبحونه رو خوردیم و از خونه زدیم بیرون...وقت 
زیاد داشتیم برای همین رو به صنم گفتم:بیا پیاده بریم یکم هوای ازاد تنفس 
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اد زودبریم که چی بشه کنیم_حوصله داری این همه راه_امروز استاد دیر می
 پیاده بریم دیگه قبول؟_چیکار کنم که دل رحمم اکی بریم...

تقریبا نصف راه رو رفته بودیم که باشنیدن یک صدای زنانه که صنم رو 
 خطاب قرار میداد به پشت سر

برگشتیم...صنم و اون دختر با  دیدن هم با خوشحالی در اغوش هم رفتن و 
و اون دختر رو زیر ذره بین قرار دادم...قد تقریبا من از فرصت استفاده کردم 

،اندام متوسط نه چاق و نه الغر،موها کامال مشکی،رنگ پوست یه 165
کوچولو سبزه ولی نه زیاد،بینی کشیده ولبایی برامده که داد میزد پروتز 

کرده.یکم که توی چهره اش دقیق تر شدم متوجه شدم رنگ چشاشم قهوه 
شم که یه تونیک بادمجونی رنگ که تاباالی زانوش بود ای تیره است...لباسا

و یه ساق کرم خیلی نازک که اگه نمیپوشید بهتر بود.در کل میشد گفت 
تقریبا دختر خوشگلیه ولی نه زیاد...با صدای صنم به که منو خطاب قرار 
داده بود حواسم رو به سمت اونا جمع کردم_ایشون دوست صمیمی من 

مم جزو یکی از دوستان و البته همسایه های هستی اتشین.این خانو
قدیمیه..دستش رو که برای ابراز خوشبختی جلو اورده بود فشردم و گفتم 

گفتم:از اشنایی با شما خوشحال شدم خانوِم..راستی اسمتون چی بود..با 
عشوه گری گفت_شیده هستم شیده صحت در ضمن منم از اشنایی با شما 

م و به صنم گفتم:صنم جان کالس االن خوشحال شدم...لبخندی بهش زد
شروع میشه...صنم سرش رو تکون داد و رو به شیده گفت:شماره ات همون 
قبلیه است_اره چطور؟_ادرس خونه ی که فعال توش ساکن هستیم رو برات 

اس میکنم بعدازظهر حتما بیا مهردادم مطمئنا از دیدارت خوشحال 



wWw.Roman4u.iR  138 

 

دونستم دلیلش چیه گفت:مگه میشه...شیده با خوشحالی فراوان  که نمی
مهردادم کاناداست؟_اره با هم اومدیم االن دیرم شده نمیتونم جزئیاتو برات 

توضیح بدم بعدازظهر همه چیزو برات تعریف میکنم_باشه پس تا بعداز 
ظهر...به سمت من برگشت و گفت:شما هم اگه تونستید بعدازظهر بیاین از 

ونم ولی خب من خودم ساکن دیدارتون خوشحال میشم_از لطفتون ممن
همون خونه هستم...نمیدونم من اینطوری فکرکردم یا واقعا اخماش درهم 

رفت و بعد از کمی تعارف تیکه پاره کردن از هم جدا شدیم...از اونجا تا 
دانشگاه رو با ماشین طی کردیم وگرنه مطمئنا دیرمیرسیدیم.توی ماشین از 

خت؟_اره براچی؟_هیچی صنم پرسیدم:این دوستت مهردادو میشنا
همینطوری اخه وقتی فهمید مهرداد اینجاست خیلی ذوق زده شد_راستشو 
بگو نکنه حسودی کردی_هه اونوقت باید به چی حسودی میکردم؟_اینکه 

یه زن اینقدر از شنیدن اسم مهرداد خوشحال شد هرچی نباشه تو زن مهرداد 
نم رابطه ی محسوب میشی_واقعا بعضی اوقات به عقلت شک میکنم ص

منو مهرداد فقط در حد خواهر و برداریه...عمدا روی قسمت اخر جملم 
تاکید کردم.صنم دیگه حرفی نزد که من دوباره پرسیدم:دوستیت با شیده 

مال چند سال پیشه_دقیقا از قتی اومدیم کاندا دیگه ندیدمش ولی خودش 
واسته هرازگاهی به مهرداد زنگ میزد و منم باهاش حرف میزدم...ناخ

پرسیدم:چرا به مهردا زنگ میزد مگه با تو کار نداشت؟_چرا ولی.._ولی 
چی...همون موقع رسیدیم و بحثمون متوقف شد بعدشم وقتی از صنم 

 پرسیدم دائم حرفو میپیچوند و من دلیل اینکارو نمیدونستم..
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کالس اون روزمون برخالف تصور من که ساده به اتمام میرسه خیلی خسته 
د.صنم توی اخرین کالس شرکت نکرد در واقع اخرین کالسمون کننده بو

جبرانی بود و من چون جلسه ی قبلش غیبت داشتم مجبور بودم بمونم و 
خودمو به سایر بچه ها برسونم..عالوه بر این موضوع صنم با شیده تماس 

 گرفت و اونو برای ناهار به خونه دعوتش کرد.
من با خستگی خودمو به خونه  باالخره اخرین کالم به اتمام رسید و

رسوندم.در رو باز کردم و وارد شدم.به محض ورود چشمم به شیده افتاد که 
با یه سارافن دوبنده که از زیرش فقط یه لباس خیلی نازک پوشیده بود به 

همراه یه ساق کوتاه به تن داشت و روبه روی مهرداد نشسته بود و باعشوه 
بود..مدل خونه طوری بود که یه دیوار  گریهاش توجه مهردادو جلب کرده

جلوی در ورودی رو گرفته بود و مانع میشد که افراد داخل خونه متوجه 
حضور کسی که وارد میشه بشن.به همین دلیل هیچکس تا اون موقع متوجه 

حضور من نشده بود...نفس عمیقی کشیدم و از پشت دیوار کنار 
ادم..شیده با دیدن من از اومدم.لبخندی روی ل*ب*م نشوندم و سالم د

جاش بلند شد و کامال مشخص بود که بی میل دستمو فشرد.به سمت 
مهرداد برگشت و باهمون عشوه گری که فکر کنم توی خونش بود 

 گفت:مهرداد این خانوم جزو اقوامتونه..
چه پررو بود براچی مهرداد صداش میکرد بدون هیچ پیشوند و 

ونیم نشوندم.به جای مهرداد جواب پسوندی.ناخوادگاه اخمی روی پیش
دادم:من خودم زبون دارم عزیزم میتونی ازخودم بپرسی..دوباره سوالشو 

تکرار کرد.دهنمو پر کردم تابگم من از اشنایانشون نیستم من همسرشم ولی 
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نمیدونم چرا هرکاری کردم نتونستم بگم به همین خاطر گفتم:من خواهر 
فکر میکردم رابطه اتون نزدیکتر پسرعموشونم_اوه چه رابطه ی دوری 

باشه_چرا این فکرو کردین؟_خب به این خاطر که دارین توی یه خونه 
زندگی میکنین.بی تفاوت شونه ای باال انداختم و گفتم:اشتباه 

فکرکردید...بعد از چند ثانیه گفتم:من میرم لباس عوض کنم راستی صنم 
 کجاست...

پیداش میشه...نگاه مشکوکی به مهرداد_رفته یکم خرید کنه االن دیگه 
مهرداد انداختم و گفتم:کی رفته؟_نیم ساعتی میشه.براچی؟_هیچی 

همینطوری پرسیدم راستی ایدا هم داره میاد اینجا حواستون به در باشه....به 
اتاقم پناه اوردم.روی تخت نشستم و به فکرفرورفتم.مطمئنا اگه روزی 

تر به اون شکل میبود همین حس داداش طاها تنها توی یه خونه با یه دخ
کنجکاوی رو نسبت بهش پیدا میکردم لبخندی زدم چرا من همش سعی 

میکردم مهردادو با داداش طاها مقایسه کنم..گوشیمو از داخل کیفم بیرون 
کشیدم و شماره ی داداشو گرفتم.با سومین بوق پاسخ داد_الو سالم علیکم 

سکوت کردم_هستی پشت چه عجب هستی خانوم یادی از ما کردین...
خطی_حرف بزن داداش دلم خیلی برات تنگ شده بذار حداقل 

صداتوبشونم_برو خودتو سیاه کن تو اگه دلت برای من تنگ شده بود یه 
زنگ بهم میزدی_حاال که زدم اگه ناراحتی قطع کنم_اوه خانوم چه دل نازک 

ا خنده شده فردا که اومدم به اندازه ی دوسالی که ندیدمت میزنمت..ب
گفتم:اوه اوه چه چیزا میشنوم داداش طاها و دست بزن راه افتادی داداش_بله 
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پس چی نبود تو خیلی کارساز بوده.._داداااااااش_خب بابا شوخی کردم 
امروز کارامو تو ترکیه تموم میکنم فردا عصر با مارال و مهرسا بیای فرودگاه 

 پیام میدم..خندیدم و استقبالمون_امر دیگه ای باشه_فکرمیکنم اگه بود
گفتم:پس تا فردا بای_آی آی نبینم با زبونی جز فارسی خودمون حرف 

بزنیا_چرااونوقت_چون هستی که من میشناسم از این ادمایی نیست که 
دورزو کشورشو ترک کنه همه چیزشو یادش بره_من قربون این عقاید شما 

و متقابال  چشم....تاکید وار گفتم:پس تا فردا خدانگهدار..خندیدو
خداحافظی کرد...نمیدونم چرا ولی برخالف زنای دیگه اصال برام مهم نبود 

که به ظاهر شوهرم االن تویه سالن با یه زن تنهاست.در دل به خودم 
خندیدم امروز باید حتما حرفامو با مهرداد میزدم.از داخل کمدم یه بلوز نیم 

ه همراه یه شلوار استین که قسمت سینه اش سنگ کاریهای نازی داشت ب
جین پوشیدمو و بعد از مرتب کردن موهام از اتاق خارج شدم.شیده داخا 

اشپزخونه بود و مشغول چای ریختن...رو به مهرداد با صدایی که شیده 
بشنوه گفتم:مهرداد جان درست نیست شیده خانوم که اینجا مهمـــــون 

ودم خواستم هستن چای بریزن...شیده به جای مهرداد پاسخ داد:من خ
راستش اینطوری احساس راحتی بیشتری میکنم.زنگ در خبر از اومدن ایدا 

میداد ولی وقتی در روباز کردم ایدا و صنم رو با هم پشت در دیدم.رو به 
صنم گفتم:بیا برو به این دوستت حالی کن من خوشم نمیاد غریبه ها برن تو 

داره تمام کابینتارو  اشپزخونه_اوه چه توپت پره_صنم تو رو خدا زود باش
برای پیدا کردن فنجون و هزارجور زهرمار دیگه دست مالی میکنه اگه ببینی 

فکر میکردم .قوری خیسو گذاشت رو اپن_تو مریضی وسواس داری هستی
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اینجا میایم بهتر بشی ولی میبینم  وسواست تشدید شده_مرض من چی 
 ونیش بیرون خودممیگم تو چی میگی اگه همین االن از تو اشپزخونه نکش

دست به کار میشم_خیله خب بابا بذار بیایم تو...صنم و ایدا لبخند زنان 
وارد شدن و بعد از اینکه صنم شیده رو به ایدا معرفی کرد با ترفندای خاص 

خودش از اشپزخونه بیرون کشیدش.بالفاصله رفتم تو اشپزخونه.ایدا هم 
اشتم و خالی کردم داخل همراهم اومد...قوری چایی رو از روی گاز برد

دستشور ایدا با تعجب گفت:چرا اینطوری کردی؟_ندیدی....بدون اینکه 
مایع بزنه قوری رو شست بعدم با دستمالی که برای تمیز کردن خونه ازش 

استفاده میکنیم خشکش کرد..ایدا به من که وسواسم عود کرده بود نگاه 
بکشه فکر کنم قبل از میکرد و میخندید._بیچاره شوهرت از دست تو چی 

ورود به خونه باید بره حمام عمومی خودشو بشوره بعد بیاد وگرنه دیوونه اش 
میکنی_تمیزی با وسواس کلی فرق داره_ولی قبول کن که تو وسواس داری 

یعنی دست خودت نیست مارال بهت منتقل کرده..لبخندی زدم و بعد از 
ه سالن و نشستیم.شیده خانوم کتمیز کردن اشپزخونه به همراه ایدا رفتیم تو 

عالوه بر ناز و عشوه مشخص بود خیلیم پررویه تا نزدیک ساعتای هفت 
بعدازظهر موند بعدشم دیگه چون جایی کار داشت رفت وگرنه مطمئنا شام 
و خواب شب رو در خدمتشون بودیم...بعد از رفتنش با خستگی وارد اتاقم 

فردا داداش طاها و مارال داشتن  شدم چقدر خسته و کالفه بودم لعنتی مثال
میومدن خونه خیلی کثیف بود خداروشکر حداقل فردا کالس 

نداشتیم.ماهانم که امشب طبق معمول تشریف نداره.به این ترتیب یه نیروی 
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کمکی پرزد.لباسامو با لباس راحتی عوض کردم و از تاق زدم بیرون.اون سه 
 دیدن من که لباس کار پوشیده نفر هنوز داخل پذیرایی نشسته بودن ایدا با

بودم گفت:یا ابوالفضل شروع شد._پاشن همه با هم باید شروع کنیم 
مهرداد میره خرید ما هم میچسبیم به تمیز کردن خونه..صنم:هستی خونه 
که تمیزه تازه ماه پیش تمیزش کردیم_من نمیدونم فقط اگه دوست دارین 

رو بشوره کمکم مارال فردا به محض ورودش شروع کنه همه جا 
نکنین...ایدا از جاش بلند شد و گفت:حق با هستیه مارال این خونه رو ببینه 
از در نیومده تو شروع میکنه پاشین یه دستی بهش بکشیم...و به این ترتیب 

 هر چهار نفرمون مشغول شدیم..
نگاهی به ساعت انداختم عقربه اخرین حرکتشو کرد و روی یک قرار 

ساعت بود که مشغول بودیم تمیز کردن سرامیکای گرفت.نزدیک به شش 
اشپزخونه که تموم شد با خستگی خودمو روی مبل انداختم.صنم و ایدا و 
مهرداد نزدیک ده دقیقه ای میشد که کم اورده بودن و به استراحت مشغول 

بودن.ایدا با دیدنم گفت:چه جونی داری هستی...سرم رو به پشتی مبل تیکه 
وی هم گذاشتم در همون حال گفتم:زندگی ادمو سخت دادم و چشام رو ر

میکنه...دلم خیلی گرفته بود پر بود در حال فوران بود مثل یه اتشفشان که 
سرشو به زور بسته بودن.از نگاههای منتظر مهرداد دلم گرفته بود و از بیشتر 

از اون ازجوابی که میخواستم بهش بگم.باید تمومش میکردم همین االن 
شتر از این ازارش میدادم.از جام بلند شدم و روبه مهرداد گفتم:میشه نباید بی

حرف بزنیم؟..سرشو به عالمت مثبت تکون داد و از جاش بلند شد و پشت 
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سرم راهی اتاق شد.روی تخت نشستم و سرم رو با دودستم گرفتم.وارد شد 
 و درو پشت سرش بست.

ته اولین قطره ی مهرداد_خب من منتظرم.....کمی سکوت کردم و ناخواس
اشکم روی گونه ام فرود اومد.کمی فکر کردم مهرداد و داداش طاها و ایدا 

تنها کسایی بودن که بدون هیچ رودروایسی در برابرشون اشک میریختم 
واقعا چرا؟..به خودم که اومدم در اغوش مهرداد بودم.سرم رو به شونه اش 

و کار بدی کردی تکیه دادم و میون گریه گفتم:منو میبخشی؟_مگه ت
خانومی_خواهش میکنم باهام مهربون نباش تلخ باش بیرحم باش ولی 

مهربون نباش.سرم رو از روی شونه اش برداشت و مقابل صورتش گرفت تو 
چشام زل زد و گفت:چت شده هستی این حرفا چیه؟_من..من_هیس 

هیچی نمیخواد بگی همه چیزو خودم میدونم دل مهربونت نمیتونه منو به 
شمی جز برادری بپذیره و من اصال ناراحت نیستم فقط یه قول بهم چ

بده؟_چه قولی؟_هر وقت منو به هردلیلی به یاداوردی فقط و فقط به چشم 
یه برادر باشه نه هیچ چیز دیگه.قول بده اون روزو و حرفایی که بهت زدم 

فراموش کنی.قول بده فراموش کنی که به مدت دوسال نامزد من بودی باشه 
هستی؟...در میون بغض سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم از اغوشش 

بیرون اومدم لحظه ی اخر به سمتم برگشت و گفت:اینکه میگم ادامه ی 
راهو باید از هم جدابشیم فقط به خاطر خودته وگرنه اگه تو بخوای تا اخرش 

ین اباهات میمونم_ترو خدا برو به اندازه ی کافی مدیونت هستم بیشتر از 
ادامه نده.من ادم بیرحم و سنگدلیم ولی نه اونقدر که بتونم اب شدنتو ببینم 
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ما تا قبل از اینکه داداش طاها برگرده ایران از هم جدا میشیم اینکارو به 
خاطر وجدان خودم میکنم که شاید بتونم یکم ارومش کنم تو هم نگران 

ی برای تم هیچ اتفاقنباش بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی ادما رو شناخ
من نمیوفته حاال هم با اطمینان بهت میگم که جوانمردی رو درحقم به 

اتمام رسوندی....با کمی مکث گفتم:داداشی...سری تکون داد و اتاق رو 
ترک کرد.زیر لب گفتم:نمیدونم در اینده به خاطر کار امروزم پشیمون میشم 

تو پس ندم.امیدوارم هیچ یا نه ولی امیدورام هیچوقت تاوان دل شکسته ا
زمان تاوان دل شکسته ی مردی که اولین کسی بود که منو خانومی خطاب 

کرد اولین کسی بود که در اغوشش اشک ریختم و اولین کسی بود که از 
ترسام براش گفتم یادش برای همیشه در ذهنم پایدار خواهد موند رو پس 

 ندم...
****** 

چشم دوخته بودم.نیم ساعتی میشد که  منتظر به افراد حاضر در فرودگاه
هرپنج نفرمون توی فرودگاه به انتظار ایستاده بودیم...دیگه کم کم داشتم 

ناامید میشدم که یه صدای اشنا باعث شد به سرعت به پشت سر برگردم.با 
دیدن مهرسا لبخند گشادی روی ل*ب*م نشست و محکم در اغوش 

بشم چقدر خوشگل شدی  گرفتمش_سالم عزیز دل خاله خوبی؟قربونت
نفس من...از اغوشم بیرون اوردمش و با لبخند گفتم:خوبی شیطون بالی 

خاله...با بغض بچه گانه ای گفت:خیلی دلم برات تنگ شده بود خاله 
جون.خوبی؟_قربونت بشم منم دلم برات تنگ شده بود فدات 

 بشم..._مایم هستیم ها.چنان با سرعت به پشت سربرگشتم که مهره های
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کمرم به صدا دراومد..با دوقدم خودم رو به اغوشش رسوندم و سرم رو روی 
شونه هاش تکیه دادم.داداش ب*و*سه ای روی سرم زد و گفت:مدتهاست 

 که منتظر این ارامشم مرسی که بهم برش گردوندی.
_داداش خیلی دلم برای یه اغوش که بدونم همیشه پشتمه تنگ شده بود 

 چقدر خوبه که شما
 م.خیلی خوبه خیلی.رودار

با صدای گریه های ارومی که خیلی بهم نزدیک بود از اغوش داداش بیرون 
اومدم.ولی اینبار قبل از اینکه من کاری بکنم مارال به سمتم اومد و 

دراغوشم گرفت و درمیون گریه هاش گفت_الهی قربونت بشم خواهری 
 خوبی؟چرا اینقدر الغر شدی.

ع کردی این ایدا شاهده من از همشون بیشتر _وا تو که هنوز نیومده شرو
 غذا میخورم اینقدر که لقب خرسه رو بهم دادن.

_تو گفتی و من باور کردم...داداش طاها و بقیه به جدال بین من و مارال که 
از بدو ورود شروع شده بود چشم دوخته بودن و میخندیدن خنده های 

 واقعی و از ته دل.
برگشتیم ایدا و ماهانم طبق دستور مارال با ما سه ساعتی میشه که به خونه 

 اومدن.
توی همین وقت اندک مارال همه چیزو چک کرده از خورد و خوراک ما 

گرفته تا تمیزی خونه.چقدر خوشحال بودم که دوباره در کنار 
خانوادمم.مهرسا تا دوساعت اول از کنارم جم نمیخورد وقتیم که علتشو 
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د دوباره از پیشش برم.و به این ترتیب من بعازش میپرسیدم میگفت میترسه 
 از دوسال خانواده مو مالقات کردم.

درواقع بعد از دوسال دوباره از ته دل خوشحال و راضی بودم چقدر 
احساس اونروزم خوب ودوست داشتنی بود.در این بین تنها یک چیز منو 

ز کنجکاو کرد و اون این موضوع بود که کسیکه مهرسا دائما سراغشو ا
داداش میگیره مارال تاکید داره داداش بهش سالم برسونه و خود داداش دائما 

با تلفن باهاش صحبت میکرد کی بود کسیکه من تنها یک چیز ازش 
میدونستم و اون اسمش بود که طی مکالمات داداش ازش شنیده 

بودم.شخصی ناشناس به اسم هومن.اما هروقت میخواستم سوالی راجب 
 یک چیزی مانعم میشد.این ادم بپرسم 

خوشحالی من زیاد طول نکشید.سومین روز از اومدن مارال و داداش به 
کانادا میگذشت که منو مهرداد از داداش خواستیم بیاد داخل اتاق تا با هم 

حرف بزنیم.خداروشکر مارال و صنم و ایدا سرشون به اشپزی گرم بود و 
می حرف راجب مسائل پیش متوجه نشدن.هر سه به اتاق من رفتیم بعد از ک

پا افتاده داداش رو به ماگفت_خب من منتظرم بفرمایید..پیش قدم شدم و 
گفتم:داداش به یاددارین دوسال پیش وقتی شرطتونو بیان کردین من چی 

 گفتم_چرا مگه اتفاقی افتاده؟_نه ولی...ولی.
مهرداد:طاها جان من برات توضیح میدم.هستی میخواد طبق شرایطی که 

ی شما گذاشته و ذکر کرده که بعد از دوسال باید نامزدی رو فسخ کنیم برا
عمل کنه منم فکر میکنم دوسال زمان مناسبی برای اشنائیت پیداکردن 
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راجب قوانین این کشوروادماش بوده باشه.راستش ما میخوایم تا شما 
 هستین از هم جدا بشیم بعدشم من میخوام به همراه صنم برم امریکا...

از ترس و نگرانی توچشمای داداش نشست.بعد از کمی مکث رنگی 
گفت:با وجود اینکه اصال با اینکار موافق نیستم ولی نمیتونم مخالفت کنم 

 چون قبال قولشو دادم.
رو به من ادامه داد:من تا روزی که توی فرودگاه تو رو دیدم از بابتت نگران 

م رفتارات که توی این بودم ولی از اون روز به بعد با دیدن پوششت و تما
چند روز فهمیدم حتی با اومدن به اینجا هم هیچ تغییری نکرده اعتمادم 

نسبت بهت ده برابر شده.اگه میگم موافق نیستم به این خاطره که میبینم تو 
توی این دوسال باوجود اینکه تنها نبودی روحیه ی شادتو از دست دادی چه 

الو تنها باشی.ولی االن یه سوال ازت برسه به اینکه بخوای بقیه ی این دوس
دارم که میخوام با اطمینان بهم جواب بدی..مطمئنی این تنهایی دوساله 

 هیچ تفاوتی در رفتارت بوجود نمیاره مطمئنی میتونی با تنهایی کنار بیای.
 نه مطمئن نبودم ولی سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم..

ن موضوعو فهمید زندگیو برام زهر کرد از همون لحظه به بعد وقتی مارال ای
از بس ساز مخالف زد از هر دری وارد میشد تا نظرمو عوض کنه ولی موفق 

نشد طبیعی بود محال و غیرممکن بود که من از خواسته ام برگردم.تنها 
مشکلمون مارال بود که وقتی یک روز خودم باهاش صحبت کردم و بهش 

شد.رفتارای مارال مثل مامان بود از هرلحاظ اطمینان خاطر دادم رفع 
سخت بود ولی مهربون.گاهی اوقات خودخواه و یکدنده میشد اما درعوض 
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بهترین همراه بود.اومدن داداش با تعطیالت میان ترم یکی شده بود به همین 
 خاطر راحت تر تونستیم کارا رو انجام بدیم.

لبته خونه ی نقلی تر که ابعد از راضی کردن مارال افتادیم دنبال پیدا کردن یه 
این خواسته ی خودم بود.بعد از دوروز یه خونه پیدا کردیم که نسبت به 

خونه ی قبلیمون به دانشگاه نزدیکتر بود ولی به همون نسبت از اپارتمان 
 ایداشون دورتر.

طی شش روز تغییر مکان دادیم و خونه ی جدید رو هم چیدمان 
 همزمان شد بابرگشت داداش و مارال.کردیم.باالخره روز هفتم رسید که 

چقدر توی فرودگاه خودمو کنترل کردم تا اشک نریزم.ولی بازم نشد لحظه 
ی اخر در اغوش داداش به گریه افتادم ولی هیچکس متوجه نشد.هنوز هم 

اخرین حرفهای داداش رو به یاد دارم همونطور که در اغوشش بودم کنار 
الم میگذره و برمیگردی خونه ی گوشم گفت:چشم به هم بزنی این دوس

خودت.مراقب باش وقتی برگشتی مثل زمانی باشی که رفتی.و یه چیز دیگه 
در هر شرایطی به یاد داشته باش که من و مارال فقط به یه دلیل حاضر شدیم 
تنها بذاریمت و بریم و اونم اعتمادی بوده که بهت داشتیم مبادا این اعتمادو 

 خدشه دار کنی.
رو بهم زد و رفتن.تا دوسال دیگه هم دیداری نداشتیم.االن که فکر  این حرفا

میکنم میبینم یک دوره از زندگیم خالصه شده در اینکه رفتن دیگری رو 
نظاره گر بشم انگار فرودگاه شده بود بخشی از زندگیم و تنها موندن بخشی 

 از سرنوشتم.
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 امروز من دوباره توی با امروز میشه سه روز که داداششون به ایران برگشتن.و
 همون فرودگاه نظاره گر رفتن مهردادو صنم بودم.

 مهردادی که پنج روز میشد دیگه باهاش نامزد نبودم.
 رو به صنم گفتم:نری یادت بره یه دوستی به اسم هستی داشتی.

_نه قول میدم زود به زود بهتون زنگ بزنم دلم برای هردوتون خیلی تنگ 
ستی دیوونه باش کاردست خودش نده.خب دیگه میشه.ایدا مراقب این ه

من برم نمیدونم مالقات بعدیمون کجاست ولی خداحافظی نمیکنم فقط 
 میگم به امید دیدار.

منو ایدا هم متقابال مثل خودش خداحافظی نکردیم.ایدا با مهردادم 
 خداحافظی کرد و نوبت به من رسید.

م و چشم تو چشمش ایدا و ماهان پیش صنم بودن کنار مهرداد ایستاد
 دوختمو گفتم:موفق باشی.

 _تو هم همینطور خانوم دکتر اینده..
 _مهرداد تو منو بخشیدی؟_هیس قرار شد همه چیزو فراموش کنیم.
 دستمو فشرد و گفت:به امید دیدار..لبخندی زد وادامه داد:ابجی....

 منم متقابالگفتم_خدانگهدار داداشی.
 فصل چهارم.

به امواج چشم دوخته بودم که چه طور باال و پایین رو به دریا نشسته و 
میرفتن و بعدازکلی تالش و زحمت به مقصدشون  که همون ساحل بود 

میرسیدن.زندگی ما هم شباهت زیادی به دریا داره توی مسیر زندگی 
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روزهای شاد و ناراحت کننده ی زیادی داریم که همشون به هرسختی شده 
میرسونن  مثل من که باالخره دارم به اخر این میگذرن و ما رو به اخر مسیر 

جدایی نحس میرسم.ولی یه سوال اینجا باقی میمونه که اخر مسیر زندگی 
 کجاست؟واقعا کجاست.

از جام بلند شدم هوا رو به تاریکی میرفت.چشم از دریا گرفتم و پشت بهش 
بیش  یبه راه افتادم...خیلی دوست دارم مسیرو تا خونه پیاده برم ولی خستگ

از حد نمیذاره برای ماشینی که داشت از روبه روم عبور میکرد دستی تکون 
دادم.کمی جلوتر نگه داشت و سوار شدم.سرم رو به شیشه ماشین تکیه 
دادم.تا خود خونه چشامو بستم تا شاید یکم از خستگیم کم بشه.وقتی 

 مراننده بهم گفت رسیدیم با تعجب چشامو باز کردم چه زود مسیر تمو
شد.هزینه الزم رو بهش دادم و پیاده شدم.در اپارتمان نقلیمو باز کردم و 

وارد شدم.خداروشکر این یکی پله نداشت یکراست وارد خونه شدم و 
خودمو روی اولین مبل انداختم.همه چیز مثل برق از جلوی چشام عبور 
کرد.درست یک سال و نه ماه از اخرین باری که داداششونو دیدم میگذره 

تفاقای زیادی توی این مدت برام افتاده.جای چسبی که روی دیوار افتاده ا
بود منو یاد شبی انداخت که ایدا و ماهان به طور مخفیانه برام تولد گرفته 

بودن.چقدر اون شب خوش گذشت.از کالس میومدم که وقتی وارد خونه 
 وشدم و برقا رو روشن کردم با شنیدن اهنگ تولدت مبارک از شدت ترس 

هیجان در حال پس افتادن بودم.تمام در و دیوار پر شده بود از بادکنک که 
جای چسباش هنوز بعضی جاها باقی مونده.اون شب اولین باری بود که 
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خرداد  31من تولد خودمو فراموش کرده بودم.وقتی ایدا بهم گفت امروز 
 بوده از شدت تعجب دهانم باز مونده بود.

داخل اتاقم از داخل کمد هدیه ی ایدا رو از جام بلند شدم و رفتم 
برداشتم.یه قلب قرمز رنگ که داخلش پر بود از گلبرگای خشک شده ی رز 

 و یه ادکلن بسیار خوشبو.
یادمه یه روز که داشتیم  با ایدا از کنار مغازه ها رد میشدیم وارد یه مغازه ی 

خوشم اومد  ادکلن فروشی شدیم و من از بین تمام اون ادکلنا از این یکی
اونم چون ادکلن مخصوص ایدا بود ولی پول به اندازه ی کافی همراه نه من 

بود و نه ایدا)اخر ماه بود و هنوز هیچکدوممون از داخل حساب پول 
برداشت نکرده بودیم(به همین خاطر اون روز نتونستم بخرمش و بعد از 

م خریده اونم کال فراموش کردم.ایدا درست همون ادکلن رو برای تولد
بود.چقدر اون شب خندیدیم وقتی کادوی ایدا رو باز کردم با نگرانی الکی 

نگاش کردمو گفتم این چه هدیه ایه که برای من خریدی بیچاره بدجور 
خورد تو ذوقش.پرسید چرا زدم زیر خنده و گفتم مگه نشنیدی میگن عطر و 

عدود شبای ادکلن جدایی میاره دیوونه.هیچی دیگه اون شبم شد یکی از م
 خاطره انگیِز زندگی در کانادا.

اخرین اتفاق غیر تکراری که این روزا برام افتاده تقاضای ازدواج از طرف 
داداش النا بود که البته با مخالفت شدید ولی کامال محترمانه من برخورد 

کرد...ناگفته نمونه که خیلی پیشنهادای نامعقولیم بهم داده شده که تاقبل از 
داد خبری ازشون نبود و من االن دارم به دلیل مخالفتای مارال و یا رفتن مهر
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پدرمادرا پی کیبرم اونا میدونن توی جامعه چه گرگایی درحال زندگین که 
لباس میش به تن کردن. به پیشنهاد من توی تابستونم یه ترم درسی برداشتیم 

 به همین خاطر زودتر از موعد قبلی میتونیم مدرکمونو بگیریم.
 گه تمام کارا خوب پیش بره حداکثر سه ماه دیگه برمیگردیم ایران.ا

از یک سال و نیم پیش دیگه مهردادو ندیدم.ولی با صنم ارتباط تلفنی 
داشتم.این اخریا خیلی مشکوک میزد که باالخره تونستم بعد از تالش فراوان 

 از زیر زبونش حرف بکشم.میگفت رفته روی مخ مهرداد که با ازدواج کنه
مهرداد به هیچ وجه زیربار نمیرفته ولی صنم اینقدر اصرار و قهر و از اینکارا 

کرده که مهرداد باالجبار بهش گفته باید فکر کنه.ولی صنم با اطمینان 
میگفت که میتونه راضیش کنه...برخالف انتظار از شنیدن این خبر واقعا 

ساعت  خوشحال شدم و از ته دل برای خوشبختیش دعا کردم.چشمم به
توی دستم افتاد همونی بود که مهرداد برای عید بهم هدیه داده بود.با دیدنش 

و یاداوری گذشته لبخندی زدم ولی بالفاصله بعد از اون یه قطره اشک از 
 گوشه ی چشمم پایین چکید.

نمیدونم چرا اینروزا اینقدر بهانه گیر شدم.شاید به خاطر ایداست رفتاراش 
فرق کرده.سرکالس حواسش پرته.تو خونه داری تازگی زمین تا اسمون 

باهاش حرف میزنی یه دفعه ای پا میشه میره تو دسشویی بعدشم صدای 
اروم گریه کردنش میاد وقتیم دلیلشو ازش میپرسم میگه همش از روی 

دلتنگیه.یه بار که مثل همیشه به شوخی دستش انداختمو خطاب بهش گفتم 
نه خبریه با عصبانیت و گریه از خونه زد ایدا شکمت داره میاد باال ها نک
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بیرون.بعدا که ازش دلیل کارشو پرسیدم گفت با ماهان بحثش شده عصبی 
 بوده.

مشغله های فکریم زیاد شده چند روز پیش داداش طاها بعد از کلی مقدمه 
چینی بهم گفت خاله شیوا)مامان ایدا(یه چند باری حالش خیلی بد شده 

گفتن که خاله دچار ناراحتیه قلبی شده و هرنوع  وقتی بردنش دکتر بهشون
شوک یا اضطرابی براش بزرگترین خطر محسوب میشه.داداش ازم خواست 

که از این موضوع چیزی به ایدا نگم فقط نهایت سعیمو بکنم تا کارا سریعتر 
 انجام بشه و برگردیم.

چشامو روی هم گذاشتم سرم به شدت درد میکرد دوست داشتم چشامو که 
باز میکنم توی اتاق خودم باشم از جام بلند بشم از پنجره بیرونو نگاه کنم با 

ایدا بریم بیمارستان شروع به کار کنیم و در کل یه زندگی موفق و شاد رو 
روی پایه های محکم بنا کنیم...ولی غافل بودم از اینکه برگشتم یه چیزو 

 بهم میده و چندین چیزرو ازم خواهد گرفت.
********* 

با عصبانیتی که سعی در پنهان کردنش داشتم گفتم:یعنی چی استاد 
 منظورتونو متوجه نمیشم.

 _یعنی اینکه من نمیتونم نمره ی قبولی این درسو بهت بدم.
 _اخه چرا؟_چون یه جلسه غیبت داشتی.

_وا استاد من غیبت نکردم دیر رسیدم شما اجازه ی شرکت در امتحانو بهم 
من خیلی خاصه من حتما باید این  نمره ی قبولی این ندادین االنم شرایط 
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امتحانو تا پایان این هفته بگیرم وگرنه با مشکل روبه رو میشم._اون دیگه 
 مشکل شماست.

مرتیکه ی زبون نفهم_من االن باید چیکار کنم؟_فقط یه راه هست و اون 
ن تونستاینه که فردا به همراه چند دانشجوی دیگه ای که اوناهم به دالیلی ن

 امتحان بدن امتحان بدی.
 _چی اخه چطوری من از االن تا فردا خودمو برای امتحان اماده کنم.

_شما راه حل خواستی من بهت دادم بقیه اش با خودته.همین االنم باید 
 خبرشو به من بدی که فردا تو امتحان شرکت میکنی یانه.

دک عقده ای من دلم میخواست دهن باز کنم و هرچی الیقشه بارش کنم مر
که میدونم چون جواب بی احترمی هات به دانشجوها رو میدادم داری دق 
دلیتو خالی میکنی.فعال چاره ی دیگه ای نبود باید شانسمو امتحان میکردم 
موافقیتمو اعالم کردم و با عصبانیت از دانشگاه زدم بیرون ایدا بیرون منتظر 

 ایستاده بود.
ه یاد نداره دماغشو بکشه باال برای من _چی شد باالخره هستی؟_مرتیک

 استاد شده میگه فردا باید ازمون بدی وگرنه باید تا چندماه دیگه صبر کنی.
 _وای هستی یه کاری کن من بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم.

با حرصی که ناخواسته چاشنی کالمم شده بود گفتم:عیبی نداره این همه 
 تحمل کردم فوقش چند ماهم تو تحمل کن. من به خاطر تو اینجا بودن رو

 _االن داری منت میذاری؟._هرجور دلت میخواد میتونی برداشت کنی.
_ِا خب بگو حرف دلتو بعد از چهارسال به زبون اوردی..زودتر از این منتظر 

 بودم عزیزم چرا اینقدر با تاخیر کنارم بودنتو به رخم کشیدی.
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خیلی بی چشم و رویی ایدا به سمتش برگشتم چشم تو چشمش گفتم:
 خیلی.

_هرچی باشم منت نمیذارم یا یه کاری رو نکن یا اگه میکنی منت نذار 
بعدشم مگه من مجبورت کردم بیای.همیشه یادت باشه که تو اگه اینجایی 

 به خواست خودته فقط خودت هیچکس مجبورت نکرده.
میدونم تو  _افرین ادامه بده این حرفا رو کی یادت داده تا جایی که من

اینجوری نبودی نظرت چیه جاهامون عوض بشه و من یه چیزیم طلبکار 
 بشم هان.

_من به هیچکس بدهی ندارم تو هم سریع تکلیفتو مشخص کن چون دیگه 
 طاقتم به صفر رسیده

 تمام.
اینو گفت و پشت به من به راه افتاد بدون این که مثل هرروز منتظر بمونه تا 

 فت ولی من دنبالش نرفتم یعنی غرورم اجازه نداد.همراهیش کنم...ایدا ر
کم من خودم درگیری فکری داشتم که این ایدا خانومم روز به روز یه سازی 

 میزد و میگفت بر*ق*ص.
در جهت مخالف ایدا به راه افتادم.تا وقتی به خونه رسیدم از عمه گرفته تا 

 فامیالی دور این استاد مسخره رو به باد فوش گرفتم.
یکه عقده های از بچگی تا االنشو رو سر دانشجوهاش تخلیه مرت

میکنه.حیف که کارم گیره وگرنه یه جفت پا مهمون صورت مبارکش 
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میکردم..وااای خدا جونم تو که تا اینجاش باهام بودی کمک کن امتحان 
 فردا رو هم با موفقیت پاس کنم و بعد همه چیز عالی به پایان برسه.

نصفه شب درس خوندم بعدشم علی رغم میل باطنیم اون روز تا ساعت سه 
روی کتاب خوابم برد صبح با صدای ساعت که برای پنج کوکش کرده بودم 
بیدار شدم و یه مرور دیگه هم کردم و به سرعت حاضر شدم و بعد از کلی 

 استرس باالخره سر جلسه امتحان نشستم.
وی ل*ب*ا*م نشست نگاهی به سواال انداختم با دید اولم لبخندی بزرگی ر

 عجب آسون بود.
و اینطوری شد که اخرین امتحان رو هم به بهترین نحو به اتمام رسوندم و از 

دانشگاه خارج شدم به امید خدا تا یک هفته ی دیگه همه ی کارا درست 
 میشد و فوقش تا دوهفته ی دیگه ایران بودیم.

شدم اگه هر وقت نمیدونم چرا ولی از برخورد دیروز ایدا خیلی ناراحت 
دیگه ای بود میرفتم پیشش ولی اینبار فرق میکنه راهمو به سمت خونه ی 

خودم کج کردم و بالفاصله بعد از رسیدن  لباسهامو عوض کردم و به خواب  
 عمیقی فرو رفتم.

ایدا  با چشمانی بسته بدون توجه به فریادههای من داره ازم دور میشه و من 
یده و اصال نمیتونم از جام تکون بخورم فریاد پاهام انگار به زمین چسب

 میزنم و بهش اخطار میدم جلوتر نره.
ولی اون بی توجه به من قدم هاشو برمیداره و به ته دره ای عمیق وخوفناک 

 پرت میشه.
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و تازه اونموقع است که من میتونم پاهامو حرکت بدم.با تمام توانی که دارم 
ترسی که از ارتفاع دارم توجه کنم میرم به سمت دره میرم بدون این که به 

ولی تا میخوام خودمو پایین بندازم صدای فریاد بلندی که متعلق به ایداست 
 باعث میشه از خواب بپرم.

روی تخت نیم خیز شدم لعنتی این دیگه چه خواب مسخره ای بود صورتم 
 خیس شده بود از اشک و قلبم همچنان با شدت میزد.

 شماره ی ایدا رو گرفتم.تلفن رو برداشتم و 
تقریبا داشتم ناامید میشدم که صداش که خیلی گرفته بود در تلفن 

پیچید._الو بله؟_الو ایدا سالم خوبی؟_مرسی تو خوبی؟_منو ول کن تو 
 اینروزا چت شده؟

 احساس کردم پوزخندی زد و گفت:چی شده یه دفعه ای یاد من افتادی.
خوبی ندارم ازت میخوام مطمئنم  _اذیتم نکن ایدا خواب بدی دیدم حال

 کنی که حالت خوبه.
_نیازی به نگرانی نیست من حالم خوبه فقط دلم برای مامان تنگ 

شده..راستی یه چیزدیگه من واقعا به خاطر رفتار دیروز ازت معذرت 
میخوام ببخش دست خودم نبود از جای دیگه عصبی بودم سرتو خالی 

 کردم.
 ونو سر من خالی میکنن.چرا اینروزا همه عصبانیتاش
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سعی کردم خودمو بیخیال نشون بدم و گفتم:نه بابا اشکال نداره همین که 
فهمیدم دلیل این بیقراریهات دلتنگیه خیالم راحت شد.راستی تو مدرکتو 

 گرفتی؟
 _نه قراره پس فردا برم با ماهان بگیرم مال تو کی اماده میشه.

سه روز دیگه نمیدونی چقدر _اگه خدا بخواد تا اخر هفته یعنی درست 
 خوشحالم که اینروزا باالخره داره تموم میشه.

_اره منم خیلی خوشحالم...احساس کردم میخواد یه چیزی بگه ولی نمیگه 
از اونجایی که اهل پیله کردن نبودم کنجکاوی نکردم و ادامه دادم:خیله 

جا_اکی نخب پس فعال کاری نداری؟_نه راستی اگر تونستی یه سر بیا تا ای
 اگه شد حتما میام.فعال بای_بای

 ******* 
با خوشحالی به مدرک توی دستم نگاه میکنم وای هیچکس نمیتونه حالمو 

 در اون زمان درک کنه.
اینقدر خوشحال بودم که دوست داشتم فریاد بزنم.بعد از اینکه با مدیریت 

سال کنن دانشگاه صحبت کردم و قرار بر این شد که مدارک من و ایدا و ار
 ایران از دانشگاه بیرون زدم.

فکر کنم این اخرین باریه که این دانشگاه رو میبینم...نه تنها این داشنگاه 
بلکه تمام ادماش رو.از اینجا که برگردم دیگه هیچوقت خانوادمو ترک 

نمیکنم. مدرکم برخالف تصورم بیشتر از سه روز طول کشید تا به دستم 
ایدا از پنج روز پیش دیگه نه دیدمش نه باهاش  برسه.تصمیم دارم برم پیش

 صحبت کردم فقط میدونم اونم مدرکش اماده شده.
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دانشگاه تا خونه ی ایدا فاصله ی چندان زیادی نداره و منم که امروز 
 خوشحالم تصمیم دارم پیاده مسیرو طی کنم.

 نزدیکای خونه ی ایدا یه مغازه ی مانتو فروشی دیدم که یکی از مانتوهاش
نظرمو جلب کرد یه مانتوی سفید نخی که یک کمربند ساده روش به کار 
میرفت.خوشبختانه سایزمو داشتن برای روزی که به ایران برمیگردیم  به 

 همراه یه شال قرمز نخی خریدمش.
با بی حوصلگی برای بار دهم زنگ خونه ی ایداشون رو میزنم نه ایدا و نه 

یدن و هردو خاموشن خونه هم که ماهان هیچکدوم تلفناشونو جواب نم
 نیستن.

نمیدونم چرا یه حسی وقوع یه خبر بدو بهم داد.همون لحظه همسایه ی 
 پایینیشون در رو باز کرد و از خونه خارج شد.

منو میشناخت به همین خاطر تونستم وارد بشم.با عجله پله ها رو طی کردم 
 و به طبقه ی دوم رسیدم.

قفله باز بود.دستگیره رو به سمت پایین فشردم در خونه بر خالف تصورم که 
 و در رو باز کردم.

 با دیدن صحنه ی روبه روم کیفم و پالستیک خریدم از دستم افتاد.
خونه به طرز غیر قابل باوری بهم ریخته بود و تکه های شکسته ی گلدونو و 

 انواع و اقسام چیزهای شکستنی روی پارکت ها افتاده بود.
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خل اشپزخونه هم تیکه تیکه روی کابینتا ریخته بودن.تازه به تمام ظرفهای دا
خودم اومدم و با ترس دنبال ایدا گشتم با نگرانی و صدای بغض الودی 

 صداش میکردم.
داخل اتاق خوابشون کنار تخت نشسته بود و به یه جا خیره شده بود.با 

 دیدنش فریادی زدم و به سمتش دویدم.
از جام بلند شدم و یه لیوان اب از داخل از عالئمش فهمیدم شوکه شده 

اشپزخونه برداشتم.به ارومی بادستمال اب رو به لبهاش کشیدم و چند قطره 
ای داخل صورتش پاشیدم.با اینکارم مثل این که نفس کم اورده باشه نفس 

عمیقی کشید و اشکاش شروع به ریزش کردن...شوکه شده بودم و 
ت نامفهومی رو به زبون میاوردم که حتی نمیتونستم لب از لب باز کنم.اصوا

خودمم معنیشو نفهمیدم.باالخره خودمو پیدا کردم و در حالیکه دستاشو 
 توی دستم میگرفتم گفتم:

ایــــــــــدا عزیزم چی شدی؟جون هستی حرف بزن جونم داره باال 
 میاد..

تو چشام نگاه کرد و سرش رو روی قفسه ی سینه ام گذاشت و بلند بلند 
گریه کرد._جان الهی من قربونت بشم چی شدی تو رو قران بگو چی 

 شده.ماهان کجایه خونه چرا اینجوریه؟
اسم ماهانو که شنید جنون بهش دست داد از جاش بلند شد و شیشه ی 
عطرو به سمت اینه پرت کرد همه ی وسایل داخل اتاقو به اطراف پرت 

اه اورد.اینبار خودش شروع میکرد و در اخر بی جون دوباره به اغوش من پن
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کرد:کجا بودی هستی؟کجا بودی ببینی تو تنهایی جون دادم و خودم تنها به 
 عزای عشقم نشستم.کجا بودی لعنتی چرا نبودی هان چرا؟

منم به گریه افتاده بودم میان گریم گفتم:اخه مگه چی شده چرا درست 
 حرف نمیزنی یعنی چی؟تو رو جون هستی بگو چته؟

و بود عشق دروغه متعلق به داستاناست.سخته هستی سخته ببینی _حق با ت
کسی که به خاطرش چهارسال غربت و تنهایی رو به جون خریدی کسی که 
زنانگیتو به پاش ریختی و با تمام وجود بهش ابراز عشق کردی بدون این که 
نسبت بهت ذره ای حداقل احساس مسئولیت داشته باشه بذارت و با یکی 

سخته چشم تو چشمت بایسته و بگه احساسش بهت تنها یه دیگه بره.
ه*و*س زودگذر بوده...قلبم هستی قلبم داره پاره میشه از درد.ماهان بهم 

خ*ی*ا*ن*ت کرد کاش به حرفت گوش داده بودم.کاش روزی که بهم 
گفتی نباید به خاطر کسی که شناختی روش ندارم کشورمو مادرمو بذارم و 

ده بودم.باورت میشه ماهان کسی که باهاش عشقو بیام به حرفت گوش دا
تجربه کردم اینقدر بیرحمانه منو گذاشت و با یکی دیگه رفت دنبال 

 ارزوهاش.ارزوهایی که من تاسیس کنندش بودم.
دختره رو دیدم قدش کوتاهتر از خودم بود ولی رنگ چشاش ابی بود ماهان 

ا حتما به خاطر رنگ چشاش خامش شده دیگه نه.اره حتم
همینطوره.ایتالیایی بود ولی ماهان همیشه میگفت هیچ زنی به زیبایی زنای 

ایرانی نیست.پس چرا چرا اون دختره رو به من ترجیح داد هستی هان 
 چرا؟...
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شوکه شدم.پر از تنفر شدم پر از نگرانی شدم.چه راحت توی نیم ساعت 
 دوباره سرنوشت به زانو درم اورد...

تم پا به پاش اشک ریختم.زمانیکه که با اه و حسرت منم همراه ایدا فروریخ
لب باز کرد و فریاد زنان گفت:من از تمام مردا متنفرم همشون از یه جنسن 
بیرحم و سنگدل منم در سکوت همراهیش کردم.ندای درونم بهم میگفت 
هستی لب باز کن و خواهرتو کسی که از جونت برات ارزشمند تره رو اروم 

 کن ولی نمیشد.
م ادم بودم تا یه جایی تحمل داشتم وقتی ایدا توی ب*غ*لم اشک من

میریخت من به خاله شیوا فکر کردم به این که اگه این خبرو بفهمه چه بالیی 
سرش میاد به غرور له شده ی داداش طاها فکر کردم که منو ایدا براش هیچ 

 فرقی نداشتیم و حاال یکیمون ضربه ی بدی خورده بودیم.
تر به روح زخم خورده ی ایدا اندیشیدم که با هیچ مسکن و از همه مهم

 ارامبخشی التییام بخشیدنی نبود.
دوتا قرص ارام بخش به ایدا دادم و روی تخت خوابوندمش.اما یک دقیقه 

نگذشته بود که از روی تخت پایین اومد و دوباره سرشو روی پام گذاشت و 
ی نامردی میده بذار گفت:تخت بو میده هستی بوی خ*ی*ا*ن*ت میده بو

 روی پات بخوابم یعنی دعا کن خواب اخرمو روی پای تو بکنم.
دستمو نوازش وار روی سرش کشیدم و گفتم:هیسس دیگه نشنوم از این 

حرفا بزنی ها بار اخرت باشه.قربونت برم فدای سرت منکر این نمیشم که 
بی  رفراموشی خیلی سخته ولی به این فکر کن که اون پست فطرت اینقد
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لیاقت بود که تو براش خیلی زیاد بودی خیلی. بخواب خواهری.اروم 
 بخواب خودم پیشتم از االن تا اخر عمر هستی پیش تو میمونه.

_نه تو دروغ میگی اگه قرار بود پیشم بمونی این چند روز کجا بودی؟؟؟این 
 چند روز که به معنای واقعی خورد شدم و کمرم خم شد کجا بودی هان؟؟

اخرین جمالتشو بیان کرد و به خواب رفت.سرم رو به دیوار تکیه دادم و  ایدا
ل*ب*ا*مو محکم به هم میفشردم تا مبادا صدای اروم و خفه ی گریم 
خواهر عزیزمو از خواب بیدار کنه.واااااای خدا میترسم کم بیارم.واقعا 
 میترسم کم بیارم توی این یه مورد احتیاج دارم به کمکت خیلیم احتیاج

 دارم. 
******** 

نمیدونم من با زندگی دشمنم یا زندگی بامن.فقط یک چیز را خوب میدونم 
که تمام خوشیهایم به یکباره به دریایی از غم و اندوه تبدیل شد.گاهی اوقات 

فکر میکنیم در خوشبختی غرق شدیم و چقدر سخته درست همون موقع 
سخها از خوشبختی بهمون ثابت بشه جایگاهی که درونش قرار داریم فر

 دوره..سخت و دردناکه.
 ایدا از همون روز در افسردگی شدید فرورفت که واقعا نگران کننده بود.

از این خبر تنها یه نفر باخبر شد و اون یه نفر داداش طاها بود.خدا میدونه 
چقدر اون روز عذاب کشیدم تا این خبرو بهش دادم و سکوت ناگهانی 

 درداور بود.داداش چه قدر برام 
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از پشت تلفنم دیدم که کمرش خم شد...با تمام تالشی که کردم تونستم بعد 
 از شش روز کارای برگشتمونو انجام بدم یک تنه و به تنهایی.

نگاهی به ایدا انداختم سرش رو به پنجره ی هواپیما تکیه داده بود و به نقطه 
 ی نامعلومی خیره شده بود.

با تصوراتم جور در نیومد.به جای خنده یه غم  روز برگشتم به ایران اصال
بزرگ توی دلمه به جای لباس سفید ناخواسته هم من و هم ایدا سَرندرپا 

 مشکی پوشیدیم.
تنها چیزی که طبق برنامه ریزی انجام شد یه تیکه کاغذ بود که بعد از 

چهارسال جون کندن به دستمون رسید ولی االن میفهمم که هیچ ارزشی 
 ره.برام ندا

وقتی عزیزم داره جلوی چشام جون میده مدرک میخوام چیکار واقعا ارزش 
بعضی چیزا رو ادم وقتی از دستشون میده میفهمه و من االن ارزش خنده 

 های ایدا رو که مدتهاست دیگه باهاشون غریبه شده فهمیدم.
از زمانی که هواپیما از زمین بلند شده بود ایدا به نقطه ی نامعلومی خیره 
شده هرچند دقیقه یکبار یا یه لبخند کمرنگ میزد یا چونه اش میلرزید و 

 میخواست گریه کنه ولی جلوی خودشو میگرفت.
 حقم داشت یه روزی به خاطر عشقش کشورشو ترک کرد و امروز..

واقعا امروز ایدا چقدر با چهارسال پیش که توی هواپیما نشستیم فرق داره 
پاک نمیشد و دقیقه ای سکوت نمیکرد  اون موقع لبخند از روی ل*ب*ش

 ولی االن در سکوت وحشتناک و ازاردهنده ای فرورفته.
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با صدای گرفته ی ایدا از افکارم بیرون کشیده شدم و بهش نگاه کردم.سرش 
رو روی شونه ام گذاشته بود و اروم زیر لب گفت:هستی به نظرت ماهان 

 االن کجاست؟
 نکنی._نمیشه.نمیتونم ._ مگه قرار نشد دیگه بهش فکر 

در میون گریه ی ارومش لبخندی زد و گفت:روزی که داشتیم میومدیم 
کانادا رو یادته یه تیشرت ابی نفتی چسب پوشیده بود با یه شلوار لی مشکی 

 خیلی خوش تیپ شده بود نه؟
 سعی کردم بغضمو فرو بدم ولی نشد.

عاشقا همو نفرین  ایدا لبخندشو خورد و با لحن محزونی ادامه داد:هستی
نمیکنن نه؟.نه فکر نکنم همو نفرین کنن پس بیا هردوتامون برای 

خوشبختی ماهان دعا کنیم.باشه؟هستی میای؟خدا تو رو خیلی دوست داره 
به دعات گوش میده بیا برای ماهان دعا کنیم یه که هیچوقت عشقش بهش 

له و کار خ*ی*ا*ن*ت نکنه_نیازی نیست منو تو دعا کنیم خدا خودش عاد
درست رو انجام میده_اره حق با توئه خدا خودش تقاص عشقی که به پاش 

ریختمو ازش میگیره..هستی یه قولی بهم میدی؟_چه قولی 
خواهری؟_هیچوقت هیچوقت عاشق نشو من نمیخوام نابودی تو رو ببینم 
باشه بهم قول بده نذاری هیچوقت عشق به قلبت نفوذ کنه مبادا اجازه بدی 

 ه...باشه؟؟ها باش
_اروم باش عزیزم باشه من بهت قول میدم مگه یادت رفته من چقدر ادم 

 سرسختیم.
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_نگرانی منم درست از همینه میترسم زندگی دست بذاره روی تویی که 
سخت و مغروری.دیگه نمیتونم نابودی یکی دیگه از عزیزامو به چشم بینم 

 بستت میکنه بعدمیدونی عشق باهات چیکار میکنه.اول خوب به خودش وا
بهای این وابستگی رو با تمام قدرت ازت میگیره.منم بهای عشقمو 

پرداختم.بهای سادگی و خریتمو.و از این بابت اصال ناراحت نیستم.من 
امروز از زندگی کسی حذف شدم که برای داشتنش خیلی ها رو از زندگیم 

 حذف کردم.
هواپیما روی زمین  خواستم لب باز کنم و چیزی بگم که تازه متوجه شدم

نشسته.به ایدا نگاه کردم اون همچنان توی خودش بود با خوشحالی 
ساختگی گفتم:ایدای دیوونه پاشو بریم رسیدیم االن جا میمونیم توی 

 هواپیما.
در بین ازدحام جمعیت به دنبال یک اشنا میگشتم.از دور چهره ی داداش 

گرفتم تا زمین نخوره چند طاها و به دنبال اون مارالو دیدم.دست ایدا رو 
روزی میشد درست و حسابی چیزی نمیخورد به همین خاطر سرگیجه 

داشت...مارال بدون هیچ حرفی ایدا رو در اغوش گرفت و ایدا به ارومی در 
اغوش مارال شروع به گریه کرد.منم به اغوش داداش پناه بردم.چقدر توی 

 همین مدت شکسته شده بود.
و با لحن اروم همیشگیش گفت:افرین خانومی دستشو روی سرم گذاشت 

خوب از پس همه ی کارا براومدی_دلم خیلی گرفته داداش_میدونم درکت 
میکنم ولی فعال باید برای برگردوندن روحیه ی ایدا به حالت قبلیش 
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خودمونو کنترل کنیم.کسی که براش یه مرد به تمام معنا بوده نامردی رو در 
 ش شوک بزرگی بوده.حقش تموم کرده مطمئنا برا

_کاش میشد داداش کاش میشد که به گذشته برگردم و عاشق شدن ایدارو 
رفتنمونو همه رو با یه پاکن از زندگیم حذف کنم.چرا زندگی اینقدر به من 

سخت میگیره چرا داره تک تک عزیزامو جلوی چشام نابود میکنه هان 
 داداش چرا؟

 االن در این شرایط مقاوم باشی. _اروم باش هستی اروم باش خانوم تو باید
_ به خاله شیوا گفتی؟_نه هرکار کردم نتونستم بگم فعال باید یه جوری ازش 
مخفی کنیم_میدونه ما امروز میایم؟_اره ولی نذاشتم بیاد فرودگاه بیماریشو 

بهانه قرار دادم باید در این باره با ایدا هم صحبت کنم که فعال چیزی به 
 ه بتونه که با این اوضاعش بعید میدونم.خاله نگه.البته اگ

سکوت بدی همه جارو گرفته بود.توی یه پارک  روی چمنا نشسته بودیم و 
همه سکوت کرده بودن.ایدا بیست دقیقه اول رو در اغوش داداش طاها 

اشک ریخت و حرف زد.داداشم با صبوری به صحبتاش گوش 
برم مامانمو ببینم میداد...سکوت بینمون با صدای ایدا شکست_میخوام 

دلم براش یه ذره شده...داداش طاها:همه با هم میریم ولی قبلش باید یه 
چیزو بهت بگم_چیزی شده؟_نه فقط مامانت نباید فعال از این موضوع با 
خبر بشه برای قل*ب*ش خوب نیست اگه در مورد ماهان ازت پرسید بگو 

م تا چند روز دیگه چند تا مشکل برای ویزاش پیش اومده شما اومدین اون
میاد._مگه قل*ب*ش چی شده داداش شماها چیو از من پنهون 
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کردین؟.مارال:اروم باش عزیزم هیچ اتفاقی نیوفتاده.فقط در حال حاضر 
هرگونه استرسی برای مامانت ضرر داره.همین_باشه قول میدم هیچی بهش 

شین انگم فقط بریم میخوام ببینمش تو رو خدا بریم...داداش:خیله خب پ
 خاله هم تا حاال کلی چشم انتظار بوده.

 ******* 
شش روز از برگشتمون به ایران میگذره روز دیدار خاله شیوا با ایدا برای 

همیشه توی ذهنم حک شد.خاله در میون گریه میخندید و خدا رو شکر 
 میکرد ایدا هم در میون گریه میخندید ولی تصنعی.

ی به روی خودش نمیاره.از دیروز احساس میکنم خاله یکم شک کرده ول
گیر داده که باید با ماهان صحبت کنه و ما هر بار یه بهونه براش 

میاریم...امروز اولین روزیه که اومدم خونه.از همون روز به اصرار خاله و 
البته ایدا حتی برای تعویض لباسم به خونه نیومدم در واقع همه ی اینا 

 ا بذارم.بیخود بود میترسیدم ایدا رو تنه
اتاقم هیچ تغییری با قبل نکرده تمیزو دست نخورده.چمدونم رو گوشه ای 

 گذاشتم و به حمام پناه بردم.
زیر دوش با صدای خفه ای اشک میریختم.ته دلم یه جوری بود یه حس بد 

داشتم و میترسیدم که اینبارم حسم درست از کار در بیاد.برخالف همیشه 
لباس پوشیدم تا برم پیش ایدا این حس سریع حمام کردم و بالفاصله 

ناشناخته ام وقتایی که ازش دور میشدم خیلی بیشتر میشد.شالمو روی 
 موهام که کمی خیس بود انداختم و از اتاق بیرون زدم.
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کسی خونه نبود...به سمت ماشین داداش رفتم چون مدتی بود از ماشین 
 ی اون استفاده کنم.خودم استفاده نکرده بودم داداش گفته از ماشین قبل

سوار شدم و به راه افتادم.حرفای دکتر خاله هنوز توی گوشم صدا 
میکرد_کوچکترین هیجانی برای این بیمار به معنی مرگه.باید یه پرستار 

داشته باشن که همه جانبه ازشون مراقبت کنه تا چند ماه دیگه که بدنشون 
 یم.برای عمل اماده بشه انشاء ا... مشکل رو برطرف کن

 زنگ در خونه رو زدم و در توسط ایدا باز شد.
لبخند به لب وارد شدم و خاله رو صدا زدم ولی جوابی نشنیدم.با صدای 
ایدا به سمت اشپزخونه برگشتم از زمانیکه خاله رو دیده بود کمی روحیه 

 اش بهتر شده بود
.با لبخند گفتم:سالم خوبی؟خاله کجاست_سالم رفته یکم پیاده روی 

تو چرا باهاش نرفتی؟_حوصله نداشتم_اکی میگم ایدا تو برو کنه_
استراحت کن منم یه چیزی برای شام درست میکنم_نمیخواد یه چیزی 

حاضری میخوریم بیا بشین.رفتم کنارش نشستم.کمی گذشت سرش رو 
روی پام گذاشت و من مشغول نوازش موهاش شدم میدونستم اینکار بهش 

از اومدن من میگذشت و همچنان در  ارامش میده.تقریبا یک ساعتی
سکوت مشغول نوازش موهای ایدا بودم که در با صدای بدی باز شد و خاله 

 با رنگی پریده اومد داخل.
من و ایدا هراسان ازجا پریدیم و به سرعت به طرفش رفتیم.ایدا روی مبل 

 نشوندش با نگرانی گفتم:خاله جون چی شده چرا رنگت اینقدر پریده.
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 که نفس کم اورده بود به کاغذ توی دستش اشاره کرد.در حالی
بی توجه به اون کاغذ به سمت تلفن رفتم و با اورژانس تماس گرفتم.به حال 

برگشتم.ایدا سرش رو روی پای خاله گذاشته بود و اشک میریخت.کاغذ 
توی دستشو گرفتم و نگاهی بهش انداختم.تقاضای طالق غیابی بود از 

 طرف ماهان.
 ال اوردم تا چیزی بگم که با دیدن خاله در جا خشکم زد.سرمو با

اسم خدا رو بلند به زبون اوردم و ایدا رو کنار زدم.نبضشو گرفتم خیلی کند 
 میزد.قرص زیر زبونیشو از توی کشو برداشتم و زیر زبونش گذاشتم.

رفته رفته دمای بدنش پایین تر میرفت و سردتر میشد.ایدا شوکه زده به چهره 
رنگ پریده ی خاله چشم دوخته بود و توانایی انجام هیچکاری رو ی 

 نداشت.
با داداش تماس گرفتم و میون گریه ازش خواستم خودشو برسونه.حال خاله 

رفته رفته بدتر میشد همون لحظه اورژانس اومد و به بیمارستان منتقلش 
نش تکردن.خواستم بدون ایدا برم ولی دیدم نمیشه تنهاش بذارم.لباساشو 

 کردم و کمکش کردم بشینه داخل ماشین هنوزم توی شوک بود.
ادرس بیمارستانو به داداش گفتم.وتا رسیدن به بیمارستان فقط اسم خدا رو 

تکرار کردم.ازش التماس میکردم اتفاقی برای خاله نیوفته.ازش التماس 
میکردم به ایدا و تنهاییش رحم کنه.به بیمارستان که رسیدیم هنوز ماشین 
متوقف نشده بود ایدا خودش رو بیرون انداخت و به سمت درب ورودی 

 رفت.
 ماشینو همونجا پارک کردم و به حالت دو پشت سرش راه افتادم. 
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وقتی پرستار بخش در جواب سوالم که اطالع از وضعیت خاله و محلی که 
بستری بود روپرسیدم و اون اسم اتاق عمل روبه زبون اورد ضربان قلبم باال 

فت و در حالیکه سعی میکردم ایدا رو کنترل کنم به سمتی که پرستار گفته ر
 بودرفتیم.

به محض رسیدن ما دکتر از اتاق عمل بیرون اومد ایدا با عجله پرسید_دکتر 
 حال مادرم چطوره؟

 عملش باموفقیت بودیانه؟من میتونم ببینمش.
ل د درست مثجمله ی دکتر و بعد از اون فریادایدا مثل یک حقیقت تلخ بو

روزی که ازداداش خواستم بهم بگه حال پدر و مادرم چطوره و اون فقط 
 سرشو تکون داد.

تاسف اون لحظه ی دکتر و ایدایی که جلوی چشمام روی زمین افتاده بودو 
 اشک میریخت گذشته رو برام زنده کرد.

بی رمق درست مثل ایدا روی زمین افتادم نه تونستم چیزی بگم و نه حرکتی 
انجام بدم تنها چیزی که دیدم تصویر داداش طاها و مارال بود که با شتاب 

 به سمتمون میومدن و بعد تاریکی محض.
. 

 صدای شیون و گریه در فضای سرد و بیروح قبرستان پیچیده بود.
 چقد از این مکان متنفرم همیشه برام یاداور درد و سختی بوده.

ین ریخته بودن،نفسهای پی صدای وزش باد،خش خش برگهایی که روی زم
 در پی،همه و همه نشون دهنده ی این بود که زندگی ادامه داره.
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به ایدا نگاه کردم ایدایی که طی دوروز نصف شده بود.ایدایی که دوروزه لب 
از لب باز نکرده وفقط به قاب عکس مادرش خیره میشه و در سکوت اشک 

 میریزه.
ی که سعی داره جلوی ریزش به داداش طاها نگاه کردم داداش طاهای

 اشکاشو بگیره ولی مطمئنا درست مثل من شکست میخوره.
به مارال نگاه کردم که چه خواهرانه ایدا رو در اغوش گرفته و اونو به ارامش 

 دعوت میکنه.
به دایی ها،عمه ها،خاله ها نگاه کردم همون ادمایی که درست مثل داداش 

ونا هم ایدا رو دوست داشتن و پابه طاها که منو ایدا رو یکی میدونست ا
 پاش اشک میریختن.

به اسمون ابری نگاه میکردم که مطمئنا دقایقی دیگه اونم به جمع گریه کنا 
 اضافه خواهد شد.

و به قبر خاله نگاه کردم خاله ای که تا دوروز پیش نمیذاشت خنده از روی 
و نبودنش  ل*ب*م محو بشه و االن  تخم اشک رو توی چشای همه با رفتن

 کاشته...
در اخر به این فکر کردم که کمی دورتر سه قبر در کنار هم وجودداره که 

 چهارساله ازشون دور افتادم.
از جمع دور شدم و به سمت اون سه قبر رفتم.با دیدنشون توانمو از دست 

 دادم و روی زمین افتادم. اشکام بیشتر از قبل شروع به ریزش کردن.
چاه در میومد گفتم:سالم باباجونم خوبی؟...مامانی  با صدایی که از ته

صدامو میشنوی اخه چرا رفتین چرا نیستین تا توی اغوشتون به ارامش 
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برسم)سرم رو توی دو دستم مخفی کردم و در بین هق هقم ادامه 
دادم(...دارم کم میارم خسته ام احساس میکنم باختم بابا چهارسال از 

یدونین چقدر منتظر این لحظه بودم لحظه ای عمرمو باختم،اشتباه رفتم.نم
 که دربرابرتون زانو بزنم و باهاتون حرف بزنم.

بابا خدا تو رو خیلی دوست داره باهاش حرف بزن بگو خودش مراقب ایدا 
باشه و بهش کمک کنه.اخ چقدر دلم پره چقدر پر از حسرتم پر از دردم ای 

 کاش هیچوقت به دنیا نمیومدم.ای کاش.
تی رو روی شونه هام حس کردم سر بلند کردم و داداش طاها رو گرمی دس

دیدم که با چشمانی نمناک به سه قبر مقابلم چشم دوخته.با صدای گرفته 
 ای گفت:پاشو هستی جان االن بارون شروع میشه خیس میشی پاشو بریم.

به سمت ایدا رفتم و دستشو گرفتم...به اغوشم پناه اورد و اشک ریخت 
و اشک ریخت از میون نفرتی که تو قل*ب*ش بود عبور  بغضشو شکست

 کرد و روی شونه ی من اشک ریخت.
صدای گریه هاش سکوت حاکم بر قبرستان رو شکسته بود.همه رفته بودن 
و فقط منو ایدا،مارال و داداش طاها همچنان در قبرستان بودیم.سرم رو به 

اروم باش الهی من سرش تکیه دادم و گفتم:جان الهی فدات بشم خواهری 
بمیرم ولی تو رو توی این وضعیت نبینم.اروم باش ایدا داری نابودم میکنی 

 اشکات داره به مرز جنون میرسونم تو رو خدا اروم باش.
_من هیچوقت نمیبخشمش هستی اون باعث شد مادرمو از دست بدم 

 نمیتونم ببخشمش هستی نمیتونم.
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اوان اشکای هممونو ازش _میدونم قربونت برم میدونم خدا خودش ت
 میگیره مطمئن باش.

به اصرار ایدا منو ایدا رفتیم خونه ی اونا.هرچند داداش طاها مخالف 
سرسخت این ماجرا بود و معتقد بود زندگی توی اون خونه برای وضعییت 

ایدا درست نیست ولی ایدا هیچ جوره زیربار نرفت.میگفت میخواد تنها 
 به زور جاش موندم وگرنه اولش نمیذاشت. باشه تا خودشو پیدا کنه منم

روزها پشت سرهم میگذرن از روز مرگ خاله ده روز میگذره و ایدا هیچ 
تغییری نکرده.من کارم اینه که صبح تا شب و شب تا صبح مراقبش باشم تا 

کار احمقانه ای نکنه.توی این ده روز حال ایدا بدتر شده ولی بهتر نه 
 ه روانشناس مراجعه کنه زیر بار نمیره.هرچقدر بهش اصرار میکنم ب

برخالف خواسته ی باطنیم چشمام روی هم قرار گرفتن و خواب مهمون 
چشمام شد میترسیدم بخوابم و ایدا دست به کار ناخوشایندی بزنه ولی 

دیگه دست خودم نبود بعد از ده روز بیخوابی نتونستم جلوی خودمو بگیرم 
 رفتم.و روی کاناپه به خواب عمیقی فرو

. 
با صدای داداش چشامو باز کردم کی خوابم برده بود؟هوا روشن شده بود به 

 ساعت نگاه کردم ده رو نشون میداد.
این یعنی دیشب تا صبح خوابم برده و نفهمیدم.با سوال داداش به خودم 

 اومدم_هستی جان با شمایم میگم ایدا کوش؟
 اتاقش نبود.._توی اتاقش خوابه حتما_نه من که نگاه کردم توی 



wWw.Roman4u.iR  176 

 

با تعجب از جام بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم تا ببینم واقعاگفته ی 
 داداش حقیقت داره یا نه.

با دیدن رختخواب خالی و مرتبش ترس تمام وجودمو گرفت.حمام،توالت 
 ،اشپزخونه و همه جاهارو زیرو رو کردم ولی ایدا نبود.

فته یکم قدم بزنه...به داداش طاها با دیدن هراس من گفت:هستی حتما ر
دنبال این گفته ی داداش دوباره به داخل اتاق برگشتم و داخل کمد رو زیرو 
رو کردم ولی نه اثری از چمدونش بود نه شناسنامه و مدارکش..یعنی کجا 

رفته بود؟به همراه داداش سوار ماشین شدیم توی مسیر دائما شمارشو 
که به ذهنمون میرسید از جمله میگرفتم و لی خاموش بود.به تمام جاهایی 

مزار،پارک نزدیک خونشون،خونه ی دوستاش و هر جایی که امکان بود 
 اونجا باشه رو گشتیم ولی نبود.

رد ترس و نگرانی توی چشای داداشم بوجود اومده بود.نزدیک به یازده 
ساعت دنبالش گشتیم و سایر جاهارو مثل بیمارستانها)که البته داداش به 

نکارو کرد چون من به اندازه ی کافی استرس داشتم و با دیدن تنهایی ای
فضای بیمارستان ناخوداگاه میزدم زیر گریه(و کالنتریها رو هم سرزدیم ولی 

انگار اب شده بود رفته بود تو زمین.ساعت حوالی یازده بود که به خونه 
 وبرگشتیم ولی هممون داشتیم از نگرانی میمردیم.با قدمهایی بلند سالن ر
طی میکردم و منتظر بودیم تا دوست داداش طاها که توی کالنتری کار 

میکرد خبری بهمون بده.چون قرار بود عکس ایدا رو به تمام شهرستانهای 
 اطراف پخش کنن.و االن همون شخص قراره به داداش خبر نهایی رو بده.
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با بلند شدن صدای تلفن همه ساکت شدیم و به مکالمه گوش 
طاها جان_سالم سعید چی شد خبری پیدا کردی سپردیم_سالم 

یانه؟_عکسش رو به همه جا منتقل کردیم ولی نه توی بیمارستانا بوده نه 
 توی کالنتری ها و نه...نه توی پزشکی قانونی.

با وجود این که داشتم از نگرانی میمردم ولی از شنیدن این خبر خوشحال 
 شدمو خدا رو شکر کردم.

ح چه به ما گذشت رو هیچکس نمیتونه درک کنه ولی این که اون شب تا صب
 همین که هوا روشن شد سوئیچ ماشینو برداشتم و از خونه زدم بیرون.

فقط یه جا باقی مونده بود که فقط من از وجودش خبر داشتم.و اون مکان 
درست همونجایی بود که ایدا گفت باید بین من و اون به طور یک راز بمونه 

 ه زمین و اسمون به هم میرسیدن.به قول من جایی ک
با تمام سرعتی که ممکن بود خودمو به اون مکان رسوندم...ماشینو نگه 
داشتم و ازش پیاده شدم.اشک چشامو احاطه کرد چقدر اولین باری که 

اومدیم اینجا ایدا خوشحال بود.از دور حس کردم یه چیزی روی نیمکتیه که 
یی بلند خودمو بهش رسوندم.یه پاکت کمی جلوتر از من قرار داره با قدمها

که روش یه سنگ قرار داشت.که فکر میکنم دلیلش این بود که باد نتونه 
کاغذو جا به جا کنه.پاکتو برداشتم و درش رو باز کردم.بوی عطر ایدا با باز 
شدن در پاکت در فضا پیچید.داخل پاکت یه نامه بود به همراه یه عکس که 

ردریا گرفته بودیم.چقدر لبخندای دوتامون توی این با ایدا توی کانادا کنا
 عکس واقعی بود.به همراه چند گلبرگ خشکیده ی گل رز قرمز.

 نامه رو باز کردم و از پشت حصار اشک مشغول خوندنش شدم. 
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از طرف عاشقی تنها که بهای عشقش را با طعم تلخ و گزنده خ*ی*ا*ن*ت 
 پرداخت.

 سالم خواهری خوبی؟
ه حرفی باید شروع کنم شاید اول از هرچیز بخوام خودمو نمیدونم با چ

 توجیه کنم بخاطر این تصمیمی که گرفتم.
نمیدونم میتونی درکم کنی یا نه ولی اینروزا انگار سرراه گلوم یه سد بزرگ 

زدن که تا میخوام حرف بزنم فوران میکنه اینروزا انگاری قلبم تبدیل شده به 
ههاشون درست مثل اتش زیر خاکستر شعله اتشکده ای که همه حتی با نگا

ور ترش میکنن.دلم خیلی گرفته خیلی دوست دارم فریاد بزنم و بگم من 
دیگه به صفر رسیدم دست از سرم بردارین ولی این هیچ دردی رو ازم 

 درمان نمیکنه.
هرچقدرم که فریاد بزنم روزیو که ماهانو با یک دختر دیدم که لبخندی رو 

دریغ کرده بود برای اون فراوون میزد رو نمیتونم فراموش که مدتها از من 
 کنم.

هرچقدرم که فریاد بزنم روزیو که مادرم جلوی چشام جون داد نفسای 
اخرشو کشید و تا اخرین لحظه چشای نگرانشو به من دوخته بود نمیتونم 

 فراموش کنم.
 ومن باید برم هستی باید برم تا فراموش بشم و فراموش کنم.گذشته ام

فراموش کنم نمیدونم میتونی منو ببخشی یانه ولی امیدوارم هیچوقت طعم 
 شیرین عشقو بعد اون طعم تلخ خ*ی*ا*ن*ت رو نچشی هیچوقت.
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 اینروزا هرچقدر میخوام تظاهر کنم که ماهانو فراموش کردم بازم نمیتونم.
زمزمه های عاشقانه اش هنوز توی گوشمه.تو نمیتونی درک کنی وقتی یه نفر 

مثل من که در تمام طول زندگیم چشمم رو به روی تمام خواسته های 
نامعقول بستم تا پاک بمونم و تنها ارزویی که داشتم این بود که یه مرد پاک 

گیرم بیاد کسی که عشقش پاک باشه حرفاش راست باشه عاشقانه هاش 
واقعی باشه اینطوری بهش خ*ی*ا*ن*ت بشه چقدر براش گرون تموم 

 میشه.
ونم بعد از خوندن این نامه چه حالی بهت دست میده خواهری ولی تو مید

رو خدا درکم کن قلبم داره از جا کنده میشه از یه طرف نفرت از طرف دیگه 
 دلتنگی احاطه اش کرده.

دروغه به خدا دروغه که میگن میشه عاشق شد و بعد فراموش کرد.ولی من 
مام زندگیم توی تمام این میرم تا فراموش کنم میدونم که میتونم.توی ت

بیست و چهار سال من توی تنهائیام توی شادیام حتی شبا موقع خواب با 
یاداوری یه نفر لبخند میزدم و اون یه نفر تو بودی.اگه دارم میرم به این 

خاطره که نمیتونم ببینم تو هم داری به خاطر من زجر میکشی.ولی قسم 
ی قسم میخورم که برمیگردم میخورم هستی به جون خودت که عزیزترینم

 ولی وقتی برگردم دیگه اثری از افسردگی توی چهره ام دیده نمیشه...
یه روزی همینجایی که تو االن به تنهایی ایستادی من بهت قول دادم که 

 تنهات نمیذارم و تا اخر عمر به این قول عمل خواهم کرد.
م متعلق به چرا که من حتی وقتی در کنار تو نیستم تمام ذهن و روح

توئه.میدونم این کمال نامردیه که دارم تنهات میذارم ولی به همون خدایی 
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که در هرشرایطی پرستیدیش قسم دیگه نمیتونم.این خونه این خیابونا 
 همشون برام یاداور بدترین و احمقانه ترین اشتباه عمرَمن.

پیدا  ودنبالم نگردین پیدام نمیکنین یعنی دیگه هیچکس این ایدای فعلی ر
نمیکنه.میرم و وقتی برمیگردم که قلبمو از نو ساخته باشم و اینقدر درشو 

 محکم بسازم که هرکسی نتونه واردش بشه.
توی تمام این مدت من حتی به خودکشیم فکر کردم ولی هربار قبل از اینکه 

 تیغو روی رگم بفشارم چهره ی تو میومد جلوی چشمم.
عشق زیباست و میتوه زیبایی بیافرینه ولی  با تمام این ها من هنوزم معتقدم

به شرطی که دوطرفه باشه به شرطی که ه*و*س داخلش راهی نداشته 
باشه...عشق قشنگه هستی ولی ازت خواهش میکنم تو هیچوقت گرفتار این 

زیبایی نشو بهت التماس میکنم و مطمئنم تو برعکس من خیلی خوش 
 قولی.

 بعنوان اخرین حرف.
سالم برسون بهش بگو نگرانم نباشه به مارالم بگو ایدا به این  به داداش طاها

 راحتیا زمین نمیخوره.
ازت خواهش میکنم هستی منو بخش دیگه نمیتونم ادامه بدم میخوام نیم 

ساعتی که وقت دارم رو به چهره ات که توی خواب خیلی زیباتر شده نگاه 
یکنم منو فراموش کنم.خداحافظ تنها همدم زندگیم...ایدا)بهت التماس م

 نکن این اخرین خواسته ی یک ادم تنهاست(
 نامه رو در اغوش گرفتم.
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هضم این یکی دیگه امکان پذیر نبود.اصال باورم نمیشد.دوباره و سه باره 
 نامه رو خوندم.

توش دنبال یک کلمه به اسم شوخی میگشتم ولی نبود.بارون شروع به 
 باریدن کرد.

ایر وسایلش توی ماشین گذاشتم و همونجا کنار نامه ی ایدا رو به همراه س
ماشین روی زمین زانو زدم...با تمام توانم با تمام قدرتم و به اندازه ی دردی 

که توی قلبم انباشته شده بود فریاد زدم:خــــــــــدا تو 
کجایی؟خــــــــــــدا تو اصال منو میبینی،صدامو میشنوی،هوامو داری یا 

ام مدتی که احساس میکردم تو پشتمی اشتباه همش الکیه..نکنه تم
میکردم.خدایا این بارون نشونه ی قولیه که تو به من دادی.من فقط ازت 

خواستم ایدا رو برام نگه داری چه حکمتیه توی این کارات.چه حکمتیه که 
داره نابودم میکنه خدایــــا نکنه تو هم با سرنوشت دست به یکی کردی تا 

ین هان...ولی نه تو یگانه خدای هستیی امکان نداره زمین خوردنمو ببین
بهش پشت کنی امکان نداره.خدایا خداجــــونم یه کاری کن.یه کاری کن 
ایدا برگرده من بدون اون میمیرم خدا تو که دیدی به خاطر اینکه نمیتونستم 
دور از اون زندگی کنم چهارسال چه خفتی رو تحمل کردم.به خاطر کنار 

د بار غرورم شکست وقتی پیشنهادای نامعقول بهم میدادن پس اون بودن چن
 تو چرا بهم رحم نکردی؟هان توچرا؟؟؟؟

فریاد میزدم و نام خدا رو به زبون میاوردم ولی بی فایده بود.تنها چیزی که 
میشنیدم بازتاب صدای خودم بود.مثل ادمایی که جنون بهشون دست داده 
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کردم در همون حال فریاد زدم و از جام بلند شدم و شروع به چرخیدن 
 گفتم:خــــــــدایا هنوز امیدی هست؟.....صدا اومد:

هــــست،هـــــست...اره هنوز امیدی بود ایدا قول داده بود که برمیگرده 
نمیخواستم به این موضوع فکر کنم که قبال هم قوالی زیادی داده ولی 

 خواهدگشت...زیرش زده فقط میخواستم به این فکر کنم که ایدا بر
. 

با لباسهایی خیس وارد خونه شدم.داداش طاها و مارال روی کاناپه نشسته 
بودن و به در چشم دوخته بودن.بادیدن من با عجله از جاشون پاشدن.مارال 

به سمتم اومد.تنها چیزی که فهمیدم این بود که بیحال توی اغوش مارال 
 دا بود.افتادم و فقط یه چیز زیر لب گفتم و اون اسم ای

. 
با سردرد بدی چشمامو باز کردم.هوا تاریک شده بود توی اتاق خودم 

بودم.از جام بلند شدم باید به داداش طاها و مارال خبر میدادم که چه اتفاقی 
برای ایدا افتاده.تلو تلو خوران خودم رو به اخرین پله رسوندم.دونفرشون 

دن.با تاشون گرفته بوپشت به من روی مبل نشسته بودن و سرشون رو با دس
دیدن پاکت نامه ی روی میز فهمیدم که اوناهم از ماجرا خبردار 

شدن...تعادلم رو از دست دادم و روی زمین افتادم..با صدای برخورد من به 
زمین برگشتن به سمتم.مارال با نگرانی به سمتم اومد.همونجا روی زمین 

 دراز کشیدم و سرم رو روی پاش گذاشتم.
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ازش میکرد و من در سکوت اشک میریختم._دیدی..دیدی موهامو نو
چطوری بدبخت شدم دیدی سرنوشت نمیخواد روی خوش به من نشون 

بده.دلم خیلی گرفته خواهری تو یه مرخصی چندروزه از خدا برای من بگیر  
بگو هستی میخواد چند روزرو فقط به گذشته اش فکر کنه به عزیزایی که 

 تم رفتن.درست مثل گذشته ام از دس
من خسته ام مارال،برام حرف بزن الالیی بخون کنارم باش تا خوابم ببره.من 

از تنهایی میترسم بدم میاد تنهایی وحشتناکه دردناکه تو رو خدا پیشم 
 بمونین نذارین تنها بمونم.

من توی تنهایی کاب*و*س میبینم حقایق تلخ زندگیم پشت سر هم برام به 
 تصویر در میان.

داشی جونم کاش به حرفت گوش داده بودم کاش به این راحتی داداش دا
 ایدا به ماهان دل نمیبست.

کاش یه بارم که شده فرصت اینو داشتم که به گذشته برگردم و قسمتهای 
 تلخشو با پاکن پاک کنم.ای کاش میشد ای کاش....

دستهای نوازشگر ایدا نگاه  مطمئن و در عین حال نگران داداش طاها باعث 
 همونجا روی پارکتها به خواب برم... شد

. 
زندگی موجی است که بر روی دریای غم و اندوه در حال تالطم است.گاه 
خیلی زود قسمتهای غمگین را پشت سرمیگذارد و به خوشبختی میرسد و 

 گاه جزر و مد دریا او را در قسمتهای سختی و تنهایی نگه میدارند.
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ی ایست کرده بود و نمیدونم کی زندگی من در قسمت های سختی و تنهای
 میخواست به سمت ساحل خوشبختی برسه.

زندگی بدون ایدا برام غیرقابل تحمل بود.هنوزم باورم نمیشد رفته و دیگه 
 نیست.

توی این سه هفته که از رفتن ایدا و برگشت من به حالت چندین سال پیش 
معروف برام که مادروپدرم رو از دست دادم میگذره از چندین بیمارستان 

دعوتنامه ی کار اومده بود ولی من بدون اینکه حتی بازشون کنم ردشون 
 کردم.

وقتی انگیزه نداشتم به پول و کار هم نیازی نبود.سه هفته ی تمامه که از 
داخل اتاقم بیرون نرفتم.چند ضربه به در اتاق خورد و بعد از اون مهرسا 

 واردشد.
زرگتر و خانومتر شده بود.االن با چهارسال پیشش خیلی فرق میکرد.ب

 درست یازده سال داشت.
چشای عسلیش به مارال رفته بود.مهرسا لبخندی زد و گفت:خاله میخوام یه 

خبر بهت بدم_چه خبری خاله جون؟_اینکه همین االن تصمیم گرفتم 
 دعوت شما رو به بیرون قبول کنم.

این ازم لبخندی زدمو گفتم:کدوم دعوت؟_همون دعوتی که االن میخو
بکنین دیگه_ای شیطون راستش خودمم میخواستم برم بیرون یه دوری بزنم 

برو حاضر شو با هم بریم_فقط لطفا سرراه اول منو یک ساعتی بذارین 
 خونه ی اتنا دوستم که دفترمو کامل کنم بعد بیاین دنبالم تا با هم بریم صفا.
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یپ ر بشه منم یه تسرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم.مهرسا رفت تا حاض
کامل مشکی زدمو از اتاق خارج شدم.مارال با دیدنم لبخندی زد و داداش 
طاها گفت:فکر کنم اعتصاب غذا و حرف زدنو و توی اتاق حبس شدن به 

 اتمام رسید.
عاشق این رفتارش بودم همیشه و در هرحال سعی میکرد با لبخنداش به ادم 

 روحیه بده.
لبخند بیروح دادم و به همراه مهرسا از خونه جواب حرف داداش رو با یه 

 خارج شدم.
مهرسا رو همونطور که میخواست گذاشتم خونه ی دوستش و قرار شد یک 

 ساعت بعد برم دنبالش.
خودمم بی هدف مشغول چرخ زدن توی خیابونا شدم.دست بردم و ضبطو 
 روشن کردم.همزمان با شروع اهنگ چشمم افتاد به میدون ازادی چقدر با

 ایدا توی این میدون خاطره داشتیم.
صدای محسن یگانه در فضا پیچید.کمی بعد تازه فهمیدم که این اهنگ 

 درست حرفای دل منو میزنه.
 ناخواسته گریم افتاد ماشینو کنار زدمو سرم رو به فرمون تکیه دادم.

 از این خیابونــــــا هروقت رد میشم،دیوونه تر میشم بی حد و اندازه.
 ن این روزا هرچی که میبینم فکر منو داره یاد تو میندازهباور ک

 هر چی که میبینم فکر منو داره یادتومیندازه...
 انگار قدمام به این خیابونا وقتی که تونیستی بدجوری وابسته است.

 انقدر که با فکرت قدم زدم اینجا حتی خیابونم از قدمام خسته است.
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 که تونیستی بدجوری وابسته است.انگار قدمام به این خیابونا وقتی 
انقدر که با فکرت قدم زدم اینجا حتی خیابونم از قدمام خسته است.از 

 قدمام خسته است...
 تواین پیاده رو بین همین مردم با اشتباه ما خیلی تو رو دیدن.

 اینکه چرا نیستی من این سوالو از هرکس که میبینم صدبار پرسیدم.
 بود بیهوده جنگیدم..وقتی حواس تو درگیر رفتن 

 تو از همون اول منو نمیخواستی من دیر فهمیدم...دیــــــر فهمیدم.
 فهمیدم دیر فهمیدم...

 انگار قدمام به این خیابونا وقتی که تونیستی بدجوری وابسته است.
انقدر که با فکرت قدم زدم اینجا حتی خیابونم از قدمام خسته 

 است.)خیابونا.محسن یگانه(
تبدیل به هق هق خفه شده بود.واقعا چطور چطوری باید توی کشوری گریم 

زندگی میکردم که در هر کدوم از خیابوناش یه خاطره با یه فرد اشنا دارم که 
 از پیشم رفته و معلوم نیست کی برمیگرده.

خدایا من تحمل این یکی رو ندارم خستم روحم خسته است...ماشین رو 
ک پارک که همیشه با ایدا و دوسه نفر از بچه به حرکت در اوردم وبه سمت ی

 ها میرفتیم حرکت کردم.خداروشکر نزدیک بود و زود رسیدم...
بی هدف روی نیمکت داخل پارک نشسته بودم و به ادمایی که مشخص نبود 

 هرکدوم توی زندگیشون چقدر مشکالت دارن نگاه میکردم.
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بودم که از بی هدف چقدر خسته شده بودم کال جزو اون دسته از ادمایی 
بودن زود خسته میشه.از یک طرف از ایدا ناراحت بودم از طرف دیگه تک 

 تک سلولهای بدنم حق رو به اون میدادن.
یه چند باری تصمیم گرفتم بدون اطالع داداش و مارال برم پیش یک 

 روانشناس.
من باید هدفمند زندگی میکردم این اخرین خواسته ی ایدا بود اخرین 

ه ی کسی بود که حاضرم جونمو بدم ولی فقط یه بار دیگه لبخندشو خواست
 ببینم.

لبخند تلخی زدم چرا زندگی من همیشه به خاطر براورده شدن خواسته ها و 
ارزوهای دیگران میگذشت.از شانزده سالگی تا االن به خاطر اینکه باعث 

خرین افتخار پدر و مادرم باشم زندگی کردم از االن به بعد به خاطر ا
 خواسته ی ایدا.

تا بحال چندین فرصت عالی رو از دست داده بودم ولی خودم خوب 
میدونستم تا وقتی که وضعیت روحیم کمی در مرز تعادل قرار نگیره من 

نمیتونم هیچ کاری انجام بدم.با شنیدن یه صدای اشنا که اسممو صدامیزد 
 به پشت سربرگشتم.

ل*ب*م نقش بست از جام بلند شدم  با دیدن بیتا در اوج غم لبخندی روی
 و هم رو در اغوش گرفتیم.

بیتا یکی از دوستای تقریبا صمیمی دوران دانشگاه بود که بعد از ترک ایران 
دیگه ندیده بودمش.بعد از احوالپرسی روی نیمکت نشستیم.بیتا با سرحالی 
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گفت:خب هستی چه خبر از بقیه ی بچه ها؟بگو ببینم صنم خوبه ایدا و 
 ان چیکار میکنن هنوز بچه دار نشدن؟ماه

 بغض رو کنار زدم ادمی نبودم که جلوی دیگران ازخودم ضعف نشون بدم.
ولی لحن پرازغممو نتونستم کاری بکنم در پاسخ به سوالش با صدایی گرفته 

 گفتم:کاش زندگی همونطوری میبود که انتظارشو داریم.
 ی شده؟_منظورت چیه هستی تو چرا اینقدر گرفته ای چیز

براش گفتم نیاز داشتم بگم.همه چیزو گفتم حتی اینکه تصمیم دارم به یه 
روانشناس مراجعه کنم و میدونستم که تمام حرفام درست مثل یک راز توی 

دل بیتا میمونه به اندازه ی کافی روش شناخت داشتم.بیشتر برای این به 
ا زه شبیه ایدعنوان یه دوست انتخابش کرده بودم که اخالقیاتش بی اندا

 بود.فقط توی گفته هام از میزان دردی که دارم میکشم فاکتور گیری کردم.
 بیچاره حسابی جا خورد.حقم داشت ایدا جزو بهترین دوستاش بود.

_پس بگو تو چرا اینقدر گرفته ای.ولی هستی تو که نمیتونی تا اخر عمرت 
اتش برگرده با خاطراینطوری به زندگیت ادامه بدی نمیتونی تا زمانیکه ایدا 

زندگی کنی تو باید همونطور که ایدا ازت خواسته محکم و استوار به 
زندگیت ادامه بدی.اصال مگه نمیگی تصمیم داری بری پیش یک 

روانشناس من کارت یه روانشناس عالی و باتجربه رو دارم میخوای بهت 
 بدم؟

م.بیتا داد کمی فکر کردم شروع خوبی بود.سرم رو به نشونه ی مثبت تکون
یه کارت از داخل کیفش بیرون کشید و مقابلم گرفت.ازش گرفتم و تشکر 
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کردم.کمی دیگه با هم حرف زدیم تا اینکه سهند شوهرش اومد دنبالش و با 
هم رفتن.سهندم از بچه های دانشگاه بود پسر خیلی خوب و البته به قول بیتا 

 تودل برویی بود.
 ه و از این موضوع خیلی خوشحال بودم.احساس میکردم بیتا واقعا خوشبخت

 به ساعت نگاهی انداختم اوه تقریبا دوساعته که توی پارک نشستم.
به گوشیم نگاهی انداختم سه تماس بی پاسخ از طرف مهرسا داشتم با 

عجله از جام بلند شدم و به سمت ماشینم رفتم بین راه نگاهی به کارتی که 
 و روانشناس کامیار رضائی.بیتا بهم داده بود انداختم:متخصص 

. 
بعد از اینکه کمی مهرسا رو اطراف شهر چرخوندم سردردوبهانه کردم و 

 راهی خونه شدیم.
اصرارهای مارال برای اینکه برای شام برم پایین بی نتیجه موند.شالمو از سرم 

 دراوردم و روی زمین انداختم.
کردم.نور سردردمو به اطراف اتاقم نگاهی انداختم.فقط چراغ خوابو روشن 

 بدتر میکرد.
چشمم روی عکسی که کنار تخت گذاشته بودم خشک شد.عکس خودم و 

ایدا همونی که توی نامه برام گذاشته بودو داخل یه قاب قشنگ قرارداده بودم 
و کنارتختم گذاشتمش.کیفمو روی زمین انداختم و به سمتش رفتم.قاب 

 عکسو به صورتم چسبوندم.
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نه بیقراری میکرد.دلتنگ بود دلخور بود نمیدونم چه چقدر قلبم توی سی
نیرویی باعث شد به سمت کمدم برم.چمدونمو که هنوز وقت نشده بود 

 خالیش کنم برداشتم و کف اتاق نشستم.
داشتم وسایلشو بیرون میریختم که چشمم روی یه قلب قرمز رنگ قفل 

 شد.اشکام به ارومی شروع به ریزش کردن.
دم و با دیدن گلبرگهای رز قرمز و ادکلنی که داخلش قرار در قلب رو باز کر

 داشت هق هقم اوج گرفت...
حاال از ته دل به این مسئله پی بردم که عطر و ادکلن واقعا جدایی 

میاره.کاش این موضوعو جدی گرفته بودم.ادکلن مخصوص خود ایدا 
ته توی فبود.بوش توی اتاق پیچید.بوی عزیزترینم  بوی خواهرم بعد از سه ه

 فضای اتاقم پیچید.
چقدر زود روزای خوش زندگیم گذشت..ادکلن و پاکت قلب رو برداشتم و 
خواستم بلند بشم که دوباره یه قسمت دیگه از گذشتم با دیدن لباس یشمی 

 رنگی که توی چمدون قرار داشت جلوی چشمم زنده شد.
هنوزم  لباس رو برداشتم و در اغوش گرفتمش هنوزم بوی ایدارو میداد

میتونستم جای دستاشو روی این لباس حس کنم هنوزم اون روزیو که با 
سرحالی ازم خواست این لباسو برای عروسیش بپوشم یادمه..زیرلب 

گفتم:الهی من قربونت بشم خواهری کجایی االن؟توی تنهایی داری چیکار 
میکنی؟اخه چرا اینطوری کردی من که بهت گفتم تا اخر دنیا باهات 

م پس چرا اینقدر بی وفایی کردی تو که میدونستی زندگیم چقدر تلخ میمون
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و دردناک بوده پس چرا با رفتنت بدترش کردی.اخـــه لعنتی من که بهت 
گفتم نفسام به بودن تو وابسته است اگه تو نباشی نفسای منم بی معنی 

میشن...خواهری دلم برات خیلی تنگ شده کاش بودی تا توی ب*غ*لت 
اگه نمیرفتی حداقل همدیگه رو داشتم ولی حاال که رفتی هردومون  زار بزنم

 تنها شدیم تنهای تنها.
از ته دل و با لحنی پر از حسرت فریاد زدم:خـــــــــــــدا کی میخوای 
تمومش کنی این زندگی پر از غمو پرا ز درد وحسرتو.تا کی باید حسرت 

ی میبینم یه نفر کنار چیزایی که ندارم روی دلم بمونه تا کی باید وقت
مادروپدرش داره میخنده من زجر بکشم تا کی باید وقتی میبینم یه خواهر 

داره از داداشش حرف میزنه من حسرت بخورم.خــــــدایا این همه 
حسرت بس نبود رفتن ایدارم بهش اضافه کردی.خدایا من نمیکشم من توی 

بگیر خدایا من دوری ایدا جون میدم میمیرم پس بیا و زودتر جونمو 
نمیخوام زندگی نمیخوام من فقط میخوام از بودن و نفس کشیدن استعفا 

بدم...تورو به هرکسی که برات عزیزه به من رحم کن این زندگی نکبتی رو 
 تمومش کن.

در باز شد و داداش طاها و مارال وارد شدن.مارال چراغو روشن کرد در 
غو خاموش کرد و به میون گریه هام ازش خواستم خاموشش کنه.چرا

 خواست داداش طاها از اتاق بیرون رفت.
 داداش کنارم نشست و سرم رو توی ب*غ*لش گرفت.

درحالیکه گریم بیشتر شده بود گفتم:داداش من خسته شدم به خدا دیگه 
 نمیِکشم مگه یه ادم چقدر تحمل داره هان چقدر.
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ونایی وجود هرچی میخوام فراموش کنم عادت کنم نمیشه.اون بیرون خیاب
 داره که من توی هرکدومش با ایدا خاطره دارم.

این لباسو ببین اینو قرار بود برای عروسی ایدا بپوشم از عطر خودش بهش 
 زده.

این ادکلن هدیه ی تولدمه که ایدا برام خرید.وااای داداش من هیچوقت ایدا 
 رو نمیبخشم اون که میدونست بدون اون نمیتونم پس چرا رفت..ولی نه

تقصیر اون نیست همش تقصیر ماهانه ازهمون اولم نسبت بهش حس بدی 
داشتم از همون اولم بهم الهام شد که این ادم یکی از عزیزترین اشخاص 

زندگیمو ازم میگیره...داداش تو یه راهی نشونم بده من از این همه درد و 
حسرت خسته شدم میخوام یکم بخندم خوشحالی کنم ولی چرا نمیشه چرا 

ندگی روی خوششو به من نشون نمیده.هان داداش چرا؟؟؟مگه من ادم ز
نیستم مگه من دل ندارم چقدر باید لبخند بزنم وقتی شاد نیستم چقدر باید 

اشکمو غممو به خاطر غرورم پنهون کنم وقتی پر دردم.چرا تا میام طعم 
 خوشبختی رو بچشم میوفتم ته دره ی بدبختی.

هام مشغول بود بعد از اینکه من کمی اروم داداش در سکوت به نوازش مو
شدم با صدای گیراش گفت:ای کاش هیچوقت بهت اجازه نمیدادم ایرانو 
ترک کنی هستی.من روی قول تو حساب کرده بودم تو به من قول دادی که 

 درست مثل چهارسال پیشت برمیگردی.
یکم .ولی این هستی که من االن میبینم هیچ شباهتی به هستی گذشته نداره

محکم باش خودتو غرورتو حفظ کن ایدا رفته درسته در حق تو ظلم کرده 
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ولی رفته تا ظلمیو که در حق خودش کردن فراموش کنه اگه میموند و عذاب 
میکشید برای تو بهتر بود یا اینکه بره و چند سال دیگه شاداب و سرحال 

 برگرده.
دا االن کجاست و منو اینجوری نبین توی دلم غوغایه اینکه نمیدونم ای

چیکار میکنه خیلی برام گرون تموم شده ولی من سعی میکنم عالوه بر 
 خودم یکمم به ادمای اطرافم فکر کنم.

اینکه ادما در هر شرایطی فقط خودشون و منافع خودشونو ببینن 
خودخواهیه.منو تو هیچکدوم تا بحال طعم خ*ی*ا*ن*تو نچشیدیم پس 

 ز این کار بفهمیم.نمیتونیم انگیزه ی ایدا رو ا
ولی یه چیزی کامال روشنه و اون اینه که اهداف تو و ایدا هنوز 

پابرجاست.اون رفته ولی توی نامه برات نوشته که اهدافتونو فراموش نمیکنه 
پس تو هم نباید فراموش کنی که چرا چهارسال تمام کشورتو ترک کردی از 

 روی چه هدفی.
هرچیزی به زانو درت بیاره توی محکم باش هستی درست مثل قبل نذار 

مسیر زندگی با مشکالت خیلی بدتر از این برخورد میکنی که باید از 
توشون سالم بیرون بیای نه خورد و نابود.االنم بخواب من خودم پیشتم 

بخواب ولی وقتی بیدار شدی یه تصمیم درست برای زندگیت بگیر.درضمن 
ودتو مثل گذشته بتونی خدوست ندارم هیچکس ضعفتو ببینه پس سعی کن 

 کنترل کنی.
نمیدونم چقدر گذشت ولی زیر نوازش دست داداش طاها روی زمین سرد 

 و خشک اتاقم خوابم برد.
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****** 
در جواب سوال منشی که اسمم رو میپرسید گفتم:هستی اتشین هستم 

 تلفنی ازتون وقت گرفته بودم_چند لحظه صبر کنید.
ز چند بار ورق زدن گفت:درسته بفرمایید نگاهی به دفترش انداخت و بعد ا

 بشینید بیمار دکتر که بیرون اومدن شما تشریف ببرید داخل_متشکرم.
روی صندلی نشستم و نگاهی به اطرافم انداختم یه کلینیک تقریبا بزرگ که 

 دکور خیلی زیبا و ارامبخشی داشت.
رچی باشه امروز اولین جلسه ی مشاورم بود با این جور محیطا اشنا بودم.ه

 بار دومم بود که سرنوشت باعث میشد به روانشناس مراجعه کنم.
صدای منشی که میگفت میتونم برم داخل اتاق اجازه ی برگشت به گذشته 

رو بهم نداد.از جام بلند شدم چند ضربه به در زدم و وارد شدم.مردی تقریبا 
میبارید.با چهل و پنج ساله مقابلم قرار داشت که از چهره اش ارامش 

 صداش به خودم اومدم_خوش اومدی دخترم بشین_ممنون.
بعد از پرسیدن مشخصاتم درمورد مشکلم سوال کرد.پرونده ی قبلیمو به 

دستش دادم و هرچیزی که مربوط به افسردگی فعلیم میشد رو با حذف 
 برخی نقاط)مثال نامزدیم با مهرداد(بهش گفتم.

چهره ات و البته طرز بیان و  با لحن پدرانه ای گفت:خداروشکر از
برخوردت میشه فهمید دختر فهمیده و محکمی هستی.اگر این اتفاق برای 

یه ادم ضعیف النفس میوفتاد مطمئنا کار خیلی سخت میشد ولی شما 
مشخصه خیلی محکمی و راحت تر میتونی با شرایطتت کنار بیای.من فکر 



 195 انیتر از گر انیگر

یشه به شرط اینکه میکنم مشکل شما حداکثر با شش جلسه مراجعه حل م
 واقعا همونطوری باشی که ظاهرت نشون میده.

کمی دیگه هم درمورد شرایطم پرسید و به این ترتیب اولین جلسه ی 
مراجعه ی مخفیانه ی من به روانشناس به اتمام رسید.نمیدونم چه سری بود 

حال روحی من بعد از صحبت با روانشناسا یه دفعه ای اینقدر تغییر 
ز اینکه برای دوروز بعد یه وقت هماهنگ کردم از کلینیک میکرد.بعد ا
 خارج شدم.

حوصله ی رانندگی نداشتم برای همین ماشین برنداشته بودم.یه اژانش گرفتم 
 و مستقیم رفتم خونه.

 داداش طاها امروز خونه مونده و نرفته شرکت.
داداش توی کار صنایع وارداتیه.وضعیت مالیش از هر لحاظ عالیه وارد 

 ونه شدم.خ
داداش داشت با تلفن صحبت میکرد و مارالم مقابلش نشسته بود و به 

صحبتش گوش سپرده بود.من هنوز خودمو نشون نداده بودم.تلفن داداش 
تموم شد مارال بالفاصله پرسید_چی شد طاها جان از سفر برگشته؟_نه 

هنوز..بلیطش برای  پس فردا بعداز ظهره_خب خداروشکر انشاا..به 
 تی برگرده.سالم

کتمان  نمیکنم که حس فضولیم حسابی گل کرده بود.بعد از حدود سه ماه 
 در قالب همون هستی کنجکاو فرو رفتم و با سروصدا خودمو نشون دادم.
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_عیلک سالم...یه وقت فکر نکنین من ادم فضولیم ها اصال ولی ناخواسته 
ین ه منم بگشنیدم دارین راجب یه مسافر حرف میزنین گفتم اگه صالحه ب

 خودمو برای ورودش اماده کنم.
داداش طاها لبخندی زد و گفت:چه عجب ما خنده ی شما رودیدیم_حرف 

 و عوض نکن داداش شاید باورت نشه ولی دارم از کنجکاوی میمیرم.
مارال در میون بهت لبخندی زد و گفت:منظورش همون فضولیه خودمونه 

بگین این مسافر کیه که اینقدر طاها جان_قربون خواهر فهمیدم بشم حاال 
 چشم به راهشین.

_هیچی بابا توی این چهارسالی که تو نبودی طاها با یه نفر شریک شد بعد 
از یه مدتی حسابی با هم صمیمی شدن و رابطه ی خانوادگی بینمون بوجود 
اومد االنم اون برای انجام یه سری کارای مربوط به تجارت رفته ترکیه قراره 

ه برگرده.انشاا..یه شب باخانواده دعوتشون میکنیم که باهم اشنا دوروز دیگ
بشین.مامانش از زمانیکه فهمیده تو برگشتی خیلی مشتاق دیدارته اخه 

 داداشت تعریفتو زیاد کرده انگار تحفه ای.
کنار داداش نشستم و گفتم:قربون داداش بامعرفت خودم راستی میگم این 

نگرفته هان؟_جای تو رو هیچ کس  دوستتون جای منو که توی قلبتون
نمیتونه بگیره مگه ادم جای خواهرشو میده به دوستش حرفایی میزنی ها 

 حسود خانوم.
_بله من در این موارد حسابی حسودم اگه بفهمم یه روزی یه ادمی خدایی 

 نکرده جای منو گرفته وای به حالش چنان حالشو بگیرم که کیف کنه...
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******** 
 جلسه ی مشاوره است.امروز هفتمین 

به اصرار داداش خودم ماشین برداشتم.بهشون گفتم دارم میرم دنبال کارام که 
توی بیمارستان مشغول به کار بشم.که البته به دنبال این کارم باید برم.توی 

این هفت جلسه واقعا به عمق این ضرب المثل که میگن هرکسی را بهر 
 کاری ساختن پی بردم.

هنگ ما جوری جا افتاده که رفتن پیش روانشناس یعنی متاسفانه توی فر
داشتن یه مشکل ولی من با همین هفت جلسه تونستم روحیه امو خیلی 

 تقویت کنم.و واقعا اینو مدیون این جلسات روانشناسی هستم.
ماشین رو پارک کردم و وارد مطب شدم.منشی با دیدنم لبخندی زد و 

 ایید داخل_ممنون.گفت:اقای دکتر منتظرتون هستن بفریم
ضربه ای به در زدمو وارد شدم.دکتر با دیدنم لبخند گرم همیشگیشو 

تحویلم داد و به نشستن دعوتم کرد.بعد از اینکه اخرین صحبتاشو هم 
راجب پروندم کرد گفت:مشکلت از اون چیزی که فکر میکردم زودتر حل 

ر شد حاال دوست داری بدونی علت تمام این خودازاریهات  از نظ
روانشناسی چی بوده؟_خوشحال میشم اگه بگین_البته...تو گفتی حدود 
یک ماه قبل از برگشتت به ایران با دخترخالت جلوی داشنگاهت دعوات 

 میشه و به همین دلیل کمتر بهش سرمیزنی..درسته؟
_بله_خب باید بگم دلیل این افسردگی تو احساس گ*ن*ا*ه بوده تو 

خترخالت میدونستی چون تنهاش ناخواسته خودتو مقصر وضعیت د
گذاشتی ولی خودت به هیچ وجه متوجه این موضوع نشدی گاهی اوقات 
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اتفاقاتی روی ادم تاثیر میذاره که نشونه ی واحدی نداره ولی از درون باعث 
میشه اعصاب و روانت مختل بشه ولی االن که من این موضوعو بهت گفتم 

ا همین بوده...درهرصورت شما از تازه به این نتیجه میرسی که دلیلش دقیق
لحاظ روحی کامال در حالت تعادل قرار گرفتی فقط باید سعی کنی وقتی 

ناخواسته به گذشته برمیگردی کمی به قسمتهای خوش زندگیتم سفر کنی یه 
دفعه ای روی باند حادثه های تلخ گذشتت فرود نیا توی این دنیا درمقابل 

ای انسان اتفاق میوفته اگه همین طرز تفکر هراتفاق بد یه رویداد خوشایند بر
رو باور داشته باشی سایر مشکالتت خود به خود درست میشن اگر سوالی 

 دای میتونی بپرسی.
_خیر سوالی نیست فقط من یه تشکر به شما بدهکارم واقعا باعث شدین 
 من عالوه بر اینکه وضع روحیم خوب بشه تجربه های زیادیم کسب کنم.

م دخترم من وظیفه امو در مقابلت  انجام دادم.این تو بودی _خواهش میکن
که خیلی خوب تونستی با حقایق کنار بیای ما در روز با ادمایی سروکار 

داریم که به هیچ وجه حاضر نیستن حقیقت زندگیشونو باور کنن ولی 
خوشبختانه تو جزو اون دسته از ادما نبودی راحتتر بگم خیلی خوب با 

 میای و من واقعا به خاطر این روحیت بهت تحسین میگم.مشکالتت کنار 
 _متشکرم.پس این دیدار اخر ماست جناب رضائی؟

_خیر خوشبختانه من یه بار دیگه هم به دیدار شما مشرف میشم شما فردا 
برای گرفتن مدارکت دوباره باید یه سر به ما بزنی که اگه مایل بودی و 
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وان اخرین بار همو مالقات خودت دوست داشتی خوشحال میشم به عن
 کنیم.

 _حتما باعث افتخار منه پس تا فردا با اجاتون.
_فقط قبل از اینکه بری میخوام یه نصیحت پدرانه بهت بکنم شاید فردا 

 وقت نشه.
_بفرمایید من سراپاگوشم._یه بزرگی میگه گذشته هایت را ببخش زیرا آنان 

کوچکند.بلکه تو را از گام همچون کفشهای کودکی ات نه تنها برایت 
 برداشتن های بلند باز میدارد.

امروز که از در این مطب میری بیرون سعی کن به گذشتت به عنوان یه 
سرلوحه از تجارب نگاه کنی نه یه زندگی پر از غم و درد.اینطوری خیلی 

 راحتتر و موفقتر میتونی در مسیر پرپیچو خم زندگی پیش بری
شمارو همیشه نه به عنوان یه پزشک بلکه به عنوان یه  _ممنونم گفته ی امروز

دوست در خاطر خواهم داشت._لطف میکنی دخترم_ خواهش میکنم اگه 
اجازه ی مرخصی بدین بیشتر از این مزاحمتون نمیشم_خوش اومدی 

 دخترم موفق باشی_با اجازه. 
از مطب بیرون اومدم نفس عمیقی کشیدم نمیدونم چرا احساس خوبی 

 نگاری قراره یه اتفاق مهیج و غیرمنتظره برام بیوفته.دارم ا
بعد از اینکه به بیمارستانی که ازش برام دعوتنامه اومده بود سری زدم و 

 کارای الزم رو انجام دادم به سمت گل فروشی رفتم.
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قرار شد از دوهفته ی دیگه مشغول به کار بشم البته مدیریت بیمارستان 
ه شروع به کار کنم ولی خودم دوست دارم میخواست از اول هفته ی دیگ

 کمی بیشتر استراحت کنم.
 یه دسته گل قرمز رز خریدم و به سمت مزار به حرکت در اومدم..

روبه روی قبر مامان بابام زانو زدم.نمیخواستم گریه کنم میخواستم امروز 
طوری باهاشون حرف بزنم که بهم افتخار کنن و خیالشون بابتم راحت 

 بشه.
لبخندی زدم و با لحن مطمئنی گفتم:بابا فکر کنم منم مسیرمو پیدا کردم 

فقط برام دعا کن بابا دعا کن دیگه هیچوقت وقتی میام اینجا به هیچ دلیلی 
اشک نریزم.دعا کن سرنوشت از این به بعد باب طبعم پیش بره.میدونم تا 

ن دارم پا در همین االنم خیلی مراقبم بودی ولی بابا جون از این به بعد م
یک وهله ی جدید میذارم خواهش میکنم تنهام نذار....مامانی منو میبینی 

قراره یک هفته ی دیگه توی بیمارستان مشغول به کار بشم و شما باالخره به 
ارزوت میرسی...توچطوری داداش خوبی خوش میگذره ما رو 

 نمیبینی؟ایشاا...که خوش بگذره شماها خوب باشین منم خوبم.
دیگه با پدرومادرم حرف زدم و از اونجابلند شدم و رفتم جای قبر  کمی

خاله._سالم خاله جون خوبی؟قربون اون قلب مهربونت بشم خوش به 
حالت تو از اون باال میتونی ایدا رو ببینی یا حتی بری تو خوابش میگم خاله 

یه قولی بهم میدی.قول بده ایندفعه که رفتی تو خواب ایدا  از طرف من 
هش بگی هستی تا اخر دنیا منتظرت میمونه بهش بگو هستی داره هدفایی ب
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که با هم ساختیمشون رو دنبال میکنه تو هم همینکارو بکن بهش بگو دلم 
خیلی براش تنگ شده خیلی..یادت نشه بهش بگی ها خاله جونی 

باشه؟اهان شنیدم گفتی باشه خوب دیگه بیشتر از این سرتو به درد نمیارم 
واست به مامان بابای منم باشه زیاد شیطونی نکنن.فعال باید برم راستی ح

مارال تا االن حتما نگرانم شده ولی قول میدم زود به زود بهت سربزنم 
مطمئن باش نمیذارم احساس تنهایی کنی تا وقتی که ایدا برگرده خودم 

 هرهفته میام بهت سرمیزنم.فعال خداحافظ قربونت برم.
االخره راهی خونه شدم.در راه به خیلی چیزا فکر کردم از جام بلند شدم و ب

به زندگیم به گذشته ام به حکمت اتفاقاتی که برام افتاده از همه مهمتر به 
ایندم که قراره چطور بگذره مطمئنا هر روز از صبح بیدار میشم میرم 

بیمارستان شب برمیگردم و دوباره تکرار همین عمل.امیدوارم این جدایی از 
 خیلی طول نکشه چون مطمئنا خیلی خسته کننده است. ایدا 

ماشین رو خاموش کردم و پیاده شدم.باقدمهای بلند خودم رو به خونه 
رسوندم کسی خونه نبود مارال که معموال این موقع دنبال کاراش بود)مارال 
استاد دانشگاه بود(داداشم که از زمانیکه اون شریک عزیزش برگشته خیلی 

یم گرفتم حال این شریکه رو بگیرم که بفهمه اینقدر زود سرش شلوغه تصم
با همه خودمونی نشه.توی ذهنم شریک داداش طاها یه ادم چاق کچل و 

 غیرقابل تحمل بود.
نمیدونم چرا ولی خوب دست خودم نبود دیگه تصوراتم راجبش اینطوری 
 هبود.ولی فکر نمیکنم همچین ادمی بتونه اینطوری اعتماد داداشو جلب کن
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هرچند برای داداش فقط یه چیز مهم بود اخالق...لباسامو در اوردم.ظرف 
 کیک شکالتی رو از روی میز  برداشتم و روی مبل داخل اتاقم نشستم.

ناخواسته به خودم فکر کردم.شکل ظاهریم که خوب مثل ادمای دیگست  
 ددیگه ولی یه چیزی که هروقت بایه نفر رابطه برقرار میکنم باعث میشه زو

 جذبم بشه اینه که عالوه بر غرور زیادم با ناز خاصی با افراد صحبت میکنم.
دست خودم نیست ها یه جور عادته که هیچکس جز من توی فامیل چنین 

 عادتی نداره.
با صدای تلفن از توصیف خودم دست کشیدم ودکمه ی اتصال رو زدم با 

ب یادی از شنیدن صدای صنم ذوق زدم و گفتم:سالمم خانووووم چه عج
ما کردین..با صدایی که فکر کنم یه خورده ناراحت به نظر میرسید 

گفت:سالم هستی خانوم چه خبر_چیزی شده صنم چرا ناراحت به نظر 
میرسی؟ در حالیکه به گریه افتاده بود گفت_من واقعا متاسفم واقعا 

متاسفم_اخه چرا مگه اتفاقی افتاده؟_ از مارال شنیدم ایدا چی شده ولی 
باورم نمیشد مارال وقتی داشت پشت تلفن بهم میگفت  چی شده چنان 

گریه میکرد که حس میکردم االناست که بیهوش بشه...سکوت کردم حرفی 
نداشتم بگم یکم که گذشت صنم گفت:الهی قربونت بشم چرا هیچی 

نمیگی؟میدونم خیلی برات سخت بوده_حرفی برای گفتن ندارم همدرد که 
فهمی.فقط یه چیزو خوب میدونم یه چیز توی این باشی سکوتم رومی 

زندگی بیست و چندسالم خیلی خوب بهم ثابت شده و اون اینه که یک 
پایان  تلخ همیشه بهتر از یک تلخی بی پایانه.ایدا رفته ولی قول داده 
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برمیگرده و من مطمئنم زیر قولش نمیزنه من کامال با این مسئله کنار اومدم 
منتظر بمونم مطمئنا اخر این جدایی تلخ یه وصال شیرینه االنم فقط میخوام 

االنم بیا دیگه در این مورد صحبت نکنیم.خب بگو ببینم از مهرداد چه خبر 
 تونستی مجبورش کنی زن بگیره یا نه هنوز؟.

صنم دیگه حرفی در مورد ایدا نزد ولی کامال میشد حدس زد فقط به خاطر 
ا کمی مقدمه چینی گفت:بله باالخره من اینقدر زود تغییر موضع داده ب

 راضیش کردم تو مثلی که منو دست کم گرفتی
_افــــرین حاال کی هست این عروس خانوم خوشبخت راستشو بگو بال 

کی دیدیشو پسندیدیشو بستیش به ناف داداش ما_اگه یکم فکر کنی میتونی 
حدس بزنی_حوصله ندارم توهم اذیت نکن بگو دیگه_خیله خب 

 .خانوِم داداشم همونیه که توی کانادا دیدیم شیده.بداخالق
ناگهان کیک خصمم شد و شروع به سرفه کردم.صنم از اون طرف خندش 

گرفته بود وقتی حسابی خنده هاش تموم شده بود و منم بهتر شدم 
گفت_خفه نشی چی کوفتت میکنی؟_گفتی کی؟_من نگفتم کی گفتم 

عنوان خانوم مهرداد انتخاب  چی؟_اه اینو نگفتم که میگم گفتی کیو به
کردی؟_هان..شیده دیگه یادت که هست_اره ولی حس نمیکنی اصال با 

هم تفاهم ندارن_وا مگه تو چقدر شیده رو میشناسی_راست میگی در 
هرصورت ایشاا...خوشبخت بشن کی برمیگردین ایران؟_تا دوهفته ی 

 هستی دیگه_خب خداروشکر پس فعال کاری نداری_نه دیگه عزیزم فقط
تو شروع به کار کردی یا نه هنوز_نه از هفته ی دیگه شروع میکنم_اکی گلم 

 موفق باشی فعال بای_قربانت بای.
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این صنمم با این سلیقش مهرداد به اون خوشتیپی ماهی رفته چه دختریو 
براش انتخاب کرده اوه مهرداد با اون اخالق غیرتیش چطوری میتونه این 

نه خدا میدونه.با تصور مهرداد تو لباس دامادی شیده ی عشوه گرو تحمل ک
یه جوری شدم یه جورایی فکر کنم حسودیم شد وابستگی شدیدی بهش 

پیدا کرده بودم و همین وابستگی حسودم کرده بود.از جام بلند شدم و روی 
تخت دراز کشیدم نمیدونم چقدر طول کشید تا چشام گرم شد و به خواب 

 رفتم.
. 

خودم انداختم.مانتو نخی سفیدتا روی زانوم،شلوار  توی اینه نگاهی به
دمپای مشکی،شال قرمز مشکی،کفشای عروسکی سفیدم،کیف مشکی 

 اسپرت.
بعد از مدتها این اولین بار بود که اینقدر به ظاهرم حساس شده بودم.بعد از 
اینکه مدارکم رو از مطب دکتر بگیرم قراره برم کافی شاپ چند تا از دوستای 

ببینم که بیتا هم جزوشون بود در واقع اون برنامه رو ترتیب داده بود قدیمیمو 
 و منم مجبور به رفتن کرد.

کمی برق ل*ب*م به ل*ب*ا*م زدم و از اتاق بیرون اومدم.از باال صدای 
مارال و مهرسا میومد.مهرسا داشت نظرمارالو راجب امشب میپرسید با 

م لبخندی زد و گفت:به چه کنجکاوی خودمو پایین رسوندم مارال با دیدن
تیپی زدی ندزدنت خواهری_ نگران نباش ابجی جونم همچین تحفه ای 

نیستم.راستی امشب چه خبره؟_مهرسا:مامان به خاله نگفتی؟_نه 
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مامانجون مگه تو میذاری....مهرسا لبخندی زد سپس رو به من کرد و 
بابا جون گفت:امشب قراره عمو هومن و خانوادشون برای شام بیان اینجا 

دعوتشون کرده..رو به مارال کردم و گفتم:وااای من اصال حوصله ی 
مهمونی ندارم ها من امشب میرم خونه صنمشون مهمونا که رفتن زنگ 

بزنید بگین بیام..مارال_اخـــــی اذیت نشی اونا دارن به خاطر  دیدار تو 
 میان خانوم خانوما_بهشون بگو هستی مریض بوده رفته خونه خالش.

همون لحظه صدای داداش اومد.همه با شنیدن صداش به عقب 
 برگشتیم_اینجا چه خبره؟

مارال:وای طاها جان خوب شد اومدی هستی میگه امشب توی مهمونی 
 شرکت نمیکنه تو یه چیزی بهش بگو..

داداش لبخندی زد و گفت:هستی به هیچ وجه چنین کاری نمیکنه تو نگران 
 نباش.

داداش من حوصله ندارم_از شما بعیده خانومی این بنده با اعتراض گفتم:ِا 
های خدا دارن به خاطر زیارت تو میان کسی راجب مهمون اینطوری 

صحبت نمیکنه در ضمن تو هنوز با این خانواده اشنا نشدی بذار یکبار 
 ببینیشون از اون به بعد خودت شیفته ی برخوردشون میشی.

 ریه درسته._فکر کنم شرکت در مهمونی امشب اجبا
 داداش دوباره خندید و فقط سرشو تکون داد.

منم بعد از اینکه مجبور شدم قبول کنم توی مهمونی امشب که مطمئن بودم 
خیلی خسته کنندست شرکت کنم از خونه بیرون اومدم.در راه به شریک 

داداش فکر کردم.اینقدر غرق افکارم شده بودم که نمیدونم کی 
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دم و پیاده شدم.وارد دفتر شدم سالمی به منشی رسیدم.ماشین رو پارک کر
دادم و سراغ مدارکمو گرفتم:خانوم جاللی دکتر گفتن امروز برای گرفتن 

مدارکم بیام حاضرشون کردین_بله داخل اتاق دکتر هستن چند لحظه صبر 
کنید باهاشون هماهنگ کنم بعد برید داخل...بعد از صحبت با دکتر با 

 د و گفت_بفرمایید داخل_ممنون.دست به سمت در اشاره کر
چند ضربه به در زدم و وارد شدم.ولی در کمال تعجب دیدم دکتر تنها نیست 

و یه نفر پشت به من روی صندلی نشسته دکتر با دیدنم لبخندی زد و به 
نشستن دعوتم کرد گفتم:مثل اینکه فعالمهمون دارین من بیرون منتظر 

 .میمونم کارتون که تموم شد میام داخل
همزمان با این حرف من دکتر باخنده گفت:نه دخترم ایشون بیمار نیستن 

 پسرمن هستن.
تازه اون لحظه پسر اقای دکتر  که از این کارش مشخص بود خیلی مغروره 

 رضایت دادن از جاشون بلند بشن و به سمت من برگردن.
 خیلی جدی سالمی دادم و متقابال همونطور جدی پاسخ شنیدم.

تی اگر دوست داشتمم نمیخواستم قیافه اشو ببینم.نزدیک میز اون لحظه ح
دکتر رفتم و مدارکا رو از دستش گرفتم و در جواب خواهش دکتر که دعوت 

به نشستنم میکرد گفتم:متشکرم تا همین االنشم حسابی زحمتتون دادم با 
 اجازتون میرم دیگه.

 _در هر صورت من خوشحال میشم اگه کمی بیشتر بمونی.
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لطف دارین ولی اخه یه قرار دارم دیرم میشه_خیله خب پس برو به  _شما
قرارت برس دخترم به امید خدا_خدانگهدار..در لحظه ی اخر به سمت کوه 

غرور برگشتمو گفتم:خدانگهدار_اگر من مزاحم جلستون شدم تشریف 
 داشته باشین من دارم میرم_خیر اصال اینطور نیست شما راحت باشین.

 خدانگهدار. _خواهش میکنم
از مطب بیرون اومدم به پروندم نگاهی انداختم نفس عمیقی کشیدم 

باالخره راحت شدم.سوار ماشین شدم یه ماشین از پشت خیلی نزدیک 
ماشینم پارک کرده بود به هر سختی بود از پارک خارج شدم اما در حین 
خارج شدن چراغ ماشین جلوییم یه کوچولو شکست زیاد نه ها فقط یه 

 چولو.کو
از یه طرف نمیتونستم بدون اینکه راننده ی ماشینو ببینم برم از طرف دیگه 
بیتا از بس زنگ میزد دیوونم کرد به ناچار روی یک برگه شمارمو نوشتم و 

بعد از توضیح روی شیشه ی جلویی ماشین که یک پورشه ی مشکی رنگ 
 بود گذاشتم.امیدوارم این کاغذو ببینه.

. 
بیتا و بقیه ی بچه ها تکون دادم.با همشون سالم و  از دور دستی برای

احوالپرسی گرمی کردم و دور هم نشستیم...همه بچه های کالس خودمون 
بودن.سارا متاهل اسم شوهرش حمید که من شناختی رو شوهرش ندارم 

چون از بچه های دانشگاه نیست،مبینا مجرد حسابی شوخ،باران متاهل که 
اه خودمونه و البته حسابی غیرتی و در مقابل شوهرشم از بچه های دانشگ

 مهربون و اخرین نفر بیتا که نیازی به توضیح نداره.
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مبینا رو به من گفت:هستی چه تیپی زدی المصب نکنه بعد ما با کسی قرار 
داری_گمشو تو هنوز ادم نشدی_یعنی خاک برسرت من نمیدونم این از 

میگم هستی من یه جنس سنگه که تا بحال با هیچکس دوست نشده 
پسرعمو دارم خیلی جیگره ترتیب بدم با هم اشنا بشین_از این اشنائیتا برای 

 عمت ترتیب بده عزیزم االنم اگه خفه نشی خودم خفت میکنم.
 _اوه اوه بچه ها زمانیکه هستی هاپو میشود.

بیتا:مبینا دو دقیقه ساکت باش بذار ما هم یه چیزی بگیم_تو...تومگه 
جز قربون صدقه رفتن سهند جونت داری بگی_مثل تو خوبه چیزدیگه ای 

 که از دوست پسرای رنارنگم تعریف کنم.
 _من تنوع طلبم عزیزم هرچیزیو به اندازه ی زیاد و در ابعاد مختلف میخوام.

 من:االن منظورت از این چیز چی بود؟.
با این حرف من جمع یه دفعه ای ترکید همه برگشتن بهمون نگاه کردن 

یون خنده بچه ها رو به سکوت دعوت کردم.جای خالی ایدا توی درم
 جمعمون بیداد میکرد.

 فکر میکنم دوساعتی بود با بچه هابودم که تلفنم زنگ زد.مارال بود
_جانم؟_هستی چرا نمیای مهمونا میرسن االن_چه خبره هنوز ساعت پنج 

در منو و نیمه_تو تا حاضر شی ساعت میشه ده پاشو بیا جون مارال اینق
 حرصم نده_خیله خب چشم االن میام امردیگه

 _قربونت برم خداحافظ.
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رو به بچه ها گفتم:خب دیگه من باید برم امشب مهمون داریم دیر برسم 
مارال خفم میکنه...مبینا:منم قرار دارم االناست که بیان دنبالم_ای تو که برو 

 بمیر...
راه افتادم.از شانس گند من از بچه ها خداحافظی کردم و به سمت خونه به 

به خاطر شدیدی بارون ترافیک زیادی بود به طوری که یک ساعت و نیم 
 طول کشید تا برسم به خونه.وقتی رسیدم مارال سرمو خورد از بس غر زد.

با بی حوصلگی موهامو با سشوار خشک کردم.اصال نیازی به اینکه کاری 
داشت قسمت باالی موهامم روشون انجام بدم نبود پایینش فرخیلی نازی 

 یک ِتِله پر نگین مشکی زدم و قسمتیشم به صورت کج ریختم توی صورتم.
همون لحظه مارال وارد اتاق شد با دیدنم لبخندی از روی رضایت زد و 

 گفت:قربونت برم که اینقدر نازی.
_مارال االن خیلی اعصابم خورده اصال این چه وقته مهمون دعوت کردنه 

 خب.
 غر نزن بیا بگیر بشین. _اینقدر

دستمو گرفت روی صندلی نشوند از روی میز ریملو برداشت جدی 
 گفتم:من از این چیزا نمیمالم به صورتم ها گفته باشم.

_مگه دست خودته وقتی من بگم تو که حاضر نمیشی رو حرف خواهری 
 بزرگت حرف بزنی مگه نه.

سمو نپوشیدم.مارال ده _وااااای دیوونه ام کردی زود کارتو بکن هنوز لبا
دقیقه ای وقتمو گرفت و وقتی از کارش رضایت پیدا کرد از اتاق بیرون 

 رفت.
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نگاهی به خودم توی اینه انداختم.اوف بابا چه تغییری کرده بودم هیچوقت 
 فکر نمیکردم با یه سایه ملیح سبز رنگ اینقدر تغییر کنم.

 رشون بیشتر شده بود.مژه هام که به خودی خود فر داشت به خاطر ریمل ف
ارایشمو با یه مداد مشکی که زیر چشم کشیدم و رژلب کالباسی و یک برق 

 لب کامل کردم.
از اون لحظه تصمیم گرفتم طریقه ی استفاده از ریملو حتما از مارال یاد 

 بگیرم. 
 مرحله ی اخر که جزو سخت ترین مراحل بود مرحله ی انتخاب لباس بود.

همیشه روی ظاهرم خیلی حساسه.برای همین لباس  میدونستم داداش طاها
انتخاب کردن کار سختی بود از بین تمام لباسام دو تاشونو برداشتم یکیش 

یه تونیک قرمز مشکی بود که قدش تا زانوم میرسید و روش کاردستای خیلی 
خیلی قشنگی داشت بعدیشم که یه کت لی تیره رنگ بود که اگه میخواستم 

ار لگ کرم میپوشیدم.ولی خودم از توینکه بیشتر خوشم بپوشمش با یه شلو
 اومد کت شلوار زیادی سنگین بود.

تونیک رو پوشیدم و در اخر ساقای مشکیمم به پام کردم.توی اینه یه 
 ب*و*س برای خودم فرستادم.

کفشای صندل مشکیمم که داداش طاها از لندن برام خریده بود پام 
الپرسی از پایین به گوشم رسید.نگاه کردم.همون لحظه صدای سالم و احو

 اخری توی اینه به خودم انداختم و راهی سالن شدم.
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وقتی من به سالن رسیدم همه پشت به من توی پذیرایی نشسته بودن.قبل از 
 اینکه من بیام لباساشونم عوض کرده بودن.

با صدای کفشام همه به سمتم برگشتن...با دیدنشون لبخند روی ل*ب*م 
 خشک شد.

 یـــــــــا خود خدا اینا اینجا چیکار میکنن.؟؟؟خدایا رحم کن.
 با صدای زنی که به سمتم میومد به خودم اومدم.

زن با مهربونی به سمتم اومد و در اغوشم گرفت با لبخند 
 گفت_ماشاا...خدا تو خلقتش هیچی کم نذاشته شما چقدر زیبایی عزیزم.

یی که مارال برام کشید به خودم من که هنوز توی بهت بودم با چشم و ابرو
اومدم و فوری گفتم:متشکرم نظر لطفتونه.فقط عذر میخوام ولی من افتخار 

 اشنایی با چه کسیو دارم؟؟.
کمی ازم فاصله گرفت و با لبخند گفت:من نوشین هستم دخترم_خوشبختم 

نوشین خانوم_خواهش میکنم با من راحت باش نوشین صدام کن_چشم 
 حتما.

ا رو به من گفت:هستی جان با نوشین خانوم که اشنا داداش طاه
 شدی.ایشون اقا کامیار و ایشونم پسرشون هومن جان.

میخواستم بگم نیازی به توضیح نیست داداش متاسفانه و از شانس گند من 
پدر شریک شما باید همون روانشناسی باشه که من مخفیانه رفتم پیشش و 

 م.گل پسرش همونیکه امروز توی مطب دید
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به سمت اقا کامیاررفتم و دستای سردمو توی دستش گذاشتم به ارومی 
گفت:نگران هیچی نباش دخترم اتفاقی قرار نیست بیوفته منو تو امشب 

 اولین باریه که همدیگه رو مالقات میکنیم...
وای خدا یه دفعه ای ارامش به وجودم سرازیر شد لبخند گرمی تحویلش 

 دادم.
هومن مقلب به کوه غرور رفتم.دستشو به سمتم دراز و در اخر به سمت اقا 

کرد و با لحنی گرم گفت:از دیدار شما بسیار خوشحالم تعریفتونو از طاها 
 جان و مارال خانوم زیاد شنیدم...

اوه اوه چقدر با صبحش تغییر کرده یکی نیست بگه نه به صبح که خودشو 
 میکنه. کشت تا یه سالم کرد نه به االن که اظهار خوشبختیم

فکر کنم علت تعجبمو فهمید چون یه پوزخند زد اون لحظه دوست داشتم 
خفش کنم پسره ی مغرورو.چون توی جمع بودیم مثل خودش مودبانه 

 گفتم:_متشکرم از لطف زیاد شماست.
 رو به جمع گفتم:بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید.

ت تظر زیارتهمگی نشستیم نوشین خانوم رو به من گفت:من مشتاقانه من
بودم هستی جان.االن به مارال جان حق میدم که اینقدر دلتنگت بشه راستی 

 درست تموم شد انشاا...
_مدرک فوقمو گرفتم اگه خدا بخواد کمی که کارام به روال قبلیش برگرده 

 امکان داره برای دکترا بخونم.
 _انشاا... توی بیمارستان مشغول به کار شدی؟
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 فته ازهفته ی اینده کارمو شروع میکنم._خیر اگه اتفاقی نیو
_خب خدا روشکر اقا طاها باید به مناسبت برگشت هستی جان یه مراسم 

 بزرگ ترتیب بدی.
_واال نوشین خانوم من خواستم ولی هم خود هستی مخالفه و هم اینکه 

 وقت نشده...
داداش راست میگه چندین بار خواست یه مراسم به مناسبت برگشت من 

لی من مانعش شدم فقط به همراه مارال به بزرگترا یه سری زدیم تا بگیره و
 دلخور نشن.

اقا کامیار:چرا مخالف؟_نمیدونم کامیار خان از خودش بپرسین...اقا 
کامیار رو به من گفت:مطمئنا دلیل مهمی برای جلوگیری از گرفتن این 
مهمونی داشتی درسته؟در هر صورت شما بعد از چهارسال برگشتی یه 

 مهمونی کوچیک الزم بوده.
_راستش من بعد از مدت تقریبا طوالنیی برگشتم ایران همونطورم که گفتم 

میخوام به زودی مشغول به کار بشم ترجیح دادم به صورت حضوری از 
چند بزرگتر دیدن کنم و مهمونی رو به یک زمان دیگه موکول کنم_چه برنامه 

 ستین_متشکرم.ریزی به جایی مشخصه واقعا خانوم عاقلی ه
کمی بعد هرکسی مشغول به صحبتی شد تازه وقت کردم با دقت بیشتری 
اطرافمو ببینم.اقا کامیارو که از قبل میشناختم واما نوشین خانوم.یه خانوم 
بسیار کماالتی و اجتماعی که از قبل مارال بهم گفته بود استاد دانشگاهه 

یشی ابروها باریک درست مثل خود مارال.چهره ی زیبایی داشت چشای م
یه کت دامن شیری رنگ به تن داشت که خیلی زیبا ترش 165قد تقریبا 
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کرده بود.نگاهی به مارال انداختم اونم یه کت دامن یاسی خیلی خوشگل 
 که سلیقه ی داداش بود رو پوشیده بود.

مارال صورت گرد و چشای عسلی داشت.توی صورتش تنها یه چیزش به 
بینی قلمیش بود وگرنه رنگ چشمش با بابا و حامد من شباهت داشت و اون 

 یکی بود و ل*ب*ا*شم مثل لبای مامان ظریف بود.
توی خانواده ی ما فقط من چشم سبز در اومدم وگرنه بابام و حامد و مارال 

 چشاشون عسلی رنگ بود و مامانمم قهوه ای تیره.
و  ناخوداگاه چشمام به سمت کوه غرور که مشغول صحبت با داداش 

 پدرش بود کشیده شد.
قدبلند چهارشانه اندام رو فرم و ورزشکاری چشماش کامال مشکی رنگ 

 موهاشم همینطور.
در کل صورت کشیده و خاصی داشت و مهمتر از همه مهمترین شناسه ی 

یک مرد ایرانی که چشای مشکی رنگ بود رو در خودش داشت رنگ 
 چشاشو از پدرش به ارث برده بود.

ید  به همراه شلوار کتون مشکی به تن داشت موهاشم رو به یه تیشرت سف
باال حالت داده بود.تا خواستم چشم ازش بگیرم به سمتم برگشت و توی 
چشام خیره شد...وااای فکر کنم فهمید دوساعته بهش خیره شدم.ولی نه 
من طوری نگاش نمیکردم که بفهمه.در هر صورت این شد دومین سوتی 

 امشب.
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خواهی کوتاهی کرد و خواست برای اوردن نوشیدنی جمعو ترک مارال عذر 
کنه که من مانع شدم و گفتم که اون بشینه و این کارو به من 

بسپاره.)مستخدممون برای مدتی مرخصی گرفته بود و داداشم هنوز فرصت 
نکرده بود مستخدم دیگه ای استخدام کنه(در برابر نگاههای تحسین بار اقا 

انوم به اشپزخونه اومدم.نفس عمیقی کشیدم.نمیدونم چرا کامیار و نوشین خ
 امشب اینقدر استرس داشتم.

لبخندی زدم و با خودم فکر کردم که هومن با اون تصوری که من ازش 
 داشتم کلی تفاوت داشت.

فنجونا رو داخل سینی گذاشتم و بعد از اینکه داخلشون قهوه ریختم با کمی 
 فتادم.تاخیر به سمت پذیرایی به راه ا

اول از همه سینی رو در مقابل اقا کامیارو نوشین خانوم گرفتم و بعد از اون 
مارال و داداش طاها.خب ادب حکم میکرد اول از بزرگترا پذیرایی کنم 

 دیگه.
خم شدم و سینی رو مقابل هومن گرفتم.همزمان با جلو اومدن دستش کمی 

ر شد سرم رو از موهام روی سینی پخش شدوکمی رو دست هومن سرازی
 باالتر گرفتم و گردنم رو تکون دادم تا موهام عقب بره عجب افتضاحی شد.

 هومن فنجون رو برداشت.با لحن گرم ودوستانه ای تشکر کرد.
بعد از اینکه برداشت خواستم برگردم سرجام که دیدم مهرسا اونجا نشسته 

 روی یک صندلی خالی بیشتر نبود و اون یکی کنار هومن بود به ناچار
 همون نشستم.
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فنجون قهوه امو از داخل سینی برداشتم در همون لحظه صداشو شنیدم که 
گفت:ببخشید شما هم توی زحمت افتادین.لبخندی زدمو گفتم _خواهش 

 میکنم این چه حرفیه زحمتی نیست.
یادم اومد اینقدر سریع سینی رو از جلوش کنار کشیدم که شکر نریخته 

 نمیریزین؟بالفاصله گفتم:شما شکر 
_خیر تلخ  میخورم...ناخواسته گفتم:چه وجه تشابهی منم قهوه ی تلخو 

 بیشتر ترجیح میدم. 
فقط به زدن یه لبخند بسنده کرد.منم دیگه چیزی نگفتم.سکوت بینمون با 

 صدای اون که کامال میشد فهمید قصد اذیت کردن داره شکست
خانوادتون بروز _راستی شما که من و پدرم رو میشناختین چرا جلوی 

 ندادین..
 نه مثل اینکه این امشب قصد داره اعصاب منو به هم بریزه.

 دوباره در قالب همون هستی مغرور فرورفتمو گفتم:دلیلش کامال شخصیه..
هومن لبخند بدجنسی زد و رو به داداش طاها گفت:امروز جلوی مطب بابا 

شته ماره ای چیزی نذانمیدونم کی زده بود به پشت ماشینم رفته بود_واقعا ش
بود؟_چرا شمارشو گذاشته بود ولی من هنوز وقت نکردم بهش زنگ بزنم 

هرچند اتفاق خاصی نیوفتاده.یکی از بچه ها که ماشینشو دیده بود میگفت 
ازرا سفید بوده رانندشم یه خانوم بوده انگاری...داداش طاها لبخندی زد و 

شین هومن اخه تو هم ماشینت رو به من گفت:هستی احتماال تو نزدی به ما
 ازرا ی سفیده...
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اوه اوه پس اون ماشینه مال این بوده واقعا کم کم دارم به این موضوع پی 
 میبرم که بدشانس ترین ادم روی زمینم...

ولی مطمئن بودم فهمیده اون ادم من بودم ماشینمم که توی پارکینگ 
ین همه ادم ازرا دارن در دیده...به داداش با لبخند مصنوعی گفتم:وا داداش ا

 .ضمن من امروز اصال سمت خیابون)...(نرفتم

 داداش با تعجب گفت:هستی تو از کجا میدونی مطب اقا کامیار کجاست.
 یا خدا سوتی از این خفن تر...

خدایا به جون خودم اگه اینبار کمکم کنی این سوتی رو جمعش کنم دیگه 
هااااان فهمیدم رو به داداش هیچوقت دروغ نمیگم فکر کن فکر کن هستی.

گفتم:کارت ویزیت جناب رضائی رو چند وقت پیش دست یکی از بچه ها 
دیدم برای کارای پایان نامش از ایشون کمک گرفته بوداز همونجا حدس 
زدم_اهان که اینطور...نفسی از سراسودگی کشیدم که صدای ارام هومن 

 ماشین بنده..باعث شد به سمتش برگردم_این یعنی شما نزدی به 
زیر لب گفتم:یه شکستگی جزئی بود بعدا حساب میکنم باهاتون االنم 

 لطفا دیگه ادامه ندین...
صدای تلفنم مانع ادامه بحث از جانب هومن شد..با دیدن مخاطب 

 لبخندی زدم و رو به داداش گفتم:مهرداده داداش.
 _جدی خب جواب بده قطع نشه_چشم.

رقرار شد.._سالاام هستی خانوم_سالم دکمه ی اتصالو زدم و تماس ب
 خوبی؟_مرسی تو خوبی؟

 _چند لحظه گوشی دستت باشه.
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رو به جمع گفتم:عذر میخوام من با اجازتون برم تلفنو جواب 
 بدم..اقاکامیار:برو دخترم راحت باش.

جمعو ترک کردم و به حیاط اومدم.مطمئن که شدم کسی صدامو نمیشنوه 
دین.االنم زنگ نمیزدی دیگه اصال شاید من گفتم:چه عجب یادی از ما کر

 تصادف میکردم یه کاریم میشد تو نباید زنگ بزنی یه خبر از من بگیری.
مهرداد میون خندش گفت:اووووه چه دل پری داری مهلت میدی منم یه 

چیزی بگم یا نه.در ضمن بار اخرت باشه حتی به شوخی از این حرفا 
 بزنی)منظورش تصادف بود(.

 خیلی بی معرفتی._ واقعا 
 _خیله خب بابا قبول سرم شلوغ بود به خدا.

_باشه قبول کردم حاال چی شده یادی از ما کردی._خوب بود یادم انداختی 
 زنگ زدم بگم ما فردا ظهر میرسیم حتما بیای فرودگاه استقبال.

_اخی پررو نمیشی اونوقت...زد زیر خنده و گفت_شوخی کردم زنگ زدم 
میایم همین صنم میگفت خیلی دلت برام تنگ شده گفتم بگم فردا داریم 

 گ*ن*ا*ه داری.
_ضف کردم از خنده صنم خدایه دروغه تو چرا بارور کردی_هان یعنی تو 
دلت برای داداشت تنگ نشده_هرچقدر تو دلت برای خواهرت تنگ شده 

دل منم دوبرابر برای داداشم تنگ شده_پس به خودم امیدوار باشم چون من 
دلم برات تنگ شده زلزله_میدونستم نیازی به گفتن نبود راستی فردا واقعا 

دقیق چه ساعتی میرسین_براچی؟_برای اینکه بیام فرودگاه دیگه_الزم 
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نکرده تنها بیای فرودگاه_اوه اوه داداش غیرتی اگه قول بدم تنها نیام 
چی؟_اونوقت شاید بهت بگم_خب پس بگو_فردا تقریبا ساعتای 

 ایرانیم.12
اااای اخ جون دلم اینقدر تنگ شده یکم دستت بندازم پس من فردا حتما _و

 میام.
 _بدجنس  پس فعال کاری نداری؟

_نه برو بخواب فردا تو هواپیما خوابت نبره راستی مسواک یادت نشه 
 بای_خداحافظ شیطون.

تلفن رو قطع کردم و کمی به اسمون خیره شدم.ستاره ها بیشتر از هروقت 
 درخشنده بودن.دیگه ای 

 بعداز این که کمی به اسمون نگاه کردم به داخل برگشتم.
 داداش با دیدنم گفت:چی شد هستی جان نگفتن کی میان.

 سرجای قبلیم نشستم و گفتم_چرا انشا...فردا ساعت دوازده ایرانن.
_خداروشکر.پس حسابی به نفع من شد مهرداد فردا که برگرده یه نیروی 

فه میشه.کار من و هومنم کمتر میشه.راستی هومن تو دیگه هم بهمون اضا
 توی اخرین سفرت مهردادو دیدی؟

_اره  کلی هم بهم کمک کرد وگرنه کارم به این زودیا راه نمیوفتاد در ضمن 
قبل از اونم یه چندباری باهاش ارتباط تلفنی داشتم.)مهرداد توی این 

ا مشورت داداش انجام چهارسال کارایی که مربوط به خارج ایران میشد رو ب
میداد و این چهارسالی که از ایران دور بود به هیچ وجه توی شراکتش 

 باداداش مشکلی بوجود نیاورد(.
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من:ولی داداش من فکر نمیکنم مهرداد بتونه بهتون کمکی بکنه چون اوال که 
 خسته است دوما وقتی خستگی بگیره باید بره دنبال کارای ازدواجش.

 ت:ازدواج؟مگه مهرداد میخواد ازدواج کنه؟داداش با بهت گف
 _اینطور به نظر میرسه.

با صدای نوشین خانوم به سمتش برگشتم:هستی جان فکرمیکنم تو از این 
 موضوع زیاد خوشحال به نظر نمیرسی درسته؟.

اوه این چه زن تیزی بود اگه نمیشناختمشون فکر میکردم این روانشناسه نه 
 کامیارخان.

اقا کامیار کشیده شد با نگاه دلگرم کننده ای بهم چشم نگاهم به سمت 
دوخته بود.چقدر نگاههای این مرد به من ارامش میداد.)قابل به ذکره که اقا 

 کامیار راجب نامزدی من و مهرداد هیچی نمیدونه(
لبخندی زدم و در پاسخ به سوال نوشین خانوم گفتم:نه اصال اینطور نیست 

مهرداد مثل داداشم میمونه مگه میشه یه خواهر اتفاقا خیلیم خوشحال شدم 
 از ازدواج داداشش ناراحت بشه.

 لبخندی زد و با تکون دادن سرش حرفامو تایید کرد.
توی یک ساعت اول فکر میکردم نوشین خانوم یه خانوم پرحرف و البته 

بسیار کنجکاوه ولی بعد در طی سه ساعت اینقدر ازش خوشم اومد که حد 
 هربون بود.نداشت خیلی م

در کل واقعا به حرفهای داداش طاها ایمان اوردم با یه بار مالقات حسابی 
شیفته ی اون خانواده شدم البته به جز هومن از اون که نه تنها خوشم نمیومد 
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بلکه دائما دوست داشتم ضایعش کنم یا با حرفام یه جورایی تحقیرش کنم 
مون یه جلسه این موضوع کامال چون خیلی از باال به ادما نگاه میکرد توی ه

 از رفتارش هویدا شد.
رو نشون میداد نمیدونم  2به ساعت روی میز کنار تخت نگاهی انداختم

 چرا بیخوابی زده بود به سرم اونم از نوع شدیدش.
کمی جابه جا شدم ولی هیچ فایده ای نداشت.ذهنم خیلی شلوغ بود از یک 

داعی میشد و از طرف طرف صحنه به صحنه ی امشب جلوی چشمام ت
 دیگه ناخواسته چهره ی شیده و مهرداد میومد توی ذهنم.

یعنی واقعا من از این موضوع ناراحت بودم.جوابش کامال مشخصه به هیچ 
وجه ناراحت که نیستم بماند خیلیم خوشحالم حداقل اینطوری مهرداد 

بهم کامال منو از ذهنش پاک میکنه ولی نمیدونم چرا یه جورایی یه حسی 
میگفت شیده توی اینده ات یه تاثیر منفی میذاره یه حسی مثل نگرانی یا 
هرچیز دیگه ای.اینقدر به همین مسائل فکر کردم که نفهمیدم کی چشام 

 گرم شد و به خواب رفتم. 
******* 

توی اینه نگاهی به خودم انداختم.سارافن لی تا باالی زانو،شلوار لی 
بودم صدای مارال برای سومین بار به مشکی،شال سفید.از خودم راضی 

چرا نمیای؟_اومدم..کیف دستی 12گوشم رسید_هستی دیر شد ساعت 
مشکیمو هم برداشتم و به سمت سالن رفتم.داداش و مارال روی مبل نشسته 

 بودن و در انتظار به سرکیبردن لبخندی زدم و گفتم:منتظر یارین؟
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گه دیدیش بگو داداش:نخیر منتظر یه خانوم شیک و زیباییم ا
مااینجاییم_انتظار تموم شد اون خانوم االن جلوتون ایستاده....مارال از 

جاش بلند شد دست داداشو کشید و گفت:اگه به امید شما دوتا باشم 
 فرداهم به فرودگاه نمیرسیم.

 فرودگاه...
 با دقت به افراد حاضر در سالن چشم دوخته بودم.

با دیدن مهرداد چمدون به .بوی تنهایی از این مکان متنفرم بوی غربت میده
 دست لبخندی زدم و گفتم:باالخره اومدن بیاین بریم اونجان.

به سرعت خودم رو بهشون رسوندم.در اغوش صنم فرورفتم و با خوشحالی 
 گفتم:چه عجب تشریف اوردین دوساعته ما رو اینجا کاشتین.

 _الهی من فدات بشم دلم خیلی برات تنگ شده بود خیلی.
 _اوه خیله خب بابا صحنه رو هندیش نکن کلی حرف دارم برات.

_منم همینطور...صدای شیطون مهرداد اومد که گفت:منم میخوام.به 
سمتش برگشتم و نگاهی بهش انداختم..پیراهن چهارخونه طوسی به همراه 
یه شلوار مشکی پاش بود لبخندی زدمو و گفتم:چی میخوای_از همونایی 

خندم پررنگتر شد رفتم توی ب*غ*لش.این چیزا برای که به صنم دادی.لب
خانوادم کامال عادی بود.مهردادم خیلی تغییر کرده بود دیگه هیچ وقت 

 حرفی از موارد ممنوعه)دوست داشتن من(به زبون نیاورده.
خواستم لب باز کنم و شروع کنم به غرغر کردن که صدای اشنای زنانه ای 

چهره ای درهم رفته داشت براندازم  باعث شد به عقب برگردم.شیده با
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میکرد.دستم رو به سمتش دراز کردم و گفتم:سالم شیده خانوم حالتون 
 خوبه؟.به سردی دستمو در دست گرفت و گفت:سالم متشکرم.

رفتار سردش باعث تعجبم شد به مهرداد نگاهی انداختم حواسش به ما نبود 
 ور.و مشغول صحبت با داداش و مارال بود صنمم همینط

اخمی کردم در جلد غرورم فرو رفتم عادت نداشتم به کسی که بهم کم 
محلی میکنه گرم بگیرم.گفتم:شماهم همراه مهرداد بودین؟_بله غیر منتظره 

بود براتون؟_راستشو بخواین بله_ناراحت شدین._چرا باید ناراحت 
 بشم_چراشو خودتون بهتر میدونین.

ه میکشت.خواستم جوابشو بدم که چه زود به قولی داشت گربه رو دم حجل
 با صدای مارال به سمت اونا رفتیم و دقایقی بعد از فرودگاه خارج شدیم.

مهرداد صنم و شیده رو جلوی خونه مهردادشون پیاده کردیم اصرار مارال 
برای اینکه شب بیان خونه ی ما و شامو کنار هم بخوریم بی نتیجه موند ولی 

تما یه شبو به قول خودشون مزاحم بشن.شیده قول دادن که هفته ی اینده ح
وقتی داشت وارد خونه ی مهردادشون میشد به سمتم برگشت و پوزخندی 
 زد.باید خیلی زود سوء تفاهمی که راجبم براش پیش اومده رو از بین ببرم.
یاد حرفای بابا افتادم"هستی جون بابا هیچوقت به هیچ دلیلی دل کسی رو 

ر برابر خیلی چیزا سکوت کن ولی دل کسیو نشکن نشکن حتی اگه میتونی د
هیچوقتم نذار کسی راجبت فکر بدی بکنه اگه چنین اتفاقی افتاد خیلی 

 سریع رفع سوء تفاهم کن چون طرف مقابلت خیلی اذیت میشه"
اگه مثل قبل بودم مثل هشت سال پیش االن با یاداوری بابا زود گریم 

دن قهر کردم از وقتی ایدا رفته از وقتی میگرفت ولی االن نه االن با گریه کر
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فهمیدم هرجا باشم سرنوشت روبه روم قرار میگیره دیگه با خودم عهد بستم 
 که اشک نریزم.

وقتی گریه میکنم احساس ضعف میکنم احساس بی پناهی ولی من بی پناه 
نبودم من داداشو داشتم مارالو مهرسا رو مهردادو همه ی اینا جزوی از 

 من بودن.خانواده ی 
من دوست نداشتم شیده راجبم فکر بدی بکنه چون با شیوه ای بزرگ شدم 
که دل شکستن وناراحت کردن دیگران توش برام به عنوان یه خطای بزرگ 

 قرار گرفته.
خیلی جاها میتونستم جواب افرادی که بهم توهین میکردن رو بدم خیلی 

همون لحظاتی که  وقتا میتونستم از غرورم محافظت کنم ولی درست توی
میخواستم جواب کسیو بدم چهره ی پدرم میاد جلوی چشمم این اعتقاد منه 

 مراقبت از غرور یه دنیا با شکستن دل یه نفر فرق داره.
بعضی جاها ادم با سکوت باعث خجالت طرف مقابلش میشه یا حتی 

 باعث تحسین دیگران.
تی_بله _چرا با صدای مارال از افکارم بیرون کشیده شدم_هستی..هس

جواب نمیدی دوساعته دارم صدات میکنم_ببخشید توی فکر بودم بفرما 
چیکارم داشتی؟_کار خاصی ندارم میگم پیاده شو رسیدیم...نگاهی به 

 اطرافم انداختم روبه روی خونه بودیم.چقدر زود رسیده بودیم.
م اراز مارال پرسیدم:تو میری جایی؟_اره یه سری کاردارم باید انجام بدن د

 مهرسا امروز کالس فوق العاده داشته االن میرسه_باشه پس فعال.
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رو به داداش گفتم:داداش شب یکم زودتر بیا پیش هم باشیم من از چند 
روز دیگه باید کار تو بیمارستانوشروع کنم وقت نمیکنم ببینمتون_اطاعت 

 مامر دیگه ای باشه_فعال که نه فکر میکنم اگه چیزی بود زنگ میزنم میگ
 بهتون.

 از هردوشون خداحافظی کردم و از ماشین پیاده شدم.
 وارد خونه شدم.راهم رو به سمت االچیق کج کردم.

روی صندلی نشستم این االچیقو داداش طاها برای مواقع بارونی تهیه کرده 
بود.اونم مثل من عاشق بارون بود.یه نفر دیگه هم خیلی بارونو دوست 

دیدمش حقیقت اینه که مدت زیادیه دارم فیلم داشت یه اشنا که مدتهاست ن
شادبودنو بازی میکنم وگرنه خیلی مواقع بوده که به خاطر اطرافیانم لبخند 

 میزدم و توی تنهائیام اشک نریختم ولی پر از غم بودم.
اره این من بودم هستی اتشین دختر اردالن اتشین فوق لیسانس تجربی 

ست و چهارساله.یه دختر تنها که شاخه پزشکی چندهفته ی دیگه میشم بی
از دوره ی نوجوونیش باوجودیکه نشون نمیداد ولی خیلی گرفته است.شدم 

مثل هشت سال پیش،دارم فیلم شاد بودنو بازی میکنم.تنهایی دوست و 
رفیقم بود.یه دختر تنها که توی دوره ی جوونیش تصمیم داره تا اخر عمر با 

 دیگه به کسی دل نبنده. همین تنهایی زندگی کنه تصمیم داره
ولی ایا میشد دفعه ی پیشم با خودم عهد بستم که دیگه به کسی دل نمیبندم 
ولی بدجورپاسوز ایدا شدم.واقعا چرا ما ادما اینجورییم میدونیم عاقبت دل 

بستن تنها شدنه ولی بازم تا از یکی جدا میشیم به یکی دیگه دل میبندیم 
 مثل اعتیاده ترک کردنش خیلی سخته.بعضی اوقات فکر میکنم دل بستن 
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. 
اون موقع فکر میکردم دیگه چیزی ندارم که سرنوشت بخواد ازم بگیرش 

ولی کامال در اشتباه بودم من ناخواسته پا در مسیری گذاشته بودم که هنوزم 
میگم از انتخابش به هیچ وجه ناراحت نیستم چون شیرینی اولش خیلی 

رو پشت سر هم میگذروندم بدون اینکه  بیشتر از تلخی اخرش بود.روزها
بدونم در اینده چه چیز در انتظارمه ولی اعتراف میکنم که اونروزا از بهترین 
روزای عمرم بود روزایی که توشون غرور برام بی معنی شده بود و فقط دنبال 
یه چیز بودم چیزی که سرنوشتمو به کلی تغییر داد و منو وارد مسیر جدیدی 

 ر داد.از زندگی قرا
 ))بخش دوم:داستان عاشقی((

با عجله کفشام رو پوشیدم و از خونه بیرون اومدم.امروز باید برای کامل 
کردن یه سری از مدارکم به کلی جا سربزنم.سریع خودمو به در حیاط 
رسوندم خیابونی که باید میرفتم یه خیابون تازه تاسیس بود و من چون 

نمیدونستم چجوری باید به اونجا برم اژانسم چهارسال توی ایران نبودم 
متاسفانه ماشین نداشت و وقتم نداشتم که بخوام منتظر بمونم.خودمو از در 
 بیرون انداختم و لب باز کردم که داداشو صدا کنم که چشمم به هومن افتاد.
از شدت عجله نزدیک بود بخورم زمین دستمو از در گرفتم تا بتونم تعادلمو 

کنم.کمی که نفسم سرجا اومد دستمو از روی در برداشتم و صاف حفظ 
 ایستادم.

 گفتم:سالم اقا هومن صبحتون بخیر.
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هومن که تا اونموقع با تعجب بهم خیره شده بود به خودش اومد و 
 گفت:سالم صبح شماهم بخیر.

 داداش با تعجب گفت:هستی چرا اینقدر شتابانی؟چیزی شده.
م میشه تند تند گفتم:داداش میشه منو برسونین تازه یادم اومد داره دیر

خیابون)...(دیرم شده باید برم مدارکمو کامل کنم ترسیدم شما برین برای 
 همین اینقدر عجله داشتم.

داداش در حالیکه سعی میکرد خندشو کنترل کنه نگاهی به پشت سرم 
 انداخت پرسشگرانه پرسیدم:

 چی شده داداش به چی نگاه میکنین؟
م ببینم کسی دنبالت کرده اینقدر تند تند حرف میزنی_یعنی _میخوا

نفهمیدین چی گفتم؟_چرا فهمیدن که فهمیدم ولی خب یه مشکلی 
هست_چه مشکلی؟_اینکه من همین االنم دیرم شده یه جلسه ی مهم دارم 

چرا با اژانس نرفتی؟_ِا داداش اذیت نکن دیگه اژانس ماشین نداره_خب 
که دانشمندین داداش این خیابونه تازه تاسیسه  چرا خودت نمیری؟_واقعا

 من چجوری باید برم وقتی نمیدونم کجاست.
 نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:دیر شد داداش چیکار کنم.

صدای هومن باعث شد به سمتش برگردم_طاها جان شما به جلست برس 
 من هستی خانومو میرسونم.

 دیش سریع خودتو برسون_راست میگی اینم خوب فکریه پس وقتی رسون
 شرکت.
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با تعجب به داداش نگاه کردم چه بی رودروایسی زود قبول کرد داداش که 
تعجبمو دید لبخندی زد و گفت:هنوز مونده تا به رابطه ی منو هومن واقف 

بشی ما اصال با هم تعارف نداریم پس من برم که دیر شد هومن تو هم 
 سریع خودتو برسون.
الفاصله سوار ماشین شد و به راه افتاد..هیچوقت فکر داداش اینو گفت و ب

 نمیکردم داداش با یه نفر اینقدر راحت باشه.
خطاب به هومن گفتم:اقا هومن شما به کارتون برسین من میرم سرخیابون 

 خودم با یه ماشین میرم.
در ماشین رو باز کرد و در همون حال گفت:سرخیابون مکان مناسبی برای 

 وم نیست بفرمایید سوار شید.ایستادن یه خان
 اوه مامانم اینا االن این یعنی غریتی شدن؟به حق چیزای نشنیده و ندیده.

 صداشو شنیدم که گفت:فکر کنم گفتین دیرتون شده.
 اوه راست میگه دیرم شد رفتم و سوار شدم دقایقی بعد به راه افتادیم.

عمیقی  بوی عطرش در تمام ماشین پیچیده بود چشامو بستم و نفس 
کشیدم چه بوی محشری داشت.به خودم که اومدم تازه فهمیدم چیکار کردم 

 خداروشکر ندید وگرنه حسابی دستم مینداخت.
پنج دقیقه ی اول در سکوت گذشت لب باز کردمو گفتم:ماشینتونو بردین 

 تعمیرگاه؟
 _مشکل خاصی نداشت که نیازی به تعمیرکار داشته باشه.
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مبلغی که شما تایین کنین رو بپردازم االنم  _در هرصورت من حاضرم هر
اگه الزم بدونین کارت عابرم رو بهتون بدم که در صورت نیاز ازش استفاده 

 کنین.
_ گفتم که مشکل خاصی نداشت شما هم نیازی نیست هردقیقه بابت این 

 مسئله پوزش بخواین و حرف خسارت رو پیش بکشین.
رروی مغرور بی ادب بی جاش بود جفت پا برم تو دهنش پسره ی پ

فرهنگ.برای اینکه حرصش بدم عابرمو روی داشبورت گذاشتم و 
گفتم:عادت ندارم زیر ِدین کسی باشم رمزشم اگه خودکار خدمتتون هست 

بدین تا براتون یادداشت کنم.در ضمن شما اینکار منو پای عذرخواهی 
م ننویسین من از سر غفلت با ماشین شما برخورد کردم که حاال ه

خسارتشو کامال پرداخت میکنم پس نیازی نمیبینم در این بین از کسی عذر 
 خواهی بکنم.

به وضوح عالئم عصبانیت در چهره اش دیده میشد یه حسی بهم گفت اگه 
 یه کلمه ی دیگه حرف بزنم از پنجره پرتم میکنه بیرون.

 م.رصداشو شنیدم که گفت:نیازی به اینکارا نیست من خسارتو از طاها میگی
این حرفش به این معنی بود که میره همه چیو لو میده.اول کاری چه نقطه 

ضعفی دادم دستش بهتره سریع قضیه ی روانشناسو به داداش ومارال بگم از 
اونجایی که کم اوردن تو خونم نبود خیلی خونسرد گفتم:نه دیگه چه کاریه 

مبلغ مورد  داداشو تو زحمت نندازین همین سرراهمون یه بانک هست برید
 نیازتونو برداشت کنین.
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همزمان با اتمام حرفم ماشین رو گوشه ای نگه داشت به سمتم برگشت و 
 گفت:تابحال کسی بهتون گفته رفتاراتون خیلی بچه گانست.

خون خونمو میخورد ولی با خونسردی ذاتیم جواب دادم_خیر شما اولیش 
 بودین...

دوبار برخورد با شما میتونه به  _صادقانه به نظر نمیرسه چون هر ادمی با
چنین نتیجه ای برسه.واقعا که مارال خانوم هیچ گونه شباهت اخالقیی به 

شما نداره حیف که جلوی طاها مسئولیت رسوندنتونو قبول کردم وگرنه 
همین جا پیادتون میکردم.نگاهی به ظاهرم انداخت و گفت:همین االن به 

 اده روی نیاز دارین شنیدین که میگن پیادهاین نتیجه رسیدم که واقعا هم به پی
روی مانع چاقی بیش از حد میشه فکر میکنم  شما خیلی به این ورزش نیاز 

 داشته باشین.
 نگاه تحقیر امیزی بهم انداخت و دوباره به راه افتاد.. 

من هنوز توی شوک بودم و به نیمرخش خیره شده بودم این االن به من گفت 
 چاق.

رال خودشو کشت نتونست منو چاق کنه من به این الغری چقدر مزخرف ما
هرکس میبینم یه تیکه ای بهم میندازه و میگه یکم خودتو چاق کن.نکنه 

واقعا چاق شدم.نگاهی به خودم انداختم نه مثل قبل بودم اندامم کامال روی 
فرم بود.تازه طبق اخرین باری که وزنمو چک کردم دوکیلو هم الغرتر شدم. 

 بهش خیره شدم.دوباره 
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پوزخندی زد و گفت:حاجت میده_چی؟_چهره ی من اخه دوساعته بهش 
 خیره شدین.

اینبار من بودم که پوزخند زدم با عصبانیت گفتم:همین االن ماشینو بزنید 
 کنار.

 _واقعیت اینقدر تلخه؟
 _مشکل شنوایی دارین گفتم بزنین کنار جناب.

م یرلبی گفت:بعد وقتی میگلبخندی زد و گفت:بسیار خب شوخی کردم...ز
 بچه ای میگه نه...فکر کرد من نشنیدم ولی برعکس خیلیم خوب شنیدم.

با عصبانیت گفتم: هه االن که فکر میکنم میبینم شما عالوه بر مشکل 
شنوایی در بینایی هم مشکل دارین در ضمن از دفعه ی دیگه یه نگاهی به 

د چاق ادم خوبه حتی اگه خودتون داخل اینه بندازین بعد به دیگران بگی
چاقم باشه چاق خوش هیکل باشه نه مثل شما که ادم حالش بد میشه بهتون 

 نگاه کنه. 
_اگه اینطوری اروم میشین مشکلی نداره هرچقدر دلتون میخواد به اندام من 

 توهین کنین حداقل به این وسیله تخلیه میشین.
ک شده برای بار سوم _واقعا برای داداش متاسفم نمیدونه با چه کسی شری

 میگم بزنید کنار.
ماشین رو کناری متوقف کرد از ماشین پیاده شدم شیشه رو پایین کشید.عابر 
رو به سمتم گرفت و گفت:برای دادن صدقه بهتره به مراکز بهزیستی مراجعه 

 کنید خانوم محترم.



wWw.Roman4u.iR  232 

 

 عابر رو از دستش گرفتم نگاه نفرت امیزی بهش انداختم و در حالیه سرم رو
به نشونه ی تاسف تکون میدادم گفتم:از جناب رضائی چنین پسری واقعا 

 بعیده شما احتماال سرراهی نبودین.
همین جمله کافی بود که خشمش رو سر پدال گاز خالی کنه و به سرعت 

 ازم دور بشه.
لعنتی جون به جونتون کنن همتون از دماغ فیل افتاده این.خاک برسر تازه به 

کنن الهی بمیری هستی که سوار ماشینش شدی با اون دوران رسیده ات 
 قیافه ی نهضش.

ولی وجدانی قیافش که هیچ عیبی نداشت چه دروغی بهش گفتم اندام به 
 اون باحالی کجاش حال به هم زن بود.

پدرش باید یه ده جلسه ای طرز برخورد با خانوما رو بهش اموزش بده بی 
 ادب بی تربیت بی نزاکت...

برای ماشین زرد رنگ مقابلم تکون دادم ادرس رو بهش گفتم اونم دستم رو 
مبلغی به عنوان کرایه گفت و به باالخره با کلی دردسر به سمت 

خیابون)...(به راه افتادم هرچند تا همین االنشم به اندازه ی کافی دیر شده 
 بود.

ناخوداگاه ذهنم به سمت هومن پرکشید.خداییش خیلی مغرور بود راستی 
روز ماشین قبلیش همراش نبود.کمی فکر کردم تا مدل ماشینش یادم بیاد ام

اهان فهمیدم یه فراری مشکی رنگ بود.هرروزم با یه مدل ماشین میاد 
 بیرون.
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با یاداوری قیافش وقتی بهش گفتم سرراهی لبخند  گشادی روی ل*ب*م 
 نشست اخی بچم چه بهش برخورد...با صدای راننده که خبر رسیدنمون رو

 بهم داد کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم.
. 

با خستگی کلید رو داخل قفل انداختم و در رو باز کردم...پاهام دیگه رمق 
نداشت از ساعت هشت صبح تا االن که دوبعدازظهره دنبال کارای کامل 
کردن مدارکمم خداروشکر باالخره تموم شد.و ُمهر تائید روی مدرکم زده 

 شد.
رو به اتاقم رسوندم لباسامو در اوردم و با خستگی روی تخت دراز خودم 

کشیدم.قبل از اینکه به چیزی فکر کنم خواب به سراغم اومد و مانع 
 فکرکردنم شد.

 ))سه هفته بعد((
اخرین نگاهمو به پرونده ی روبه روم انداختم.تشخیصم رو راجب بیمار 

داخل پروندش نوشتم و پرونده رو به پرستار بخش دادم_خانوم ذاکری این 
فردا حتما به جناب دکتر زاهدی نشونش بدین اگه 122پرونده ی بیمار اتاق 

 تشخیص ایشونم همین بود بیمارو برای اتاق عمل اماده کنین.
 انوم دکتر_ممنون فعال خدانگهدار_خداحافظ._چشم خ

به سمت درب خروجی میرفتم که صدای اقای زاهدی باعش شد عقب 
 گردکنم.

_سالنم جناب دکتر_سالم خانوم اتشین کجا بودین خانوم فرستادم دنبالتون 
 گفتن نبودین.
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_داخل بخش بودم راستی جناب دکتر من تشخیصم رو نسبت به بیمار 
دش نوشتم شما هم چکش کنید اگه موافق بودین که توی پرون122اتاق

 عملو انجام بدین.
_بسیار خب شب کار بودین؟_بله راستی کاری داشتین فرستادین دنبال 

من؟_نه میخواستم راجب همون بیمار باهاتون مشورت کنم ولی االن از 
ظاهرتون خستگی کامال میباره من تشخیصتون رو میخونم اگه باهاش موافق 

 دکتر تقوایی عمل رو انجام میدیم. بودم با
_اگه نیازی هست من بیام_خیر شما توی این هفته خیلی خسته شدین اول 

کاری خیلی بهتون سخت گرفتیم فردا رو کامال استراحت کنین_ممنونم 
 پس فعال بااجازه_خواهش میکنم بفرمایید.

رو فقط  از اول هفته منتظر فردام باالخره داره میاد میخوام این اخر هفته
 بخوابم واقعا خیلی خسته شدم.

نگاهی به ساعت انداختم نیم ساعته توی ترافیک گیر کردم.دیگه حالم از 
 این همه شلوغی تهران بهم میخوره...

ریموت رو زدم و ماشین رو داخل پارک کردم.نگاهی به ساعت انداختم اخه 
و نیم  تچرا این موقع صبح باید این همه پشت ترافیک گیر کنم.ساعت هش

 بود.
هیچکس خونه نبود طبق معمول مارال میز رو برام چیده بود اوایل وقتی 

شب کار بودم صبحا منتظرم میموند تا جلوی چشمش صبحونه نمیخوردم 
بیرون نمیرفت ولی بعد از یه مدت که بهش قول دادم حتما صبحانه بخورم 
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و پیش ه اتاقمراضی شد مثل قبل به کاراش برسه.بدون اینکه چیزی بخورم را
 گرفتم.

دوست داشتم یه راست برم توی تخت ولی قبل از اون حتما باید میرفتم 
حمام طبق عادتم شده بود محال بود از بیمارستان بیام و حمام نرم..اگه 

حداقل یه دوش کوتاه نگیرم احساس میکنم تمام بیماریها رو از بیمارستان 
 منتقل کردم به داخل خونه

ان باز کردم و دراز کشیدم داخلش.چشمام رو بستم و به شیر اب رو داخل و
 فکر فرورفتم.

 حدود دوهفته است که توی بیمارستان مشغول به کار شدم.
دوهفته ی بسیار سخت و طاقت فرسا.توی این دوهفته یه اتفاق مهم افتاده و 

 اون اینه که تاریخ مراسم عروسیه مهرداد و شیده مشخص شد.
مهرداد قراره توی همون بیمارستانی مشغل به کار چند روز پیش فهمیدم  

 بشه که من االن توش کار میکنم.
احساس میکنم مهرداد دوست نداره زیاد باهام روبه رو بشه ولی چراشو 

نمیدونم قراره اخر همین ماه یعنی حدود ده روز دیگه مهرداد و شیده با هم 
 عروسی کنن.اتفاق مهم دیگه ای نیوفتاده.

ی که با هومن تقریبا دعوامون شد دیگه ندیدمش و از این از همون روز
 موضوع خوشحالم هستم حوصله ی جروبحث کردن رو اصال ندارم.

درمورد بیمارستانم که موضوع زیاد مهمی اتفاق نیوفتاده دکتر زاهدی رئیس 
سال داره.توی محیط 40الی 37بیمارستانه یه مرد متشخص که حدودا 

 م کامال جدی بوده.بیمارستان تا االن رفتار
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همونطور که حدس زده بودم دارم روزای تکراری رو میگذرونم.بدون هیچ 
 هیجان و اتفاق جدیدی.

ولی بازم راضیم اینکه روزای تکراری رو بگذرونی بدون بروز اتفاق 
 ناخوشایند خیلی بهتر از اینه که اتفاقای بدی برات بیوفته.

راه شیده وخانوادش که البته مارال چند شب پیش مهردادو صنم رو به هم
فقط شامل مادرش میشد وطبق گفته های صنم پدرش مدتها پیش فوت 

 کرده بود دعوت کرد خونه.
اون شب مهرداد به طور اشکار اعالم کرد که قراره با شیده به عقدهم در 

بیان.نمیدونم چرا زمانیکه مهرداد این خبرو داد تمام نگاهها به سمت من 
اصال به روی خودم نیاوردم ولی خب واقعا برام به یه کشیده شد هرچند 

سوال بزرگ تبدیل شده اینکه اطرافیانم منتظر بروز عکس العملی از جانب 
من بودن خیلی غیرطبیعی بود با این رفتارشون میترسم شیده پی به اصل 

 ماجرا ببره و من اصال اینو دوست ندارم.
ال اینکه بفهمه من و مهرداد همینطوریش احساس میکنم ازم متنفره وای بح

 قبال با هم نامزدم بودیم.
اون شب مارال میخواست خانواده ی رضائیشونم دعوت کنه ولی طبق اون 
چیزی که داداش گفت هومن برای یه مدتی رفته اصفهان و نوشین خانومم 

 همراهش رفته.
ناگفته نمونه که باوجود اینکه اونا توی مهمونی حضور نداشتن ولی 

 رشون دائما بین مهرداد و داداش در جریان بود.ذکرخی
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وقتی فهمیدم مهرداد و هومن مدت طوالنیه که با هم اشناهستن خیلی 
 تعجب کردم ولی بازم به روی خودم نیاوردم.

با دردی که توی معده ام احساس کردم دستمو روش فشار دادم حدود 
اصرار مارال و  دوماهی میشد که بدجور معده ام درد میگرفت یه بار که به

اجبار داداش رفتیم دکتر بهم گفت به خاطر سوء تغذیه و ضعف بدنی معده 
 ام دچار مشکل شده.

از همون موقع تا االن عالوه براینکه تحت نظر دکترم مجبورم یه شربتم 
هروعده قبل غذا بخورم.بعضی وقتا دردش اینقدر زیاد میشه که اشکم 

الن زود ول میکرد.البته اینم بگم که درمیاد ولی گاهی اوقات مثل همین ا
من فقط زمانی اون شربتو میخوردم که دردش روم فشار میاورد کال میونه 

 خوبی با قرص و شربت نداشتم.
موهامو با سشوار خشک کردم.نگاهی به ساعت انداختم ده و نیم بود دقیقا 

دوساعت داخل حمام بودم.ولی خب خستگیم کامال رفع شد.خواستم روی 
دراز بکشم که صدای تلفن مانعم شد.با دیدن شماره ی مهرداد دکمه  تخت

 ی اتصال رو زدم و تماس برقرار شد.
_علیک سالم اقا داماد چه عجب حالتون چطوره؟فکر کنم حسابی سرت 

شلوغه نه؟..مهرداد میون خنده_اوال که علیک سالم ثانیا میشه مهلت بدی 
نده سراپا گوشم_خوبی؟_هی منم حرف بزنم_بله چرا که نه بفرمایید ب

میگذرونیم_خب خداروشکر شنیدم که از وقتی میری بیمارستان خیلی 
سرت شلوغ شده_شدید هرچند تا یه مدت دیگه شماهم به جمع ما اضافه 

 میشی...
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خندید و گفت:اره صنم بهم گفت که گویا از شانس بد بنده من درست باید 
نابعالی داخلش مشغول به از بیمارستانی دعوت نامه دریافت کنم که ج

کاری_وا از خداتم باشه بهترین بیمارستان تهرانه همین صنم خودتون 
ارزوش بود بیاد این بیمارستان)صنم توی یه بیمارستان دیگه مشغول به 

کاره(..خندید و گفت:شوخی کردم وقتتو نگیرم میخواستم بعدازظهر اگه 
اره؟_نه میخوام وقت داری بیام دنبالت بریم بیرون_مناست خاصی د

درمورد یه موضوعی باهات حرف بزنم_شیده و صنمم هستن؟_خیر خانوم 
حرفام مربوط به اونا نمیشه_نمیشه پشت تلفن بگی؟_از چی میترسی 

 هستی_از چیزی نمیترسم ولی...ولی...
_نگران نباش قرار نیست اتفاقی بیوفته بیام دنبالت یا نه؟_نه الزم نیست 

بهم بگو_ساعت شیش کافه همیشگی_باشه پس  خودم میام فقط ساعتشو
 فعال کاری نداری_نه خداحافظ_خداحافظ.

با قطع شدن تلفن فکرم حسابی مشغول شد.دلیلش از این بیرون رفتن دو  
نفره چی میتونست باشه راستش میترسم توی این دیدار حرفایی بینمون رد و 

مین االنم بدل بشه که نوعی خ*ی*ا*ن*ت به شیده محسوب بشه هرچند ه
بدون اطالع اون بیرون رفتن با مهرداد یعنی خ*ی*ا*ن*ت چون اونا در 

هرصورت متعلق به هم هستن.اینقدر ذهنم مشغول ده بود که حتی خوابم 
دیگه به چشمم نیومد.تا ساعت سه توی اتاق راه میرفتم و به این موضوع 

شکمم  فکرمیکردم که مهرداد میخواد چی بهم بگه...با بلند شدن صدای
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یادم اومد که از دیروز ظهر هیچی نخوردم.قبل از اینکه برم به اشپزخونه 
 توی اینه نگاهی به خودم انداختم.

نه چاق نشده بودم هومن مطمئنا برای اینکه حرصم بده اون حرفو بهم زده 
شاید توهم زده بود اصال من چرا حرفای اون برام مهمه بذار هیچی دلش 

 میخواد بگه فدای سرم.
به اشپزخونه رفتم.یه لیوان قهوه و یه تیکه کیک برداشتم و رفتم جلوی 

 تلویزیون.
تا ساعت پنج و نیم سرم رو با برنامه های تلویزیون گرم کردم.یه فیلم خیلی 

 غمناک داشت که حسابی حالمو گرفت.
داستان دو تا عاشقو نشون میداد که بیچاره ها از اخرم به هم نرسیدن تقصیر 

 یکی نیست بگه عقلتونو از دست دادین عاشق میشین خب.خودشونه 
اینکه چطوری حاضر شدم و به راه افتادم رو واقعا به یاد ندارم فقط میدونم 
 خیلی استرس داشتم میترسیدم از حرفایی که مهرداد میخواست بهم بزنه.
واقعا نگران بودم البته یه حسی بهم میگفت این نگرانی بیخوده و مهرداد 

یست که حرف نامربوطی بزنه اونم وقتی به یه نفر قول ازدواج داده ادمی ن
 ولی خب این یه امر طبیعی بود که نگران باشم.

باالخره با ده دقیقه تاخیر رسیدم که البته به خاطر ازدیاد ترافیک بود.مهرداد 
مثل همیشه زودتر از من رسیده بود...جلورفتم از جاش بلند شد عاشق این 

خندی زد به ساعتش اشاره ای کرد و گفت:از هستی منضبط ادبش بودم.لب
بعیده تاخیر داشته باشه_ببخش تو ترافیک موندم_اشکالی نداره منم تازه 

 رسیدم بشین.
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روی صندلی نشستم...همون موقع یه گارسون جلو اومد و منتظر شد تا 
سفارش بدیم مهرداد که با ذائقه ی من اشنا بود رو به گارسون گفت:دوتا 

 هوه فرانسه لطفا_چشم چیز دیگه ای میل ندارینق
 _خیر.

بعد از رفتن گارسون مهرداد به سمت من برگشت._خب چه خبر خانوم 
 دکتر.

 _خبر خاصی ندارم جز اینکه دو هفته ی دیگه عروس داداش عزیزمه.
 _هستی بهتره سریعتر بریم سراصل مطلب_موافقم.

ر اجازه بخوام.با تعجب _گفتم بیای اینجا تا ازت برای انجام یه کا
 گفتم:اجازه!!؟درمورد چی؟

_راستش من مجبورم زیر قولم بزنم_کدوم قول؟_همونطور که خودت 
میدونی من و شیده قراره تا دوهفته ی اینده با هم ازدواج کنیم تو خودت 

بهتر از من زنا رو میشناسی تنها خواسته شون از مردشون اینه که باهاشون 
یکنم من هنوزم که هنوزه عالقه ی خاصی به شیده صادق باشن کتمان نم

ندارم ولی میخوام این عالقه رو به وجود بیارم و برای این کار اول از همه 
میخوام صادقانه باهاش برخورد کنم_میشه واضح تر صحبت کنی_مطمئنا 

خودتم متوجه شدی که شیده روی تو خیلی حساس شده چند باری به طور 
یده که چرا هستی توی کانادا با شما زندگی میکرد غیر مستقیم از من پرس

ولی من چیزی بهش نگفتم امروز بهت گفتم بیای اینجا تا ازت اجازه بگیرم 
 و همه چیزو بهش بگم..
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مهرداد داشت چی میگفت میخواست موضوع نامزدیمونو به شیده بگه ولی 
اوان اید تمگه قرارمون این نبود که این ماجرا بین خودمون دفن بشه.تا کی ب

این حماقتو میدادم اون موقع نمیتونستم با مهرداد مخالفت کنم اون حق 
 داشت همه چیزو به همسر ایندش بگه.

لبخند مصنوعی زدمو گفتم:از نظر من مشکلی نداره تو درست میگی شیده 
حق داره همه چیزو بدونه فقط لطفا ازش بخوا که این موضوعو به کسی نگه 

شکار بشه ممکنه سوء تفاهمات زیادی برای فامیل چون اگه این مسئله ا
 بوجود بیاد.

سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد و گفت:ممنونم هستی لطف بزرگی در 
 حقم کردی.

_این حق تو بود که دوست داری همسرت تمام گذشته ات رو بدونه من 
 لطفی در حقت نکردم.

با بلند شدن صدای _درهر صورت این راز تو بود...خواستم ادامه بدم که 
 تلفن مهرداد سکوت کردم.

 _الو بفرمایید
---------------- 

 _سالم هومن جان خوبی؟
------------------- 

_لطف داری ممنون من االن با یکی از دوستان قرار دارم برای چی کاری 
 داری؟

------------------ 
 _اهان باشه پس من حتما فردا اول وقت میام شرکت.
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-------------- 
 _قربان تو خداحافظ.

خیلی خودمو کنتر کردم تا از مهردادراجب هومن و خانوادش چیزی  
 نپرسم.

 ولی خب از طرز صحبت کردنش مشخص بود خیلی باهم صمیمی هستن.
بعد از اینکه قهوه ای که مهرداد سفارش داده بود رو با هم خوردیم و یه 

از هم جدا شده و به سمت  سری حرف دیگه راجب مسائل عادی زدیم
 خونه حرکت کردیم.

نمیدونم چرا ولی دیگه هیچی برام مهم نبود من عادت کرده بودم عادت به 
همه چیز پس دلیلی برای نگرانی وجود نداشت. باصدای بوق ممتد ماشینا 

 به خودم اومدم..چراغ سبز شده بود به راه افتادم.
خل که دیدم یه ماشین روبه چقدر زود رسیدم.خواستم ماشین رو ببرم دا

روی خونه پارک کرده و راه منو برای بردن ماشین به داخل سد کرده.به ناچار 
 ماشین رو همونجا پارک کردم و پیاده شدم.

نگاهی به اون ماشینه انداختم یه پورشه ی مشکی..ناگهان یه جرقه توی 
از کنارش  ذهنم زده شد نکنه این ماشین هومن باشه.ولی نه اون که اصفهانه

 عبور کردم و وارد شدم.
ماشین داداش ومارال داخل پارکینگ بود این یعنی هردو اومدن خونه.واقعا 

 دیگه داشتم از کم خوابی میمردم.
 قدمامو بلند تر برداشتم و خودم رو به در ورودی رسوندم.
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به محض ورودم به خونه بوی قرمه سبزی به مشامم رسید از همونجا شروع 
ه َبه کردن این یکی از عادتام بود و از اونجایی که میگن ترک عادت کردم به بَ 

موجب مرضه هیچوقت سعی نکردم ترکش کنم.یادمه یه بار به خاطر همین 
کارام ابروم جلو مهرداد رفت.ولی بازم دست از اینکار که با داد و فریاد از 

 غذا تعریف میکنم برنداشتم.
تقریبا بلندی گفتم:امممم چه بوی دست از فکر کردن برداشتم وبا صدای 

خوشمزه ای یه چیزی به اسم قرمه سبزیه خوشمزه از داخل اشپزخونه داره 
داد میزنه میگه هستی جون بیا منو بخور.مگه میشه به حرفش گوش ندم 

دلش میشکنه خب گ*ن*ا*ه داله من که میگم بیاین همه با هم امشب زود 
تا وقت خواب هضم میشه هم شام بخوریم هم از نظر پزشکی بهتره و 

اینکه)با لحن بچه گانه ای ادامه دادم(من گ*ن*ا*ه دالم خب دلتون میاد 
 گلسنه بمونم بعد معده کوچولوم..

با دیدن صحنه ی مقابلم ادامه ی حرف توی دهنم خشک شد.این اینجا 
چیکار میکنه مگه اصفهان نبود.لعنتی شد یه بار من اینکارو بکنم و کسی 

 ونه نباشه.توی این خ
برای لحظاتی هومن رو به جای مهرداد تصور کردم اصال با هم قابل قیاس 

 نبودن مهرداد با اون رفتار خاکیش کجا و این هومن مغرور کجا.
 با صدای مارال به خودم اومدم:سالم هستی جون خوبی عزیزم؟

سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم در حالیکه رفتارم طوری نشون میداد که 
 هیچ اتفاقی نیوفتاده گفتم:سالم ممنون... انگار
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به سمت هومن برگشتم اول نمیخواستم برا سالم کردن پیش قدم بشم ولی 
بعد دیدم اون مهمونه و زشته بخوام منتظر سالم از جانب اون بمونم برای 

 همین با لحن خشکی گفتم:سالم اقا هومن خوش اومدین_سالم متشکرم.
هستی مطمئنا تو باز شب کار بودی نه شام داداش طاها خطاب به من گفت:

 خوردی نه صبحونه و نه ناهار درسته؟
 مارال تیز بین نگام کرد و گفت:طاها راست میگه هستی؟

_نـــــه به هیچ عنوان اینطوری نیست._پس چرا سفره ی صبحونه دست 
نخورده بود..با چشم به هومن اشاره کردم و برای فرار از مخمصه گفتم:زشته 

 ل جان رعایت کن بعدا صحبت میکنیممارا
قربونش برم کم نیاورد و گفت:تو نگران این چیزا نباش ما با اقا هومن از این 

حرفا نداریم بگو ببینم مگه دکتر باید وعده های غذائیتو کامل بخوری_خیله 
خب منم طبق گفته ی دکتر عمل کردم بفرمایید بشینید نشسته به بازجویی 

 ادامه بدین.
 خنده ی ملیح رو در چهره ی هومن دیدم.اثرات 

دست خودم نبود من از بچگی هم حاضر به جواب بودم هم پررو)منظورم 
 اینه که خجالتی نبودم(و هم لجباز این سه خصلت رو همیشه داشتم.

قبل از اینکه مارال بشینه داداش طاها گفت:میگم مارال جان به نفیسه خانوم 
هستی تا همین االن خیلی گرسنه بود هومنم بگم میز شامو بچینه فکر کنم 

 امروز مجبوره شامو به خاطر ما زودتر میل کنه.
 هومن_اگه اجازه بدین من برم دیگه یه وقت دیگه مزاحمتون میشم.
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مارال:مگه من میذارم بعد دوهفته تازه اومدین اینجا بدون شام برین 
 اهاجان شما پیشبفرمایید بشینید تا من خودم برم بگم میزو اماده کنن.ط

 اقاهومن بشین.
هومن که مطمئنا طی این مدت با رفتار مارال که حرف حرف خودش بود 

 اشنائیت پیدا کرده بود سری تکون داد و به همراه داداش نشستن.
گفتم:زیادم عجله ای نیست ها حاال که فکر میکنم میبینم هنوز تا موقع شام 

 خیلی مونده.
امشب میخوایم طبق خواسته ی شما زودتر شام  طاها:نه دیگه خانوم دکتر ما

 صرو کنیم تا به بدنمونم اسیبی نرسه مگه نه هومن جان
_بله درسته ولی یه دکتر مطمئنا باید بدونه خوردن کامل هر سه وعده ی 

 غذایی خیلی ضروریه با نخوردنش به خودتون اسیب میرسه.
بازی میکنه ای ادم دورویه هزار رنگ ببین چطوری جلوی داداش نقش 

 انگار همزاد این بود که اون حرفا رو توی ماشین به من زد.
خطاب به داداش گفتم_ببینم شما میتونین امشب مارالو بندازین به جون من 

یا نه شما که میدونی هر اتفاقی میوفته اون منو مجبور میکنه دو ُتن غذا 
 بخورم چرا جلوش اینطوری میگی.

 _به من چه من واقعیتو گفتم.
همون لحظه صدای مهرسا اومد_سالااام خاله جون اومدی؟_سالم عزیرم 
بله کجا بودی شما_داخل اتاقم یه سری از تکالیفم مونده بود داشتم انجام 
میدادم_میذاشتی فردا که جمعه است انجامشون میدادی خاله جون_گفتم 
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امشب انجام بدم که فردا راحت باشم_خوب کاری کردی...رو به داداش و 
 ومن گفتم:با اجازه من برم لباس عوض کنم.هومن:راحت باشید بفرمایید.ه

_مهرسا جون برو تو اشپزخونه به نفیسه خانوم کمک کن کمرش درد میکنه 
 عزیزم. عزیزم_چشم خاله جون همین االن میرم_مرسی

وارد اتاق شدم و در رو بستم نفس راحتی کشیدم.لعنتی چقدر بد شد با 
یش لبخند روی ل*ب*م نشست ای الهی بمیری یاداوری چند دقیقه پ

هستی این همینجوریش به تو میگفت چاق حاال بعد از این موضوع ببین 
 چه شود.

خرداد رو  31چشمم به تقویم روی میز افتاد شش هفت روز دیگه که میشد 
 با ماژیک فسفوری رنگی کرده بودم.

ج یه تولد مهییعنی کسی تولدم یادش هست ایدا هرسال به یه طریقی برام 
 راه مینداخت ولی امسال اون دیگه نبود.

روی روز تولدم حساسیت زیادی داشتم نه اینکه کادو برام مهم باشه ها نه 
اصال اینطور نیست ولی دوست دارم نزدیکام حتما تولدم یادشون بمونه.در 

 هر صورت روز تولد یکی از مهمترین روزای زندگیه هر انسانه.
یه شلوار جین مشکی به همراه یه بلوز استین سه رب لباسامو در اوردم 

کالباسی رنگ که حالتش گشاد بود پوشیدم موهامم باالی سرم جمع کردم و 
 یه قسمتشم به صورت ریخته رها کردم.

دمپایی های روفرشی مشکیمو هم به پام کردم...توی اینه نگاهی به خودم 
 نگ هم زدم.انداختم راضی بودم یه رژ مایع نارنجی خیلی خوشر
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لباسام ساده ولی در عین حال شیک بودن..باالخره دل از اینه کندم.گوشیمو 
 برداشتم و راهی پایین شدم.

 به محض اینکه روی مبل کنار مارال نشستم تلفنم به صدا در اومد.
 صنم بود عذرخواهی کوتاهی کردم و به اشپزخونه اومدم:

ز دکتر نشدیم از هفته ی سالم خانوم دکتر_سالم هستی خانوم ما که هنو
دیگه انشاا.._خب دیگه در هرصورت دکتر محسوب میشی_اینا رو ولش 

کن هستی میای اینجا_براچی؟_باورت میشه من و شیده و مهرداد داریم از 
گرسنگی میمیریم ولی هیچکدوم اوال یادنداریم دوما از بس خسته ایم حال 

زانیاهای معروفتو درست نداریم غذا درست کنیم پاشو بیا یکم از اون ال
 کن.

میون خنده اخم ساختگی کردم گفتم:منظورت اینه که بیام برای شماها غذا 
درست کنم دیگه اره اشتباه گرفتی خانومم بگو زن داداش جونت براتون 
درست کنه درضمن دلت بسوزه ما از اون قورمه سبزیای معروف نفیسه 

 خانوم داریم.امممم نمیدونی چه بویی کرده.
ا شنیدن صدای مارال به صنم گفتم چند دقیقه ای منتظر بمونه و به سمتش ب

 برگشتم کی اومده بود تو اشپزخونه.
مارال:کیه هستی؟_صنمه_چی میگه؟_زنگ زده سفارش غذا بده_وا 

درست حرف بزن ببینم چی میگی_چیز خاصی نیست میگه برم اونجا هم 
ی با شیده  از صبح بازار دور هم باشیم هم براشون الزانیا درست کنم طفل

بودن...مارال به گوشی اشاره کرد و گفت:بده به من تا باهاش صحبت 
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کنم...طبق خواسته اش عمل کردم گوشامو تیز کردم ببینم چی میخواد بهش 
 بگه

 _الو صنم جان سالم عزیزم خوبی؟
---------------- 

 میخوریم_مرسی منم خوبم میگم پاشین بیاین اینجا دور هم یه چیزی 
---------------- 

 _نه چه مزاحمتی ما که از این حرفا نداریم من منتظرتونم
---------------- 

 _نه اون موضوع هنوز مطرح نشده حاال بیا با هم صحبت میکنیم
---------------- 

 _قربونت خداحافظ
 _چی میگفتین به هم؟_یعنی تو نشنیدی؟_یه کوچولو شنیدم...

ه داد:هیچی دارن میان اینجا_اکی خوب کاری کردی خنده ای کرد و ادام
 میگم غذا کم نیاد.

_نه نفیسه خانوم بیشتر درست کرده که برات بذاره تو فریزر هروقت ه*و*س 
 کردی بخوری اگه کم اومد فوقش برای بعدا تو برنمیداریم.

_قربونش برم که اینقدر مهربونه کجاست االن_تو سالن غذاخوریه داره 
 ه.میزو میچین

_مهرسا رفت کمکش؟_اره بیا بریم بشینیم زشته اونا رو تنها گذاشتیم 
 اومدیم تواشپزخونه_بریم.
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 داداش با دیدنمون گفت:کجا رفتید شما مادمازال؟
 مارال:صنم زنگ زده بود از صبح بازار بودن گفتم برای شام بیان اینجا.

داداش:خوب کاری کردی هومنم با مهرداد کار داشت همین امشب 
 میبینش.

تا موقع اومدن صنمشون من در سکوت گوش به صحبتای بین جمع سپرده 
 بودم.

باالخره بعد از نیم ساعت تشریف اوردن.در رو با ایفون باز کردم و منتظر 
 موندم تا بیان داخل.

اول از همه صنم وارد شد با دیدنم شکلکی در اورد و گفت:دیدی منم 
 انومو از دست داد.اومدم مگه میشه قورمه سبزی نفیسه خ

_این االن به جای سالم کردنته دیگه خانوم._ِا ببخشید یادم شد سالم 
 خوبی چیکارا میکنی_بیا برو تو تو مشکل روانی داری به خدا.

همون لحظه شیده و مهردادم اومدن داخل.مامان شیده چند روزی میشد 
ه دیگه ک برای دعوت کردن مهموناشون که توی شیراز بودن و یه سری کارای

من نمیدونم چیه به شیراز رفته بود.با دیدنم لبخندی زد و گفت:سالم هستی 
 خانوم خوبید شما؟

من با تعجب فراوان که البته نشون ندادم:سالم عزیزم خوش اومدین 
 بفرمایید داخل.

با مهردادم احوالپرسی کردم.یه پنج دقیقه ای طول کشید که همه با هم 
 م.احوالپرسی کنن بعد نشستی

 داشتم میمردم از گرسنگی نگاهی به ساعتم انداختم هشت و نیم بود.
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وجدانی هنوز برای خوردن شام زود بود.صدای مارال باعث شد چشم از 
ساعت بگیرم و به اون گوش بدم که خطاب به هومن میگفت:کاش زنگ 

بزنیم نوشین جون و اقا کامیارم بیان_ممنون ما که همیشه مزاحم شما 
..باشه برای یه وقت دیگه_هرطور مایلید ولی از نظر من اگه یه هستیم انشا

خبری بهشون بدیم بهتره_من خودم بعدا حتما بهشون میگم که اصرار از 
 شما بوده و انکار از بنده.

درهمون لحظه داداش گفت:راستی هومن جان به خانواده برای اخر هفته 
 خبر دادی؟

شکر شما چی شیده خانوم به _اره گفتن حتما مزاحم میشن_خب خدا رو 
 مامان گفتین.

_بله ولی مامان گفتن هنوز یه سری از کاراشون توی شیراز ناتموم مونده اگه 
 بتونن حتما میان.

_بهشون بگین سعی کنن بیان هم یه اب و هوایی عوض میکنن و هم 
 خستگی این چند وقت از بین میره_چشم حتما بهشون میگم.

خبر بود اینا دارن چی میگن با لحن پرسشگر و  بله بله مگه اخر هفته چه
 البته متعجی پرسیدم:ببخشید داداش مگه اخر هفته چه خبره؟

_مارال شما هنوز به هستی اطالع ندادی؟_وای نه یادم شد بعدم هستی 
 اصال اینروزا خونه نبوده که بخوام بهش خبر بدم. 

ه اخر هفته قراره داداش رو به من گفت:حق با ماراله ولی حاالهم دیر نشد
همه با هم دوسه روزی بریم شمال یه اب و هوایی عوض کنیم خسته شدیم 
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از این همه هوای الوده ی تهران.لبخندی زدمو گفتم:اهان خب ایشاا.خوش 
 بگذره.

با این حرف من همه ساکت شدن داداش گفت:مگه تو نمیای هستی؟_من 
نه .مارال:داره شوخی میکفکر نمیکنم بتونم بیام اینروزا سرم خیلی شلوغه.

 جدی نگیرین.
حق با مارال بود داشتم شوخی میکردم ولی قصد داشتم یکم بیشتر اذیتشون 

 کنم تا یادبگیرن اینقدر دیر اخبار رو به من نگن.
خیلی جدی ادامه دادم:نه اتفاقا مارال جان خیلیم جدی گفتم من این هفته 

 بتونم همراهتون بیام.تمام شیفت باید بیمارستان باشم فکر نمیکنم 
صنم:مگه دست خودته وقتی من بگم بیا باید بیای.لبخندی زدم و 

گفتم:عــــــزیزم چون تو گفتی میام میخوای همین االن برم حاضر بشم 
 بریم.

 جمع رفت رو هوا صنم با ناراحتی ساختگی گفت:خیلی لوسی هستی.
چندروزی چیزی نگفتم اینبار مهرداد گفت:هستی حاال جدی نمیتونی 

 مرخصی بگیری؟
 کمی از قهوه ام خوردمو گفتم:چرا..براچی نتونم.

 چه حالی میداد دست انداختن یه جمع پنج شش نفره.
داداش با تعجب گفت:پس مشکل چیه؟_مشکلی وجود نداره خواستم چند 
تا درس بهتون بدم یک اینکه از این به بعد سر بزنگاه خبرارو به من ندین دوم 

ه جمع کردم از جام بلند شدم پشت یکی از مبال سنگر اینکه.نگاهی ب
 گرفتمو گفتم:نمیدونین چه حالی میده وقتی یه جمع بزرگو دست بندازی.
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چند دقیقه ی اول همه به هم خیره شدن بعد بارانی از کوسنای مبل بود که به 
 سمتم پرت شد هومن دیگه لبخندش پررنگتر شده بود.

و درحالیکه به سمتم میومد گفت:فقط دعا و در اخر صنم از جاش بلند شد 
کن دستم بهت نرسه هستی..به سمت پله ها دویدم و همینطور که ازشون 
باال میرفتم گفتم:تا شما باشین بدون اطالع من برای خودتون برنامه ریزی 

 کنین.
ده دقیقه ای توی اتاق موندم و بعد وقتی مطمئن شدم اوضاع اروم شده راهی 

حض ورودم همه سکوت کردن و سعی کردن بحثو به طور پایین شدم..به م
خیلی واضحی عوض کنن.حیف حوصله نداشتم وگرنه میفهمیدم داشتن 

 راجب چی صحبت میکردن.
ساعت ده بود که باالخره رضایت دادن شام بخوریم من که داشتم میمردم از 

دیشب هیچی نخورده بودم از اینکه توی بیمارستان چیزی بخورم چندشم 
 د توی خونه هم که وقت نکردم ناهاربخورم.میش

سرمیز شام چنان شدید احساس گرسنگی میکردم که سه کفگیر برنج برای 
خودم کشیدم همه تعجب کرده بودن خب من هیچوقت بیشتر از یه کفگیر 

 حاال زیاد زیاد یه کفگیرو نصفی نمیخوردم.
خونه باولع کمی خورشت روی برنجم ریختم و مشغول خوردن شدم.توی 

ی ما تنها کسیکه عالقه ی شدیدی به قورمه سبزی داشتم من بودم بقیه هم 
دوست داشتن ولی نه به اندازه ی من.صدای مهرسا که منو خطاب قرارداده 

بود باعث شد سرم رو به سمتش برگردونم_خاله جون میدونستی عمو 
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 هومنم مثل شما خیلی قورمه سبزی دوست داره نوشین جون میگفت اگه سه
 وعده قورمه سبزی داشته باشن با اشتها میخوره.

با این حرف مهرسا همه خندشون گرفت اخه به طرز خیلی بانمکی این 
 حرفو َادا کرد.

_همه قورمه سبزیو دوست دارن خاله جون چون یکی از مهمترین غذاهای 
 ایران محسوب میشه کال خانوم ایرانی به قورمه سبزیاش معروفه.

ادم:تازه عمو مهردادم خیلی قورمه سبزی دوست داره ما ناخواسته ادامه د
توی کانادا برای اینکه براش قورمه سبزی درست میکردیم ازش جایزه 

 میگرفتیم مگه نه صنم؟
صنم لبخندی زد و گفت:اره یادش بخیر.مارال نبودی ببینی با هر یه بار که 

ی توبراش قورمه سبزی درست میکردیم مجبورش میکردیم کل جزوهامون 
 اون هفته برامون بنویسه.

اینبار مهرداد گفت:خوبه خودشون دارن اعتراف میکنن چه بالهایی سرم 
اوردن تازه نمیدونم چی توی این قورمه سبزیا میریختن که تا یه هفته 

 نمیتونستم از خونه بیرون برم.
 منو صنم باهم:خیلی بدجنسی مهرداد.

 یاد نداشتین یه قورمه سبزی سالم _من دارم واقعیتو میگم سه تا خانوم بودین
 درست کنین واال.

بحث بین صنم و مهرداد ادامه داشت و همه مشغول خندیدن بودن ولی من 
 یه دفعه ای بدجوری دلم گرفت.
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لفظ سه خانومی که مهرداد به کار برد باعث شد به فکرایدا بیوفتم و دلم 
چی دست به دست بدجور هواشو کنه.نه تنها این موضوع بلکه از صبح همه 

هم داده بودن تا فکر منو به سمت یه نیمه از وجودم که گمش کردم سوق 
 بدن.

عذرخواهی کردم و از جام بلند شدم مارال میون خندش گفت:وا هستی تو 
که یه کفگیرم از غذایی که کشیدی رو نخوردی این بود اون همه 

 گشنگیت_تند تند خوردم دلم درد گرفت بعدا میخورم.
 فتم و سریع خودمو به حیاط رسوندم.اینو گ

همونجا روی پله ها نشستم و به اسمون خیره شدم.چقدر سخت بود 
فراموشی چقدر سخت بود عادت کردن و سخت تر از همه این بود که من 
نمیدونستم باید انتظار بکشم یا فراموش کنم همونطور که به اسمون خیره 

ست فراموش کردن هم شده بودم زیر لب زمزمه کردم:انتظار سخت ا
سخت است اما اینکه ندانی باید انتظار بکشی یافراموش کنی از همه 

 سخت تر است.
اشکامو که داشتن به شدت به دیواره ی چشمم هجوم میارودن رو کنار 

زدم.من نباید گریه میکردم االن وقتش نیست االن که به تمام اهدافم رسیدم 
م اونقدر محکم که هیچ طوفانی وقت گریه کردن نیست من باید محکم باش

 نتونه از پادربیارم.
گریه کردن ادما رو تخیله میکنه ولی حس ضعیف بودنشون رو هم تشدید 
میکنه اصال دلیلی برای گریه وجود نداشت ایدا رفته بود اهدافم نابود شده 
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بودن زندگیم بیهوده و تکراری شده قلبم داره تو سینه بیقراری میکنه از 
 لی نیست همه ی اینا رو با اراده حل میکنم.دلتنگی مشک

همونطور که اراده کردم بعد از مرگ عزیزام دوباره شروع کنم االنم اراده 
میکنم که از نو اغاز کنم.هدفای جدید میسازم و به خودم اطمینان میدم که 

ایدا برمیگرده من به این باور رسیدم که خدا وقتی یه چیزی رو ازت بگیره یه 
 جایگزینش میکنه. چیز دیگه

با حس یه نفر که کنارم نشسته سرم رو از روی پاهام برداشتم صنم 
بود.دستمو توی دستش گرفت و گفت:چی شدی هستی وقتی یه جمله ی 

ساده اینقدر ِبَهمت میریزه پس چطوری میخوای به قولی که بهش دادی 
 عمل کنی قوی باش تو چرا اینروزا اینقدر زود از پا درمیای هستی؟

دستشو فشردم به اسمون خیره شدم و گفتم:توزندگی برای بعضی ها از یک 
روز از یک جا از یک نفر به بعد دیگه هیچ چیز مثل قبل نیست!نه روزها نه 

 رنگ ها و نه خیابونهاهمه چیز میشه دلتنگی.
من االن این حسو دارم دلتنگم صنم خیلی دلتنگشم کاش هیچوقت کلمه 

وجود نیمومد کاش هیچوقت کلمه ای به اسم ای به اسم خ*ی*ا*ن*ت ب
عشق بوجود نمیومد من که گفتم به همتون گفتم که عشق وجود نداره اگرم 

وجود داشته باشه تهش بدبختیه تنهائیه تهش اون جائیه که ایدا االن ایستاده 
ولی چرا من چرا من باید بهای عشق ایدا رو بپردازم چرا من باید این دوری 

 رو تحمل کنم.
نمیدونی چقدر سخته وقتی هربار تلفنت زنگ میخوره تو به این امید پاسخ 
میدی که پشت خط یه صدای اشنا بشنوی وقت ایفون به صدا درمیاد تو با 
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این امید به سمتش میری که یه چهره ی اشنا توش ببینی.نمیدونی صنم 
 نمیدونی چقدر سخته که شبا وقتی میخوابی دائما ارزو کنی کاش یه اشنا

بیاد به خوابت شماها نمیدونین چقدر سخته هیچکدومتون منو نمیفهمین 
ولی من با همین دلتنگی منتظر میمونم تا روزی که برگرده حتی اگه اون روز 

اخرین روز عمرم باشه من منتظرش میمونم و قسم میخورم وقتی ببینمش 
یمه ن تمام دردای دلمو توی روش بهش بگم بهش میگم نامرده بیمعرفته رفیق

راهه همه ی اینا رو بهش میگم حتی بهش میگم که هیچوقت نمیبخشمش 
هیچوقت...ایدا منو شکست باورامو از بین برد خودمو جلوی خودم نابود 

 کرد و زمین زد.غرورمو خورد کرد.
_هیس اروم باش هستی من که میدونم همه ی این حرفا رو داری بخاطر 

میزنی به این فکر کن که ایدا چند ماه اینکه شاید کمی ارامش بدست بیاری 
دیگه که برگرده سرحاله و این همون چیزیه که تو رو از ته دل خوشحال 

میکنه.لبخندی زدم دوست نداشتم شبشو خراب کنم با خوشحالی تصنعی 
 گفتم:خوشحالی مهرداد داره ازدواج میکنه.

و از تنهایی در _هم اره هم نه اره به این خاطر که باالخره سروسامون میگیره 
 میاد نه هم برای اینکه ازم دور میشه.

_چرا مگه قراره کجا زندگی کنن؟_نه از اون لحاظ نمیگم در هرصورت 
 مهرداد وقتی ازدواج کنه مثل قبل به فکر من نیست و این یه حقیقته.

_غمت نباشه خودم هرروز میام پیشت_عمرا یکی رو از سرم باز میکنم 
بهم_بی ادب برای خودت گفتم_شوخی کردم دومی خودشو میچسبونه 
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راستی هستی تو برای عروسی مهرداد لباس تهیه کردی؟_نه هنوز وقت 
نکردم دوهفته کامل رفتم که بتونم هفته ی دیگه رو چند روزی مرخصی 

بگیرم که مثال خودم استراحت کنم ولی این برنامه ی شمال شما همه چیو 
ه برای خرید لباسم اقدام به هم ریخت حاال باید توی همین هفت

کنم._اشکال نداره هروقت خواستی بری به منم بگی که باهات بیام االنم 
پاشو بریم تو که ی خبر خوش در انتظارته_چه خبری؟_نه دیگه نمیشه باید 

 بریم تو بعد...
از جام بلند شدم و به همراه صنم رفتیم داخل.همه شامشونو خورده بودن و 

بودن.داداش با دیدن من لبخندی زد و رو به  توی سالن مشغول صحبت
مارال گفت:اینم از هستی خانوم حاال میذاری من این خبرو به جمع بدم یا 

نه دارم دق میکنم_از بس کم تحملی بله بفرما بگو...رفتمو کنار مارال 
نشستم همه سکوت کردن داداش که تابحال اینقدر سرحال و مهیج ندیده 

 بودمش با لبخند گفت:
یتونین سه تا حدس بزنین...صدای اعتراض همه بلند شد.من گفتم:داداش م

جون تو رو جون هستی اذیت نکن دیگه مردیم از کنجکاوی._باز تو جون 
خودتو قسم دادی..خیله خب چاره ای نیست مجبورم بگم...کمی مکث 
کرد و گفت:میخواستم بهتون بگم که مارال سه ماهه بارداره...ابتدا کمی  

سپس بلند شدن صدای شادی و تبریک های جمع.من هنوز توی  سکوت و
 شوک بودم مارال باردار بود پس چرا من نفهمیده بودم.

پس قضیه ی شمالم به همین دلیل بود چون ما یه جورایی رسم داشتیم یه 
نفر که باردار میشد یه مهمونی ترتیب میدادیم و همه رو دعوت میکردیم 
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شمال برگزار میشد تا همه ی اقوام ساکن معموال هم این مهمونی توی 
 مکانهای مختلف به این وسیله اب و هوائیم عوض کنن.

با صدای صنم به خودم اومدم:هستی توی شوکی هنوز؟_هان...راستش اره 
خب خبر خیلی ناگهانی و خوشحال کننده ای بود من واقعا نمیدونم االن 

 ر*ق*صی.ضربه ای بهباید چیکار کنم_هیچی باید پاشی یه دور برامون ب
پهلوش زدم و چشم غره ای براش اومدم.لبخندی زد و رو به جمع گفت:چرا 

خجالت میکشی همه خودَین تو که از ر*ق*صیدن ابایی نداری هروقت 
خوشحال میشی شروع میکنی میر*ق*صی یادتونه وقتی کنکور قبول شد 

 نده بودجلو همه شروع کرد به ر*ق*صیدن یا وقتی اون سالی که جهشی خو
فکر کنم اول دبیرستان بود رو با نمره ی عالی پاس کرد اونجاهم جلوی همه 

 ر*ق*صید.
کال شیده جون هستی عادتشه وقتایی که یه خبر خوش بهش میدن شروع 

 میکنه به ر*ق*صیدن باید توی اون مواقع ببینیش.
 هستی تورو جون من پاشو یه کم برامون قر بده دیگه.

ه...مهرداد و داداش با هم:خب راست میگه هستی بلند _صـــــــــنم کافی
 شو.

مارال:وا هستی تو که خجالتی نبودی هستی و سرخ و سفید شدن بعیده به 
خدا_ولی من خجالت نکشیدم فقط تا یک ساعت بعد از خوردن غذای 
سنگین نباید فعالیت محرک انجام بدی همین منم که معده ام به خودی 

 حال اینکه االن بخوام چنین کاریم انجام بدم.خود مشکل داره وای به 
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صنم:باز تو دکتر بودنت گل کرد خیله خب اشکال نداره اخر هفته توی 
مهمونی باید از اول تا اخر برامون بر*ق*صی ببینم اونجا چه بهانه ای 

 میاری...
به حالتی دور از کنترلم با صدای تقریبا بلند فریاد وار گفتم:واااااای یعنی 

قراره یه کوچولوی دیگه به جمعمون اضافه شه الهی خاله قربونش بره  واقعا
 سیاه زشت کچل تپل...

صنم با تعجب گفت:اقا طاها این هستی رو به یه روانشناس نشون بدین به 
 جون خودم این دیوونه است.

 با حالت بامزه ای گفتم:ایش بی ادب خب خوشحال شدم دیگه.
 داره خوشحال شدنتم عجیب قریبه._تو همه چیزت با دیگران فرق 

بی توجه به صنم از جام بلند شدم و به مارال و داداش تبریک گفتم.واقعا 
خوشحال شدم این بهترین خبری بود که توی این مدت شنیدم و تاثیر مثبتی 

 توی روحیم داشت.
. 

روی تختم دراز کشیدم و به چند ساعت پیش فکرکردم چه شب خوبی بود 
 تلخی تمام گذشته رو برام از بین برد. شیرینی این خبر

چهره ی هومن اومد جلوی چشمم امشب یه شلوار لی مشکی به همراه یه 
تیشرت تنگ سورمه ای که بازوهای ورزشیشو به خوبی به نمایش میذاشت 

 تنش کرده بود.
وقتی صنم داشت درمورد ر*ق*صیدن من صحبت میکرد لبخند خیلی 

چرا این لبخند رفته رفته جای خودشو به  جذابی برلب داشت ولی نمیدونم
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یه اخم کمرنگ داد حس میکنم دیگه اون نفرت قبلو نسبت بهش ندارم.ولی 
سرشب چه خرابکاری کردم.خب حداقل خداروشکر خودشم قورمه سبزی 
دوست داره و شاید یه کوچولو بهم حق بده.اصال به اون چه واال.سعی کردم 

 م تا بتونم بخوابم.ذهنم رو از افکار بیهوده پاک کن
. 

کمی از قهوه ام خوردم و به مهرسا چشم دوختم از وقتی فهمیده بود قراره یه 
 داداش یا خواهر کوچولو به جمعمون اضافه بشه خیل خوشحال بود.

خداروشکر سنش اینقدری بود که وجودیک بچه ی دیگه روش تاثیر منفی 
گه از قهوه ام خوردم و نذاره.مهرسا االن تقریبا دوازده سال داشت کمی دی

خطاب بهش گفتم:مهرسا خاله جون بگو ببینم خوشحالی که یه نفر دیگه 
 داره به جمعمون اضافه میشه؟.

 لبخند گشادی زد و گفت:خیلی خاله جون دعا کن زودتر بدنیا بیاد..
از جام بلند شدم کیفم رو برداشتم و گفتم:قربونش برم وروجک خاله اگه 

 ی ناز میشه_مرسی خاله جون..شبیه تو بشه که خیل
از مارال و داداش خداحافظی کردم و از خونه بیرون اومدم.امروز اخرین 

روزی بود که میرفتم بیمارستان بعدش یه مرخصی پنج روزه که با هزارجور 
 بدبختی از زاهدی گرفتم.

 قراره بعدازظهر وقتی از بیمارستان برگشتم با صنم بریم برای خرید لباس.
ر امروز بعد از مدتها ترافیک نبود.از ماشین پیاده شدم و وارد خداروشک

بیمارستان شدم.خواستم برم داخل اتاقم که یه بچه ی کوچولو توجهمو 
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جلب کرد روی صندلی نشسته بود و داشت گریه میکرد رفتم کنارش 
 نشستم._چی شدی خانوم کوچولو؟چرا داری گریه میکنی عزیزم.

یره شد خدای من چقدر ملوس و ناز بود با چشمانی اشک الود بهم خ
 درمیون گریه گفت:مامانم حالش خوب نیست میخوان امپولش بزنن.

_خب عزیزم اینکه گریه نداره_چرا وقتی امپولش بزنن دردش میگیره_اخی 
عزیزم اگه تو قول بدی دیگه گریه نکنی منم بهت قول میدم یه جوری به 

 .مامانت امپول بزنم که اصال دردش نگیره
_مگه شما دکتری؟_بله با اجازه ی شما حاال ببینم قول میدی دیگه گریه 

 نکنی.
با سرآستینش به سرعت اشکاشو پاک کرد و بالحن بامزه ای گفت:اره قول 

میدم فقط شما سریع برو از اون لباس سفیدا بپوش که بذارن بری پیش 
 مامانم.

میرم دیگه گریه  خندیدم چقدر بانمک و شیرین بود_چــــــشم همین االن
 نکنی ها_باشه قول.

من عاشق بچه ها بودم وقتی میدیدم یه بچه میخنده ناخوداگاه لبخند میزدم 
 یا برعکس وقتی گریشو میدیدم عصبی و کالفه میشدم.

روپوشمو پوشیدم و رفتم سراغ مامان اون کوچولو.اونطور که دکترای 
ص بخشش میگفتن مشکل خاصی نداشته و فردا میتونه مرخ

بشه.خداروشکر کردم واقعا میترسیدم از اینکه بیماری خاصی داشته باشه 
وقتی این خبرو به اون دختر که فهمیدم اسمش فرشته است دادم و خیالم 
بابتش راحت شد به کارای خودم رسیدم...اینقدر غرق کار شده بودم که 
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 لمتوجه گذرزمان نشدم.وقتی به خودم اومدم نیم ساعت بیشتر از حدمعمو
توی بیمارستان بودم.صنم مطمئنا سرمو قطع میکرد.سریع وسایلمو جمع 

کردم و بعد از هماهنگی یه سری کارا از بیمارستان بیرون اومدم...در مسیر 
صنم دوبار باهام تماس گرفت دائما غرمیزد که من نیم ساعته خونه ی شمام 

 ه.تو چرا نمیای.کالفه ام کرده بود.ساعت پنج بود که رسیدم خون
وارد خونه که شدم با گامهای بلند از کنار صنم رد شدم و بالبخند ازش عذر 
خواهی کردم حسابی دلش پربود.با این اعصابی که این داشت من لباسم به 

زور میتونستم عوض کنم چه برسه به اینکه بخوام دوش بگیرم.چاره ای 
حاضر شدم  دنبود.باید وقتی از خرید برمیگشتم میرفتم حمام.اینقدر تند تن

که نفس کم اوردم صنم بود دیگه اگه عصبی میشد اینقدر غر میزد که سرتو 
 به درد میاورد.

باالخره بعد از بیست دقیقه حاضر توی ماشین نشسته بودیم.تا نیمه ی راه 
صنم فقط غرزد خسته شدم و گفتم:واااااااای سرم رفت چقدر غر زدی گفتم 

 ی؟که ح.و.ا.س.م.ب.ه.س.ا.ع.ت نبود اک
_به خدا هستی فقط یه مرتبه ی دیگه تو با من قرار داشته باشی دیر...میون 

حرفش اومدم و گفتم:چشم از دفعه ی بعد حتما سروقت حاضر میشم حاال 
میشه این بحثو عوض کنی_خیلی رو داری االنم  اگه میشه بفرمایید پائین 

ه شونت برسیدیم_ِا قربون دست فرمون به همین زودی رسیدیم ایول بابا 
شونه ی من خورده_هستی برو تا نزدم ناقصت کنم...دستامو به عالمت 
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تسلیم باال بردم و درحالیکه سعی داشتم خندمو کنترل کنم از ماشین پیاده 
 شدم. 

به همراه صنم وارد پاساژ شدیم خدا عاقبتمو با این امروز به خیر کنه فک 
 ش میزد...کنم کل پاساژو زیر پا بذاره لباس من بود این جو

تقریبا نصف پاساژو گشتیم ولی چیز جالبی پیدا نکردیم...با کالفگی 
خواستم شروع کنم به غرغر که چشمم افتاد به یه لباس شب قرمز 

اتشین.رنگش به خودی خود باعث شد توجهمو جلب کنه اخه من عاشق 
قرمزم یعنی اول زیاد عالقه ای به این رنگ نداشتم ولی عالقه ی شدید ایدا 

 به قرمز باعث شد منم عاشقش بشم.
دست صنمو کشیدم و گفتم:صنم اون لباسه رو ببین_کدوم.با دست نشونش 

دادم یکم نگاه کرد لبخندی زد و گفت:چقدر نازه وای هستی بیا بریم 
بپوشش که خیلی ماهه خدا کنه گشاد نباشه برات_وا حتما سایز بندی داره 

اد ایزشم برا توی استخونی گشخب_بله میدونم ولی میترسم کوچکترین س
 باشه.

لبخندی زدم و گفتم:اتفاقا چند وقت پیش یه نفر بهم گفت خیلی چاق 
 شدم.

_اون مطمئنا مشکل بینایی داشته.ریز خندیدم صنم با تعجب گفت:چی 
 شده؟.

میخواستم بگم نمیدونی منم دقیقا همینو بهش گفتم ولی سرم رو تکون 
 دادمو گفتم:هیچی بریم.
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ه صنم وارد مغازه شدیم.لباسو گرفتم و داخل پرو مشغول تعویضش به همرا
شدم.فیت تنم بود.مدلش دکلته بود قدشم تا یکم باالتر از زانوم بود قسمت 

پشتش یه مثلث مانند داشت که روشو با یه گیپور مشکی پوشونده بودن و 
روی همون گیپور کاردستای نازی کارکرده بودن.یه کتم جدا داشت که فکر 

نم چون قسمت سینه اش شدید باز بود اونو همراهش گذاشته بودن کتش ک
قرمز ساده بود با دکمه های مشکی براق.در پروو باز کردم تا صنمم لباسو 

توی تنم ببینه خودم که واقعا خوشم اومد صنم بعد از اینکه همه جای لباسو 
قشنگ نگاه کرد با خوشحالی گفت:فکر کنم تو حتی از خود عروسم 

شگتلر بشی خیلی بهت میاد همینو میخریم حاال بیا اینم بپوش.لباس خو
توی دستشو به سمتم گرفت_اینو چرا دیگه همین یکی خوبه_نکنه میخوای 

برای مهمونی اخر هفته با مانتو بشینی_واای خوب بود گفتی اصال یادم 
 نبود_میدونستم وقتی پوشیدی بگو ببینمش_باشه.

ارومی در اوردم و لباسی که صنم داده بودو تنم درو بست.لباس قبلی رو به 
کردم اوف اینم خیلی خوشگل بود.یه تونیک ابی کاربنی تا روی کمر کامال 
تنگ و بدن نما از اون به پایین مدل کلوش خیلی خاصی داشت یعنی اصال 

نمیشه گفت گشاد بود ولی خب تنگم نبود.مدلش یه جوری بود که 
ودن از سر خود لباس براش استینم گذاشته بنمیتونستم کامل توصیفش کنم.

که میشه گفت تقریبا استین سه رب بود و با نگین روی استیناش کار کرده 
 بودن.
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هم خودم و هم صنم ازش خوشمون اومد.قیمت دوتا لباسو حساب کردیم  
 و از مغازه بیرون اومدیم.

ا بی با تعجب دیدم صنم داره به سمت باالی پاساژ میره_کجا داری میری
برگردیم دیگه خریدمونو که کردیم_اوه ببخشید کفشو سرویس جزو خرید 

محسوب نمیشه؟_نمیخواد کلی کفش و سرویس دار که هنوز استفاده 
نکردم بیا بریم_نچ برای این لباسا باید کفش و سرویس جدا بخریم بیا بریم 

 تنبلی نکن.
د وارد یه دقیقه بع دنبالش به راه افتادم حرفشو تغییر نمیداد میدونستم.چند

مغازه ی جواهر فروشی شد.پشت سرش رفتم داخل...داشتم ویترینا رو 
نگاه میکردم که صدای صنم باعث شد برم نزدیکش_هستی اینو ببین قشنگه 

نه؟...نگاهی به سرویس روبه روی صنم انداختم.یه سرویس مشکی مدل 
ازش خوشم  قطره اب که داخل قطرش پر نگین مشکی بود.از دور برق میزد

اومد ساده ولی درعین حال بسیار زیبا بود.همونجا تصمیم گرفتم اینو با 
 تونیک قرمزه بندازم.برای تونیک ابیم هم یه سرویس قلب مانند گرفتیم.

حالت جالبی داشت وسط قل*ب*ش تورفتگی داشت و داخلش یه نگین 
 ابی قرار داشت.

 ر رفتیم.توی انتخاب کفشبعد از اون برای خرید کفش به چند مغازه باال ت
زیاد معطل نشدیم یه جفت کفش پاشنه ده سانتی مشکی براق که روش یه 

سگک ساده میخورد رو به همراه یه جفت کفش دیگه توی همون سبک ولی 
 این یکی روی قسمت پاش تور مشکی داشت حالت ساق زنبوری.
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یم یه راز شدت خستگی نای راه رفتن نداشتم با پیشنهاد صنم که میگفت ب
قهوه بخوریم مخالفت کردم:من دارم از خستگی میمیرم از صبح بیمارستان 
بودم فردا هم که باید سرصبح راه بیوفتیم.هزار بار به داداش گفتم بذار جمعه 

راه بیوفتیم مصرانه میگه پنج شنبه خب تفاوتش یه روزه دیگه._حتما یه 
 دلیلی داره؟_چه دلیلی؟_نمیدونم گفتم شاید.

و صندلی عقب گذاشتیم و توی ماشین نشستیم.ماشین به راه افتاد خریدار
سرم رو به صندلی تکیه دادم و چشامو بستم.سرم از درد داشت منفجر 
میشد.با صدای صنم به خودم اومدم:امروز چندمه هستی؟ _بیست و 

نهم_اکی میگم ترافیک شدیده تو بخواب رسیدیم بیدارت میکنم داری 
بی مثل کاسه ی خون شده_ دیشب خیلی دیر وقت میمیری چشات از بیخوا

خوابیدم صبحم زود بیدار شدم برای همین اینطوری شدم وگرنه دیگه 
 هیچوقت در این حد بیخوابی روم تاثیر نمیذاشت.

********* 
نگاهی داخل اینه به خودم انداختم.شلوار لی ابی تیره،مانتو بادمجونی رنگ 

ی تیره تر.ساعت اسپرتو رینگمم دستم به همراه شالی به همون رنگ ولی کم
 کردم.

از قبل یکم برنزه زده بودم چون پوستم روشن بود از سفید کننده استفاده 
 نمیکردم و اکثر کرمام برنزه بود.

رژ ل*ب*م زدم و دراخر کوله سفیدمم برداشتم.چمدون دستی کوچیکمو 
 م.شتهم که لباس برای خودم داخلش گذاشته بودم و وسایل شخصیم بردا
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کامل بودم فقط کفشام میموند که اونا رو پایین میپوشیدم.همه توی ماشین 
منتظر من بودن سریع کفشای کتون سفیدم رو هم به پام کردم و به سمت 

 ماشین تقریبا با دو رفتم.
به محض نشستنم گفتم:ببخشید میدونم تاخیر داشتم.داداش طاها لبخندی 

نتظارشه زود تسلیم میشه تو چیکار زد و گفت:خودش میدونه چه چیزی در ا
 کردی با این خانوم مارال اینقدر ترسوندیش.

پیشدستی کردم و گفتم:ترس نیست اشتباه از من بود عذرخواهی کردم_بله 
قطعا من میدونم شما از هیچی نمیترسی هرچی نباشه تربیت شده ی 

 طاهایی دیگه_اوه مامانم اینا.
ی پدش بازی میکرد کال عاشق همین نگاهی به مهرسا انداختم داشت با آ

جور چیزا بود براش مهم نیست االن ساعت نه صبحه یا دو نصف شب تا 
یکم وقت ازاد پیدا میکرد میچسبید به همین چیزا_مهرسا جون شما  با 

مدرسه ات چیکار کردی_امروز و فردا رو که کال تعطیلم خاله جون سه روز 
یتونیم نریم_پس حسابی خوش بعدشم دبیرمون نمیاد به ما هم گفتن م

 بحالت شده_چه جورم.
سکوت کردم وبه بیرون چشم دوختم قرار بود همه جای خونه ی صنمشون 

 به هم بپیوندیم.
 همه خانواده ی رضائی،مهرداد و خودمونه.منظورم از 

_راستی مارال به عمه خانوم خبر دادی؟_اره بلیطش برا فردا ظهره_شهاب و 
چون در سال فقط دوبار میان ایران مجبورشون  شهرامم میان؟_عمه گفت

میکنه بیان_اهان فهمیدم.)عمه در سال فقط دوبار میومد ایران که 
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خوشبختانه اینبار اومدنش با جشن اعالم بارداری مارال یکی شده 
بود.اینطور که مارال میگفت فردا میرسید دروغ چرا دلم خیلی براش تنگ 

 شده.
د از بیست دقیقه رسیدیم ماشینای دم در بقیه راه در سکوت طی شد بع

حاکی از این بود که ما جزو اخرین نفراتیم.از ماشین پیاده شدیم و زنگ رو 
زدیم.دقایقی بعد در توسط صنم باز شد.حیاط نسبتا بزرگشونو پشت سر 

 گذاشتیم و وارد خونه شدیم.

نوشین جون با دیدنم لبخندی زد جلوتر رفتم و دستم رو در دستش 
 تم_سالم حالتون خوبه؟گذاش

_سالم عزیزم مرسی تو خوبی؟_متشکر کم پیدایین اینطور که من شنیدم 
قبل از اینکه من بیام ایران بیشتر به مارالشون سرمیزدین من بد قدم بودم یا 

کم سعادت؟_هیچکدوم عزیزم سفر بودم وگرنه من زود به زود مزاحم مارال 
تنگ شده بود راستی یه چیز دیگه جان میشم در ضمن دلمم برای تو خیلی 

این رنگ خیلی بهت میاد حسابی خوشگل شدی_متشکرم چوبکاری 
میفرمایین.در ضمن منم خیلی دلتنگتون بودم ماشاا...اینقدر خوش مشربین 
که توی همون دیدار اول جذبتون شدم_نظر لطفته.یه صدای غریبه از پشت 

نوم به عقب شنیدم_مامان معرفی نمیکنین؟به همراه نوشین خا
برگشتیم..نوشین خانوم لبخندی زد و گفت:چرا که نه ایشون هستی جان 

 خواهر مارال و اقا طاها و ایشونم پسر دوم من کامرانه.
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با تعجب به اون شخص که حاال فهمیدم اسمش کامرانه نگاه کردم و 
 گفتم: خطاب به نوشین خانوم

 اصال بهتون نمیخوره ماشاا..خیلی جوون موندین.
 جای نوشین خانوم کامران پاسخ داد:اینم مدیون انواع عمالی زیبائین. به

_کامـــــران باز تو شروع کردی میبینی هستی جان به خدا من تا بحال هیچ 
کار روی صورتم انجام ندادم ولی این اقا هرجا میره میگه مامانم سرتا پا 

 عمل کرده..
شم نشین باید ازشون خندمو قورت دادم و گفتم:اینطوری میگن که شما چ

 متشکر باشین.
کامران:بفرما هستی خانومم فهمید من چقدر پسر عاقلیم...راستی شما 

 خوبین مشتاق دیدار.
_متشکرم راستش من اصال از حضور شما خبری نداشتم برای همین 

 تعجب کردم عذر میخوام..
با حالت شوخی گفت:_فقط همین یه بار بخشیده میشین دیگه تکرار 

 ثل خودش شوخ گفتم:نشه..م
چشم حتما.کمی دیگه در کنار کامران و نوشین خانوم موندم و ازشون جدا 

شدم همه مشغول اماده شدن بودن بعد از اینکه با همه احوالپرسی کردم 
روی مبل نشستم و منتظر موندم تا  صنمشون حاضر بشن...در همون لحظه 

.تیشرت سفید به همراه  در باز شد و هومن وارد شد.اوف چه تیپی زده بود..
شلوار مشکی و یه کت مشکی اسپرت که روی تیشرتش پوشیده 

 بود.موهاشم به حالت کج ریخته بود...به قول ایدا تیپت درسته تو حلقم.
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فکر کنم سنگینی نگاهمو حس کرد که به سمتم برگشت.لبخندی زد و 
 سرش رو به عالمت سالم تکون داد منم متقابال لبخندی زدم و همون

 حرکت رو تکرار کردم.
کامران و هومن تقریبا اندامشون با هم یکی بود ولی هومن هم بلند تر بود و 

هم چهارشانه تر در ضمن رنگ چشای کامران خاکستری تیره بود.در کل 
 هومن هم خوش تیپ تر بود و هم جذاب تر.

ساعت دقیقا هشت بود که همه به راه افتادیم.قرار براین شد که همه توی 
 یال به هم بپیوندیم.و

 درست پنج شنبه ی هفته ی اینده جشن مهرداد وشیده است.
سرم رو به صندلی تکیه دادم و تا رسیدن به مقصد سکوت کردم چشامو 

 بستم تا فکر کنن خوابیدم.
از این جاده متنفر بودم به معنای واقعی متنفر.واقعا همیشه توی زندگی 

بمونی.این جاده و خاطرات گذشته  چیزایی وجود داره که مانع میشه خوش
امروز منو بهم زد چون دو چیزو بهم یاداور شد یکی اینکه من توی همین 

جاده توی یکی از همین خیابونا برای اولین بار معنای تنهایی واقعی رو 
چشیدم و همه ی عزیزامو از دست دادم.دوم اینکه بهم یه تصمیم غلط رو 

 یاداوری میکرد. 
شد االن ایدا رو در کنار خودم نداشته باشم.تصمیمی که  تصمیمی که باعث

باعث شد دوسال اسم یه نفر روم باشه که میدونم باوجوداینکه هیچ اتفاقی 
بین من و مهرداد نیوفتاده ولی در اینده همین مسئله گریبان گیرم میشه.نبود 
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 ایدا بدجور توی زندگیم حس میشد ایدا برای من یه دخترخاله نبود حتی یه
خواهرم نبود ایدا برای من همه چیز بود ایدا ارزوهام بود هدفام بود بچگیم 
بود نوجوونیم بود بهترین خاطرات کودکیمو با اون داشتم یادمه ده سالمون 
بود یه بار که با خانواده ها قبل از اینکه پدر ایدا و پدر و مادر من فوت کنن 

دیم و با هم مشغول گشت رفته بودیم بیرون شهر من و ایدا از جمع دور ش
زدن بودیم که من شریم گل کرد و به ایدا گفتم میخوام از سراشیبی که داخل 
رودخونه اونجا وجود داشت باال برم اونم اول گفت زشته و از این حرفا ولی 
بعد قبول کرد کال پایه بود شلوارمو باال زدم و رفتم داخل اب اولین سراشیبی 

ندم ولی سراشیبی دوم حواسم پرت شد و با رو به سالمتی به مقصد رسو
کمر خوردم زمین به معنای واقعی با اب یکی شدم.اون دومین باری بود که 

توی اون روز خودمو خیس اب میکردم و دیگه لباس نداشتم از یک طرف 
مامان از طرف دیگه نبود لباس بدجور باعث ترسم شد.ایدا کمکم کرد بلند 

شو بگیره حالت مظلومی به خودم گرفتم و بشم ولی نمیتونست جلوی خند
گفتم:ایدایی الهی قربونت بشم یه چیز بگم نه نمیگی گفت تا چی باشه 
بهش گفتم بیا تو همین بشین تو اب تا خیس بشی اینطوری مامان ببینه 

دوتامون خیس شدیم منو دعوا نمیکنه.اول کمی مخالفت کرد ولی بعد اونم 
خیس شد چه روزی بود مجبور شدیم  خودشو انداخت توی اب و مثل من

 تا موقعی که شلوارامون خشک شد شلوارای راحتی باباهامونو پامون کنیم.
اون روز واقعا یکی از بهترین روزای عمرم بود.روزی که در عین ترس 

خوشحال بودم میخندیدم چقدر بچگی خوبه کاش هیچوقت به هیچ دلیلی 
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ل بچگیام کثیف شدن ارزوی بزرگ شدن نمیکردم.کاش مشکالتم مث
 عروسکام یا تموم شدن شکالتام میموند.

بچه که بودیم همیشه شدت ناراحتی هامون  بایک ابنبات چوبی حل 
 میشدارزوهامونو که دیگه نگو.

ارزوداشتیم یک روزی این غول چراغ جادورو ببینیم وازاویک دنیاابنبات 
ه ها بزرگترهامون به بچچوبی بخواهیم.ارزوداشتیم سریع بزرگ بشیم مثل 

فخربفروشیم.کوچکترکه بودیم دلمون همیشه ارزوی دیدن دریاوقایق 
 سواری، دیرخوابیدن و...راداشت.

بزرگ که شدیم ناراحتی هامونم باخودمون رشد کردن و نمیشدانهارابایک 
کوه ابنبات هم حل کردکمی که گذشت دریافتیم غول چراغ جادوهمون 

 زمانه.
نفرساخت برای براورده ساختن ارزوی بچه ها بزرگ که  زمانیکه ازما یک

شدیم دیگرنیازی به دریا نداشتیم بلکه خودمون تبدیل به دریایی نااروم 
شدیم وزندگی ازمشکالتمون یک قایق بزرگ ساخت قایقی که 

هرروزوهرشب تنهاییمون روبه رخمون میکشیدازاین همه سختی یک نتیجه 
 وقت ارزوی بزرگ شدن رو نمیکردیم. گرفتیم که ای کاش هیچ وقت هیچ

ادما اگه بدونن در دوران و این واقعا حقیقته یه حقیقت تلخ در واقع 
بزرگسالی چه چیزهایی در انتظارشونه هیچ موقع ارزو نمیکنن بزرگ بشن در 

طی بزرگ شدن مشکالتم با انسان بزرگ و بزرگتر میشن دلگرفتگیها بیشتر 
 میشن.
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.و من االن توی مرحله ای قرار داشتم که نیاز داشتم به بیقراریها  بیشتر میشن
ایدایی که همه یه همدم به به همدرد و اون یه نفر فقط میتونست ایدا باشه 

چیزم بود و چقدر سخته وقتی همه چیزت کنارت نباشه هرروز و هرلحظه 
 احساس ناقص بودنو داری...

ک ته اصال به ترافیبا توقف ماشین چشامو باز کردم چقدر زود رسیدیم الب
برنخوردیم ولی بازم خیلی زود رسیدیم یا شایدم من توی گذشتم غرق شدم 

 و گذر زمان رو حس نکردم.
صدای دریا به گوش میرسید چقدر االن به این نیاز داشتم که تنهای تنها برم 

 لب دریا و با گوش سپردن به نوای اهنگینش اروم بشم.
ساعت انداختم نه اونقدرام زود نرسیده دقایقی بعد همه رسیدن.نگاهی به 

بودیم دوساعت دقیق توی راه بودیم.مش قاسم و طیبه خانوم اومدن تا کمک 
 کنن و وسایل رو به داخل منتقل کنیم.

وارد حیاط ویال که شدم دوباره خاطرات پنج سال پیش در برابر چشام زنده 
 شد.

تنها یه مدتی از تعطیالتمون انگار همین دیروز بود که به همراه ایدا دونفری 
 رو توی این ویال گذروندیم.

چه روزایی بود اون روزا حاال دارم به این نتیجه میرسم که واقعا راست میگن 
روزای خوش زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنی میگذره و از اون روزا فقط 

 خاطره به جا میمونه.خاطره چیز کمی نیست.
گذر روزای تلخ بی نهایت زجراور و درداور  به صورت زمزمه وار گفتم:اما

 است....ایدا االن کجایی؟
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بغض کردم زیر لب گفتم:حاضرم صدبار دیگه مثل اون شب که از الی بوته 
ها منو ترسوندی و گریه کردم بترسونیم اما تنهام نذاری..ایدا دلم خیلی 

 برات تنگ شده فقط میتونم برای برگشتنت دعا کنم.
------ 
ونچه که فکر میکردم این سفرخیلی کسل کننده بود مخصوصا که برخالف ا

رفتارای همراهانم تعجب اور بود یه جورایی احساس میکردم دارن یه چیزیو 
از من پنهون میکنن.صدای دریا رو میشنیدم.از روی تخت بلند شدم رفتم 

سمت پنجره افتاب در حال غروب کردن بود زیبا ترین شکلی که از دریا 
دم زمان غروب افتاب بود با اینکه غم انگیز بود ولی عاشق لحظه ای دیده بو

 بودم که خورشید غروب میکرد.
 تصمیم گرفتم به یاد ایدا وخاطراتی رو که باهم داشتیم تنها برم لب دریا.
یه تونیک مشکی استین بلند به همراه یه ساپورت ضخیم مشکی یه شال 

تم سمت دریا هر چند که سفید ساده انداختم روی سرم و بی خبر رف
 میدونستم همه درگیر کاراشونن و به رفت و امد من اهمیتی نمیدن.

****** 
روی یه صخره تقریبا بزرگ و دور از ساحل نشستم.خوشبختانه چون نزدیک 

 غروب بود به اون صورت کنار ساحل شلوغ نبود.
 یچشامو بستم یه نفس عمیق کشیدم با تمام وجود هوای پاک دریا رو تو

 ریه هام کشیدم.
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احساس کردم کمی از مچ پام خیس شد چشامو باز کردمو به پاهام که 
امواج دریا به طور کامل خیسشون کرده بود خیره شدم چه احساس ارامشی 

 برای دقایقی همه چیزو از یاد بردم و خودمو به دست ارامش اب سپردم.
س یر اب ونفاز بچگی عاشق اب تنی بودم مخصوصا اینکه سرم رو بکنم ز

 نکشم و چند دقیقه همونطور بمونم عاشق اون حالت خلسه اش بودم.
عاشق این بودم که خودمو به دست اب بسپرم کاش منم واقعا یکی از امواج 

 دریا بودم در اینصورت زندگیم سرشار از ارامش و زیبایی بود. 
هان متنفرم ااما وقتی فکر میکنم میبینم هیچی زیباتر از داشتن ایدا نبود از م 

کسی که تمام زیبایی زندگیمو ازم گرفت اون بود..یادمه ایدا زمانیکه فهمید 
ماهان بهش خ*ی*ا*ن*ت کرده مدام یه اهنگ گوش میکرد به یاد ایدا 

گوشیمو برداشتم و همون اهنگ رو با وجودی که ازش خاطرات بدی داشتم 
ی رنگ و روی ایدا پیدا کردم.دکمه ی ِپلی رو زدم....چشامو بستم چهره ی ب

 که حاصل خ*ی*ا*ن*ت ماهان بود توی ذهنم تداعی شد.
جای تو فکر و خیالت شبا میاد پیشم...)احساس میکردم ایدا کنارمه و 

 سرش روی پامه(
با اینکه تو دوری از من بازم دلواپست میشم...)همینطورکه اشک میریزه به 

 ارومی میگه هستی بنظرت ماهان االن کجاست؟(
ری که بی تو بگذره چرا ثانیه هاشو بشمارم...)من برای هزارو یکمین اخه عم

 باربهش میگم اون لیاقت تو رو نداشت اونم فقط اشک میریزه(
من بدون تو از تموم لحظه هاش بیزارم...)با گریه میاد ب*غ*لمو میگه دیگه 

 دنیا رو نمیخواد(
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دن عاشق ش بدون من پرکشیدی اتیش کشیدی به بال من...)میگه دیگه از
 بیزارم ازم میخواد هیچوقت دل به کسی نبندم(

یادمه وقتی رفتی دلت نسوخت به حال من...)با یاداوری چهره ی ایدا بعد 
از مدتها اشکام دوباره شروع به فروریختن میکنن و من دیگه نتونستم 

مانعشون بشم اینبار اونا به من غلبه کردن.مطمئنم ایدا هم االن تو فکر منه 
 ر از هرچیزی نگران تنهائیاشم(بیشت

تو حتی سربرنگردونی ببینی که روحم بی تو داره پرپر میشه...)به همراه 
خواننده زمزمه میکنم خطاب به ایدای خیالی خودم به حالت شاکی از 

 رفتنش بهش میگم روحم بی تو داره پرپر میشه(
ت ایدا حق نداشقبل تو دلم از این دنیا خون بود بعد تو از اونم بدتر میشه..)

 منو تنها بذاره(
خدا میدونه تنها کسم بودیو بعد تو چقدر دلم باید تنها شه...)ایدا حق 

 نداشت به ارزوهامون پشت کنه(
دنیایی که تو توش کنارم نباشی،نباشی میخوام دنیا نباشه...)از خدا میخوام 

 ایدا رو بهم برگردونه(
ه میشه...)من ایدا رو فقط ب سربرنگردونی ببینی که روحم بی توداره پرپر

خاطر طبع شوخش یا اینکه ارزوهامو باهاش سهیم شدم نمیخوام من یه 
 تیکه از وجودمو که گمش کردمو از خدا میخوام(

 قبل تو دلم از این دنیا خون بود بعد تو از اونم بدتر میشه...
----- 
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 بی تو درگیر تکرارم شب و روزم عین همه...
میشه گم میشم بین همه...)من این زندگیه تکراری رو زندگیم بی تو تکراری 

نمیخوام دوست داشتم فریاد بزنم و بگم خـــدا ایدا رو بهم برگردون بعد 
جونمو بگیر فقط یه نگاه یه صدای دیگه فقط یه بار خــــــدا بهت التماس 

 میکنم ولی فایده نداشت(
 گرمای دستای تودیگه پیشم نمیمونه...

 انگیزم همه ی فصالم زمستونه...بی تو سرد و غم 
 بدون من پرکشیدی اتیش کشیدی به بال من...
 یادمه وقتی رفتی دلت نسوخت به حال من... 

 تو حتی سربرنگردونی ببینی که روحم بی تو داره پرپر میشه...
 قبل تو دلم از این دنیا خون بود بعد تو از اونم بدتر میشه..

 تو چقدر دلم باید تنها شه...خدا میدونه تنها کسم بودیو بعد 
 دنیایی که تو توش کنارم نباشی نباشی میخوام دنیا نباشه...

------- 
 تو حتی سربرنگردونی ببینی که روحم بی تو داره پرپر میشه...

 قبل تو دلم از این دنیا خون بود بعد تو از اونم بدتر میشه..
 ها شه...خدا میدونه تنها کسم بودیو بعد تو چقدر دلم باید تن

دنیایی که توش کنارم نباشی نباشی میخوام دنیا نباشه..)تو حتی؛محسن 
 یگانه(

این دریا همون مکانیه که روزها روبه روش نشستم و برای یه تصمیم که 
حاال پی به اشتباه بودنش بردم فکر کردم که ای کاش هیچوقت پا در چنین 
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نارم میداشتم....زیر لب راهی نمیذاشتم که اگه اینطور بود االن ایدا رو ک
زمزمه کردم:خدایا من که روبه روی همین دریا ازت التماس کردم کمکم 

کنی اشتباه نرم نذاری امیدم اخرش پوچ و سراب گونه باشه پس چرا 
نشنیدی چرا ندیدی روزیو که روبه روی همین دریا ایستادم و از ته دل دعا 

ام مقابلش دل و ل*ب*م شاد کردم اولین باری که بعد از این سفر کذایی می
و خندون باشه....خدایا چرا اینجوری شد چرا همه چیز نتیجه عکس 

 داد....چرا؟؟؟؟
توی تنهایی خودم غرق شده بودم که یه صدای پرجذبه از پشت سر باعث 

شد انچنان از روی صخره پایین بپرم که تعادلمو از دست بدم و پام میون 
 م بیوفتم داخل دریا اما یه نفر مانع بشه.سنگهای لب دریا گیر کنه و بخوا

چشام باز بود و خیره شده بودم به چشای مشکی نافذش.هیچی نمیگفتم 
اونم هیچی نمیگفت فقط اینو میدونم که مثل یه عروسک میون دستای 

 مردونه اش منو نگه داشته بود.
یه لحظه رفتم توی جلد همون هستی تخس و با پرروی تمام گفتم:شما 

 ارین همیشه همه رو اینطور غافل گیر کنین؟عادت د
اهسته گفت:نمیخواستم بترسونمتون....سکوت کرد...منتظر شنیدن 

عذرخواهی از جانب اون بودم اما مطمئن بودم چنین کاریو نمیکنه از 
شخصیت بسیار فراوان مغرورش مطلع بودم.هومن رضائی و عذرخواهی 

از عذرخواهی  هه بعیده......برای همین ترجیح دادم حرفی
 نزنم..منوازخودش جدا کرد.
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با چشم دنبال گوشیم گشتم اما از شانس بدم اونو پایین پام توی اب 
دیدم...در حد مرگ عصبی شدم اخه عکسای خودم و ایدا توی اون بود با 

 داد گفتم:همش تقصیر شماست که گوشیم افتاد توی اب 
اال گرفت و به حالت خاصی بدونی که به من نگاه کنه سرش رو ب

گفت:اشتباه خودتونو گردن دیگران نندازید خانوم..من خواستم بیام لب 
دریا کمی تنها باشم که از شانس بدم شما رو اینجا در حالیکه غرق 

 تنهائیتون بودین ومثل انسانهای افسرده  اشک میریختن مشاهده کردم.
م و با دیدم که اهسته خندید همین خندش باعث شد به قول ایدا هاپو بش

عصبانیت بگم:با وجودی که حرفاتون بوی یه معرکه ی خیلی بزرگ رو میده 
 اما ترجیح میدم روزم رو خراب نکنم.

یه پوزخند زدم خم شدم گوشیمو از داخل اب بردارم شالمو که روی شونه 
هام افتاده بود باال کشیدم خواستم از کنارش رد بشم که صداشو 

 برید مجبورید تنها بمونید.شنیدم:کسی توی ویال نیست اگه 
 برگشتم و بهش خیره شدم با تعجب پرسیدم:منظورتون چیه؟.

دستاش تو جیبش بود برگشت و از یه طرف شانه اش بهم خیره شد اهسته 
خندید با خنده ی اون منم یه لبخند ملیح به روش زدم نه مثل اینکه قراره ادم 

 باشه.
شما دریا رو بیشتر از خرید هومن:رفتن برای جشن خرید کنن مارال گفت 

دوست دارین برای همین چیزی بهتون نگفت....منم از اونجایی که عاشق 
 دریایم ترجیح دادم بیام لب دریا تا وقتمو به خرید بگذرونم.
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میدونستم اگه تنها برم توی ویال احتماال دوباره گریه میکنم برای همین 
 صخره بشینم.ترجیح دادم برگردم وبی توجه به حضور اون روی 

حضورشو احساس میکردم ای خدا چرا نمیره تا من تنها باشم.کجا برم که 
اینو نبینم ولی خب هرچی فکر میکنم میبینم همچین ادم بدیم نیست یکم 

 که نه خیلی غرور داره اما قابل تحمله.
اهسته گفت:اجازه هست کنارتون بشینم؟برای اینکه حرصش بدم با لبخند 

 گفتم:خیر.
کمال تعجب دیدم که اونطرف صخره نشست با لبخندی فراوان زجر  اما در

اور گفت:این صخره خلقت خداست تنها متعلق به شمانیست پس لزومی 
 نداره ازتون سوالی بپرسم شما اگه ناراحتید میتونید بلند بشین.

صورتمو برگردونوم تا بیشتر از این خندش زجرم نده تازه داشتم میرفتم توی 
 ش دوباره مانع شد:شما همیشه اینقدر میری توی توهم؟رویا که صدا

 با حرص گفتم:جسارت نباشه اما شما همیشه اینقدر فضولین.
 دوباره پرسید:مشکل روانی خاصی داشتید که به پدرم مراجعه میکردین؟

برق از چشام پرید هضم این حرفش برام خیلی سخت بود مرتیکه داره به 
خیلی عصبانی شدم چون با خنده من میگه روانی فکر کنم فهمید 

 گفت:قصد ناراحت کردنتونو نداشتم.اگه بخواین میتونیم بحثو عوض کنیم.
برای اینکه فکر نکنه من مشکل روانی خاصی دارم شروع کردم به توضیح 

تمام خاطرات گذشتم که به خاطرشون به پدرش مراجعه میکردم البته با 
چرا دارم این حرفا رو برای این ادم سانسور قضیه ی مهرداد واقعا نمیدونستم 
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میزنم ایا دلیلش فقط این بود که نمیخواستم فکر بدی راجبم بکنه یا اینکه 
 نیاز به یه همپا داشتم تا به حرفام گوش بده؟.

توی تمام این مدت با جدیت تمام در سکوت به حرفام گوش میداد در اخر 
 میخواین؟گفت:خوش به حال دخترخالتون انگاری خاطرشو خیلی 
 با جدیت گفتم:تنها دخترخالم نیست نیمه ای از وجودمه.

خندید:ازلحاظ روانشناسی یک مرد تنها نیمه ی گمشده ی یک زنه بعد 
 اونوقت دوتا همجنس چطور میتونن نیمه ی هم باشن؟

وقتی دو تا همجنس از نیمه های به قول شما گمشدشون که مرد جماعت -
 یمه ی هم باشن.باشه متنفر باشن سعی میکنن ن

با تعجب بهم نگاه کرد و پرسید:به شخصیت رمانتیکتون نمیخوره از اقایون 
متنفر باشین..اغلب اینطور خانوماتوی یه زمان خاص عاشق مردی میشن 

 که ازلحاظ عاطفی به ظاهرخیلی سرد برخورد میکنن.
نمیدونم چرا ولی با شنیدن این جمله بلند زدم زیر خنده گفتم:ادما رو 

میشه از روی ظاهرشون قضاوت کرد.شما چطور میتونید بگید که من ادم ن
 رمانتیکی هستم یا نه؟

با خنده گفت: ناسالمتی پدرم روانشناسه خودمم دوره های روانشناسی رو 
 گذروندم...شناخت شخصیت خانومایی مثل شما برام اسونه...

ر از فامیل منو تگفتم:مثل اینکه اینبار در تشخیصتون اشتباه کردین نیمی بیش
 هستی سرد مزاج و مغرور میدونن.

هومن:به نظر من تمامشون اشتباه میکنن من براین باورم که شما یه خانوم 
 کامال رمانتیک هستین که تظاهر به بی احساسی میکنید.



wWw.Roman4u.iR  282 

 

الحق که راست میگفت به نظرم اگه دودقیقه ی دیگه اینجا میموندم تمام 
ن کرد این چیزی بود که من نمیخواستم.مشخصیتمو به راحتی پیش بینی می

هستی هستم که پیش بینی شخصیتش واسه هرکسی کار دشواریه و این ادم 
 اولین کسی بود که بعد ایدا تونست به شخصیت من پی ببره.

***** 
سرسفره ی شام بودیم خیلی سعی میکردم بهش خیره نشم اما نمیتونستم به 

 گاه بهش مینداختم.هردلیلی که پیش میومد حداق یه نیم ن
یه سویشرت سورمه ای با یه شلوار همرنگش پوشیده بود ظاهر فوق العاده 

ای داشت با این لباسا فوق العاده تر شده بود.میشه گفت اگه هر دختر دیگه 
ای جای من بود سعی میکرد قل*ب*شو تصاحب کنه اما من عالوه براینکه 

تونستم این یابو رو تحمل از عشق و عاشثی متنفرم بودم مطمئن بودم نمی
 کنم.

توی افکار خودم بودم که صدای کامران برادرش باعث شد برگردم و بهش 
نگاه کنم:هومن امروز منشی شرکت خانوم صابری زنگ زد گفت براچی 

 تلفنتو جواب نمیدی حسابی نگرانت شده بود.
با گفته ی کامران غذا پرید تو گلوش و دستشو جلوی دهانش گرفت.نوشین 

انوم سریع یه لیوان اب واسش ریخت و با خنده گفت:کامی بچه امو خ
 دست ننداز.

کامران با حالت خنده داری گفت:اخـــــــــی پسر نازی دوست داشتنی 
 مامان اذیتت کردم.
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 خطاب به مامانش ادامه داد:هواسم نبود عزیز دردونه ی شماست.
 همه زدن زیر خنده حتی من.
میدونی که صدای ما پشت تلفنن خیلی شبیه هومن با حرص گفت:کامی 

همه احتماال تورو با من اشتباه گرفته با من که کاری نداره یعنی نمیتونه 
 داشته باشه...میمونه فقط تو..جلوی جمع یه چشمک به کامران زد.

با صدای داداش برگشت و با تعجب بهش خیره شد:کامی میگم این خانوم 
نباید از حق گذشت خانوم صابری حیف صابری که خیلی پیره ولی بازم 

 میشه واسه هومن.
همه زدن زیر خنده من که اینقدر خندیدم که برای اولین بار اشک شادی از 
چشم جاری شد.در حالیکه هومن با حرص و باتعجب به حاضرین جمع 

 خیره شده بود.
خیلی دلم میخواست منم یه چیزی بگم ضایعش کنم ولی گ*ن*ا*ه داشت 

د توی جمع با شخصیت هیچکس بازی کنم حتی دشمن دلم نمیوم
 خونیم.این جزو ویژگیهای شخصیتیم بود.

******** 
توی تخت دراز کشیده بودم و به چهره ی صنم)پایین تخت خوابیده بود( که 

نور مهتاب روی صورتش افتاده بود خیره شدم بعد اون به چهره ی شیده 
 الحق که ناز بود اما مهرداد ازش سر بود.

بیخوابی داشت کالفم میکرد توی اون حس بودم که نیاز داشتم برم بیرونو 
قدم بزنمو اهنگ گوش بدم اما از شانس بدم هم از تاریکی شب خوف 

داشتم و هم گوشیم خراب بود.از بعد از اینکه افتاد توی اب دیگه روشن 
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 انشد....برای همین پنجره رو باز کردم و کنارش نشستم.اهسته زیرلب با خد
حرف میزدم.....دیگه اروم شده بودم رفتم توی تخت دراز کشیدم با 

 فکرکردن به ایدا و لحظه های خوشمون خوابیدم.
***** 

با خستگی چشامو باز کردم با تعجب دیدم پایین تخت خوابیدم و صنم 
وشیده با هم روی تخت در خواب عمیقی فرورفتن میتونستم حدس بزنم 

از باال پرت شدم پایین اون دوتا هم ترجیح دادن  چه اتفاقی افتاده احتماال
برن باال بخوابن.ولی اخه تخت یه نفره بود احتماال وقتی از خواب بیدار 

 بشن تمام بدنشون خشک شده.
صبح بود هوا جون میداد واسه ورزش 7:30به ساعت نگاهی انداختم

ه ب کردن.از جام بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم لباسای ورزشیمو
 تن کرده و اهسته و بی سروصدا از ویال زدم بیرون.

 با اینکه ویال بزرگ بود اما ورزش صبحگاهی حالش به بیرون خونه بود.
داشتم با سرخوشی اطراف ویال بدوبدو میکردم و عین این دیوونه ها جفتک 

باال پایین مینداختم و دستامو به حالتی که میر*ق*صیدم توی هوا تکون 
وشبختانه سرصبح بود و هیچکس اون اطراف نبود منم تا تونستم میدادم...خ

از خودم مسخره بازی در اوردم.عین دیوونه ها با خودم حرف میزدم و 
 میخندیدم.

با شنیدن صدایی از پشت سرم دستام رو هوا موند انگار پلیس به یه متهم 
دستور ایست میده.ته دلم دعا میکردم اون کسی نباشه که فکرشو 
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م.صدای قدماشو میشنیدم اهسته اهسته اومد جلو..بـله خودش بود میکرد
 این دومین باری بود که جلوش سوتی میدادم اونم در حد اللیگاد.

یکم بهم نگاه کرد و یهو زد زیر خنده.همینطور که دستاشو به هم تکون 
 میداد و واسم دست میزد با خنده گفت:

از این بیشتر ازت انتظار ایول حدس میزدم بدرد اسکل بازی میخوری....
 نمیره.

اخم کردم انچنان که خندشو قورت داد:چرا سرصبحی مثل عزرائیل یهو 
 پشت سرم ظاهر میشین؟ 

اصال کی به شما اجازه داد توی تنهایی من پا بذارین؟میدونستیدمن 
 ازآقایونی که خیلی زودصمیمی میشن متنفرم..

 ردم.جای شمابودم اینقدرراحت خودمونی برخوردنمیک
فقط سرشوتکون دادباخنده دوسه باردرحالی که میرفت عقب ازم فاصله 

 میگرفت گفت:
 دیوونه...دیوونه...دیوونه.

بهش دهن کجی کردم و صورتمو برگردوندم اهسته گفتم:وقتم با ارزشتر از 
اون چیزیه که بخوام با تو جروبحث کنم......صدایی نیومد با این تصور که 

 رفته!!!
پرید:هه من نمیدونم داداش طاها با چه امیدی با این پسره ی  یهو از دهنم

لجباز و خودخواه و مغرور با اون قیافه زشتش شریک شده اخــــی چقدر 
دلم واسه همسر ایندش میسوزه....ایکبیری بدرد نخور بی فرهنگ بی تمدن 

بی ادب بیشعور..به من میگه دیوانه مرتیکه ی الدنگ چــــلغ...هنوز 
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ه پایان نرسیده بود که احساس کردم دارم به یه سمتی کشیده کالمم ب
میشم.یا خود خــــــدا اینکه هنوز نرفته...حاال چرا عین دیوونه ها داره منو 

با خودش میکشه.با عصبانیت درحالیکه ترسم رو پنهون میکردم )اخه 
 خیلی وحشی شده بود(گفتم:چیکار داری میکنی لباسم پاره شد؟

 لی بی ادبی میخوام یکم ادب بهت یاد بدم.حدس میزدم خی-
 ول کن استینمو ده نفر باید پیدا شن به خودت ادب یاد بدن.-

برگشت و با عصبانیت بهم خیره شد استینمو ول کرده بود.چشاش قرمز شده 
بود همچین بهم نگاه میکرد که یه قدم رفتم عقب با عصبانیت گفت:تو االن 

جرات نکرده اینطوری با من صحبت کنه چی گفتی....هیچ دختری تا بحال 
همین االن حرفاتو پس بگیر وگرنه برات خیلی بد میشه......داد زدهمچین 

 که شانه هام پرید باال:زوووووود...
دوست نداشتم عذرخواهی کنم خیلی خونسرد گفتم:من که چیز بدی 

 نگفتم..
 دوستدوباره تاکید کرد:هم عذرخواهی کن هم حرفاتو پس بگیر...تو که 

 نداری داداش بفهمه تو چقدر باادبی نــــه؟
 هیچی نگفتم فقط یه قدم رفتم عقب درحالیکه اون یه قدم میومد جلو....

من میرفتم عقب اون میومد جلو تا اینکه پام گیر کرد به یه شی سنگین و به 
پشت خوردم زمین.دیدم که داشت خندشو کنترل میکرد روی دوزانو نشست 

 کن..با جدیت گفت:حرفاتو پس بگیر... و گفت:عذرخواهی
 خونسردانه گفتم:هــــــــرگز.
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همچین استینمو کشید که از روی زمین بلند شدم.توی چشام زل زد و 
گفت:حرفایی رو که میگم تکرار کن.....بگو،لجباز،خودخواه و مغرور 

خودمم..بگو من خیلی زشتم دلم واسه همسر ایندم میسوزه...ایکبیری و 
م یه بی فرهنگ به تمام معنا....البته هستی اتشینم اولش اضافه بدردنخور

 کن.
فقط با حرص بهش خیره شده بودم با خنده گفتم:ولم کن تا حرفایی که 

 گفتی رو تکرار کنم.
یه پوزخند زد:هرچند که نیاز به عذرخواهی دختری مثل تو ندارم اما بازم 

 باشه ولت میکنم.
تا پا داشتم شش تا قرض گرفتم و به محض اینکه لباسمو ول کرد دو

الفرارصدای خنده هاشو میشنیدم  در همون حین گفتم:تو خواب شبت 
 ببینی...هستی از هیچکس عذرخواهی نمیکنه.

***** 
از حمام اومدم بیرون شیده و صنم توی اتاق نبودن سروصدای زیادی از 

 بیرون میومد میدونستم که امروز روز جشنه غافل از اینکه....
نیکی که به همراه صنم مخصوص جشن امروز خریده بودم رو تنم کردم و تو

توی اینه نگاهی به خودم انداختم.همیشه مشکل کارم اینجا بود که موهامو 
 چجوری درست کنم.

در اخر تصمیم گرفتم مثل همیشه ساده باالی سرم جمعشون کنم و با یه 
د و خیلی ناز کش ریز ببندمشون.فرش چون حمام بودم دوبرابر شده بو

 شدن.
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بعد از یه ارایش تقریبا ملیح کفشای مشکی پاشنه بلند توریمو پام کردم و 
سرویس قلب مانندمو که مخصوص این تونیکم خریده بودم انداختم و به 

 سمت سالن رفتم.
 اوه چه خبره چقدر شلوغه.نمیدونستم قراره تمام فامیل اینجا جمع بشن.

دورم.یادم شده که من فقط پدر و مادرمو از  چقدر از خودم دورم از خانوادم
دست دادم ولی یه خانواده ی بزرگ دیگه دارم خانواده ای که تا قبل از از 

دست دادن پدرو مادرم من همشونو دورهم جمع میکردم.چقدر همشونو 
دوست داشتم.دلم برای همشون تنگ شده.بزرگترین شخص فامیل عمه 

نذاشت از کنارش جم بخورم تا همین یک سمانه بود از زمانیکه رسیده بود 
 ساعت پیش که به بهانه ی حمام ازشون جدا شدم و وارد اتاقم شدم..

عمو بابک و عمو بیژن داشتن باهم راجب کار صحبت میکردن.زناشونم که 
 طبق معمول داشتن ُپِز سفرهایه خارشونو بهم میدادن.

فرانک،فریبا و عموبابک دوتا دختر و یک پسر داشت به اسمهای 
امید.فرانک همسن من بود یعنی تقریبا بیست و چهارسال داشت رشته 

انسانی رو انتخاب کرده بود اما دانشگاهی که دلش میخواست قبول نشدو 
همین باعث شد یه سال از من عقب بیوفته و سال دوم کنکور بده و باالخره 

 موفق بشه.
امید هم بیست و شش سالش فریبا هم که تازه وارد هفده سالگی شده بود.

بود و در رشته مهندسی برق مشغول به کار بود و تقریبا یه سالی میشه 
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ازدواج کرده البته خانومش ایران نیست و برای ادامه تحصیل رفته 
 خارج.عمو بیژن هم یک دختر داشت و یک پسر به اسم تیرداد و ترنم.

م که به کار بود.ترنم هتیرداد بیست و نه سال داشت و در رشته تولید مشغول 
بیست و دو سالش بود به زور و البته  با پارتی زیاد تونسته بود فوق دیپلم 

کامپیوترش رو بگیره و بیخیال درس خوندن شده بود.فرانک،فریبا وترنم در 
گوشه ای نشسته بودن و مطمئنا داشتن از بوی فرنداشون صحبت 

رام و شهاب که به ترتیب میکردن.عمه هم که دوتا پسر داشت به اسمای شه
بیست و هشت و سی سال داشتن و همسراشون باهم خواهر بودن البته 

 ناگفته نمونه که همسراشون ایرانی نیستن.دایی هم که کال نداشتم.
میموند عمو بهرام که من عاشقش بودم.مدتها بود که فقط تلفنی با هم در 

 ارتباط بودیم.
سالم و احوالپرسی که مدت زیادی دلم خیلی براش تنگ شده بود بعد از 

هم به طول انجامید رفتم کنار عمو بهرام.کلی با هم شوخی کردیم دائما 
بهش تیکه مینداختم که داری پیر میشی هنوز ازدواج نکردی ولی شوخی 
میکردم عمو بهرام هنوز تازه وارد بیست وهفت شده بود ولی قربونش برم 

 ام دور شدم و روی مبل نشستم. بیست و پنج بهش میخورد...از عمو بهر
نمیدونم چرا ولی ناخوادگاه با چشم دنبال هومن میگشتم باالخره دیدم یه 

 جا ایستاده داره با مهردادصحبت میکنه.
یه لباس سفید چسب به تن داشت به همراه یه شلوار مخمل مشکی در 
حالیکه یه دستش توی جیب شلوارش بود و توی دست دیگه اش لیوان 

ی قرارداشت و به حالت یک شانه به سمت مهرداد ایستاده بود)فکر نوشیدن
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کنم عاشق رنگ سفید بود( برگشت و برای یه لحظه نگام توی نگاش ثابت 
 موند...

به وضوح میشد پوزخند رو روی ل*ب*ا*ش دید پسره ی خودشیفته ی از 
خود متشکر....یه نگاه پر از نفرت بهش انداختم و صورتمو برگردوندم به 

 جاش یه لبخند به شهاب زدم.اونم سرشو برام تکون داد.
****** 

اهنگ الیتی توی فضا پخش بود تقریبا همه دلیل برگزاری جشن رو 
 میدونستن.

دلم بدجوری هوای ر*ق*ص کرده بود.مخصوصا وقتی میدیدم همه وسطن 
ولی متاسفانه پای اصلی ر*ق*صم که ایدا باشه نبود.صنمم که بدجوری 

 هوای خودش بود.توی حال و 
بلند شدم رفتم سمت میز نوشیدنیها،یه اب پرتقال برداشتم وخواستم برم 

بشینم که صدای کامران مانع شد:به نظر میرسه حوصلتون سرشده. برگشتم 
و بهش نگاه کردم با خونسردی یه قلپ از ابمیوه امو خوردم ودر حالیکه 

است یه یلی دلم میخوروی صندلی کنار میز میشستم گفتم:متاسفانه بله...خ
پای ر*ق*ص داشته باشم.اما...هنوز حرفم تموم نشده بود با خنده 

 گفت:اممم شاید بتونم همراهیتون کنم.
بهش نگاه کردم بهش نمیخورد قصدی داشته باشه برای همین پیشنهادشو 

 قبول کردم.
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دقایقی بعد روبه روی هم میر*ق*صیدیم گهگاهی به حرفای خنده دارش 
 اونم بلند.میخندیدم 

دستمو گرفتو یه چرخ زدم چشم افتاد به داداش طاها که کنار هومن ایستاده 
بودو با لبخند به من نگاه میکرد.نگام کشیده شد روی صورت هومن اما 
 انگار اصال به ما توجهی نمیکرد و به نقطه ی دیگه ای چشم دوخته بود.

...روی مبل اهنگ تموم شد.کامران به خاطر همراهیم ازم تشکر کرد.
نشستم که با صدای مارال همه سکوت کردن:خب همه میدونین دلیل این 

 جشن تنها بارداری من نیست...به من خیره شد و گفت:
امروز عالوه بر اینکه خبر بارداریمو بهتون دادم روز...لبخندی زد و 

 گفت:روِز..همه با هم گفتند:تولد هستیه..
فضا پیچید با بهت به مارال چشم  به ثانیه نکشید که صدای دست ها توی

دوختم یعنی میدونست امروز تولدمه رو نمیکرد پس بگو دلیل رفتارای 
مشکوکشون چی بود در واقع میخواستن غافلگیرم کنن....داداش طاها 

دستشو به سمت من که روی مبل دراز کشیده بودم دراز کرد و از جام بلند 
 شدم.

خوبی دیده میشد.داداش منو توی  نم اشک توی چشای مارال و داداش به
 اغوش کشید و گفت:بیست و چهارساله شدنت مبارک خانومی.

 _ممنونم داداش اصال فکر نمیکردم یادتون مونده باشه.
_مگه میشه من از اول خرداد منتظر امروزم در ضمن وظیفه ی برادرانه ام 

 بود که در حق خواهرم کردم.
 د خوشحال شدم.ممنونم. _هیچی نمیتونم بگم فقط از صمیم وجو
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در مقابل تبریکات همه فقط سرتکون میدادم و با لبخند تشکر 
میکردم...اصال باورم نمیشد و واقعا حس خوبی بهم دست داد که نزدیکام 

 تولدمو به یاد دارن.
***** 

ساعتی از برگزاری جشن میگذشت...هرکس به کاری مشغول بود از جام 
فتم...به سمت پشت ویال به راه بلند شدم و راه حیاط روپیش گر

افتادم...چند دقیقه ای گوش سپردن به صدای دریا شادی امروزمو دوچندان 
میکرد.تکیه امو به دیوار دادم و به دریا خیره شدم...خدایا شکرت احساس 

 میکنم زندگیم داره به روال عادیش برمیگرده.
وی صورتم همون لحظه یه قاصدک رو جلوی پام دیدم.برش داشتم روبه ر

گرفتمش و زمزمه وار گفتم:برو به ایدا بگو هستی تا دنیا دنیاست منتظرت 
میمونه بهش بگو توی تولدم جاش خیلی خالیه بهش بگو من دنبال 

 اهدافمون هستم توهم باش و در اخر بهش بگو هستی خیلی دوست داره.
به  وقاصدک رو به دست باد سپردم.هوا تقریبا رو به تاریکی میرفت...راهم

سمت ویال کج کردم هم به شدت سرد بود و داشتم یخ میزدم و هم اینکه 
زشت بود زیاد این بیرون بمونم.به سمت عقب برگشتم و داشتم به سمت 
ویال میرفتم که در کمال تعجب دیدم هومن در جهتی مخالف من به دریا 
چشم دوخته بود.تا اون لحظه هنوز متوجه من نشده بود.با شنیدن صدای 

پاهام سرش رو به طرفم برگردوند.چشماش حتی توی تاریکی شبم نافذ و پر 
از جذابیت بود با صداش به خودم اومدم با تعجب گفت_شما توی این 
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هوای سرد با این لباس نازک اینجا چیکار میکنین؟فکر میکردم االن سرتون 
 حسابی شلوغه درهرصورت تولدتونه دیگه.

 _خودتون اینجا چیکار میکنین؟
 _من اومدم کمی به دریا نگاه کنم و ارامش بگیرم.

_خب منم دقیقا به همین علت اومدم بیرون در ضمن خودتونم دست کمی 
 از من ندارین با یه لباس نیم استین اومدین بیرون.

لبخندی زد و گفت: این هوا برای من معمولیه ولی برای شما از ظواهرتون 
 .مشخصه دارین یخ میزنین بفرمایید داخل

راهمو به سمت ویال کج کردم که صداش دوباره باعث شد از حرکت 
 بایستم:راستی برخالف انتظارم باید بگم ر*ق*صیدنتون بدک نیست.

با تعجب به سمتش برگشتم متوجه تعجبم شد و گفت:دلیلی برای تعجب 
 کردن وجود داره؟.

ه باز دهنم پرید و گفتم:راستش بله شما که وقتی من میر*ق*صیدم اصال 
 من نگاه نکردین از کجا فهمیدین چطوری ر*ق*صیدم؟.

با بدجنسی گفت:شما از کجا فهمیدین من نگاتون نمیکردم نکنه تمام مدت 
 زیر انالیز دقیق سرکار قرار داشتم.

تازه فهمیدم چه گندی زدم صادقانه گفتم:نه فقط یه لحظه که چشمم بهتون 
 ن خاطر گفتم.افتاد دیدم سرگرم کار دیگه ای هستین به همی

از کنارم رد شد و درحالیکه به سمت ویال میرفت گفت:برخالف شمامن 
ادم غیر قابل پیش بینی هستم به قول خودتون از روی ظاهر ادما قضاوتشون 

 نکنید.
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اینو گفت و رفت داخل َاه چه گندکاری شد وای خدا خلقتتو شکر این 
 چقدر به خودش اطمینان داره.

همه چیز خالی کنم و وارد ویال شدم.به محض ورودم سعی کردم ذهنمو از 
 صدای دست ها به گوش رسید اعالم میکردن که زمان بریدن کیکه.
رفتم و پشت میزی که کیک رو روش گذاشته بودن ایستادم.یه کیک 

 شکالتی که روش نوشته شده بود هستی جون تولدت مبارک.
 تی اول ارزو کن.خواستم شعما رو فوت کنم که صدای صنم مانع شد._هس

چشامو بستم کمی فکر کردم درحال حاضر هیچ ارزویی به بزرگی برگشت 
 ایدا برام مهم نبود از خدا خواستم به ایدا کمک کنه و تنهاش نذاره..

رو نشون میداد 24چشامو باز کردم و شعمای روی کیک رو که عدد 
ه ک خاموش کردم...صدای دستها بلند شد بالفاصله صدای صنم بلند شد

گفت:نوبتی هم باشه نوبت هدیه هاست...اول از همه از کادوی اقا طاها و 
 مارال جون شروع میکنیم.

داداش و مارال لبخندی زدن مارال جلو اومد ب*غ*لم کرد و بعد جلوی 
همه سوئیچ یه ماشین رو مقابلم گرفت ازش تشکر کردم داداشم ب*و*سه 

بخش ین چیزاست هستی جان بای برپیشونیم زد و گفت:لیاقتت بیشتر از ا
 اگه ناقابله.

 _از سرمم زیاده داداش ممنون.
درهمون لحظه صنم گفت:جالبیش اینجاست اصال نمیدونه مدل ماشین 

 چیه اینقدر تعارف تیکه پاره میکنه.
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همه زدیم زیر خنده میون خندم گفتم:مدلش مهم نیست مهم اینه که داداش 
 و مارال به فکرم بودن.

نازک کرد و گفت:خیله خب فهمیدم تو اصال االن  صنم پشت چشمی
تودلت غوغا نیست که مدل ماشینو بفهمی فقط برای اینکه میترسم از 
 )کنجکاوی بیهوش بشی میگم مدلش همونیه که همیشه دوست داشتی

Lexus)ال اف ای متالیک مشکی 
مهرداد:البته اینم اضافه کن که صنمم کم از هستی نداره تا از همه جای 

شین سردرنیاورد دست برنداشت به همین دلیل اگه االن تعداد سرعت ما
 موتورشم ازش بپرسی میتونه جواب بده.

مهرداد اینقدر بانمک جملشو به اتمام رسوند که یه بار دیگه همه زدن زیر 
 خنده.

روبه داداش گفتم:ممنون داداش مثل همیشه انتخابتون عالی بود.داداش 
 انداخت و سرشو تکون داد. درجواب نگاه پرارامشی بهم

به ترتیب همه هدایاشونو دادن تا اینکه نوبت به کادوی خانواده ی رضائی 
 رسید.

نوشین خانوم جلو اومد ب*غ*لم کرد و گفت:تولدت مبارک عزیزم ولی 
 خداییش اصال بهت نمیاد بیست و چهارسالت باشه.

و توی دتون_متشکرم نظرلطفتونه اصال احتیاجی به کادو نبود همینکه خو
 زحمت انداختین برای من به اندازه ی یه دنیا ارزش داره.

_به جای تعارف کردن بازش کن....لبخندی زدم و کادو رو باز کردم.با 
دیدن سرویس یاقوت داخلش که برقش چشامو میزد سرم رو باالاوردم 
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لبخندی زدم و گفتم:خیلی قشنگه ممنون واقعا احتیاجی به این همه 
 د.زحمتتون نبو

 _خواهش میکنم عزیزم ببخش ناقابله.
خواستم با صدای بلند از همه تشکر کنم که صدای بانفوذی که کنارم بود 
مانع شد.جعبه ای رو به سمتم گرفت و گفت:هستی خانوم جدا از هدیه 

مامان منم به جبران اتفاق دیروز این هدیه ناقابل رو براتون در نظر گرفتم.با 
 گرفتم و بازش کردم.تعجب جعبه رو از دستش 

با دیدن گوشی مارک داخلش باید بگم واقعا تعجب کردم یه گوشی خیلی 
 ناز و خوش دست.

 صدای مارال باعث شد چشم از گوشی بگیرم و به اون نگاه کنم.
 مارال با خنده رو به من گفت:هستی تو که تا دیروز گوشی داشتی.

با سانسور بعضی  به جای من هومن به توضیح پرداخت همه چیزو البته
 قسمتا تعریف کرد.

با اتمام توضیحش سرم رو به سمتش برگردوندم و گفتم:متشکرم نیازی به 
اینکارا نبود مقصر خودم بودم که گوشی از دستم افتاد نیازی نبود شما جبران 

 کنین.
البته اینو به خاطر اینکه توی جمع بودیم گفتم وگرنه عمرا جلوی این خودمو 

 م.مقصر جلوه بد
 از همه تشکر کردم.با بلند شدن صدای اهنگ همه ریختن وسط.
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اینطور که فرانک برای تیرداد عشوه میومد مطمئن شدم قصد تور کردنشو 
داره.واقعا هم به هم میومدن.از نظر من فرانک برخالف چیزی که نشون 

میده مهربون و خاکیه و این اخالقای زن عمویه که اینطوری ِافاده ایش 
 کرده.

مهرداد و شیده هم روبه روی هم میر*ق*صیدن نمیدونم مهرداد قضیه رو به 
شیده گفته یا نه ولی شیده اینروزا نسبت به قبل خیلی بهتر شده یعنی اون 

 کینه ی همیشگی توی چشاش نیست.
چشم گردوندم تا داداشو پیداش کنم با هومن کناری ایستاده بودن و مشغول 

کامران واقا کامیار بودن.به سمتشون صحبت با مارال،نوشین جون و،
رفتم.سنگینی نگاههای زیادی رو حس میکردم..همیشه توی مجالس همین  

 وضعو داشتم برای همین زیاد به مهمونی های خانوادگی عالقه نداشتم. 
نوشین خانوم با دیدنم لبخندی زد و گفت:میگم خاطرخواه زیاد داریا اقا 

 مشب ندزدن.طاها حواست جمع کن که خواهرتو ا
_نگران نباشین نوشین خانوم کسی جرات نمیکنه به هستی ما نگاه چپ 

 بندازه مگه اینکه از جونش سیر شده باشه.
 با لحن کشیده ای گفتم:دااااااداش.

مارال:هستی میگم تو که هیچوقت از وسط پیست ر*ق*ص جمع نمیشدی 
 کردی؟چی شده امشب اینقدر کم ر*ق*صیدی نکنه همپای مناسب پیدا ن

لبخندی زده و سکوت کردم...حق با مارال بود من اگه یه همپای مناسب و 
 پایه میداشتم هیچکس نمیتونست از وسط پیست ر*ق*ص جمعم کنه.
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با شنیدن جمله ی نوشین خانوم چنان سرمو به سمتش برگردوندم که خودم 
متوجه شدم که مهره های گردنم به صدا دراومد.خداروشکر اونا متوجه 

 ب زیادم نشدن.تعج
 نوشین:هستی جون اگه افتخار بدی هومن همراهیت میکنه.

داداش طاها سری به نشونه ی تایید تکون داد و گفت:اره هستی فکر خوبیه 
برید ببینم کی خوشگل تر میر*ق*صه.که مطمئنا از همین االن هستی برنده 

 است.
ر کامران:عمرا..اقاطاها شما ر*ق*ص هومنو ندیدی مربی ر*ق*ص د

 مقابلش کم میاره این اقا زرنگه رو نمیکنه.
 مارال:هستی برو ثابت کن تو بهتر میر*ق*صی...

حاال اگه دست برداشتن لعنتیا اصال من به معنی واقعی غلط کردم که حرف 
اینا رو تایید کردم حاال چه غلطی بکنم اینم که انگار بدش نمیاد هیچی 

 گفتی.نمیگه.یکی نیست بگه نه اینکه خودت چیزی 
هومن:نیازی به اینکارا نیست من از همین االن اعالم میکنم که بی هیچ 

 تردیدی برد با منه.
خودشیفتگیت درسته تو حلق گاو...نمیشه باید برای اینکه روی اینو کم کنم 

 حتما باهاش بر*ق*صم.
لبخندی زدمو گفتم:زیادی مطمئن نباشین محاله ممکنه کسی بتونه در 

 شی بگیره.ر*ق*صیدن از من پی



 299 انیتر از گر انیگر

نوشین خانوم:ماشاا..هیچکدومتون کم نمیارین.ولی من از همین االن میگم 
 هومن برنده است..

 مارال:هستی برو ثابت کن.
لبخندی زدم و بی هیچ حرکتی منتظر ایستادم...همه با تعجب بهم نگاه 

 کردن...
 داداش:پس چرا نمیرین هستی؟

نکردم که باهاش با غرور گفتم:من که از کسی پیشنهادی دریافت 
 بر*ق*صم.

نوشین خانوم با لبخندوبدجنسی رو به هومن گفت:شنیدی که هومن جان 
 باید از هستی جون درخواست کنی وگرنه افتخار ر*ق*صیدن بهت نمیده.

 کامران:مامانجان دقیقا االن شما طرفدار کی هستین؟
نوشین جون _من طرف حقم..هستی راست میگه هومن باید با تواضع ازش 

 خواهش کنه تا باهاش بر*ق*صه این یکی از قوانین ر*ق*صیدنه.
اخ قربونت حال کردم.خوب دارم حرصش میدم بدو اقا هومن ازم خواهش 

 کن تا بهت افتخار بدم.
از چشاش میشد فهمید داره حرص میخوره ولی از اونجایی مجبور بود 

 دستشو به سمتم دراز کرد وگفت:افتخار میدین..
 دستمو توی دستش گذاشتم وگفتم:به خاطر نوشین جون بله.لبخندی زدم 

 اینم از اخرین تیر که یه راست خورد به هدف.
از قصد قسمت اول حرفمو گفتم تا بیشتر حرص بخوره.حاضرم قسم بخورم 

تا بحال از هیچ دختری برای ر*ق*صیدن خواهش نکرده و همیشه این 
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و از حرصی که داشت دخترا بودن که بهش پیشنهاد ر*ق*ص میدادن.این
 میخورد فهمیدم.

از جمع دور شدیم و رفتیم وسط پیست ر*ق*ص.فشاری به دستم وارد کرد 
 و گفت:خیلی بده ادم اینقدر فرصت طلب باشه_کی به این نتیجه رسیدین؟
لبخند بدجنسانه ای زد و گفت:میخوای کفشاتو دربیار که من هنوز پاهامو 

 الزم دارم...
که حرص بخورم..ولی با ظاهری خونسرد گفتم:تا  اینبار نوبت من بود

جایی که من یادمه شما خودتون اعتراف کردین که من ماهرانه میر*ق*صم 
 پس بهتره خودتون حواستونو جمع کنین.

_گفتم قشنگ میر*ق*صی نه ماهرانه اونم به این خاطر گفتم که شاید یکم 
ص نظر من ر*ق* اعتماد به نفس پیدا کنی ر*ق*صت قابل تحمل تر بشه.از

خدمتکار خونمون که تقریبا پنجاه سالشه ر*ق*صش از شما خیلی زیباتر و 
 ماهرانه تره.

به معنای واقعی دوست داشتم با دستام خفش کنم.از شدت حرص فقط 
 سکوت اختیار کردم.

مقابل هم ایستادیم و با فاصله ی کمی با یه اهنگ الیت مشغول به 
 ر*ق*ص شدیم...
میگفت واقعا خیلی قشنگ میر*ق*صید.تمام حرکاتش  نوشین جون راست

 هماهنگ بود.ولی خب منم در برابرش کم نمیاوردم.
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توی چشام خیره شد منم با پررویی توی چشای نافذ و مشکیش خیره 
 شدم...

اینبار توی چشاش نه اثری از نفرت بود و نه حرص.چشاش خالی از 
 هرچیزی بود...

ودم ولی هیچ کنترلی روی حرکاتم مثل مجسمه ای مشغول به ر*ق*ص ب
نداشتم.در اخر من کم اوردم و ازش چشم گرفتم.لعنتی چه چشای بانفوذی 

 داشت تا اعماق وجود ادم رخنه میکرد.
داغ شده بودم َنــه سردم بود نمیدونم اصال حالت طبیعی نداشتم.وقتی 

دستمو توی دستش گرفت تا بچرخم یه حسی به وجودم تزریق شد.یه حس 
 تا اون موقع تجربه اش نکرده بودم.که 

 اصال نمیدونستم دارم با چه اهنگی باهاش میر*ق*صیدم.
نمیدونم چقدر گذشت که صدای دست اطرافیانم بلند شد و اهنگ به اتمام 

 رسید.
 منتظر بودم یه تیکه بهم بندازه ولی فقط سکوت کرد.

 ی عالیداداششون اومدن پیشمون...نوشین جون دستمو گرفت و گفت:وااا
 بود تابحال چنین ر*ق*ص زیبایی ندیده بودم.

کامران:به نظر من که هردو در یک سطح میر*ق*صیدین و هیچکدوم از اون 
 یکی کم نمیارین باالخره یکی پیدا شد بزنه رو دست هومن.

داداش طاها:هستی میگم من به هومن حسودیم شد باید از فردا برام یه 
 ماهرانه اش. کالس ر*ق*ص بذاری اونم از نوع
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با این حرف داداش همه زدن زیر خنده..اما من به زدن لبخند کوتاهی اکتفا 
کردم...صنم که تازه وارد جمعمون شده بود دستمو گرفت و از جمع دور 

 شدیم.
صنم:چته هستی چرا اینجوری شدی؟...پاسخی ندادم..ادامه داد:دودقیقه 

هست بگو ببینم ی دیگه اونجا میموندی همه میفهمیدن یه چیزیت 
چته؟...حتی خودمم نمیدونستم چم شده درجواب صنم به دروغ 

گفتم_هاان.هیچی فقط سرم یه دفعه ای گیج رفت ولی محض روکم کنی به 
 ر*ق*صیدن ادامه دادم برا همین اینطوری شدم.

_دیوونه لجباز.گفتم چت شده بشین روی صندلی تا برم برات یه چیزی 
 بیارم بخوری._باشه.

زم دور شد.یه دفعه ای چم شد از درون در حال سوختنم ولی از صنم ا
 بیرون یخ یخم.

********** 
با کالفگی چشامو روی هم فشار دادم نخیر خوابم نمیبرد.از جام بلند شدم 
نگاهی به ساعت انداختم چهار صبح.تولد ساعت دو به اتمام رسید و همه 

 رفتن)به جز خانواده ی رضائی و مهردادشون(
میخواست بره خونه ی عمو بابک تا فردا بره و به یک سری از دوستاش عمه 

 سربزنه.
بقیه هم که رفتن خونه های خودشون.یعنی درواقع رفتن شبو توی ویالهای 

 خودشون بگذرونن.اکثر فامیل توی شمال ویال داشتن.
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از جام بلند شدم یه شنل انداختم روی شونه هام..گوشی قبلیمو با گوشی که 
بهم داده بود برداشتم و به ارومی به بالکن اومدم.صنم و شیده هومن 

درخواب عمیقی فرورفته بودن با وجود اینکه اتاق زیاد بود ولی صنم 
میگفت دوست داره توی اتاق من بخوابه و شیده هم متقابال میومد توی اتاق 

 من.
حوصله ی دریا رفتن نداشتم یعنی حتی اگه حوصله هم میداشتم االن 

 اک بود بخوام از ویال خارج بشم.خطرن
دریا درست روبه روم بود.روی صندلی نشستم و گوشیها رو روی میز 

گذاشتم...مموری و سیم کارتمو از داخل گوشی قبلیم برداشتم و منتقلشون 
 کردم به گوشی جدید...

گوشی خوش دستی بود دروغ چرا از اینکارش خیلی خوشم اومده بود 
راومده بود نشون میداد اونقدراهم مغرور و بی فکر همینکه به فکر جبران ب

 نیست.
 ناخواسته به یاد چند ساعت پیش افتادم.

وقتی روبه روش ایستاده بودم و داشتم همراه باهاش میر*ق*صیدم چرا یه 
دفعه کنترلمو از دست دادم چرا نتونستم تو چشاش خیره بشم چرا حس 

ون ادمی نیستم که هیچ کردم ازش خجالت میکشم.واقعا چرا مگه من هم
زمان در مقابل جنس مخالف احساس خجالت نکردم پس چرا امشب 

اینطوری شدم.اصال چرا قبول کردم باهاش بر*ق*صم توی ذهنم پر شده از 
 چراهایی که واقعا نمیدونم جوابشونو چی بدم.
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باید در روابطم با هومن تجدید نظر کنم از این به بعد نبایددر مقابلش 
کنم باید برخوردی کامال محترمانه و در عین حال رسمی و  حاضرجوابی

 جدی باهاش داشته باشم.
این گستاخی و حاضربه جوابی بیش از حدم نباید باعث بروز هیچ اتفاقی 

توی زندگیم بشه هیچ اتفاقی.زندگی من فقط باید برپایه ی تکرار بگذره فقط 
 تکـــــــــرار.

 فصل پنجم.
ینه خیره شدم.این واقعا من بودم چقدر تغییر کرده با تعجب به خودم داخل ا

 بودم.
با وجود اینکه  به خواست خودم ارایشم کامال ساده و ملیح بودولی خیلی 

 تغییرکرده بودم.
سایه سبز تیره ای پشت چشام کشیده بود که سبزی رنگش رنگ چشامو به  

 خوبی به چشم میاورد.
بود.سرمه ای که داخل چشام مژه های پرپشتمو ریمل پرپشت تر کرده 

 کشیده بود باعث شده بود چشام حالت عجیی پیدا کنه انگاری خمار بودن.
رژ قرمز پررنگی به ل*ب*ا*م زده بود که باعث شده بود حتی خودم با دیدن 
ل*ب*ا*م تحریک بشم.موهامو به حالت ریخته درست کرده بود و قسمت 

 ل صورتم ریخته بود.جلوشم فرریز خیلی نازی داده بود و کج داخ
لباسمم که همون تونیک قرمز بود به تن کردم و نگاه اخررو داخل اینه به 

 خودم انداختم.
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همون لحظه مارال که زیر دست ارایشگر مشغول تجدید رژل*ب*ش 
کارش تموم شد و اومد پیشم.با دیدنم حیرت زده گفت:وااای هستی 

ده_الهی فدات بشم من خودتی؟_نه همزادمه تو قالب من روبه روت ایستا
چقدر ناز شدی امشب چه دلبری بکنی._مرض برولباستو بپوش بریم دیر 

 شد._خوب بود گفتی زود حاضر شو طاها بیرون منتظره_اکی.
ساق مشکیمو پوشیدم مانتوی بلندمم که تا کمی پایین تر از زانو میرسید به 

 تن کردم.
ب نشه روی سرم شالمم نیلی خانوم)ارایشگر(به طرزی که موهام خرا

انداخت و برای هزارمین بار تکرار کرد:تو برای عروسیت بیا پیش خودم 
 ازت یه فرشته میسازم که هیچ کس تا بحال ندیده باشه.

 ازش تشکر کردم و همراه مارال و مهرسا از ارایشگاه بیرون اومدیم.
 داداش طاها داخل ماشین در انتظار نشسته بود.هر سه سوار شدیم.

ا دیدنمون گفت:به به مفتخرم که راننده ی خصوصی جمع داداش ب
 مادمازلین زیبا هستم امر بفرمایید کجا بریم سرکارخانوم ها.

 مارال:تشریف ببرین باغ لطفا جناب راننده دیرمون شده.
داداش دستش رو به عالمت اطاعت باالبرد و به راه افتاد.نگاهی به مهرسا 

 م چقدر ماه و دوست داشتنی شده بود.که چشم به بیرون دوخته بود انداخت
برخالف همسن های خودش از ارایش متنفر بود و فقط موهاشو به حالت 

ساده ای اونم مارال براش درست کرد.و یه رژ ملیح زد.قربونش بشم که 
 اینقدر دوست داشتنی و خوردنیه.
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از سفر شمالمون چهار روز میگذره...باالخره شب عروسی شیده و مهرداد 
سید.نمیدونم چرا استرس دارم نمیدونم چرا نگرانم شیده رو بعد از سفر فرار

شمال یه بار دیگه دیدم که رفتارش دوباره به حالت قبل برگشته بود و متوجه 
 شدم که دلیلش اینه که مهرداد همه چیزو بهش گفته.

سرم رو تکون دادم و سعی کردم ذهنم رو از همه چیزخالی کنم در دل با 
کردم:تو امشب داری میری عروسی داداشت هستی فقط خود زمزمه 

 داداشت.
. 

ساقم رو دراوردم و رژلبم رو هم که نیلی خانوم بهم داده بودتا اگه بهش نیاز 
 پیدا کردم ازش استفاده کنم تجدید کردم.

شاید اگه یه اتفاقی میوفتاد و فراموشی میگرفتم هیچوقت حتی فکرشم 
افسرده و بدبختیم که مدتهاست حتی زیبایی نمیکردم که من اینقدر ادم 

 هایی که خدا بهم داده رو ندیدم.
در باز شد و صنم وارد شد با دیدنم مات و مبهوت موند بعد از چند لحظه 
گفت:چه کردی هستی فکر کنم امشب توی مجلس بین پسرا به خاطر تو 

 دعوا بشه.وااای دوست به این خوشگلی داشتم من و غافل بودم.
قدر هندونه میدی زیر ب*غ*ل ادم بریم دیگه حالم از خودم بهم _اه چ
 خورد.

با حالت شوخی اضافه کردم:اگه قراره من بیام باعث انحراف پسرا بشم  
 اصال نمیام.
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_برو گمشو بیا بریم بینم.لبخندی زدم کیف دستی مشکیمو توی دستم 
 گرفتم و به همراه صنم وارد مجلس شدیم. 

با غرور قدم برمیداشتم..مارال پیش نوشین خانوم و  با قدمهایی استوار و
 کامران و اقا کامیار ایستاده بود ولی داداشو هومن کنارشون نبودن.

با لبخند نوشین خانوم رو در اغوش گرفتم و گفتم:سالم نوشین جون دلم 
براتون توی همین مدت کم تنگ شده بود_سالاام عزیزم دل به دل راه داره 

ز اغوش بیرون اومدم ادامه داد:من از نو در عجبم هربار خوبی خانومی...ا
که میبینمت زیباتر از قبلی گفته باشم امشب حق نداری از جات تکون 

بخوری میترسم ایندفعه واقعا بدزدنت...لبخندی از روی خجالت زدم و 
 گفتم:شما همیشه به من لطف دارین.

ینیم میذاری ماهم یه صدای اقا کامیار مانع ادامه ی بحث شد:نوشین جان بب
 سالمی به دختر عزیزمون بدیم یا نه_بفرمایید اقا ایشون در اختیار شما.

دستم رو در دست گرم اقا کامیار گذاشتم وگفتم:شما خوبین؟؟_مگه میشه 
 دخترمو ببینم بد باشم.

 کامران:وااای خاک تو سرم شد بابام اخر عمری دختردار شد..
ترل کنم گفتم:شما حسودیتون درحالیکه سعی میکردم خندمو کن

میشه؟_راستشو بخواین بله من نمیدونم چه سریه که از وقتی ما شما رو 
 دیدیم از هر ده کلمه ی مامان بابا پنج تاش از ُحسن های شماست.

خصوصیات اخالقی کامران باعث شده بود خیلی باهاش راحت و صمیمی 
 ا..برخورد کنم.خونگرم و خاکی بود درست مثل داداش طاه
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گفتم_اوال که نوشین جون و اقا کامیار به من لطف دارن دوما مراقب باشید 
اگه یه بار دیگه به اقاکامیار بگین مسن با من طرفین ایشون طرفدار زیاد 

 دارن.
 کامران:اقا ما تسلیم کاش یکیم بود اینطوری از من طرفداری میکرد.

 برگشتم... بحث بین من و کامران با صدای اشنایی قطع شد.به عقب
 لحظاتی خیره به روبه روم بدون هیچ حرکتی موندم...

هومن در لباس رسمی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم جذاب شده 
 بود.

 با صداش به خودم اومدم:خوبین شما هستی خانوم؟
سعی کردم بررفتارم مسلط باشم و گفتم:خیلی ممنون عذرمیخوام من  

 اقا کامران بودم از اطرافم غافل شدم.متوجهتون نشدم سرگرم بحث با 
مثال خودم اینطوری مثال میخواستم بگم من نفهمیدم که شماتوی جمع  

 نبودین.لبخندی زد و گفت:
 خواهش میکنم مشکلی نداره.

هومن مودب و مطیع االنو با هومن چند روز پیش که میگفت باید اعتراف 
ایسشون ناخوادگاه کنم خودم مغرورو و..و..وهستم مقایسه کردم.از مق

لبخندی روی ل*ب*م نشست...اون هومن کجا و این هومن کجا انگاری 
 تافته ی جدابافته ان.

با بلند شدن صدای دست و هلهله کشیدن نگاهمو به سمت در ورودی 
 چرخوندم...
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باالخره عروس و داماد تشریف اوردن.مهرداد یه کت شلوار مشکی پوشیده 
شیده هم واقعا زیبا شده بود.هنوز کامال بود و بلوز زیرشم سفید بود.

انالیزشون نکرده بودم که مقابلم قرار گرفتن.شیده بعد از احوالپرسی با تمام 
جمع دستشو با اکراه به سمت من دراز کرد برعکس اون من با لبخند 

گفتم:سالم شیده جون چقدر ناز شدی!!!ببینم این اقا داداش ما که اذیتت 
 ودم از سقف همینجا اویزونش کنم.نکرده اگه کرده بگو خ

شیده دستش رو عقب کشید و با صدای ارومی گفت:شما سرت به زندگی 
 خودت باشه نیازی نیست به هر دلیلی خودتو به مهرداد وصل کنی.

وا رفتم این داشت چی میگفت بهت زده و متعجب بهش خیره شده 
اومدم:چی شده بودم...نمیدوم چقدر گذشت که با صدای مهرداد به خودم 

 خواهر ما رفته تو هپروت...
نگاهمو به مهرداد دوختم بغضی که سد گلوم شده بود با شنیدن صدای 

شیده بیشترشد:فکر میکنم هستی جان نصفی از عمرشون رو توی هپروت 
میگذرونن وگرنه فرصتایی که در زندگی پیش رو داشتنو به این راحتی از 

 دست نمیدادن...
که زخم خورده احساسش میکردم به یکدفعه ترس و  بی توجه به غرورم

نگرانی بروجودم غلبه کرد.کامال متوجه منظورش شدم نکنه همه چیزو توی 
جمع برمال کنه توی اون لحظه دوست داشتم فقط گریه کنم و بربخت تار و 
شومم اشک بریزم با صدای مهرداد که مشخص بود اونم حسابی عصبانی و 

م.خطاب به جمع ما گفت:با اجازتون ما بریم باسایر ناراحته به خودم اومد
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مهمونا احوالپرسی کنیم بازم خدمتتون میرسیدم...وبعد سیلی از تعارفات از 
 قبیل خواهش میکنیم راحت باشین و این جور چیزها.

با رفتن مهرداد تازه ان زمان بود که بدبختی من شروع شد نوشین جون با 
 گفت:منظورشیده چی بود از این حرفا؟تعجب رو به مارال 

مارال نگاهی بهم کرد نمیدونم توی نگاهم چی دید که لبخند اطمینان 
بخشی بهم زد و به نوشین جون گفت:شما اینا رو نمیشناسی از روی شوخی 

هر چی به ذهنشون بیاد بار هم میکنن...نوشین جون لبخندی زد و 
زی نگفت اخه به گفت:اهان پس بگو چرا هستی سکوت کرد و چی

 شخصیتش نمیخوره در مقابل بی احترامی یا شوخی نابجا سکوت کنه.
داداش طاها که بیشتر از هر کسی به حال من پی برد بحث رو به سمت 

 دیگه ای منحرف کرد.عذر خواهی کرده و جمع رو ترک کردم...
خودم رو به تراس رسوندم با برخورد هوای خنک به پوستم کمی حالم بهتر 

.در دل به خود ناسزا گفتم لعنت به من که در مقابلش سکوت کردم شد
حیف نخواستم باعث دلشستگیش بشم وگرنه چنین جوابی به این برخورد 

 بی ادبانه اش میدادم که از شدت خجالت اب بشه بره توی زمین.
سرم رو به سمت اسمون گرفتم و خیلی اهسته طوری که بیشتر به زمزمه 

 ا سکوت امشبمو به شبیه بودگفتم:خدای
خاطر بسپار من امشب به خاطر تو و رضایتت سکوت کردم منتظر نیستم که 

 تو به خاطر این سکوت بهم پاداش 
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بدی نه اصال من ادمی نیستم که کاری رو به خاطر پاداشش انجام بدم 
 ولی...

 اولین قطره ی اشکم روی صورتم فروافتاد.
اولین باری بود که در جواب بی نمیدونم چرا ولی خیلی بهم برخورد این 

 احترامی یه نفر اونم در حالیکه بی گ*ن*ا*ه بودم سکوت کردم.
حس کردم یه نفر کنارم ایستاد سرمو برگردوندم و هومنو درست در کنارم 

 دیدم.
نمیدونم چرا ولی هیچ سعیی نکردم که غرورو بریزم توی چشام و باهمون 

 چشای پر از غم ودلخوری بهش خیره شدم.
 هومن:عذرمیخوام اگه مزاحم تنهائیتون شدم.

چشم ازش گرفتم و به اسمون خیره شدم در همون حال گفتم:مزاحم 
 نیستین.

سنگینی نگاهشو روی خودم حس میکردم همونطور که نگام میکرد 
گفت:هیچ کاری در این دنیا بی جواب نمیمونه از نظر من کار امشب شما 

یه هایی که در صحبتای شیده خانوم وجود خیلی باارزش بود که در برابر کنا
داشت سکوت کردین من واقعا نمیدونم چرا االن اومدم اینجا و دارم این 
حرفو به شما میزنم فقط یه حسی بهم میگفت باید بهتون بگم که گاهی 

اوقات سکوت کردن به معنای خردشدن غرور انسان نیست بلکه فهم 
 ودرایت اشخاصو نشون میده.

خیره شدم از کجا فهمید من به خاطر حرفای شیده ناراحت  باتعجب بهش
 شدم چقدر قشنگ و جذاب صحبت میکرد.
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وقتی تعجبمو دید لبخندی زد و گفت:مثل اینکه بازم یادتون رفته من بیش از 
 اونچه فکرکنین باهوشم.

 مثل خودش لبخندی زدمو گفتم:خودشیفتگی زیاد باعث توهم میشه.
 َتَوُهمین دلیلش خودشیفتگی زیادازحدتونه. _پس بگو چرا شما دائم تو

برخالف همیشه از بحث کردن باهاش لذت میبردم بی توجه به کنایه ای که 
توی حرفش پنهون بود  باحفظ لبخندم گفتم:ولی من اصال خودشیفته 

 نیستم.
 خندش پررنگتر شد و همین باعث شد صدبرابر جذاب تر بشه.

 ول کنین که جوک سال رو گفتین.سعی کرد خودشو کنترل کنه و گفت:قب
 با ناز گفتم:به هیچ وجه من الوجوهی چنین چیزیو قبول نمیکنم. 

_تجربه به من اموخته بحث کردن با شما هیچ فایده ای نداره جز اینکه یه 
بحث دیگه رو بوجود بیاره پس تا بحث شدت نگرفته من بااجازتون مرخص 

 بشم.
 تراس خارج شد.به دنبال این حرفش لبخندی زد و از 

نفس عمیقی کشیدم نمیدونم چرا لبخند پررنگی روی ل*ب*م نقش بسته 
 بود.

چی میشد اگه هومن همیشه همینطور مهربون باشه و یکم از غرورش دوری 
 کنه.

حرفاش چه ارامشی رو به وجودم سرازیر کرد هیچوقت فکرنمیکردم 
 حرفاش اینقدر روم تاثیر مثبت بذاره.
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 بدون اینکه دعوایی صورت بگیره باهم صحبت کردیم.برای اولین بار 
لبخند کمرنگی روی لب نشوندم و از تراس خارج شدم.همه وسط پیست 

 ر*ق*ص مشغول ر*ق*صیدن بودن.
به سمت داداش طاها رفتم.لبخندی زد و گفت:کجا بودی خانومی؟_رفته 

بودم تو تراس کمی هوا بخورم..داااااداش_جونم؟_افتخار یه دور 
یدنو به خواهریت میدی یانه؟...داداش با لبخند گفت:مگه میشه ر*ق*ص

ادم چنین افتخاری نصیبش بشه و ازش استقبال نکنه...به سمت مارال 
برگشتم و گفتم:شما تا به دنیا اومدن نی نی تون ارزوی ر*ق*صیدن به دلت 

 میمونه ابجی بزرگه.
 ..با لحن_برو هستی تا با دستای خودم خفت نکردم سوء استفاده گر.
 بانمکی اضافه کرد:وااای خدا دیدی شوهرمو ازراه به در کرد.

داداش با لحن عاشقانه ای به مارال گفت:مگه طاها میذاره عشقش حسرت 
چیزیو بخوره حیف برات بده وگرنه مطمئن باش از اول تا اخر با خودت 

 میر*ق*صیدم..
زم برو با مارال در حالیکه رضایت از چشاش مشهود بود گفت:مرسی عزی

این خواهر من بر*ق*ص ارزو به دل نمونه..داداش دستشو روی چشمش 
 گذاشت و گفت:سمعا و طاعتا اطاعت.

سپس دستشو به سمتم دراز کرد و گفت:بریم مادمازل.لبخندی زدم به  
همراه داداش وارد پیست ر*ق*ص شدیم.داداش فوق العاده زیبا و ماهرانه 

که داداش با شیطنت گفت:من بهتر میر*ق*صیداهنگ رو به اتمام بود
 میر*ق*صم یا هومن؟
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 کمی فکر کردم و گفتم:مطمئنا داداشی خودم قشنگتر میر*ق*صه.
 _حاال دیگه مطمئن شدم هومن قشنگتر میر*ق*صه دروغگوی کوچولو...
قبل از این که من چیزی بگم صدای صنمو شنیدم که درست روبه روی ما 

 بشم بیا یکم مجلسو گرم کن حوصله یایستاده بود و گفت:هستی قربونت 
 همه سررفت.

اینم از خصوصیات من و ایدا بود تمام مجالسو گرم میکردیم.چقدر دلم 
 براش تنگ شده بود.

دقایقی بعد دایره ی بزرگی تشکیل داده بودیم و به پیشنهاد من عروس و 
داماد وسط اون دایره قرار گرفت و ما دورشونو پر کردیم.هرچند از شیده 

ناراحت بودم ولی دوست داشتم شب عروسیش براش به یادماندنی بشه از 
 اونجایی که خودش تنها یه مادر داره من همه رو دورش جمع کردم.

هرکسی جداگانه دقایقی با عروس و داماد میر*ق*صید و دوباره به دایره 
 میپیوست.

شت اخرین نفر من بودم دور تا دور عروس و داماد ر*ق*صیدم .کمی که گذ
دستمو توی دست مهرداد گذاشتم و همزمان با اینکه دور میزدم به روش 
ماهرانه ای دستشو توی دست شیده قرار دادم و خودم به دایره پپوستم.با 

اینکارمن صدای دست و سوت همگان بلند شد و درست همون موقع بود 
که طی برنامه ریزی قبلی چراغا خاموش شد و اهنگ الیتی شروع به خوندن 

 کرد...
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ماهمچنان دور عروس و داماد به طور حلقه وار ایستاده بودیم و اونا مشغول 
 ر*ق*صیدن بودن...

صدای چند نفر پشت سرهم بلند شد که میگفتن عروس دومادو بب*و*س 
یاال...زمانیکه همه با هم یکصدا این جمله رو چندبار تکرار کردیم شیده 

النی روی گونه ی مهرداد لبخندی زد و باناز ب*و*سه ای تقریبا طو
کاشت.و حاال نوبت مهرداد بود که شیده رو بب*و*سه ولی مهرداد افتاده 
بود روی دنده ی شوخی  و دائم شیده رو اذیت میکرد ولی باالخره بعد از 

 چند دقیقه مهردادهم شیده رو ب*و*سید..

چراغا روشن شد عروس دوماد به جایگاه مخصوصشون رفتن منم از شدت 
 روی نزدیکترین صندلی که در دسترس بود نشستم. خستگی

خواب مهمون چشام شده بود خب واقعا حقم داشتم از ساعت هفت تا دو 
بیمارستان بودم بعدم که در تدارک مجلس بودم به همین خاطر خیلی خسته 

 بودم.
بعد از شام صنم به سمت میز ما اومد و گفت:هستی اقا هومن پاشین 

 مهرداد عکس بگیرین.خانوادگی بیاین با 
خانواده ی ما و رضائی همه از جا بلند شدیم و به اتاق مخصوص عکس 

 گرفتن رفتیم.
 مهرداد با دیدنمون لبخندی زد و گفت:چه عجب ُمَشرف بفرمایین.

یه عکس خانوادگی گرفتیم.داداش و مارال کنار هم ایستادن.نوشین خانومو 
در ردیف سوم قرار گرفتیم.از یه  اقاکامیار هم همینطور.منو کامران و هومنم
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سمت کنار مهرداد بودم واز سمت دیگه هومن کنارم ایستاده بود.به نظرم 
 عکس زیبایی میشد.

و به این ترتیب بود که مهرداد وارد وهله جدیدی از زندگیش شد مرحله ای 
که دیگه متعهد و متاهل بود و باید خیلی چیزا رو رعایت میکرد.از اون به 

فقط یه نفر درنظرش زیبا میومد و اون خانوم خودش بود این اعتقاد  بعد باید
من بود که هرمردی بعد از ازدواج فقط باید زن خودش براش مهم باشه و در 

 نظرش زیبا جلوه کنه والغیر.
ساعت دو نیم بود که به خونه رسیدیم.با خستگی و بدون هیچ حرف اضافه 

اهال بود وحتی خستگی ای وارد اتاقم شدم عروس کشونشم خیلی ب
 نتونست مانع بشه که شیطنتای همیشگیمو بکنم.

لباسمو با لباس راحتی عوض کردمو بعد از شستن صورتم و شونه کردن 
موهام بی رمق روی تخت افتاده و بدون هیچ فکری به خواب عمیق و لذت 

 بخشی فرورفتم...
******** 

روی مبال نشسته بودن و در خونه رو باز کردم و واردشدم.مارال و داداش 
 مشغول صحبت بودن.

سالم بلندی دادم و با خستگی روی مبل نشستم گفتم:وااااای من اگه 
میدونستم پزشکی اینقدر کارسخت و پرمشغله ایه هیچ وقت از صد 

قدمیشم ردنمیشدم...از همه بدتر محیط بیمارستان خیلی کسل کننده است 
 ادمو افسرده میکنه.



 317 انیتر از گر انیگر

داری اظهار عجز میکنی تا جایی که من میدونم تو داداش:چی شده تو 
 اصال اهل کنار کشیدن نبودی.

از جام بلند شدم و همونطور که به سمت پله ها میرفتم گفتم:االنم کنار 
 نکشیدم فقط خسته ام.

خواستم ادامه پله ها رو طی کنم که صدای مارال مانع شد_هستی جان 
د یادم شد زودتر بهت خبر امشب خونه ی نوشین جونشون دعوتیم ببخشی

 بدم.
این مارال کال از بس همیشه از کلمات تهدید امیز استفاده میکرد با این 
لحن محترمانه اش دهنمو بست هرچند نمیدونم چرا ولی خودمم بدم 

 نمیومد برم به این مهمونی.
سری تکون دادم و گفتم:اشکال نداره سرکارخانوم ما به فراموشکاریای شما 

م چه ساعتی میخواین برین_راس هشت راه میوفتیم از همین عادت داری
االنتا دوساعت دیگه وقت داری حاضر بشی باز ساعت هشت خانوم نشه 

 ده..
خندم گرفت چه وجه خرابی داشتم پیش همه از بس خوش قول بودم_اکی 

 پس زیاد وقت ندارم برم به کارام برسم.
 ردم و تا زمانیکه اون پرمیشدراه اتاقو پیش گرفتم شیر ابو داخل وان باز ک

 خودم لباسامو دراوردم.
توی وان دراز کشیدم..چه حس خوبی داشت.سرم رو به لبه ی وان تکیه 

 دادم.
 ناخواسته ذهنم به سوی مهمونی امشب پرکشید...
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دوهفته از عروسی مهرداد میگذره و درست من از شب عروسی مهرداد نه 
انوادشو...مهرداد و شیده برای ماه هومنو دیدم و نه هیچکدوم از افراد خ

عسل رفتن ونیز و هنوز برنگشتن.دوبار بامهردادوشیده تماس گرفتم از 
صداشون مشخص بود بهشون خوش گذشته برخورد سرد شیده باعث شد 

پشت دستمو داغ کنم و دیگه باهاشون تماس نگیرم هربار که زنگ میزدم 
خودم بدم اومد.من نمیدونم چنان سرد و بی تمایل باهام صحبت کرد که از 

چه هیزم تری به این ادم فروختم که اینقدر ازم متنفره.اینکه میگن گاهی یه 
چیزایی توی ذهن ادمی برای همیشه حک میشه واقعا راسته من حتی اگه 
 بخوام هیچوقت نمیتونم این برخوردای تندو زنند شیده رو فراموش کنم.

موهام شدم...حمامم چهل دقیقه حولمو تنم کردم و مشغول سشوار کشیدن 
 بیشتر طول نکشید.

 بعد از سشوار موهام به سمت کمدم رفتم...
رسیدیم به سخت ترین بخش یعنی انتخاب لباس بعد از اینکه کل لباسامو 
زیرورو کردم در اخر یه تونیک سورمه ای استین سه رب که یه سگک ساده 

د.با کلی وسواس در روش میخورد بیشتر از سایر لباسا توجهمو جلب کر
انتخاب که برام تازگی داشت چون واقعا مدتها بود اینقدر به لباس پوشیدنم 

 اهمیت نداده بودم باالخره همون لباسو انتخاب کردم و به تن کردم.
جلوی اینه که ایستادم با دیدن خودم لبخند بزرگی روی ل*ب*م 

ید.واقعا از شنشست.لباسش فیت تنم بود.کمرباریکمو به خوبی به رخ میک
 مدلش خوشم اومد.
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چشمم به وسایل ارایشی افتاد..مدتها بود که ازشون استفاده نکرده بودم 
بدون توجه به ندای درونیم که دائما ازم میپرسید دلیل این همه تغییر چیه 

 شروع به ارایش کردم.
بعد از ده دقیقه ارایشمم تموم شد.یه سایه ی نقره ای ملیح پشت چشمم 

دم.ریمل باعث شده بود پرپشتی و فرمژه هام حسابی به چشم کشیده بو
بیان...بعد از مدتها سرمه هم کشیده بودم و همین سرمه باعث شده بود که 

چشام ده برابر زیبا به نظر برسن کمی که بیشتر دقت کردم دریافتم که 
هروقت سرمه میکشم چشام حالت خمار به خودش میگیره..ارایشمو با یه 

 یلی خوشرنگ تموم شد.رژ صورتی خ
 موهامو باالی سرم جمع کردم و مقداریشم روی شونم رها کردم.

گردنی عروسکیمم به گردن انداختم و کفشای عروسکی سومه ایم رو هم به 
 پا کردم.

 مارال رو صدا زدم و تا زمانیکه اون بیاد خودم مشغول انتخاب مانتو شدم.
لی تنگ که به تونیکم بیاد یه مانتوی طوسی تا روی زانو با یه شلوار 

روانتخاب کردم و روی تخت گذاشتم.همون لحظه مارال اومد.گفتم:مارالی 
 من خوب شدم

مارال لبخندی زد و گفت:چی شده خانوم اینقدر تازگیا ظاهرشون براشون 
 مهم شده میخوای برای کی دلبری کنی؟

 با تعجب گفتم:وا من همیشه به ظاهرم اهمیت میدادم.
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دشو پررنگتر کرد و همونطور که به سمت در میرفت مارال لبخن
گفت_همیشه به ظاهرت اهمیت میدادی ولی تازگیا خیلی بیشتر اهمیت 

 میدی.
فهمیدم قصد داره اذیتم کنه تا خواستم چیزی بگم مانع شد پشت در سنگر 

گرفت و گفت:اینقدر حرص نخور خواهری جونم از قدیم گفتن حقیقت 
 تلخه.

برداشتم و به سمتش پرت کردم ولی اون خیلی سریع درو بالشت روی تختو 
بست و بالشت به در برخورد کرد و روی زمین افتاد.از پشت در صداشو 

شنیدم که در بین خندش گفت:شوخی کردم بابا چه زود عصبی میشی 
راستی وقتی حاضر شدی بروببین مهرسا کاری نداره اگه حاضر شده بود 

بلند گفتم:حیف االن وقت نیست ولی دارم  باهم بیاین پایین...با صدای
 برات.

 _تو از این تهدیدا زیاد میکنی...اینو گفت ورفت.
زیر لب گفتم:خب داری حرف الکی میزنی دیگه من همیشه به ظاهرم  

 اهمیت میدادم..
یه ندایی از درونم فریاد زد و درست همون جمله ای که مارال بهم گفته بود 

 رو تکرار کرد.
 ه اون ندای مزاحم مشغول پوشید مانتوم شدم.بی توجه ب

نگاه اخری توی اینه به خودم انداختم کیفمو برداشتم و راه اتاق مهرسا رو 
 پیش گرفتم.
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 مهرسا دست به سینه روی تخت نشسته بود.
با دیدنم روشو به حالت قهر ازم برگردوند.باتعجب گفتم:چیزی شده خاله 

 جون؟.
اصرار کردم با ناراحتی شدید گفت:من به  اول پاسخی نداد ولی وقتی بهش

خاطر قول شما به دوستام قول دادم خاله جون واقعا که._چه قولی خاله 
جون؟_شما قول دادی امشب میریم شهربازی من دوست ندارم دوستام 

 فکرکنن خانواده ی بدقولی دارم...
وااای به کل فراموش کرده بودم راست میگفت قرار بود امشب ببرمش 

ازی به دوستش قول داده بود چون برا تولدش شمال بودیم و نتونست شهرب
 بره امشب میره شهربازی تا همه با هم باشن.

من چرا تازگیا اینجوری شدم همه چیز یادم میشه حواس پرت و سربه هوا و 
 بهانه گیر شدم.

 چاره ای نبود اگه امشب نمیبردمش تا چندهفته باهام قهرمیکرد...
 و گفتم:من کی گفتم میخوام بزنم زیرقولم خاله جون؟ نگاهی بهش کردم

به یکباره به سمتم برگشت و گفت:مگه قرار نیست بریمخونه عمو هومنشون 
پس چطوری میخوایم بریم شهربازی؟_االن هنوزساعت هفت و نیمه شما 

به دوستات گفتی ساعت هشت میری خب ما االن میریم یکم خونه ی 
هم از اونجا میریم شهربازی_واقعا خاله نوشین جونشون هستیم بعد با

 جون؟_اره نفسی حاالهم پاشو تامارال سردوتامونو قطع نکرده_چشم.
مهرسا شباهت زیادی به خودم داشت حسابی مغرور بود و دوست نداشت 

کسی راجبش فکربدی بکنه عاشق این رفتارش بودم هرچی باشه باباش 
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رور و محکم باشه از چنین اقاطاهاست دیگه همونیکه معتقده زن باید مغ
 بابایی همین دختر باید به عمل بیاد دیگه.

********* 
با لذت به منظره های اطرافم خیره شده بودم.چه حیاط ناز و باصفایی 

 داشتن ادم توش احساس ارامش میکرد.
 با صدای داداش به خودم اومدم:هستی جان پیاده شو عزیزم.

اکامیار و هومن اومده بودن از ماشین پیاده شدم نوشین خانوم،اق
استقبالمون.از داداش طاها شنیده بودم کامران برای یه کار اداری مدتی رفته 

 شیراز..
 بعد از احوالپرسی با اقا کامیار به سمت نوشین خانوم رفتم. 

با لبخند ب*غ*لم کرد و گفت:وااای هستی جان نمیدونی چقدر دلم برات 
داره منم واقعا دلتنگتون بودم...با گله تنگ شده بود_ممنون دل به دل راه 

گفت:_اره برای همین یه سری بهم زدی_باور کنین وقت نمیکنم هنوز اول 
راهم و هزارجور مشکل سرراهمه من واقعا شرمنده ام_دشمنت شرمنده 

 عزیزم شوخی میکنم من کامال درکت میکنم.
له ازشون گهومن:مامانجان بهتر نیست بذارین هستی خانوم بیان داخل بعد 

 کنین.
به من نگاهی انداخت و گفت:خوبین شما هستی خانوم؟_واای من 

عذرمیخوام دوباره فراموش کردم به شما سالم کنم شما خوبین؟..لبخند 
 جذابی زد و گفت:مشکلی نداره...متشکرم،بفرماییدداخل.
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 _ممنون.
. 

 وبا صدای نوشین خانوم به سمتش برگشتم:هستی جان عزیزم با مستخدم بر
 اتاقو نشونت بده لباساتو عوض کن.

_ممنون ولی راستش من تازه خبردار شدم امشب اینجا دعوتیم برای همین 
از قبل با مهرسا برنامه ریزی کردیم ببرمش شهربازی االن دوستاش اونجا 
منتظر مهرسان..اومدم اینجا که یه دیدار کوتاه داشته باشیم تامن مهرسا رو 

 ساعت ده برمیگردم. ببرم شهربازی انشاا..تا
اقاکامیار:پس بگو چرا مهرسا خانوم ما امشب تو خودشه نگو دوستاش 

 منتظرشن.
 نوشین خانوم:اشکالی نداره عزیزم برین خودتم یکم خستگیت درمیره.

_من بازم عذرمیخوام اگه مهرسا به دوستاش قول نداده بود این برنامه رو به 
ست ندارم جلو دوستاش بدقول یه شب دیگه موکول میکردیم ولی االن دو

 جلوه کنه.
نوشین:نیازی به عذرخواهی نیست عزیزم برین فقط مراقب خودتون 

 باشین._چشم.
همون لحظه مهرسا به سمت هومن رفت و گفت:عموجون؟_جانم 

عزیزم_میشه شما هم با ما بیاین؟خواهش میکنم.اخه اینطوری خاله تنها 
 میمونه...

ره چی میگه میون حرفش گفتم:ِا مهرسا جان من که تازه فهمیدم مهرسا دا
 عزیزم اقا هومنو اذیت نکن شاید دوست نداشته باشن بیان..
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نوشین خانوم:اتفاقا پیشنهاد خوبیه هرسه باهم برین اینطوری خیال ماهم 
راحت تره..._اخه شاید اقا هومن کاری داشته باشن درست نیست به خاطر 

یم سعی میکنیم زودتر برگردیم که ما از کارشون بیوفتن ما خودمون میر
 شماهم نگران نشین.

 مارال:راست میگه نوشین جون مزاحم اقا هومن نمیشن خودشون میرن.
نوشین:اصال بذارین از خود هومن بپرسیم..هومن جان مامان شما 

 کارخاصی داری.
هومن لبخندی زد نگاهی به مهرسا انداخت و گفت:مگه من جرات میکنم 

و گوش نکنم چه کاری مهمتر از مهرسا جان...روبه من حرف مهرسا خانوم
 ادامه داد:شما بشینین داخل ماشین منم االن حاضر میشم...

 تا خواستم مخالفت کنم نوشین خانوم مانع شد و هومنم رفت لباس بپوشه.
 از جمع خداحافظی کردیم و از خونه خارج شدیم.

 کیش میشدیم؟این همه ماشین اینجا بود دقیقا باید سوار کدوم ی
روبه مهرسا گفتم:مهرسا جون خاله صبر کن عمو هومن خودش بیاد بعد 

 سواربشیم_چشم.
حدود پنج دقیقه بعد هومن اومد...یه تیشرت سبز لجنی با یه شلوار لی 
 مشکی تنش کرده بودموهاشم مثل اینکه عادتش بود رو به باال مدل بده.

کدوم  میدونستیم باید سواربا تعجب گفت:چرا اینجا ایستادین؟...نگفتم ن
ماشین بشیم اینجوری خیلی ضایع میشد به جاش گفتم:فراموش کردین 
 سوئیچ ماشینتونو بهمون بدین_واای یادم شده بود من شرمندم بفرمایید.
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دزدگیر فراری رو زد و سوار شدیم...به محض نشستن کمربندشو بست منم 
 د اهل کمربند نبودم.به تبعیت از اون اینکارو انجام دادم وگرنه زیا

دقایقی بعد در مسیر بودیم.سکوت سنگینی در ماشین حکم فرما بود.این 
سکوت با صدای تلفن من شکسته شد گوشیمو از داخل کیفم دراوردم 

 شماره ی مهرداد بود.
ولوم گوشیو تا اخرین حد ممکن به طرز غیرتابلویی کم کردم و دکمه ی 

 اتصال رو زدم.
 زی بگم صدای مهرداد در گوشی پیچید.قبل از اینکه من چی

 _سالااامی گرم و پراز محبت برخواهرعزیز و بیمعرفتم چه خبرا خوبی؟
 _علیک سالم داداشی خودم مرسی شما خوبین خوش میگذره؟

_جای شما خالی بدنیست.ولی هستی وجدانی خیلی بیمعرفتی حداقل یه 
 تلفن بزن شاید من تو کشور غریب یه کاریم شد.

که شما پوست کلفت تر از این حرفایی دوما...با کمی مکث _اوال 
گفتم:من تماس میگیرم ولی از اونجایی که روی خوش نمیبینم تصمیم 

 گرفتم دیگه زن نزنم که نه خاطر شما ازرده بشه و نه خودم.
مهرداد با لحن شرمگینی گفت:بخدا شرمنده ام هستی دلیل این رفتارای 

 جرا رو فهمیده خیلی روی تو حساس شده...شیده رو نمیدونم از وقتی ما
دوست نداشتم بیشتر از این ادامه بدم گفتم:عیبی نداره خداکنه بزودی رفع 

 سوء تفاهم بشه دیگه چه خبر؟



wWw.Roman4u.iR  326 

 

_راستش هستی زنگ زدم ازت تشکرکنم که دربرابر رفتارای دور از ادب 
مت مزاحشیده از خودت صبر نشون میدی واقعا ممنونتم االنم بیشتر از این 

 نمیشم زنگ زدم مطمئن بشم خواهرم حالش خوب باشه.
_قربان شما میگم مهرداد سریع برگرد دیگه مرد متاهل باید به فکر کار باشه 

نه اینکه دوهفته دوهفته بره ماه عسل پس فردا بچه دار بشین کی میخواد 
 خرجشو بده الهی عمه قربونش بره.

دیگه برمیگردیم_خب صدای خندش اومد ادامه داد:تااخر هفته 
خداروشکر االنم تلفنو قطع کن که نصف درامدتو باید بدی برا پول 

 تلفن_توچرا اینقدر اقتصادی شدی هستی.
با لحن شوخی گفتم:چیکار کنیم دیگه مشکالت زندگی باعث شده.از بس 

هرروز برا چند تومان کار میکنم خسته شدم اق داداش..اخر شبم که باید 
یم کنم به شوورم بلکه قدرمو بدونه.از شما هم که بخاری همه ی پوالمو تقد

 بلند نمیشه یه ده تومان بذاری کف دست من بیچااااره...
اینقدر این جمله رو بانمک ادا کردم که مهرداد بریده بریده میون خنده هاش 

 خداحافظی کرد و دیگه نتونست ادامه بده.
 باصدای هومن به نیمرخشوقتی تلفنو قطع کردم تازه متوجه موقعیتم شدم  

 خیره شدم..
هومن:خب حاال کی هست این مرد خوشبخت..ولی هرچی فکر میکنم 
بیچاره باید سنگی چماقی چیزی به سرش خورده باشه که حاضر شده با 

 شما ازدواج کنه.
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 با این حرف هومن مهرسا هم شروع به خندیدن کرد.
گیرش نمیاد شما هم به اخمی کرده و گفتم:خیلی دلشم بخواد بهتر از من 

جای دلسوزی برا اون بهتره به فکر خودتون باشین با این اخالق َحَسَنتون 
 میترسم بمونین رودست نوشین خانوم.

همزمان با اتمام جمله ی من به مقصد رسیدیم مهرسا دوستاشو جای در 
 ورودی دید از ماشین پیاده شد و به سمتشون رفت... 

همون زمان هومن به سمت من برگشت و با لحن خواستم پیاده بشم که در  
بدجنسی گفت:اینقدرا هستن که التماس میکنن یه نگاه بهشون بندازم از 
نظر من شما فقط دلتون برای خودتون بسوزه چون ماشاا..اینقدر مغرور و 
خودخواهین که هیچ مردی از صدقدمیتونم رد نمیشه چه برسه بخواد برا 

میگم چون خودم دقیقا همین حسو نسبت بهتون ازدواج پاپیش بذاره.اینو 
 تجربه کردم.

 اگه بگم از شدت عصبانیت از گوشام دود بلند شد دروغ نگفتم.
با تالش فراوان ظاهری خونسرد به خودم گرفتم و درحالیکه دسته ی کیفمو 
توی مشتم به شدت فشارمیدادم گفتم:برای من نظرات امسال شما یا بهتره 

ه اندازه ی یه پشه هم مهم نیست پس نظراتتونو برای بگم کال نسل مرد ب
 خودتون نگه دارین جناب اقای خودشیفته.

در ماشینو باز کردم قبل از اینکه پیاده بشم شنیدم که گفت:دسته ی کیفتون 
 له شد کمتر فشارش بدین.

درماشینو محکم به هم زدم.از ماشین پیاده شد با لبخند زجراوری 
کنین درضمن شما مثل اینکه عادت کردین به گفت:خونسردیتونو حفظ 
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ماشینای من یه ضربه ای بزنین زشته خانوم محترم کمی خودتونو اصالح 
 کنین.

نگاه تاسف باری بهش انداختم و به سمت پارک حرکت کردم..مهرسا 
بادیدنم روبه دوستاش گفت:بچه ها اینم خالم همونیکه گفتم خیلی دوسش 

 اد عمومه اونم خیلی دوست دارم.دارم..اون اقایی که داره می
هومن به جمعمون پیوست مهرسا بعد از معرفی دوستاش روبه من 

 گفت:خب خاله جون بریم بازی؟_بریم عزیزم.
وارد شهربازی شدیم من طبق معمول به سمت یه نیمکت رفتم و به مهرسا 
گفتم:مهرسا جون خاله شما برین وسایل همین روبه رو رو سوارشین بعد 

و سوار شدین اگه خواستین وسیله ی دیگه ای سوار شین بیا به من که همش
 بگو که دنبالت نگردم_چشم.

مهرسا و دوستاش به سمت وسایل بازی رفتن و منم روی همون نیمکت 
ش انفارفنشستم.هومن رفته بود براشون بلیط تهیه کنه ناخوداگاه چشمم به 

ا م رنگم حسابی پرید بافتاد...با همون یه نگاه اینقدر ترسیدم که فک کن
شنیدن صداش به سمتش برگشتم با فاصله کنارم روی نیمکت نشسته 

بود.در حالیکه سعی میکرد خندشو کنترل کنه گفت:نگین که از ارتفاع 
 میترسین؟

یــــــــــا خدا این ازکجا فهمید حاضرم قسم بخورم اگه جلوش کم بیارم 
تو سرم تمام جسارتمو توی از فردا همین موضوعو دائم مثل پتک میکوبه 

صدام ریختم و گفتم:من و ترس عمرا اتفاقا برعکس من عاشق 
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ارتفاعم_حق با شماست پس به دلیل بی دلیلی یه دفعه ای رنگتون مثل 
دیوار سفید شده قبول کنین که اینبار خیلی مشخص بود دروغ گفتین_این 

سم...از جاش تفکرات زاده ی ذهن شماست من به هیچ وجه از ارتفاع نمیتر
بلند شد و گفت:خیله خب پس بلندشین بریم...با تعجب گفتم:کجا؟..با 

دستش به اسمون اشاره کرد و گفت:اون باالها مگه نمیگین از ارتفاع 
نم اشتباه سواربشیم تا بهتون ثابت ک فانفارنمیترسین خیله خب پاشین بریم 

 نکردم.
بشه یه بالی اسمونی ای لعنت به این شانس من خدایا الهی هستی فدات 
 شهابی چیزی بفرست این از خر شیطون بیاد پایین.

با صداش به خودم اومدم روی نیمکت نشست و گفت:فقط میخواستم 
 بهتون ثابت کنم که اصال خوب فیلم بازی نمیکنین.

نمیدونم اون موقع چه نیرویی بود که باعث شد از جام بلند بشم و 
 د بریم دیگه من امادم.باجسارت بگم:چرا نشستین بلند شی

 رفتیم. فانفارلبخند بدجنسی زد و پابه پای هم به سمت  
توی صف که ایستاده بودم سعی میکردم اصال به ارتفاعی که قراره چند 

دقیقه دیگه توش قرار بگیرم فکر نکنم.حالت تهوع شدیدی از همون لحظه 
 شه.بهم دست داده بود خدا بخیر کنه معلوم نیست اون باال چی می

اومد  فانفاریمهومن که تا اون لحظه رفته بود به مهرسا خبر بده ما جای 
کنارم ایستاد همون موقع نوبت ما شد که سوار بشیم بلیطا رو دادیم و وارد 

 کابین شدیم.
 سریع روی صندلی نشستم هومنم روی صندلی مقابل من نشست.
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بودیم...حالم چند دقیقه ای گذشت خیلی از سطح زمین فاصله گرفته 
بشدت بد بود این بدی حالم وقتی چشمم به ارتفاع زیر پام افتاد صدبرابر 

شد توی اون لحظه هیچی جز فرار از اون موقعیت برام مهمتر نبود چه 
 غلطی کردم بازم این مغرور بودنم کار دستم داد.

احساس نفس تنگی شدیدی میکردم ناخوداگاه از جام بلند شدم وسرم رو از 
ن بیرون گرفتم بدون اینکه به زیر پام نگاه بندازم چند نفس طوالنی و کابی

 عمیق کشیدم.
دستم رو از دیواره ی کابین برداشتم و خواستم روی صندلی بشینم که 

 ناگهان سرم بشدت گیج رفت ولی قبل از اینکه روی کف کابین بیوفتم!!!!
 گرمی دستی رو روی شونم و کمرم حس کردم.

 .بادیدن موقعیتم تازه فهمیدم بعلـــه شد انچه نباید میشد...چشامو باز کردم
در اغوش هومن بودم یه دستشو روی شونه ام گذاشته بود و دست دیگه اشو  

دور کمرم حلقه کرده بود...لبخند روی ل*ب*ش بود ولی نگرانی رو میشد 
 به وضوح از چشاش خوند.

 اعث شد کال از ارتفاع وصادقانه بگم ارامشی که بروجودم سرازیر شده بود ب
 هرچیز دیگه ای یادم بره...

نمیدونم چرا ولی دوست نداشتم از اغوشش بیرون بیام.با صدای پرجذبش 
 به چشاش خیره شدم.

هومن:به نظر خودت اگه یکم غرورتو نادیده میگرفتی و صادقانه اعتراف 
 میکردی از ارتفاع میترسی بهتر نبود؟
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م بدون اینکه سعی کنم از اغوشش در سکوت فقط به چشاش خیره شد
 بیرون بیام.

اونم به چشام خیره شد به دستی که روی شونم گذاشته بود فشاری وارد کرد 
 و با لحن ارامش بخشی گفت:چرا از ارتفاع میترسی؟؟

با کمی مکث گفتم:توی دنیای هرکس یه چیزایی وجود داره که ازش میترسه 
 ل خاصی نداره.ترس من از ارتفاع کامال تصادفیه ودلی

به سختی چشم ازش گرفتم لعنتی چشاش ادمو مسخ میکرد به لبه ی 
 پیراهنش خیره شدم و به صحبتاش گوش سپردم. 

هومن:هر شخصی تا وقتی از یه چیزی میترسه که از دور بهش نگاه کنه اما 
اگه واردش بشه و به نکات مثبتش فکر کنه ترسش از بین میره....مثال همین 

نکته مثبت داره که من مطمئنم تا بحال اصال بهشون فکر  ارتفاع کلی
نکردی...لب باز کردم که چیزی بگم ولی اون مانع شد و گفت:ببین ما تمام 

عمرمونو روی زمین میگذرونیم.روی زمین چیزای زیادی وجود داره که به 
ما کلی ضرر میرسونه ولی هیچوقت از زندگی روی زمین نترسیدیم.مثال 

ی ادم وجود داره که در بسیاری از مواقعی به طریقی باعث روی زمین کل
ناراحتی ما شدن پس در اینصورت ما باید از زمین بترسیم چون روش 

اشخاصی وجود داره که به ما ضرر میرسونه ولی هیچ کس چنین ترسی 
نداره...به جاش در ارتفاع ما از زمین و ادماش فاصله میگیریم و به اسمون 

سمونی که از بچگی تا بحال فکر میکردیم خدا اونجا نزدیکتر میشیم ا
زندگی میکنه...شما هم اگه به همین مسئله کمی فکرکنی عالوه براینکه 
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ترست از ارتفاع از بین میره ارتفاع میشه مکانی که بهت ارامش و امنیت 
 میده...درست نمیگم؟؟

ا ب به فکر فرورفتم حق با اون بود چقدر قشنگ صحبت میکرد و چه مثال
 معنی زد.

با صداش از افکارم بیرون کشیده شدم با لحن بدجنسی گفت:خوشت 
 اومده.

من با تعجب:از چی؟.....لبخندی زد و گفت:از جایی که االن توش قرار 
 داری.

برای اولین بار خجالت کشیدم سریع خودمو از اغوشش بیرون کشیدم تا 
 م باال اورد وخواستم لب باز کنم و چیزی بگم دستاشو به حالت تسلی

درمیون خندش گفت:باور کنین منظوری نداشتم منو عفو کنین توی این 
مدت از بس ترکشای عصبانیتتون بهم برخورد کرده یه جای سالمم توی 

 بدنم نمونده.
با اتمام جملش منم خندم گرفت اولین بار بود که داشتم جلوش میخندیدم 

زمان نگاهی معنا دار بَهم از حرکت ایستاد... هردو هم فانفارهمون لحظه 
انداختیم در کابینو باز کرد و درحالیکه سعی میکرد لبخندشو جمع کنه 

 گفت:بفرمایید.
با ناز ازش چشم گرفتم و از کابین خارج شدم.برخالف زمان ورودم به 

کابین که حالم خیلی بد بود االن احساس خوبی داشتم یه حس که نمیدونم 
صدای هومن به خودم اومدم._شما روی باید اسمشو چی بذارم...با 
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نیمکت بشینین تا من برم یه چیز شیرین براتون بخرم_نیازی نیست حالم 
خوبه_االن حالتون خوبه چند دقیقه ی پیش از ترس در حال بیهوشی 

 بودین.
 اینو گفت و قبل از اینکه من چیزی بگم ازم دور شد.

ه به جه شدم که قلبم دارهمونطور که گفته بود روی نیمکت نشستم.تازه متو 
شدت خودشو به دیواره ی سینه ام میکوبه.دستمو روش گذاشتم چرا 

اینطوری شدم این دومین باری بود که این حالت بهم دست میداد بار اولش 
توی شمال زمانیکه با هومن ر*ق*صیدم بود دومین بارشم االن.هر دوبار 

ل این بیقراری چی بود زمانی بود که هومن همراهم بود دلیلش چی بود دلی
 سرمو تکون دادم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم.

. 
نگاهی به ساعت انداختم ده و نیم بود.نزدیک خونه بودیم.با صدای مهرسا 

 به سمتش برگشتم.
 _خاله جون،عمو جون تشکر خیلی خوش گذشت ممنونم.

 هومن:خواهش میکنم خانووم قابلی نداشت.
ل میشست منم خطاب به مهرسا گفتم:دیدی چقدر گاهی اوقات لحنش به د

خاله جون من اگه یه قولی بدم عمرا بزنم زیرش خب حاال واقعا بهت 
 خوش گذشت_بله خیــــــلی...عالی بود.

ماشین از حرکت ایستاد نگاهی به اطراف انداختم داخل حیاط هومنشون 
 بودیم چقدر امشب زود گذشت و البته خوش گذشت.
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پیاده شد درو باز کردم قبل از اینکه پیاده بشم به سمت مهرسا از ماشین 
 هومن برگشتم و گفتم:

 متشکرم شب خیلی خوبی بود_خواهش میکنم به منم واقعا خوش گذشت.
رفتم در جلد بدجنسی و گفتم:به من چون ترسم از ارتفاع از بین رفت خیلی 

 خوش گذشت به شما چرا خوش گذشته؟
 ین چی بشنوین؟_حقیقتو.کمی نگام کرد و گفت:دوست دار

کمی سکوت کرد توی چشام خیره شدو گفت:صادقانه بگم برخالف 
 انتظارم همراهی با شما تجربه ی خیلی خوبی بود.

اینو گفت و ماشین رو به سمت پارکینگ هدایت کرد من متعجب سرجام 
ایستاده بودم به طور غیر مستقیم گفت وجود من باعث شده بهش خوش 

ی کوهی از غرور امشب به من گفت چون همراهش بودم بگذره هومن رضائ
 بهش خوش گذشته مستقیم نگفت ولی اصل حرفش همین بود.

داغ شده بودم به خودم که اومدم این سوال برام بوجود اومد که چرا به خاطر 
یه جمله از طرف کسیکه حاضر بودم سربه تنش نباشه اینطوری داغ 

 شدم.واقعا چرا؟؟؟؟
 فصل ششم.

د شدن صدای ساعت برای دومین بار از روی عصبانیت َاه کشیده ای با بلن
 گفتم و پتو رو از روی خودم کنار زدم.

چشامو باز کردم و دستم رو روی سرم گذاشتم.نگاهی به ساعت انداختم 
 شش بود.
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اصال حوصله ی رفتن به بیمارستان رو نداشتم ولی چاره ای نبود باید 
 میرفتم.

همزمان با بلند شدن از روی تخت درد خفیفی رو از روی تخت بلند شدم 
در معده ام حس کردم اما توجهی بهش نکرده و مشغول حاضرشدن 

 شدم...حدود دوهفته ای بود که دوباره دردش شروع شده بود.
بعد از شستن صورتم سریع حاضر شدم و بدون هیچ ارایشی از اتاق بیرون 

 ایش نمیکردم.زدم هیچ زمان هنگام رفتمن به بیمارستان ار
پله ها رو طی کردم و به سمت اشپزخونه رفتم.همه سر میز صبحونه حاضر 

 بودن.
مارال برخالف مخالفتای داداش حاضر نشد توی خونه بمونه و استراحت 

 کنه و همچنان میره سرکار.
اگه به یه غریبه میگفتی حامله است شاید باور نمیکرد چون با وجود اینکه 

بود اصال تغییر زیادی در ظاهرش بوجود نیومده بود وسطای ماهه پنجمش  
 بارداری اولشم همینطوری بود نه زیاد چاق شده بود و نه زیاد ورم کرده بود.
با صدای داداش به خودم اومدم:سالاام هستی خانوم چرا اونجا ایستادی بیا 

 صبحونه بخور دیرت نشه.
برم و روش بشینم  سالمی داده و همزمان با اینکه خواستم به سمت صندلی

چنان دردی زیر معده ام پیچید که دستمو روی دلم گذاشتم،دستمو از دیوار 
 گرفته وهمونجا روی دوزانو نشستم.

مارال با دیدن این صحنه با صدای بلند گفت:خاک بر سرم چی شد 
 هستی؟...با عجله بلند شدوبه سمتم اومد.
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ا هزار جور سختی چون میدونستم توی این وضعیت هول شدن براش سمه ب
سعی کردم خودمو خونسرد نشون بدم و گفتم:چیزی نیست فقط یه کوچولو 

 دلم درد گرفت.
داداش در حالیکه کنار من زانو زده بودروبه مارال گفت:هول نکن خانومم 

چیزی نشده که تو اینطوری میکنی این بدبخت بیشتر حالش بد میشه 
 شمااروم باش.

بگه که داداش دوباره جملشو تکرار کرد و با  مارال با نگرانی خواست چیزی
 تحکمی که در لحنش وجود داشت مجبور به نشستنش کرد.

 داداش به ارومی گفت:چی شدی هستی؟
من که طاقتم تموم شده بود در حالیکه سعی میکردم لرزش صدامو کنترل 

کنم تا سبب نگرانی مارال نشم گفتم:معده ام داداش دارم میمیرم تو رو خدا 
 کاری کن. یه

اتمام جملم همزمان شد با چند برابر شدن دردم.اخ بلندی گفته ودیگه 
 هیچی نفهمیدم.

. 
با سردرد بدی چشامو باز کردم داخل اتاق خودم روی تخت دراز کشیده 

 بودم.
 اومدم از جام بلند بشم که سوزش بدی در ناحیه دستم حس کردم.
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ه فکر کردم تا یادم بیاد چنگاهی به دستم انداختم سرم بهش وصل بود.کمی 
اتفاقی افتاده با یاداوری اتفاقات دوباره روی تخت دراز کشیدم درد معده ام 

 کمتر شده اما هنوز از بین نرفته بود.
چشمم به ساعت افتاد یازده و نیم بود حتی اگه میخواستمم نمیتونستم از 

 جام بلند بشم حس ضعف داشتم.
د شد با دیدن چشای بازم اومد کنارم همون لحظه در باز شد و مارال وار

 نشست دستشو نوازش وار روی موهام کشید و گفت:بهتری؟
 لبخند ساختگی زده و گفتم:فقط یکم خسته بودم همین.

مارال: حق با توئه مطمئنا دکتر به خاطر خستگیت گفته باید یه هفته فقط 
 استراحت کنی نه؟؟؟؟

 با تعجب گفتم:دکتر چنین حرفی زده؟
ن نمیدونم تو چرا اینقدر به خودت سخت میگیری بگو ببینم درد _بله م

 معده ات از کی دوباره شروع شده؟
 به دروغ گفتم:امروز صبح یه دفعه ای دردش شروع شد.

_یا تودروغ میگی یا قضاوت دکتر اشتباهه که میگه این بیهوشی یه دفعه ای 
 ناشی از حداقل دوهفته بی توجهی به دردیه که کشیدی.

رو به جهت مخالف برگردوندم و گفتم:فکر نمیکردم یه دفعه ای  سرم
 اینجوری بشم.

_اینبار که یه هفته ی تمام اجازه ندادم پاتو از خونه بذاری بیرون و مجبورت 
کردم هرچی من میگم بخوری دفعه ی بعد نسبت به درد معده ات بی 

 توجهی نمیکنی.
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 _خودتو وعده نده فردا باید برم بیمارستان.
الزم نکرده طاها به بیمارستان اطالع داده اوناهم گفتن هیج مشکلی نداره _

تازه بهش گفتن که خودشون بهت پیشنهاد مدتی مرخصی رو دادن ولی 
توقبول نکردی طاها حسابی از دستت عصبیه به نفعته هیچگونه مخالفتی 

 باهاش نکنی.
 خواستم از جام بلند بشم که مارال مانع شد و گفت:کجا؟؟؟

خواهری به خدا من خوبم بذار به زندگیم برسم_همین که گفتم بگیر _
بخواب بخوای لجبازی کنی درو قفل میکنم هستی.یکم استراحت کن 

نفیسه خانوم برات سوپ درست کرده حاضر که شد میام بیدارت 
 میکنم...اینو گفت و از اتاق بیرون رفت.

ندگی میکردم یکی خدا بخیر کنه حاال یک هفته باید تحت فرمان اینا ز
نیست بگه مجبور بودین بگین من پیشنهاد مرخصی رو رد کردم.خدا میدونه 

 داداش طاها توی این هفته مجبور به چه کارایی بکنم.
چشامو بستم و سعی کردم فقط در ارامش بخوابم بدون فکر کردن به چیزای 

زش ابیهوده حاال که فرصت داشتم کمی استراحت کنم باید به بهترین نحو 
 استفاده میکردم.

******** 
 نفس عمیقی کشیدم و هوا رو به داخل ریه هام منتقل کردم.
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از بی حوصلگی به حیاط پناه اوردم.پنجمین روز از زندانی شدن من در 
خونه میگذره باوجود اینکه حالم کامال خوب شده ولی همچنان مجبورم از 

 این استراحت زورکی استفاده کنم.
دگیم مثل اینروزا احساس بی حوصلگی نکردم توی این هیچ موقع توی زن

پنج روز فقط مهرداد و شیده یه بار برای سرزدن اومدن که از نظر من بهتر 
بود نمیومدن.هر نگاه شیده مثل خنجر فرومیشد تو قلبم از بس توی نگاه و 

حرکاتش نفرت وجود داشت.صنمم که هرروز میاد یه سری میزنه و 
داد دوروزه که کار در بیمارستانو شروع کرده طبق میره.فکر میکنم.مهر

اطالعاتی که من تازگی فهمیدم من و مهرداد شیفتامون با هم کامال متفاوته 
اینطوری فکر میکنم بهترم باشه حداقل شیده هرروز با خودش هزار جور 

 فکر الکی نمیکنه.
دریا و یه دفعه ای دلم هوای دریا رو کرد اگه االن شمال بودم میرفتم لب 

 غروب خورشید رو نگاه میکردم.
البته کویرم غروبای خیلی قشنگی داره دوتا جا توی زندگیم ارامش فوق 

 العاده زیادی بهم میده اولیش دریا و دومیش کویر.
با باز شدن در حیاط نگاهمو به سمتش چرخوندم.داداش بود اینروزا زودتر 

چی نکنم.مارال بیچاره میومد خونه تا به قول خودش من از دستورات سرپی
هم که توی این مدت اصال از خونه بیرون نرفته وقتیم که بهش میگم لزومی 
نداره به خاطر من از کارت بیوفتی میگه یه بار به حرف تو گوش کردم اندازه 

هفت پشتم کافیه دیگه عمرا به حرفت گوش بدم تقصیر تو نیست تقصیر 
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اهار خوردی میگی اره من باور خودمه وقتی ازت میپرسم هستی صبحونه و ن
 میکنم بعد به این روز میوفتی.

دیگه جونم بگه براتون اینقدر میگه تا از حرفم پشیمون میشم و به غلط 
 کردن میوفتم.

اینروزا رفتار داداش خیلی عصبیم کرده از اونجایی اصال عادت ندارم باهام 
کرده دوست دارم بد برخورد کنه و اینروزا حسابی باهام با جدیت برخورد 

 بشینم یه جا و بزنم زیر گریه.
با صدای داداش از افکارم بیرون کشیده شدم.روی صندلی مقابلم نشسته 

بود و با اخم بهم نگاه میکرد اینروزا کال خیلی بداخالق شده هرکار میکنم 
یه ایرادی میذاره روش اینقدر بهم سخت گرفته که با خودم عهد کردم 

 مریض میشم. اخرین باری باشه که
لبخندی زدم و گفتم:سالاام داداش بداخالق خودم امروز که دیگه کار 

 خالفی ازم سر نزده چرا اخم کردی.
با حفظ اخمش گفت:مگه من به شما نگفتم توی این چند روز هرچی مارال 

 برات درست کنه باااید بخوری؟
 _خب چرا منم به جون خودم هرچی درست کرده خوردم.

 دم که امروز عصاره ی گوشتو نخوردم دیگه نه._پس اون من بو
اوه این مارال براچی اینقدر نامرد شده زود خبررسانی میکنه قیافه ی 

 مظلومی به خودم گرفتم و گفتم:داداش این یکیو معاف کن جون هستی.
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_راه نداره پاشو بریم تو بخور زووود_داااااداش_هستی تو چرا اینقدر 
قانع کننده برای من بیار که اون غذا رو  لجبازی میکنی االن یه دلیل

 نخوردی._خب بو میده داداش_بوی چی میده؟
صادقانه گفتم:بوی گوسفند میده داداش....داداش نرم که نشد بماند بدترم 

شد و بدون هیچ گونه لطافتی گفت:عصاره ی گوشت بوی گوسفند 
وی گی تمیده،جگر بوی خون میده،شیر بوی روغن زرد میده...دقیقا میشه ب

 این دنیا چه چیزی از نظر خانوم بو نمیده؟
خندم گرفته بود چه سابقه ی درخشانی داشتم من خب دروغ که نمیگفتم 

همه ی این چیزایی که داداش نام برد واقعا بو میداد داداش که کمی مهربون 
تر شده بود گفت:بیماری که دکترت ازش حرف میزنه نباید تحریک بشه 

ودت دکتری باید این چیزارو بفهمی یکم مراعات کن هستی خطرناکه تو خ
 زشته روی همه چیز عیب میذاری.االنم بلند شو بریم داخل هوا سرده.

 بدون هیچ حرفی از جا بلند شده و مطابق خواسته ی داداش عمل کردم.
 مارال و مهرسا روی مبل نشسته بودن و مشغول تماشای تلویزیون بودن.

 ندی زد و گفت:سالم اقـــا خوبی؟خسته نباشی.مارال با دیدن داداش لبخ
به سمت پله ها رفتم حوصله ی بودن در جمعو نداشتم قبل از اینکه اخرین 

 پله رو طی کنم صدای داداش باعث شد سرجام متوقف بشم.
 داداش:مارال نوشین خانوم باهات تماس گرفت؟

 مارال:اره.
 د:امشب میان یا فردا شب؟
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خودم دلم برای نوشین خانوم تنگ شده و هم  م:نه گفتم امشب بیان هم
هستی از بس تنها مونده کالفه شده به همه چی گیر میده یه مهمونی برا 

 روحیش الزمه.
 د:خوب کاری کردی به خودش گفتی؟

م:نه از بعدازظهری توی حیاط نشسته با خودش خلوت کرده بود نخواستم 
 مزاحمش بشم االن میرم بهش میگم.

خواد از پله ها بری باال خودم میرم بهش میگم...فکرکنم د:شما بشین نمی
 دلش حسابی از من پره اینروزا خیلی بهش سخت گرفتم.

م:اره فکر کنم اگه یکم دیگه بهش سخت بگیری بزنه زیر گریه هرچند این 
سختگیری براش الزم بود تا به فکر خودش باشه یه مدت مثل بچه ها شده 

رادی ازش میگرفت...ولی الهی بمیرم بود هرچی میذاشتی جلوش یه ای
 براش اینروزا خیلی بی حوصله شده.

د:ببینم اگه شد امشب با اقاکامیار برای اخر هفته دیگه برنامه ی کوه بچینیم 
 تا هم خودمون یه اب و هوایی عوض کنیم هم هستی.

م:اره فکر خوبیه.حاال فعال برو بهش خبر بده شب مهمون داریم تا حاضر 
 بشه.
 ه._باش

دراتاقو به ارومی باز کردم و واردش شدم.بدون اینکه چراغو روشن کنم 
 همونجا روی مبل توی تاریکی نشستم.
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دقایقی بعد درباز شد و داداش وارد شد...بادیدن تاریکی اتاق و من که توی 
همون تاریکی روی مبل نشستم با صدای متعجبی گفت:هستی چرا توی 

 ی بهم ارامش میده.تاریکی نشستی؟_همینطوری..تاریک
چراغو روشن کرد اومد روی مبل مقابل من نشست و گفت:ادمای افسرده به 

 تاریکی عالقه دارن تو که افسرده نیستی نه؟
توی چشاش نگاه کردم و گفتم:داداش!!!_جونم؟_من یه کاری کردم که شما 
رو در جریان قرارندادم اگه بهت بگم قول میدی مثل همیشه منطقی برخورد 

البته منظورم از همیشه تا یک هفته پیشه توی این یه هفته که کال  کنی
 رفتارت عوض شده.

لبخندی زد و گفت:اوال من بابت سختگیریای این دوران معذرت میخوام 
ولی برات الزم بود دوما قبل از اینکه چیزی بگی من میتونم راجب این 

 تو از منموضوع پنهونی یه حدس بزنم_بله بفرمایین_این موضوعی که 
 پنهون کردی مربوط به خانواده ی رضائیشونه نه؟

با تعجب گفتم:شما از کجا فهمیدی؟_از اولین برخوردت و اون دروغی که 
 گفتی و فکر کردی من باور کردم.

_کدوم دروغ؟_همون که گفتی کارت اقا کامیارو دست یکی از دوستات 
 دیدی.

براش رو شده بود باحفظ شرمزده سرمو پایین انداختم مثل همیشه دستم 
لبخندش گفت:خیله خب حاال نمیخواد خجالت بکشی بگو ببینم ماجرا از 

 چه قراره.
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همه چیزو براش گفتم در اخر بهم گفت:شاید برات تعجب اور باشه ولی 
 من میدونستم تو به روانشناس مراجعه کردی.

یچ ه با تعجبی که هرلحظه بیشتر میشد گفتم:از کجا فهمیدین؟_از رفتارت
چیز نمیتونست تو رو به اندازه ی گفتگو با یه همدرد اینطوری تغییر بده.البته 
اولش فکر نمیکردم اون ادم رواشناس باشه ولی وقتی برخوردتو با اقاکامیار 

دیدم همه چیز برام روشن شد_بعضی وقتا ازتون میترسم داداش بیشتر از 
از جاش بلند شد اون چیزی که فکرشو میکردم روی من شناخت دارین..

لبخندی زد و گفت:ماییم دیگه االنم پاشو حاضر شو که امشب مهمون 
داریم_چشم_نمیپرسی کی؟_کی؟؟_یعنی میخوای بگی محض کنجکاوی 

 به حرفای منو مارال گوش ندادی دیگه اره.
 با لبخند گفتم:دستم براتون رو شده دیگه چی میتونم بگم.

بابت رفتارم در این مدت  _نیازی نیست چیزی بگی راستی من بازم
عذرمیخوام حاال هم پاشو یکم به خودت برس از بس اینروزا افسرده و بی 

 حوصله دیدیمت ما هم کسل شدیم...
 _چشم...

بعد از رفتن داداش یه دوش نیم ساعته گرفتم چون صبح رفته بودم حمام 
 زیاد طول نکشید.

گ که تون دمپا سفید رنیه بلوز نیم استین قهوه ای تیره اسپرت یه شلوار ک 
 روش یه کمربند ساده میخورد رو هم پام کردم.
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برای اولین بار موهامو باز گذاشتم و روی شونه هام رهاشون کردم.جلوشو به 
باال حالت دادم و با یه گیره عروسکی قرمز رنگ ثابتشون کردم که نیان توی 

 صورتم.
م وکفشای صندل سرویسمم انداختم و دراخر یه رژ مایع کالباسی هم زد

 مشکی سادمم پام کردم.
یه دوش کاملم با ادکلن مورد عالقه ام گرفتم و بعد از اینکه اخرین نگاهم به 

 خودم داخل اینه انداختم همونجا روی مبل نشستم.
اخرین مالقاتم با خانواده ی رضائی همون شبی بود که خونشون دعوت 

 بودیم.یعنی تقریبا یه هفته ی پیش.
که من و افکارم در یکیدیگر حل بشیم صدای ماشین ها خبراز قبل از این

 اومدن مهمونها داد.
سریع از جا بلند شدم و نگاه مجددی داخل اینه به خودم 

انداختم...نمیدونم چرا در مقابل این خانواده اینقدر به ظاهرم حساس 
 میشم.

 قبل از اینکه برم تو هپروت در اتاقو باز کردم و راهی پایین شدم.
وقتی من به سالن رسیدم همه مشغول احوالپرسی با هم بودن.همشون پشت 

 به من ایستاده بودن برای همین هنوز هیچ کس منو ندیده بود.

 نگاهم از بین همه ی اونا دنبال یه نفر میگشت اما اون یک نفر نبود.
صدای نوشین خانوم که تازه متوجه من شده بود باعث شد به سمتش 

 م خوبی خانوم؟برم:سالم عزیزدل
 لبخندی زدم و گفتم:سالم نوشین جون ممنون شما خوبین؟
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بعد از اینکه همه با هم احوالپرسی کردیم روی مبل نشستم چشمم به در 
بود تا باز بشه و کسی که منتظرش بودم بیاد ولی فایده ای نداشت یک 

 ساعتی از اومدنشون گذشته بود میخواستم به طرز غیر تابلویی بفهمم چرا
 هومن همراهشون نیومده.

قبل از اینکه من چیزی بگم نوشین خانوم گفت:هستی جان عزیزم معذرت 
میخوام ما اینقدر دیر به دیدنت اومدیم راستش من همین امروز فهمیدم تو 

 حالت نامساعد بوده.
_ممنون اصال احتیاجی نبود شما خودتونو به زحمت بندازین.یه کسالت 

 خیلی بزرگش کردن.ساده بود داداش و مارال 
_وا عزیزم یه نگاه به خودت کردی از اخرین باری که من دیدمت خیلی 

 ضعیف تر شدی بعد میگی یه کسالت جزئی بوده.
فقط به زدن یه لبخند کوتاه بسنده کردم حوصله ی ادامه این بحث و اصال 

 این مهمونی رو نداشتم.
 دعا دعا میکردم زمان سریع بگذره.

کوتاهی سکوت در بین جمع حکمفرما شد این سکوت با برای لحظه ی 
 صدای مهرسا شکسته شد.

مهرسا رو به داداش گفت:باباجون عمو هومن چرا با نوشین جونشون 
 نیومده؟
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داداش:بگو چرا شما اینقدر ناراحتی منتظر عموهومنی...مگه خبر نداری 
باباجون عموهومن حدود یه هفته است برای انجام کاری رفته سفر 

 انشاا..اخرهفته ی اینده برمیگرده.
احساس کردم یه نفر به قلبم چنگ زد برای یه لحظه از همه ی اطرافیانم 

متنفر شدم دل و قلبم فقط یه نفر رو طلب میکرد ولی اون یه نفر توی این 
 جمع حضور نداشت.

******** 
 چراغ اتاقو خاموش کردم و روی تخت نشستم.

 درتاریکی به روبه روم چشم دوختم.تکیه امو به پشت تخت دادم و 
دلیل خیس شدن مژه هام و پس از اون صورتمو نمیدونم دلیل بیقراری قلبمو 

نمیدونم دلیل این ناراحتی وصف ناپذیرو نمیدونم من حتی نمیدونم چه 
حسیه که تازگیا توی تک تک سلوالم جاری شده یعنی حتی شایدم بدونم 

باعث شده که بعد از یک مدت خیلی ولی نخوام اعتراف کنم نمیدونم چی 
طوالنی دارم گریه میکنم فقط یه چیزیو خیلی خوب میدونم...قلب و دلم 

 دارن از شدت دلتنگی نابودم میکنن...نابود.
 فصل هفتم:جاده ی عاشقی

با عصبانیت رو به پرستار بخش)ذاکری(گفتم:در اثر سهل انگاری شما 
 چه وضعه کارکردنه.نزدیک بود بیمار جونشو از دست بده این 

 خانوم ذاکری:ببخشید خانوم اتشین باور کنین تقصیر من نبود.
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نذاشتم ادامه ی حرفشو بزنه و گفتم:تقصیر شما نبود!!!پس حتما من امپول 
اشتباهی به سرم بیمار تزریق کردم دیگه نه؟مجبورم این بی توجهی رو به 

 اقای زاهدی گزارش بدم.
 ه رو برداشتم و وارد اتاقم شدم.منتظر نموندم چیزی بگه پروند

روی صندلی نشستم و سرم رو بین دودستام گرفتم...از خودم متنفرم که 
اینطوری با ذاکری صحبت کردم باوجوداینکه مقصر بود نباید این مدلی 

باهاش حرف میزدم ولی دست خودم نیست اینروزا حتی با مارالم دعوای 
ی و بداخالقیام شدن به همین لفظی دارم.همه ی اطرافیانم متوجه کالفگ

دلیل سعی میکنن زیاد نزدیکم نشن تا به دالیل بیخود عالوه براعصاب 
 خودم اعصاب اونارو هم به هم نریزم.

از جام بلند شدم ساعت کاریم تموم شده بود.روپوشمو دراوردم و بعد از 
 برداشتن کیفم از اتاق بیرون اومدم.
 فتم توی بخش.قبل از اینکه بیمارستانو ترک کنم ر

خانوم ذاکری سرش توی یه پرونده بود و حواسش به من که درست مقابلش 
ایستاده بودم نبود از اونجایی که فردا روز تعطیلیم محسوب میشه دوست 

 داشتم همین االن ازش به خاطر رفتارم عذرخواهی کنم.
باصدای ارومی گفتم:خانوم ذاکری..باشنیدن صدام تقریبا میشه گفت از 

پرید.تا خواست چیزی بگه مانع شدم و گفتم:خانوم ذاکری من به  جاش
خاطر برخوردم واقعا شرمندم خودم میدونم طرز برخوردم کامال بی ادبانه و 
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دور از فرهنگ بود راستش امروز حالم زیاد خوب نبود لطفا شما به دل 
 نگیر.

نه بود محترمابا تعجب گفت:نه خانوم دکتر این چه حرفیه رفتار شما همیشه 
 ه امروزم اگه عصبانی شدین تقصیر من بود کوتاهی کردم عذرمیخوام.

لبخندی زدم و گفتم:درهرصورت خیالت راحت حاال که مشکلی برای 
بیمار بوجود نیومده دلیلی نمیبینم گزارش بدم ولی مراقب باش چون دفعه ی 

ا بعد مجبورم به ریاست اطالع بدم_چشم خانوم دکتر حتما من واقع
 ممنونم_خواهش میکنم خدانگهدار_خداحافظتون.

نفس عمیقی کشیدم و هوای ازادو به ریه هام منتقل کردم حالم از بوی 
 بیمارستان به هم میخوره.

سوار ماشین شدم و به راه افتادم...سعی داشتم عصبانیتم کالفگیم و همه و 
ری که همه رو روی پدال گاز خالی کنم با سرعت سرسام اوری میروندم طو

 تقریبا بیست دقیقه ای رسیدم خونه.
 ریموت رو زدم و بعد از پارک کردن ماشین وارد خونه شدم.

هیچکس خونه نبود مارال و داداش که سرکار بودن مهرسا هم که همیشه این 
ساعت کالس تقویتیه   بعد از اونم میره خونه ی دوستش تا مارال بره 

 بود. دنبالش،مستخدمم که امروز روز تعطیلیش
راه اتاقمو پیش گرفتم.لباسامو دراوردم.حوصله ی حمام نداشتم ولی دست 
خودم نبود بدم میومد باید میرفتم حمام شده بود جزو عاداتم...یه دوش ده 

 دقیقه ای گرفتم و سریع اومدم بیرون.
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یه لباس خاکستری به همراه شلوار گشاد مشکی پوشیدم مدتی بود اصال 
روشن بپوشم یه شال انداختم روی سرم تا اب موهامو نمیتونستم لباس رنگ 

بگیره چون اصال حوصله ی سشوار کردن و یا حتی خشک کردنشون رو 
 نداشتم.

هنوز ساعت پنج بعدازظهره تا ساعت هفت و نیم هشت که مارال بیاد 
 مطمئنا باید تنهایی رو تحمل کنم...راه سالن رو پیش گرفتم.

وشن کردم بهتر بود سرمو با برنامه های روی مبل نشستم و تلویزیونو ر
 تلویزیون گرم کنم تا با فکرکردن به چیزای بیهوده.

با بی حوصلگی شبکه های تلویزیون رو زیرورو میکردم تا شاید یه برنامه ی 
 جالب پیدا کنم.

نخیر فایده نداشت با عصبانیت تلویزیونو خاموش کردم و همونجا روی 
اخل شکمم جمع کردم و به فکر فرو رفتم.به کاناپه دراز کشیدم پاهامو د

ذهنم فشار اوردم تا شاید بتونم دلیل این بیقراریها و کالفگی ها رو پیدا کنم 
ولی بی فایده بود.دلم دائما بهونه گیری میکرد تا توی بیمارستان بودم دعا 

دعا میکردم سریع شیفتم تموم بشه و بیام خونه وقتیم که میام خونه ارزو 
ریع فردا برسه تا با رفتن به بیمارستان سرمو گرم کنم...امرزوم تموم میکنم س

 بشه فردا رو باید چیکار کنم که جمعه است و از صبح بیکارم.
تلفن به صدا دراومد در همون حالت از روی میز برش داشتم و بدونیکه به 
 شماره نگاه کنم با بی حوصلگی پاسخ دادم:الو بفرمایید؟_الو هستی جان.
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جام پریدم صدای نوشین خانوم بود سعی کردم به خودم مسلط بشم و از 
گفتم:الو سالم نوشین خانوم خوبین؟_سالم عزیزم ممنون تو 

خوبی؟_متشکر_راستش چون میدونم وقتت پره یه راست میرم سراصل 
مطلب به مارال جان زنگ زدم برای فردا هماهنگ کنم همه با هم بریم کوه 

هم حال و هوامون عوض بشه ولی مارال جان گفتن  هم یه پیاده روی بکنیم
تو اینروزا زیاد حالت خوب نیست و فکر نمیکنه قبول کنی به همین جهت 

 بود که خودم زنگ زدم تا بهت بگم اگه نیای ناراحت میشم.
واااای خدا مصیبت از این بدتر توی این اوضاع درهم و برهم کوهو کجای 

 دلم بذارم.
م که شما خودتونو به زحمت انداختین و شخصا به هستی_من واقعا ممنون

من زنگ زدین ولی راستش همونطور که مارال گفته من اینروزا زیاد حال 
 مساعدی ندارم اگه بیام تفریح شما رو هم خراب میکنم.

_ببینم هستی جان تو تا بحال دیدی من از حرفم برگردم_خیر_پس الکی 
ن همین که تواونجا باشی خودش خودتو خسته نکن تو فردا با میای در ضم

باعث میشه به ما خوش بگذره_اخه.._دیگه ولی و اما و اخه نداریم میخوام 
 فردا یه اش بپزم انگشتاتم باهاش بخوری میای دیگه...

فایده نداشت نوشین خانوم مثل مارال هیچوقت از حرفش برنمیگشت 
به  من خودمگفتم:بله میام ولی اگه بی حوصله بودم گله نکنین_تو بیا 

حوصله میارمت فعال کاری نداری_خیر_پس من برم به مارال زنگ بزنم 
 خبر اومدنتو بدم خداحافظ_خدانگهدارتون.
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تلفنو روی میز گذاشتم و با صدای بلندی  گفتم:َاه اخه همین االن وقت کوه 
 رفتن بود اینا هم حوصله دارن هرهفته یه برنامه ای میچینن.

 اتاقمو پیش گرفتم. از جام بلند شدم و راه
چراغو روشن کردم چشمم به پاکت روی میز افتاد روی مبل نشستم و برش 

 داشتم.
 عکسایی که شب عروسی مهرداد گرفته بودیم داخلش بود.

همه رو رد کردم تا به عکس دسته جمعیمون رسیدم.چشمم روی تصویر 
یم تهومن ثابت موند.از شبی که رفتیم خونشون و با هم به شهربازی رف

نزدیک به سه هفته میگذره و توی این سه هفته من حتی یه بارم ندیدمش 
چون هنوز از سفر کاریش برنگشته دروغ چرا دلم برای کل کل کردن باهاش 

 خیلی تنگ شده.
به عکسش خیره شدم حتی از داخل عکس هم غرورش به خوبی حس 

 میشد.
شام ت بردم و به چوقتی به خودم اومدم دیدم عکسو تار میبینم با تعجب دس

 کشیدم.
داشتم گریه میکردم ولی اخه چرا؟؟؟؟در جواب به این پرسش صادقانه بعد 

از کلی جنگ و جدل با دل و قلبم و از همه مهمتر با غرورم زیر لب 
گفتم:چون دلتنگم،دلتنگ یه جفت چشم مشکی و نافذ که تا اعماق وجودم 

تاثیرش در اروم کردنم  رخنه میکنه،دلتنگ صدای پرجذبه و ارام بخشی که
از هر قرص ارام بخشی بیشتره،دلتنگ یه مرد مغرور که همیشه غررمو نشونه 
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میگیره و سعی در خوردکردنش داره ولی جای جاش بهم میگه بعضی جاها 
 سکوت میزان شعور ادم رو به نمایش میذاره نه سست بودنشو...

هراسی کنارش  اره من دلتنگم خیلیم دلتنگ...دلتنگ مردیم که بی هیچ
نشستم و از گذشته ام براش گفتم بدون هیچ هراسی و بدون توجه به غرورم 

با چشای پر اشک بهش خیره شدم و با همون چشا ازش ارامش گدایی 
کردم...این بود اون حقیقتی که حدود یه ماهه دارم ازش فرار میکنم ولی به 

 زبون نمیارمش.
ارم در جمعی قراربگیرم که ای کاش فردا هیچوقت نیاد اصال دوست ند
 دردمو دوبرابر میکنه ولی نوشداروم ازم دوره.

اشکام بی هیچ توقفی روی صورتم فرود میومدن ولی من هیچ سعیی در  
کنترلشون نداشتم...این اشکا اشک شکست بودن اره من یه بار دیگه هم 

 شکست خوردم اونم از نوع خیلی سختش.
ریبا بلندی گفتم:خــــــدا این یکی دیگه سرم رو باال گرفتم و با صدای تق

تاوان چیه هااان؟خواستی نشونم بدی همیشه بازنده ام قصدت همین بود 
اره؟...ولی داری اشتباه میکنی اینبار حتی اگه یه روز از عمرمم باقی مونده 

باشه اون چیزیو که تو منتظری بهش اعتراف کنم رو به زبون نخواهم 
یپذیرم چون شکست اینبارم به معنی از بین رفتن اورد...اینبار شکستو نم

تمام باورهامه به معنی عمل نکردن به قولیه که به ایدا دادم...نــــــــه من 
 اعتراف نمیکنم قسم به گذشته ی تلخم اینبار اعتراف نمیکنم.
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فریاد زدم:مــــــــــــن اعتراف نمیکنم.اینبار با همیشه فرق میکنه اینبار 
روی تمام باورهام و میخوای اونا رو ازم بگیری ولی من دست گذاشتی 

 نمیذارم قسم میخورم که نمیذارم باورهامو ازم بگیری..نمیذارم...............
. 

نگاهی داخل اینه به خودم انداختم.مانتوی ابی روشن،شلوار لی یخی،شال 
 سفید.

نشانه های گریه ی دیشب هنوزم توی صورتم مشخص بود و کامال از بین  
نرفته بود قرمزی چشام کمتر شده بود ولی کامل از بین نرفته بود...ای کاش 
میتونستم همین االن بگم نمیتونم بیام ولی مطمئنم داداش مخالفت میکنه و 

 میگه برای تغییر روحیه ام باید برم. 
دم اگه رژ نمیزدم مطمئنا با مرده ها اشتباه یه رژ به لبای خشکم ز

میگرفتنم.اگه مثل قبل میبودم کلی کرم مختلف میزدم به پوستم تا اب و 
هوای کوه پوستمو خشک و زبر نکنه ولی اینبار  بدون اینکه حتی به سمت 

 کرم مرطوب برم کوله امو برداشتم و از اتاق زدم بیرون.
 اشین نشستیم و به راه افتادیم.بعد از کلی انتظار باالخره داخل م

هنزفریمو گذاشتم توی گوشم و تا رسیدن به مقصد بدون هیچ حرفی فقط به 
 اهنگ گوش سپردم.

جالبیش اینجا بود که هیچی از اهنگ نمیفهمیدم و حواسم کال جای دیگه 
 ای بود.



 355 انیتر از گر انیگر

با تکون های دستی چشمامو باز کردم هنزفریرو از گوشم دراوردم داداش با 
گفت:چه عجب خانوم خوشخواب تو چرا هیچوقت از خوابیدن لبخند 

 خسته نمیشی.
لبخند بی جونی زدم داداش ادامه داد:پیاده شو رسیدیم.نوشین خانوم فکرکرد 

 نیومدی داشت سِرمارو قطع میکرد.
از ماشین پیاده شدم...به محض پیاده شدنم نوشین خانوم به سمتم اومد و 

 مشغول احوالپرسی شدیم.
اینکه با همه احوالپرسی کردم به بهانه ی برداشتن کولم از جمع دور  بعد از

 شده و به سمت ماشین رفتم.
هوای خنکی که به پوستم میخورد حسابی حالمو جا اورد عاشق کوه بودم 
فضای سبز اطراف هم که به خودی خود باعث سرحالیم شد...اونقدر که 

 باعث شد لبخندی واقعی روی ل*ب*م نقش ببنده.
دستمو از شیشه ی ماشین کردم داخل تا گوشیمو از روی صندلی عقب 

 بردارم که با شنیدن یه صدای اشنا سرجام میخکوب شدم.
به وضوح متوجه شدم که ضربان قلبم با شنیدن اون صدا به شدت باالرفت 

دست و پام شروع به لرزیدن کردن لبخند روی ل*ب*م گشاد و گشادتر شد 
 مدتم از بین رفت. تمام دلگرفتگیهای این

 به سمتش برگشتم مشغول صحبت با تلفن بود.
یه تیشرت سفید جذب به همراه یه شلوار اسپرت مشکی به تن داشت 

 محشر شده بود.
 بایداعتراف کنم اولین پسریه که همیشه از تیپش خوشم میاد.
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نفس عمیقی کشیدم دلیل این همه خوشحالی که به یکباره سراغم اومد رو 
 شایدم میدونم ولی دوست ندارم به روی خودم بیارم..نمیدونم 

بهش نگاه میکردم توی اون لحظه برام مهم نبود که اگه متوجه نگاهم بشه 
چه ابروریزی میشه فقط بهش نگاه میکردم.دیدنش،شنیدن صداش،حتی 

بوی ادکلنش که از همون فاصله هم احساسش میکردم ارامش رو بهم هدیه 
 میکرد.

بختی ازش چشم گرفتم تلفنش تموم شده بود و پشت به من با هزار جور بد
 به درختی تکیه کرده و مشغول تماشای طبیعت بود.

نمیدونستم من برای سالم کردن پیشدستی کنم یا صبر کنم اول اون منو ببینه 
 و بهم سالم کنه.

هنوز با خودم در جدال بودم که پاهام بی اراده به سمتش کشیده شد...با 
 بهش نزدیک تر میشدم قلبم بیقرارتر میشد.هرقدمی که 

در فاصله ی چند قدمی ازش ایستادم نفس عمیقی کشیدم و با صدایی که 
سعی داشتم لرزشش رو که در اثر هیجان زیاد بوجود اومده بودپنهون کنم 
گفتم:از قدیم میگن اگر دیدی جوانی بردرختی تکیه کرده بدان عاشق شده 

 یا گریه کرده..
دام بالفاصله به سمتم برگشت.با دیدنش لبخند روی ل*ب*م با شنیدن ص

پررنگتر شد و تمام غم و ناراحتیای این مدت از بین رفت.با صدایی که 
 لرزشش رو کامال میتونستم حس کنم گفتم:سالم رسیدن بخیر.
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هومن که تااون لحظه با لبخند فقط بهم چشم دوخته بود با لحن دلنشینی 
 ال شما گفت:سالام هستی خانوم ح

چطوره؟_ممنون شما خوبین؟_من االن عالیم...شنیدم کسالت داشتین من 
معذرت میخوام راستش نه موقعیتشو داشتم که بیام عیادت و نه شمارتونو 

 داشتم که تماس بگیرم.
از این همه توجهش دلم غنج رفت...سعی کردم لبخندمو کنترل کنم و 

ت کشیدن و اومدن جای گفتم:چیز زیاد مهمی نبود ولی  خانواده زحم
 شمارو هم خالی کردن.

 _خب خداروشکر.
چند دقیقه ای سکوت بینمون بوجود اومد که من با شیطنت گفتم:راستی 

 نگفتید درمورد شما کدوم گزینه حقیقت داره.
با تعجب گفت:از چی صحبت میکنین؟_همین که به درخت تکیه دادین 

 کردین.؟؟؟دیگه راستشو بگین عاشق شدین یا گریه 
توی چشام خیره شد طوری که انگار میخواست از داخل چشام به یه 

حقیقت پی ببره.در همون حال گفت:راستشو بگم؟؟_اگه ممکنه...با کمی 
 مکث گفت:در مورد من گزینه ی اول صدق میکنه.

حس کردم قلبم داره از حلقم میزنه بیرون...بغض سنگین و بدی توی گلوم 
چشام جمع شد چشم ازش گرفتم تا پی به حال لونه کرد و اشک توی 

درونیم نبره تا نتونه از توی چشام بخونه که با حرفش اتیشم زد...یه ندایی از 
درونم فریاد زد:اون چیزی که ازش میترسیدی اتفاق افتاد هستی 

 تو...توعاشق شدی.
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دلیل تمام این بهونه گیریا و بیقراریهاتم عشقیه که بدون اجازه ی خودت 
 قلبت جاخوش کرده. توی

 با تمام توان در جواب به اون ندا در دل فریاد"نه"سردادم.
در قالب همون هستی بازیگر فرو رفتم لبخندی مصنوعی زدم و گفتم:ِا پس 

 یک عروسی افتادیم.
هومن:هنوز چیزی مشخص نیست...صورتشو نزدیک صورتم آورد و 

ید لش زیاده..اخه میدونگفت:ولی تازگیا دارم به این نتیجه میرسم که احتما
من هنوز به احساس طرف مقابلم شک دارم ولی خب اینروزا دارم به نتایج 

 محکمی میرسم.
_خب خداروشکر امیدوارم خیلی زود حدستون به یقین تبدیل بشه و از 

 بالتکلیفی در بیاین.
 با لبخند گفت:منم امیدوارم اخه میدونین چیه صبرم کم کم داره تموم میشه.

یچ حرفی بهش پشت کردم و خواستم به سمت جمع برم که صدای بدون ه
 خنده هاش مانع شد.

به طرفش برگشتم وا این چرا یکدفعه ای جنی شد با تعجب گفتم:چیزی 
 شده؟

درحالیکه سعی میکرد خندشو کنترل کنه گفت:نه فقط دارم خودمو به عنوان 
 یه مرد عاشق تصور میکنم.

دم با همون تعجب که بیشتر شده بود کمی فکر کردم معنی حرفشو نفهمی
 گفتم:میشه واضح تر صحبت کنین؟
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دوباره رده هایی از خنده ی عمیق در چهره اش نمایان شد:راستش فکر  
 نمیکردم هیچوقت بتونم اینقدر خوب دروغ بگم.

بله بله منظورش چی بود:منظورتون اینه که االن داشتین دروغ میگفتین 
 دیگه؟_همچین یه کوچولو.

لحن طلبکاری گفتم:متاسفم براتون یه ساعته منو اینجا معطل کردین بعد با
 میگین... واقعا که.....

_من این کارو از خود شما یادگرفتم._من کی کسیو اینطوری سرکار 
گذاشتم؟_مثل اینکه فراموش کردین شبی که مارال خانوم خبربارداریشونو 

 کار گذاشتین.بهتون دادن چطوری همه ی جمعو به قول خودتون سر
کمی فکر کردم راست میگفت چه حافظه ای داشت لبخندی زدم و 

گفتم:راسته که میگن از ماست که برماست.شما هم خوب حافظه ای دارین 
 ها.

_تازه کجاشو دیدیدن...خواست چیز دیگه ای بگه که میون حرفش پریدم و 
پیش  مگفتم:لطفا امروز از مقام خودشیفتگی انصراف بدین بفرمایین بری

 بقیه.
 خنده ی جذابی کرد و  هردو به سمت جمع رفتیم.

. 
سرجام ایستادم و نفسی کشیدم صدای کامران رو شنیدم که میگفت:هستی 

خانوم بهتون نمیخورد اینقدر زود خسته بشین.هنوز یک سوم راه رو هم 
 نیومدیم کی بود پایین کوه میگفت من یه پا کوهنوردم.
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_پس این نفسای پی در پی اگه نشان از _من بودم همین االنم میگم
خستگی نیست چه معنیی داره_شما اشتباه متوجه شدین هوای کوه خیلی 

 تمیز و پاکه دارم نهایت استفاده رو از این هوا میکنم.
کامران لبخندی زد شانه ای باال انداخت و با چند قدم بلند خودشو به 

 مهرسا که از همه جلوتر بود رسوند.
ال به همراه اقاکامیار و نوشین خانوم نیومدن باالی کوه و ترجیح داداش و مار

 دادن از همون پایین از هوای ازاد بهره ببرن.
توی فکر بودم که سنگینی نگاهی رو حس کردم با این فکر که دوباره کامران 

میخواد یه گیری بده به سمتش برگشتم ولی با کمال تعجب یه گروه پسرو 
ز من قدم برمیداشتن و زوم کرده بودن روم...بدون دیدم که کمی دور تر ا

اینکه توقفی توی حرکتم ایجاد کنم اخمی کردم با اخمم لبخندشون پررنگتر 
شد...تا خواستم سرمو برگردوندم صدای هومنو که درست کنارم ایستاده بود 

 شنیدم:تندتر حرکت کنین لطفا.
 ازاد لذت میبرم.شیطون بازیم گل کرد و گفتم:براچی دارم از هوای 

 _مطمئنین دارین از هوای ازاد لذت میبرین نه چیز دیگه ای؟
 اخمی کرده و گفتم:منظورتون چیه؟

_منظور خاصی نداشتم....کمی سکوت بینمون رد و بدل شد نگاه کوتاهی 
به اون سمت انداختم تا ببینم اون پسرا هنوزم نزدیک ماین یا نه....نبودن 

که هومنو دیدن دمشونو گذاشتن روکولشون فکر میکنم همون لحظه ای 
 الفرار با خودشون گفتن صاحاب داره اونم چه صاحبی.
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 هومن با لحن پر از افسوسی گفت:رفتن. 
 من با تعجب:کیا؟؟

حس کردم لحنش توام با حرص و عصبانیته:همونایی که دودقیقه پیش زل 
 زده بودین تو چشاشون اونا هم داشتن لذت میبردن.

ا ولی اصال از این برخورد ناراحت نشدم هرکس دیگه ای بود نمیدونم چر
زل میزدم تو چشاش و کامال رک میگفتم کارام به خودم مربوطه ولی در 

 مقابل این ادم همه چیز من فرق میکنه.
با لحن ارومی گفتم: از شمایی که ادعا دارین دوره های روانشناسی رو 

اجب خانوما قضاوت اشتباه گذروندین میپرسم چرا اقایون اینقدر زود ر
 میکنن؟؟؟

مثال همین االن من که داشتم راه خودمو میرفتم و کاری به دیگران نداشتم 
ولی بازم شما راجبم قضاوت نادرست کردین.من میدونم باعث این قضاوت 

های نادرست بیشتر هم جنسای خودم هستن اما بازم با این طرز تفکر که 
 کامال مخالفم.همه رو به یه چشم نگاه میکنن 

سکوتشو که دیدم برگشتم بهش نگاه کنم ببینم داره چیکار میکنه با لبخند 
قشنگی همونطور که ارام کنارم قدم برمیداشت بهم چشم دوخته بود نگاه 

منو که دید به روبه روش خیره شد و گفت:حق با شماست راستش االن دارم 
 سختیه در هر صورت منبه این واقعیت پی میبرم که شناخت شما واقعا کار 

 واقعا عذر میخوام نباید اینقدر سریع قضاوت میکردم.
 سر جام ایستادم و با تعجب یه بار دیگه جملشو برا خودم تکرار کردم.
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هومن که تازه متوجه شده بود من ایستادم عقب گرد کرد کنارم ایستاد و 
 گفت:چیزی شده؟؟

 _نه فقط برای چند لحظه به گوشام شک کردم.
چه مورد؟_هیچی چیز زیاد مهمی نیست بریم از اون دونفر خیلی  _در

 دورافتادیم.
لبخندی زد و گفت:بسیار خب من امروز تحت اوامر شما باالخره باید یه 

جوری به خاطر قضاوت بیجام عذرخواهی کنم دیگه...شما بفرمایین جلو 
 حرکت کنین.

 .لبخندی زدم و طبق خواسته اش جلوتر از اون راه افتادم
دروغ چرا اون روز به یکی از بهترین روزای زندگیم تبدیل شد و البته 

 سرنوشت ساز چون شبش تکلیفمو با خودم روشن کردم.
. 

با خستگی کولمو روی تختم انداختم و مانتومو دراوردم.روز خوبی بود 
عالوه براینکه خوش گذشت  باعث شد که بعد از مدتها احساس ارامش 

 کنم.
که از طبقه ی پایین صدام میزد دراتاقو باز کردم و راهی پایین با صدای مارال 

 شدم.
اینقدر خسته بودم که نتوسنتم از پله ها برم پایین روی پله ی دوم نشستم و از 

 همونجا گفتم:بله باز چی شده؟
 مارال:چرا اونجا نشستی هستی پاشو بیا پایین.
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چیکار داری  _واااای مارال دارم میمیرم از خستگی از همونجا بگو
دیگه_منم اگه مثل تو تا قله میرفتم االن جون نداشتم خانوم کوهنورد._واای 

مارال میام یه فن روت اجرا میکنم ها بگو چیکار داری دیگه_هیچی 
میخواستم بگم پسردایی طاها تازه از سفر برگشته داریم میریم بهش 

شی برو لف میسربزنیم اگه میای حاضر شو که میبینم تو داری از خستگی ت
خواهر من برو بگیر بخواب.لبخندی زدم ودر حالیکه به سمت اتاقم میرفتم 
گفتم:خوشم میاد منو میشناسی...زیر لب گفتم:شما که مثل من تا نوک کوه 

نیومدین از اول تا اخر یه جا نشسته بودین نبایدم خسته باشین برین خوش 
 بگذره.

. 
م خالف تصورم اصال نمیتونم بخواباز رفتن مارالشون نیم ساعتی میگذره بر

روی مبل نشستم و به یه جا خیره شدم این کار خیلی بهم ارامش میده خیره 
 شدن به یه جا باعث میشه ذهنم متمرکز بشه.

چشم از دیوار گرفتم.نگاهم به عکسایی افتاد که از دیشب همچنان روی میز 
م و برداشتپخش شده بودن و جمعشون نکرده بودم...عکس دسته جمعیمون

کنار پنجره ایستادم بارون ده دقیقه ای میشد که شروع به بارش کرده بود 
پنجره رو باز کردم قطرات بارون به صورتم برخورد میکردن و حس خوبی 

 رو بهم منتقل میکردن.
نگاهمو روی افراد داخل عکس چرخوندم و روی هومن ثابت نگه 

نستی لبخندات خیلی داشتم.لبخندی زده و زیر لب زمزمه کردم:میدو
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جذابن صدات خیلی گیراست حرفات خیلی به دل میشینه نگات تا اعماق 
 وجود ادم رخته میکنه میدونستی؟

سرم رو به سمت اسمون گرفتم و گفتم:خدایا این بارونو میبینی این نشونه ی 
قولیه که تو بهم دادی تو بهم قول دادی هیچوقت تنهام نذاری و تا االن 

 نذاشتی.
حرفای دیروزمو بذار به پای خستگی و کالفگی من هیچوقت از زندگیم 

ناراضی نبودم اگه تو نوجوونی عزیزامو از دست دادم تو اوج جوونی ایدا رو 
مطمئنا یه حکمتی داره حکمتی که فقط تو ازش خبر داری پس ببخش که 

 متهمت کردم به بدقولی میدونم همیشه هوامو داشتی.
نم حرفایی که امروز میخوام بزنم با ایندم چیکار میکنه ولی....راستش نمیدو

 ولی میخوام به زبون بیارم تا حداقل تکلیفم با خودم روشن بشه..
سکوت کردم گرمی اشکامو به خوبی روی صورتم حس میکردم اعتراف 

واقعا برام سخت بود.شاید اگه یه ادم معمولی بودم اینقدر اعتراف کردن و به 
س برام سخت نبود ولی من کسی بودم که بیش تر از زبون اوردن این ح

هرچیز دیگه ای به غرورم وابسته شده بودم چطور باید کنارمیذاشتمش و 
 چنین اعترافی میکردم.

همه چیزو مرور کردم اولین باری که هومنو دیدم توی مطب پدرش بعد از 
اون شب توی خونه،رفتارش توی ماشین،حرفاش کنار دریا،گرمی اغوشش 

 ی فانفار،دلتنگی بیش از حدش توی این سه هفته.تو
 واااااای خدا چقدر احمق بودم که نفهمیدم.
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هومن رضائی اولین پسری بود که دوست داشتم باهاش کل کل کنم اولین 
پسری بود که همیشه ظاهرش مورد پسندم بود اولین پسری بود که بدون 

ردم از همه پنهون ک هیچ ترسی کنارش از گذشتم گفتم گذشته ای که تا حاال
اولین کسی بود که وقتی میدیدمش سریع یه نگاه به خودم مینداختم تا مبادا 

ظاهرم مشکلی داشته باشه اولین کسی بود که وقتی میدیدمش یا حتی 
 صداشو میشنیدم ضربان قلبم باال میرفت و قلبم شروع به بیقراری میکرد.

هم باعث شد لب باز کنم و اون روز کنار دریا یه حسی به جز رفع سوء تفا
حرف بزنم.شِب عروسی مهرداد توی بالکن خودمو گول زدم که دلیل 

ارامشی که باحرفاش به وجودم سرازیر شده لحن بیانش بوده........اره من 
 تمام این چند ماه خودمو گول زدم.

 کنار پنجره روی زمین سرخوردم تکیه امو به دیوار دادم.
به ارومی و در سکوت اشک ریختم توی همون  سرمو روی پاهام گذاشتم و

 حالت چند سال پیش جلوی چشمم زنده شد.
روزی که ایدا توی همین اتاق بین گریه هاش برام از عاشقی گفت..تک تک 

عشق شکل ظاهری نداره که وقتی اومد تو جمالتش رو به یاد اوردم:))
هیچکس بفهمی و ازش دوری کنی عشق ناخوداگاه میاد برای اومدنش از 

اجازه نمیگیره.اینقدر اروم میاد که وقتی به خودت میای میبینی تمام وجودتو 
یه حس فراگرفته.حسی که بدون اجازه ی تو به قلبت نفوذ کرده و همونجا 

هم جاخوش کرده.عشق میتونه از هر اتفاقی شروع بشه یه نگاه،یه کلمه،یه 
 سخره باشه ولی منلجبازی بچه گانه یا خیلی چیزای دیگه...شاید برات م

در بوجود اومدن این حس هیچکاره بودم هیچکاره.از کجا باید میفهمیدم 
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وقتی با یکی روبه رو میشم سریع ضربان قلبم میره باال،از صداش لذت 
میبرم،نگاش ارومم میکنه یعنی اینکه دارم عاشق اون ادم میشم مگه تا بحال 

 تجربه اش کرده بودم که عالئمشو بشناسم((
احمق بودم که نفهمیدم چطور نفهمیدم که ناخواسته دارم پا در  چقدر

مسیری میذارم که همیشه معتقد بودم تهش نابودیه مطلق.ایدا بهم گفته بود 
ولی من فراموش کردم ایدا بهم گفت غرور باعث میشه سرنوشت احساستو 

 نشونه بگیره ولی من بی توجهی کردم.
به اغوشش به حرصی که از به چند ساعت پیش فکرکردم به صحبتاش 

دستش خوردم به غرورش به جدیتش به منطقش به شوخیاش به همه و همه 
 به تمام چیزایی که باعث شده بود برام با تمام پسرای اطرافم متنفاوت باشه.

در بین اشکام لبخندی روی ل*ب*م نقش بست عکسو که جلوم روی زمین 
تم: هومِن دیوونه...دیوونه بود برداشتم به هومن چشم دوختم و زیر لب گف

ی مغرور...دیوونه ی مهربون...دیوونه ی منطقی..دیوونه غیرتی...دیوونه 
 دوست داشتنی...

نگاهمو روی عکس خودم ثابت نگه داشتم و با حفط لبخندم  گفتم:هستی 
دیوونه...دیوونه ی هومن...دیوونه ی کوه غرور...دیوونه ی یه صدا یه 

د درهمون حال گفتم:هستی دیوونه ی نگاه...لبخندم پررنگتر ش
 عاااااااااشق.

از جام بلند شدم در بالکنو باز کردم و زیر بارون ایستادم زیر لب 
گفتم:خدایا اگه این خواست تویه باشه قبول درضمن ممنون...ممنون از 



 367 انیتر از گر انیگر

اینکه اینقدر الیق دونستیم که بهترین هدیه اتو که عشقه بهم عطا کردی.قول 
بکنم تا از این آزمونم سربلند بیرون بیام برخالف دیروز و  میدم تمام سعیمو

هفته های پیش االن به خاطر پیشروی این حس در وجودم ناراحت نیستم و 
خیلیم خوشحالم از امروز باید از جلد مغرور بودن بیرون بیام باید تمام 
سعیمو بکنم تا کسی که داشتنش االن شده بزرگترین ارزوی زندگیم رو 

 ارم.بدست بی
عقب گرد کردم به داخل اتاق گوشیمو از روی میز برداشتم روی یکی از 
اهنگایی که هیچوقت فکرنمیکردم روزی بشه سرگذشت زندگیم کلیک 

 کردم و دوباره به بالکن برگشتم.
احساسی که به تو دارم یه حس فوق العاده است...)زیر لب همراه با اهنگ 

 زمزمه کردم( 
لی صاف و سادست...)لبخندی زدم و من عاشق کسی شدم که خی

 گفتم:من عاشق کسی شدم که خیلی مغرور و خودشیفته است(
احساسی که به تودارم به هیچکسی نداشتم...)کسی که باعث شد برای 

 اولین بار حسی جز تنهایی رو تجربه کنم(
من اسم این حال دلو عاشق شدن گذاشتم...)میترسم ولی باید بگم بی 

 نهایت عاشق شدم(
این اولین باره دلم داره میگه اره دوست داره...)اولین کسی بودی که دلمو 

 مجبور به اعترافی کردی که همیشه ازش فراری بود(
گرفتاره بگو اره به بیچاره دوست داره بایه قلب تیکه پاره...)و حاال باید 

 منتظر و بیقرار بمونه تا اون پیش قدم بشه(
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 اره دوست داره...این اولین باره دلم داره میگه 
 گرفتاره بگو اره به بیچاره دوست داره بایه قلب تیکه پاره...

 احساسی که به تودارم یه حس عاشقانه است...
این حس دوست داشتن تو همیشه صادقانه است...)چشامو بستم زیر لب 

 گفتم:دوست داشتن تو صادقانه ترین حس تمام زندگیمه(
 عجیبه...احساسی که به تو دارم خیلی واسم 

 چه نازنینی من دارم ببین چقدر نجیبه...
 این اولین باره دلم داره میگه اره دوست داره...

 گرفتاره بگو اره به بیچاره دوست داره بایه قلب تیکه پاره...
 این اولین باره...)محمد علیزاده..این اولین باره(

م از روی اهنگ تموم شد چشامو باز کردم بارون تموم شده بود قطراتش ارو
 برگ درختا سرمیخورد و روی زمین میوفتاد.

 برای اخرین بار نفس عمیقی دیگری کشیده و وارد اتاق شدم. 
به سمت کمدم رفتم دفتری که اتفاقای غیر منتظره ی زندگیمو توش نوشته 

 بودم برداشتم.
روی مبل نشستم اولین صفحشو باز کردم اخرین جمله هایی که توش نوشته 

 به زمانی میشد که مهرداد بهم گفته بود دوسم داره. بودم مربوط
مهرداد واقعا عاشق من بود یعنی میشه به همین راحتی از عشقت بگذری 
یکم فکر کردم تصور هومن تو لباس دامادی کنار یه نفردیگه نـــــه حتی 
تصورشم برای منی که تازه نیم ساعته به حس درونیم پی بردم سخته پس 
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اشق من نبوده یه حس زودگذر بوده که خودش ترجیحا مطمئنا مهرداد ع
 اسمشو عشق گذاشته از این موضوع خوشحالم.

 خودکارو از روی میز برداشتم و مشغول نوشتن شدم.

به نام خدایی که همیشه و در هر لحظه از زندگیم حضورشو کنارم حس 
 کردم...

و درحال  امروز زمانی که خورشید الوار طالییشو در دل اسمون پخش کرده
غروبه میخوام از حسی بگم که درست مثل خورشید الوار طالییشو توی 

 قلبم پخش کرده....حس عاشقی.
شنیده بودم میگفتن عشق یه حس ناب و عجیبه یه حس که در عین بودن 

 نیست.
در یک بند کوتاه میخوام از حسی بگم که مثل درخت توی دلم ریشه اش 

 هرروز پربارتر از دیروز میشه.
ین حس نه مثل حس فرزند به مادره نه مثل فرزند به پدر و نه مثل حس بین ا

خواهرو برادرا یه حس تازه و نابه حسی که شیرینش باعث میشه تمام 
تلخیای زندگیمو فراموش کنم وحاال میخوام این حسو فقط در یک جمله 

بنویسم تا بعده ها که به این روزا برگشتم بدونم در چنین روزی من به 
 حساسم اعتراف کردم.ا

 نفس عمیقی کشیدم و چند خط پایین تر نوشتم:
میخوام ساده اعتراف کنم میخوام ساده فریاد بزنم دلم میخواهد ذره ذره ی 
وجود سرتا پا ارامشت را در بلندای لحظه های خسته از دلتنگی ام هجی 

کنم ساده میگویم گوش کن و نگاه کن انچه را که در سادگی نگاهم 
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ت نیازی به انکار این نیست که با نگاه اعجاب اورت قلبم را از ان پیداس
خود کرده ای و حال من با اطمینان مینویسم و برزبان می اورم که عاشق 

شده ام...و با اطمینان میگویم که نه تنها از وجود این حس در قلبم ناراحت 
ش با دونیستم بلکه به این حس خود میبالم و امیدوارم سرنوشت اینبار هم

 من گام برداره نه مقابلم.
 فصل هشتم.

با گالب قبر مامان بابا و حامدو شستشو دادم گل های رز قرمز رنگو روی 
قبر هرسه شون پرپر کردم...طبق عادت همیشگیم دستمو روی قبربابا 

گذاشتم و اروم مشغول صحبت باهاش شدم:سالم باباجونم خوبی؟نیازی 
اری درکنار همسرو تک پسرت حسابی به پرسش نیست میدونم خوبی و د

خوش میگذرونی.باباجونم لطفا گوشاتو بگیر امروز اومدم یه سری حرفای 
دخترونه رو به مامان بزنم اگه شما گوش بدی خجالت میکشم مرسی 

 بابایــــــــی جونم.
با صدای ارومتری گویا واقعا االن بابا اونجا حضور داره سرمو به قبر مامان 

و گفتم:مامانی همه کس هستی کجایی ببینی دختر مغرور و نزدیک کردم 
سرکشت گرفتار شده هان کجایی؟مامان اینروزا خیلی بهت احتیاج دارم 

کاش بودی اگه کنارم بودی سرمو میذاشتم روی شونه هات و از حسی که 
تمام قلب و وجودمو گرفته میگفتم...ولی حاال که نیستی باید این حسو توی 

لش کنم اخه نمیشه به کس دیگه ای بگم نمیشه برم به مارال قلب خودم کنتر
بگم خواهری من عاشق بهترین شریک و دوست شوهرت شدم اگه داداش 
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بفهمه چه فکری راجبم میکنه راجب منی که از نظر اون تا بحال حتی یه 
 مرتبه هم به کسی به چشمی جز اشنائیت نگاه نکردم.

شده عاشق مردی بشم که غرورشو  سخت تر از همه اینه که سرنوشت باعث
با هیچ چیز توی دنیا عوض نمیکنه میترسم مامان خیلی میترسم از این 

حسی که اینقدر توی وجودم رشد کرده که دیگه به هیچ وجه نمیتونم 
 جلوشو بگیره.

اجازه دادم بغضم سرباز کنه و اشکام به ارومی از چشام جاری شد 
یکردی یه روزی به خاطر کسی که پوزخندی زده و ادامه دادم:فکرشو م

عاشقشم اشک بریزم کاش یه درصد امید داشتم که اونم اندازه ی سرسوزن 
دوسم داره ولی محاله چطور میتونه به دختری حس پیدا کنه که دائما جلوش 

 جبهه میگرفت و سعی داشت خوردش کنه.
کمکم کن مامان یه معجزه یا هرچیز دیگه ای میتونه باعث بشه که به 

خوشبخت ترین زن روی زمین تبدیل بشم کاش بودی و بابودنت راهنماییم 
 میکردی.

سرمو به سمت اسمون بلند کردم و گفتم:خدایا به معجزه ات نیاز دارم به 
معجزه ی عشقت نیاز دارم میبینی خدا دارم بهت التماس میکنم کاری کنی 

یعنی کسی که دوسش دارم دوسم داشته باشه یعنی میشه....اره خدا 
 میشه؟؟؟

کمی دیگه هم با مامان دردو دل کردم و بعد از اینکه به مزار خاله هم رفتم و 
 کمی باهاش صحبت کردم سوار ماشین شدم و به قصد خونه به راه افتادم.
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ریموتو زدم ماشین داداش طاها نشون از این میداد که امروزم مثل یک هفته 
دیگه زمان زایمانشه میخواد  ی گذشته زود اومده خونه چون مارال یه ماه

مراقبش باشه اتفاقی براش نیوفته اخه هفته ی پیش از پله ها خورد زمین و 
خطر بدی رو پشت سرگذاشت.خداکنه بدون هیچ دردسری این یه ماهم 

 بگذره و بچه سالم به دنیا بیاد.
وارد خونه شدم همگی روی مبل نشسته بودن و مشغول تماشای تلویزیون 

 بودن.
 سردی و با بی حوصلگی گفتم:سالامبه 

با شنیدن صدام به سمتم برگشتن و بعد هم مثل همیشه خیلی گرم جوابمو 
 دادن.

 مارال:کجا بودی؟
 بدون اینکه به سمتش برگردم راه پله ها رو درپیش گرفتم و گفتم:مزار.

اخرین پله رو هم پشت سرگذاشتم ولی باشنیدن اسم خودم  از زبون مارال 
 ایستادم.سرجام 

 مارال:میگم طاها به نظر تو هستی اینروزا یه جوری نشده؟
داداش:مثال چجوری؟_نمیدونم حس میکنم یه اتفاقی براش افتاده داره از 

 ما پنهون میکنه رفتاراش خیلی عجیبه.
داداش با صدایی که میتونستم تردیدو توش حس کنم گفت:فکر میکنی 

 حاملگیته بدبین شدی.عزیزم اینا همه از عوارض ماههای اخر 
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دیگه به حرفاشون گوش ندادم خودمو به اتاقم رسوندم بدونیکه چراغی 
 روشن کنم همونجا پشتمو به در تکیه دادم و نشستم.

به اشکام اجازه ی فرود اومدن ندادم.از اشک بدم میومد ولی اینروزا شده 
ونه تبود تنها همدمم هیچکس اینروزا به خوبی اشکام درکم نمیکنه کی می

 دردمو بفهمه درد کسیو که نزدیک به پنج روزه اولین و اخرین عشقشو ندیده.
از دلتنگی دارم نابود میشم...صدای قطرات بارون به شیشه از جا بلندم کرد 

 و به سمت پنجره کشوندم.
اشکام درست مثل قطرات بارون شروع به ریزش کردن.سرمو از داخل 

تم و گفتم:خدایا تو روبه حق این بارون پنجره بیرون بردم رو به اسمون گرف
قسم دارم از دلتنگی دیوونه میشم یه کاری کن حتی برای یه ثانیه ببینمش 

 فقط یه ثانیه صداشو بشنوم دیگه هیچی نمیخوام.
ادامه ی حرفمو نگفته بودم که ریموت زده شد و فراری مشکی رنگی وارد 

 خونه شد.
ی تمیز کردم باورم نمیشد این کسی باور نمیکردم با دستام چشامو چند بار

که االن داره با سرعت به سمت خونه میره تا خیس نشه هومنه بین اشک 
لبخند گشادی زدم...خدایا مرسی الهی من فدات بشم خدایا دیگه هیچی 

 ازت نمیخوام.
سریع پنجره و بستم نگاهی به ظاهرم انداختم اینقدر بی تاب شده بودم که 

بپوشم با همون لباس بیرون در اتاقو باز کردم وراه حتی نمیتونستم لباس 
پایینو پیش گرفتم اگه کسی ازم پرسید میگم میخوام برم بیرون برای انجام یه 

کار اداری....بعد اونوقت اونا نمیپرسن چه کار اداریه که شب داری میری 
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انجامش بدی....یه چیزی میگم دیگه فعال بذار برم...لبخندی زدم اینروزا 
 درگیری داشتم.  خود

پله ها رو طی کردم پشت به من روی مبل نشسته بودن شوق وصف  
 ناپذیری تمام وجودمو فراگرفته بود.

سرفه ی کوتاهی کرده و به جمعشون پیوستم.هومن با دیدنم از جاش بلند 
 شد و گفت:سالم هستی خانوم حالتون خوبه...

الهی من فدای تو بشم با این تربیتت:سالم ممنونم 
 شماخوبین؟؟؟_متشکر_بفرمایید بشینین.

همه نشستیم نگاهی بهش انداختم یه تیشرت جذب ابی تیره به همراه شلوار 
 لی تیره به تن داشت قربونش بشم همه رنگا بهش میاد.

با نگاهش غافلگیرم کرد نگاه خیره امو که روی خودش دید لبخند دلنشینی 
 زد و سرش رو به طرف داداش برگردوند.

اای فکر کنم ضربان قلبم روی هزار میزنه اولین باری بود که وقتی نگاه واااا
 خیره امو دید پوزخند نزد چه لبخندای شیرین و جذابی داره.

طی صحبتایی که با داداش میکرد متوجه شدم برای هماهنگی یه سری کار 
 اومده.

 من:اقا هومن نوشین جون خوبن؟؟؟؟
لمه حرفش پنج تاش شمایین مثل اینکه _واال نوشین جون که اینروزا از ده ک
 خیلی مورد پسندشون واقع شدین.
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_ایشون لطف دارن دلم خیلی براشون تنگ شده چرا خانواده رو همراه 
 خودتون نیاوردین یه دیداری تازه کنیم.

 _راستش اومدن من کامال اتفاقی شد.مامان اصال خبر نداره اومدم اینجا.
به نوشین خانوم بزنی بگو اگه میتونن بیان داداش:مارال جان عزیزم یه زنگ 

 امشبو دور هم باشیم از پنج شنبه دیگه همو ندیدیم.
مارال باکمال میل قبول کرد با شکمی که خیلی کم باال اومده بود خم شد و 

 تلفنو برداشت.
حدود چهل دقیقه بعد نوشین خانومشون با اصرار فراوان به جمع ما اضافه 

نا لباسامو با یه بلوز نیم استین یاسی و شلوار مشکی شدن..قبل از اومدن او
عوض کردم.موهامم کامال ساده باالی سرم جمع کردم و بدون هیچ ارایشی 

 به جمع پیوستم.
اگه بگم داشتم بهترین و شیرین ترین لحظات عمرمو میگذروندم واقعا 
حقیقت و گفتم صدای هومن حس بودنش همه ی اینا باعث شده بود 

 ظاتمو بگذرونم.بهترین لح
حس میکردم رفتارای نوشین خانوم عوض شده و خیلی بیشتر از قبل 

مهربون شده داشتیم راجب مسائل متفرقه صحبت میکردیم که نمیدونم 
 چجوری بحث به سمت خاستگاری و ازدواج کشیده شد.

نوشین خانوم نگاهی به هومن کرد و گفت:واال پسرای االن که دیگه اصال به 
ه ها اهمیت نمیدن حرف حرف خودشونه مادر و پدر نمیدونن حرف خانواد

 چیه.
 داداش:اوه نوشین خانوم چه دل پری دارین باز این دو شازده چیکار کردن.
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کامران به جای نوشین خانوم گفت:مــــن؟؟صادقانه بگم من که از خدامم 
هست زودتر سرو سامون بگیرم ولی چیکار کنیم که پسرکوچیکه منم.اییییی 

 ا..خد
چنان با حسرت ای خداشو بیان کرد که نتونستم جلوی خندمو بگیرم و ریز 

مشغول به خندیدن کردم.خندمو که دید گفت:بخندین هستی خانوم البته 
 شما بایدم بخندین شما که مثل بار این دردو حمل نمیکنین.

 اینبار همه با صدای بلند زدن زیر خنده.
برگشت:بمیرم برات مامان چیکار با صدای نوشین خانوم سرها به سمتش 

 کنم همش تقصیر این داداشته...
رو به مارال اضافه کرد:بهش میگم بیا بریم برات خاستگاری میگه از ازدواج 
سنتی خوشم نمیاد میگم خودت یه نفرو برا خودت انتخاب کن میگه اون یه 

اهم شد ننفر باید اتفاقی وارد زندگیم بشه اخه تورو خدا تو بگو مارال جان ای
 حرف....

رو به اقا کامیار اضافه کرد:این اقا هم دائما دست پشتش میکشه به من 
ربطی نداره این بار یه نفر خیلی به چشمم مناسب اومده زمانش که رسید 

 ببینم کدومتون جرات میکنین با من مخالفت کنین.
 با اتمام جمله ی نوشین خانوم سرمو به سمت هومن برگردوندم اونم دقیقا

همزمان با من اینکارو انجام داد توی چشاش خیره شدم یه چیزی ته 
جشاش بود که نمیتونستم بخونمش من توی چشای این ادم جز غرور چیز 



 377 انیتر از گر انیگر

دیگه ای ندیده بودم برای همین نمیدونستم این رنگ نگاهش چه تعبیری 
 داره.

پلکاشو بازو بسته کرد انگار میخواست با اینکارش بهم بگه نگران نباش 
 ولی این تعبیر بچه گانه ی من بود.

 با صدای نوشین خانوم به سمتش برگشتم.
_هستی جان عزیزم میگم تو هم از این حرفایی که هومن تحویل من میده 

 تحویل مارال میدی.
قبل از اینکه من چیزی بگم مارال گفت:باز صدرحمت به اقاهومن هستی 

کاراش بربیاد چه احتیاجی ما که میگه یه زن وقتی میتونه خودش از عهده ی 
داره که خودشو توی دردسر زندگی متاهلی بندازه این اقاطاها هم که دائما 

 بهش پروبال میده.
با صدای اقاکامیار همه سکوت کردن اقا کامیار با صدایی که ارامشش به 

هومنم ارث رسیده بود گفت:نسل جدید همه همینو میگن چون براین باورن 
به مشکالی دیگه اشون اضافه میکنه ولی اگه کمی به که ازدواج یه مشکل 

این مسئله فکر کنن که بدون ازدواج به هیچ عنوان به کمال انسانیت نمیرسن 
 و ناقص میمونن طرز تفکرشون تغییر میکنه.

چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ روانشناسی مرد و زن هردو به هم 
رسه که نیمه ی گمشده نیازمندن و یک انسان وقتی به خوشختی مطلق می

اشو پیدا کرده باشه..چند ثانیه ای سکوت در جمع برقرار شد تا اینکه این 
سکوت توسط هومن شکسته شد:البته پدرجون برخی از انسانها براین 
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باورند که این نیمه ی گمشده میتونه همجنس خودشون باشه مثال 
 خواهرشون دوستشون دخترخالشــــون و خیلیای دیگه.

به من کرد و ابرویی باال انداخت بعدم با سرش به اقاکامیار اشاره  نگاهی
 کرد یعنی اینکه گوش کن تا روشن بشی.

اقاکامیار:اره چنین ادمائی هم وجود دارن ما در روانشناسی این ادما رو به 
دودسته تقسیم میکنیم دسته ی اول انسانهایی که خیلی اعتماد به نفسشون 

قبول ندارن بنابراین خودشونو درمقابل جنس کم و پایینه و خودشونو 
مخالف دست کم میگیرن و سعی میکنن با هم جنسای خودشون گرم 

بگیرن ولی گروه دوم کامال برعکسن این گروه به خاطر غرورشون حاضر 
نیستن قبول کنن که به یه نفر متفاوت از خودشون دل ببندن ولی خب در 

 هردو
مشابهی میرسن یا عشق بعد ازدوج و صورت هردوگروه اخرش به نتیجه ی 

 یا ازدواج بعد عشق.
به مبل تکیه دادم این گروه دوم درست مصداق حال و وضع من بود غرورم 

 از اخر کاردستم داد.
سنگینی نگاهی رو حس کردم سرم رو باال اوردم هومن با حالت گنگی خیره 

 شده بود بهم.
بره به احساس درونیم ب طاقت نگاه کردن توی چشاشو نداشتم میترسیدم پی

اینبار ترسم از خورد شدن غرورم نبود از پس زده شدن بود که اگه این اتفاق 
 میوفتاد مطمئنا من برای همیشه نابود میشدم.
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چی شد که االن در این جایگاه قرار دارم در جایگاه یک ادم عاشق واقعا 
 هنوز نمیدونم این حس چجوری توی قلبم رشد کرده.

رو نشون میداد داداش همه رو به سالن مخصوص صرو غذا ساعت یازده 
 راهنمایی کرد.

شام با شوخیهای کامران و حرص خوردن هومن گذشت و دوباره لحظه ی 
 خداحافظی رسید.

هومن از همه خداحافظی کرد و رفتا تا ماشینو روشن کنه بغض بدی توی 
ا شو جگلوم نشسته بود..چشمم افتاد به گوشیه روی میز اخ جون گوشی

 گذاشته بود اینم یه دلیل دیگه تا برای اخرین بار برم ببینمش.
گوشیو از روی میز برداشتم همه مشغول خداحافظی بودن و هیچکس 

حواسش به من نبود.راه حیاطو پیش گرفتم ماشینو روشن کرده بود و سرش 
 رو روی فرمون گذاشته بود.

ت و نگاهی بهم ضربه ای به شیشه زدم سرش رو از روی فرمون برداش
انداخت هــه این برقی که توی چشاش بود برق اشک بود؟نه دارم اشتباه 

 میکنم مطمئنم چنین چیزی نیست.
به خودم مسلط شدم با دستم اشاره کردم که شیشه رو بده پایین.طبق 

خواسته ام عمل کرد خواست از ماشین پیاده بشه ولی مانع شدم و 
 ودین براتون اوردم.بفرمایین.گفتم:گوشیتونو داخل جا گذاشته ب

گوشیمو به سمتش گرفتم..وقتی دستشو جلو اورد تا گوشیو ازم بگیره دستش 
به دستم برخورد کرد چنان از درون لرزیدم که فکر کنم اونم فهمید ولی به 

 روی خودش نیاورد.
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لبخندی زد و گفت:ممنون احتیاحی نبود شما زحمت بکشین میدادین 
ر ماهو خیلی دوست دارم گفتم به این بهانه کمی از این مامان بیاره_هوای اذ

 هوای تمیز رو استشمام کنم.
 _در هر حال ممنون زحمت کشیدین_خواهش میکنم.

دل کندن ازش سخت بود ولی بهانه ی دیگه ای برای بیشتر موندن کنارش 
نداشتم...تاخواستم جمله اخروکهخداحافظی بود به زبون بیارم لبخندی زد 

 تی خانوم صحبتایی پدردرمورد اون دوگروه به یاددارین.و گفت:هس
سری تکون دادم اینقدرم حافظه ام ضعیف نبود که به این زودی فراموش کنم 

با شنیدن صداش سرموباالاوردم:خواستم بدونین به نظر من در مورد شما 
 گروه دوم صدق میکنه.

 باتعجب بهش نگاه کردم:چرا چنین فکری کردین؟؟؟
که جوابی بده نوشین خانومشون اومدن و مجدد مشغول قبل از این

 خداحافظی شدیم.
به سمت هومن برگشتم با نارضایتی قلبی گفتم:خب دیگه وقت نشد جواب 

 منو بدین درفرصت بعدی حتما جبران میکنم فعال خدانگهدار.
 لبخندی زد و گفت:به امید دیدار.

********** 
یع داره میگذره زندگیم روی روال نگاهی به تقویم انداختم زمان چقدر سر 

عادی و تکراریش افتاده شبا با گریه و دلتنگی میخوابم و صبحها هم با امید 
 یه معجزه چشم باز میکنم.
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نگاهی به ساعت انداختم پنج و نیم بعدازظهرو نشون میداد از شدت  
بیکای و بی حوصلگی و برای فرار از این محیط کسل دارم میرم بیرون.من 

نم چجوری بعضی از ادما میگن کارامون اینقدر زیاده که وقت نمیدو
سرخاروندنم نداریم من که با وجود اینکه االن شاغلم هستم هیچوقت با 

 کمبود زمان مواجه نمیشم.
کیفمو برداشتم و بعد از خاموش کردن چراغ اتاق به سمت سالن راهی 

 شدم.
بدم  رفتم تا بهش خبر قبل از اینکه به سمت پایین برم به سمت اتاق مارال

 دوساعته رفته تو اتاقش بیرونم نیومده.
ضربه ای به در زدم یه صدا مثل ناله اومد با ترس درو باز کردم مارال روی 

 زمین افتاده بود و از درد به خودش میپیچید.
کیفمو انداختم روی زمین و به سمتش رفتم...روی زمین افتاده بود کنارش 

ل گرفتم و گفتم:چی شده مارال؟؟؟؟از شدت نشستم سرش رو توی ب*غ*
درد نمیتونست حرف بزنه اشکاش شروع به ریزش کرد به سختی گفت:دارم 

 میمیرم هستی فکر کنم وقتشه.
با ترس بهش خیره شدم دست و پامو گم کرده بودم خیر سرم خودم دکتر این 

هوش یمملکتم خواستم به امبوالنس زنگ بزنم ولی تا اون موقع این از درد ب
 میشد.

 به سمت کمد رفتم تا لباساشو بردارم از همونجا مهرسا رو صدا زدم.
بعد از چند دقیقه اومد توی اتاق با دیدن مارال با ترس به سمتش رفت و با 

 بغض گفت:خاله جون چی شده چرا مامان اینجوری شده.
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_هیچی نیست خاله جون سریع به بابا زنگ بزن بگو خودشو برسونه 
.بهش بگو درد زایمان شروع شده زنگ بزنه به پزشک معالج بیمارستان

 مارال خبر بده بگه ماداریم میریم بیمارستان.
به سرعت خودشو به تلفن رسوند و همینطور که مشغول با داداش بود رفت 

داخل اتاقش میدونستم رفته تا حاضر بشه محال بود توی خونه بمونه 
 وابستگی شدیدی به مارال داشت.

چطور لباساشو تنش کردم و رسوندمش به ماشین رو حتی خودمم اینکه 
 متوجه نشدم.

در تمام طول راه با صدای بلند از روی درد ناله میکرد حتی چراغ قرمزارو 
هم رد میکردم.به محض توقف ماشین مهرسا بیرون پرید تا به پرستارا خبر 

نکارد دراز بده.منم به مارال که رو به بیهوشی بود کمک کردم تا روی برا
 بکشه.

. 
چشم به در اتاق عمل دوخته بودم سه ساعتی میشد بردنش داخل اتاق عمل 

 هنوز هیچ خبری ازش به ما ندادن.
از جام بلند شدم طاقتم واقعا تموم شده بود...تا خواستم در اتاق عملو باز 

 کنم و برم ببینم چی شده دکتر اومد بیرون.
سا هم کنار در نشسته بود.با عجله داداش به سرعت از جاش بلند شد مهر

 گفتم:چی شد دکتر عمل خوبی داشتین؟
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دکتر:خانوم اتشین از شما که دکترین بعیده اینقدر کم صبر باشین اگه اینقدر 
 نگران بودین میتونستین خودتونم داخل اتاق عمل حضور داشته باشین.

 _دکتر لطفا االن فقط بگین حال خواهرم چطوره؟؟؟
فت:مادر و بچه هردو سالمن..بچتونم پسره یه پسر خوشگل لبخندی زد و گ

 و تپِل.
نفس راحتی کشیدم و خودمو روی نیمکت انداختم این همه استرس برای 

یه روز خیلی زیاد بود لبخند از روی لب داداش جمع نمیشد مهرسا هم که 
 از خوشحالی توی پوست خودش نمیگنجید.

بیرون اوردن تا به بخش منتقلش در اتاق عمل باز شد و مارال رو بیهوش 
 کنن.

داداش طاها با چنان عشق و عالقه ای بهش خیره شده بود که از وصفش 
 عاجزم مارالو که بردن روی نیمکت نشست و گفت:خدایا شکرت..

به سمت پرستاری که از اتاق بیرون اومد رفتم و گفتم:خسته نباشین.راستی 
شین، بچه رو هم االن بچه کجاست؟؟؟_ممنون تبریک میگم خانوم ات

 میارن.
همون لحظه در برای سومین بار باز شد و یه نوزاد سفید و تپل و پرمو که 

 روی تخت کوچیکی به خواب رفته بود بیرون اوردن.
الهی من فداش بشم!مهرسا با دیدنش اینقدر خوشحال شد که گفتم االنه از 

 شدت خوشحالی بزنه زیر گریه.
 نمیخوای بیای پسرتو ببینی.رو به داداش گفتم:داداش 
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داداش که انگار تا اون زمان اصال توی یه حال و هوای دیگه ای بود از جاش 
بلند شد و به سمتمون اومد با دیدن بچه لبخندی زد و زیر لب گفت:تصمیم 

داشتم به دنیا که اومدی یه تنبیه درست و حسابی بکنمت که اینقدر 
 خانوممو اذیت کردی عمر بابا.

ن خوشحالی داداش و مهرسا بعد از مدتها منم از ته دل خوشحال با دید
شدم اشک شوق میریختم که خدا چنین لطفی نسبت بهمون داشته و این 

 فرشته ی کوچولو رو بهمون هدیه کرده. 
 ساعت بعد 12

ب*و*سه ای روی پیشونی مارال زدم و گفتم:تبریک میگم خواهری 
 کوچولوت مثل مامانش ناز و خوشگله.

 داش:دست شما دردنکنه دیگه این یعنی باباش زشته.دا
مارال لبخندی زد زیاد نمیتونست بخنده بخیه هاش درد میگرفت داداش 

ب*و*سه ای روی دستش زد و گفت:قربون خانوم خودم بشم که اینقدر تکه 
غصه نخور یکم که بزرگ بشه به خاطر این عذابی که باعث شده تو بکشی 

 حسابی تنبیهش میکنم.
اقو ترک کردم حس میکردم انجام این کار االن الزمه مهرسا روی تخت ات

 کنار مارال به خواب رفته بود.
بعدازظهرو نشون  5وارد حیاط بیمارستان شدم.نگاهی به ساعت انداختم

میداد دیروز این موقع چه ترسی توی وجودم بود...مارال دوساعت بعد از 
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با لذت بهش شیر داد که انگار  عمل به هوش اومد وقتی بچه شو دید اینقدر
 داره لذت بخش ترین کار دنیا رو انجام میده.

نوشین خانوم نیم ساعت پیش باهام تماس گرفت و گفت هرچی به خونه و 
گوشی مارال زنگ زده کسی جواب نداده نگران شده خبرو که بهش دادم 

 خیلی خوشحال شد و االن فکر میکنم توی مسیر بیمارستان باشن.
ح عده ای از اقوام که در تهران زندگی میکنن اومدن برای مالقات...با از صب

شنیدن یه صدای اشنا به عقب برگشتم نوشین خانوم بود به سمتش رفتم 
 لبخندی زدم و با شادی گفتم:سالم نوشین جون.

 _سالم عزیز دلم خاله شدنت مبارک باشه خانوووم_متشکرم. 
سالمی بهشون دادم رو به اقا کامیار به سمت اقا کامیار و هومن برگشته و 

 گفتم:خیلی لطف کردین تشریف اوردین.
نوشین خانوم به جای اقا کامیار پاسخ داد:به جای این تعارفات بگو مارال 

 کجاست؟_بفرمایید تا راهنماییتون کنم.
 نوشین خانوم و اقاکامیار جلو راه افتادن منو هومن عقب.

 خاله شدن خیلی بهتون میاد.هومن:تبریک میگم هستی خانوم جدی 
_ممنون فکر میکنم عمو شدنم به شما خیلی بیاد...هرچند االن دیگه وقت 

 باباشدنتونه.
واااااای خاک برسرم اصال حواسم نبود چه حرفی زدم ها هومن در حالیکه 

سعی میکرد خندشو کنترل کنه سرشو تکون داد و بدون هیچ حرفی وارد 
 اتاق شد.

. 
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اومدن نوشین خانومشون میگذره نوشین خانوم از اولی که ده دقیقه ای از 
اومده داره قربون صدقه ی بچه میشه باورم نمیشد هومن اینقدر به بچه 

عالقه داشته باشه وقتی دیدش اینقدر باذوق بهش خیره شد که گفتم بچه 
 مال خودشه.

با صدای نوشین خانوم از فکر بیرون اومدم.رو به مارال و داداش 
 تی برای این بچه اسم انتخاب کردین؟گفت:راس

مارال:من که برام فرقی نمیکنه هرچی طاها دوست داره من سالمتیش برام 
 مهم بود که به لطف خدا سالمته.

داداش:منم دقیقا فقط سالمتیه بچه برام مهم بود ولی خب یه اسم در نظر 
دارم که اگه بقیه موافق بودن همینو بذاریم روش...کمی مکث کرد و 

 گفت:به نظر من ارسالن اسم قشنگیه.
همه شروع به تعریف از اسم انتخابی داداش کردن اما نگاه من و مارال توی 
هم قفل شد ارسالن اسم مورد عالقه ی بابا بود همیشه میگفت دوست داره 

اسم یکی از نوه هاش ارسالن باشه...میگفت چون اسم حامدو مامان خیلی 
ش حرف بزنه وگرنه حتما اسم حامدو دوست داشته نتونسته روی حرف

میذاشت ارسالن.قربون داداش بشم که اینقدر همه ی کاراش قشنگه و به 
دل میشینه.میدونست این اسمیه که مارال قلبا دوست داره بذاره روی پسرش 

ولی دوست نداشت چیزیو به داداش تحمیل کنه با اینکار بهش فهموند که 
 تره.نظرات مارال براش از هرچیزی مهم
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راستی امروز نهم اذر بود نهم اذر روز تولد حامد بود روز تولد تک برادرم 
پس بچه ی دوم مارالم اذری بود نگاهی به ارسالن یک روزه انداختم و توی 

 دلم گفتم:روز تولدت با تولد داییت فقط یه روز فرق داره عزیز خاله.
اتاقو ترک دیگه تحمل اون فضا رونداشتم.عذر خواهی کوتاهی کرده و 

 کردم.
روی نیمکت داخل حیاط بیمارستان نشستم دور از همه روی یه نیمکت 

نشسته بودم یه جای خلوت افتاب غروب کرده قطره ی اشکمو قبل از اینکه 
 روی صورتم فرود بیاد گرفتم.

 با شنیدن یه صدای اشنا یه متر پریدم هوا.
ه یه جوری میاد هومن روی نیمکت درست کنارم نشسته بود.این چرا همیش

 که ادم نمیفهمه قلبم داشت از شدت ترس از جا کنده میشد.
نگاهی بهم کرد و گفت:اتفاقی افتاده؟؟؟_نه چه اتفاقی؟_قصدم فضولی 

نیست ولی این که یه دفعه ای از اتاق اومدین بیرون باعث شد حس کنم از 
 یه چیزی ناراحتین.

که دوسش داری  لبخندی روی ل*ب*م نشست چه حس خوبیه وقتی کسی
حالتو درک میکنه صادقانه گفتم:یاد پدرومادرو برادرم افتادم.نمیدونم داداش 

 بهتون گفته یا نه ولی...
بغض کردم اولین قطره ی اشکم روی صورتم فروافتاد هومن با تعجب 

 گفت:هستی داری گریه میکنی؟
 ودر بین بغض لبخندی زدم با وجود اینکه اولین بار نیست بدون پسوند 

 پیشوند اسممو صدام میکنه ولی اینبار حس خیلی شیرینی بهم دست داد.
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دستمالی از داخل جیبش دراورد به سمتم گرفت و گفت:اشکاتو پاک کن و 
 دیگه هم هیچوقت جلوی من گریه نکن.

دستمالو ازش گرفتم اون لحظه میخواستم فقط از بودنش استفاده کنم بعدا 
 ا و کاراش فکر میکنم.توی دلتنگیام به معنی تمام حرف

دوباره صدای گیراش رو شنیدم:خیلی بده اینقدر غصه هاتو توی دلت 
 بریزی که یه دفعه ای به این شکل سرباز کنه..

با صدای گرفته ای گفتم:راستش میدونم شما به هیچ عنوان از من و 
 شخصیتم خوشتون نمیاد ولی.

انوما همیشه نذاشت ادامه ی حرفمو بزنم با جدیت گفت:برداشتای خ
برعکسه من هیچوقت هیچوقت نه از شما و نه از شخصیتتون بدم نیومده 

 این تعبیرات ذهن خود شماست.
 لبخندی زد و گفت:که مثل همیشه غلط از اب دراومده.

وااای خدا یکی منو بگیره غش نکنم خدایا شکرت همین برام کافیه تا روزنه 
کافیه تا همه ی غمای گذشته امو ی امیدی توی قلبم بوجود بیاد همین برام 

 فراموش کنم.
ادامه داد:االنم اگه فکرمیکنین میتونم شنونده ی خوبی باشم حاضرم به 

 درددالتون گوش بدم تا اروم بشین.
نگاهی بهش کردم خدایا توی این چشما چی بود که اینقدر دراروم کردن من 

 ماهربود.
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ه که زندگی یه اتفاقاتی میوفت به رو به روم خیره شدم و گفتم:گاهی وقتا توی
در بهترین لحظات و شادترین مواقع وقتی به یادمیاریشون همه چیز به هم 

میریزه...اسم ارسالن اسم مورد عالقه ی بابا بود همیشه میگفت دوست 
داره اسم یکی از نوه هاش ارسالن باشه دلم گرفت چون خاطرات تلخ 

اشین شته برگردی ببینی از توی یه مگذشته امو به یاد اوردم سخته وقتی به گذ
بین چهارسرنشین فقط تو زنده موندی تا عذاب بکشی...نمیدونم داداش 

بهتون گفته یانه ولی من تمام خانوادمو توی یه حادثه ی تلخ و شوم از دست 
دادم قبل از اون حادثه من لقب شادترین شخص فامیل رو داشتم ولی 

گفتم:االن خودتون دارین میبینین حاال...با کمی مکث پوزخندی زده و 
 قضاوت با خودتون.

از ایران رفتم تا خودمو بسازم رفتم تا با کسی که وجودمو باهاش تقسیم کرده 
بودم شادباشم ولی تنها برگشتم راسته که میگن گاهی اوقات ادم تاوان 

 دعاهای مستجاب شده ی خودشو میپردازه...
میزنم شاید چون مطمئنم هیچ زمان  نمیدونم چرا دارم این حرفا رو به شما

حرفایی که بهتون زدم جایی درز پیدا نمیکنه.اون روز کنار دریا من از 
گذشته ام براتون گفتم راستش اولش میترسیدم دست بذارین روی نقطه 

ضعفام ولی دیدم اصال این کارو نکردین.در هر حال عذر میخوام که من 
 به درد میارم. برای فرار از تنهائیای خودم سرشما رو

به سمتش برگشتم به روبه رو خیره شده بود و عجیب توی فکر فرو رفته بود 
با کمی تاخیر صداشو شنیدم که گفت:داستان زندگیتون همیشه برای من 



wWw.Roman4u.iR  390 

 

جالب بوده راستش شما اولین دختری هستین که کنارتون میشینم و به 
 یل و رغبت خودم.حرفاتون گوش میدم اونم نه به زور و اجبار بلکه با تما

نمیدونم در ذهن شما چه تصوری از من وجود داره ولی به نظر من کمتر 
کسی پیدا میشه که با وجود این همه سختی اینطور محکم و جدی به 

 زندگیش ادامه بده.من واقعا به خاطر این همه شجاعت بهتون تبریک میگم.
ن جون نوشیبه سمتم برگشت و با لبخند گفت:االنم بلند شین بریم تا 

 سردوتامونو قطع نکرده.
لبخندی زدم و از جام بلند شدم دوشادوش باهم برگشتیم پیش بقیه ولی 

 وجدانی چه تفاوت عظیمی بود بین رفتنم و برگشتنم.
********** 

ارسالنو در اغوش گرفته تا شاید کمی اروم بشه وااااااای خدا قسم میخورم تا 
ر نشم به معنای واقعی توی همین شش هفت سال بعد از ازدواجم بچه دا

 دوساعتی که مارال گذاشتش پیشم و رفته حمام دیوونم کرده.
شرارت توی صورت این بچه موج میزنه به چشماش که مژه های پرپشتش 

به ارومی داشت روشون قرار میگرفت و باالخره بعد از اینکه ده سال منو 
 ات بشه که اینقدر توپیرتر کرد به خواب میرفت نگاه کردم.الهی خاله فد

 نازی.
به ارومی توی تختش گذاشتمش و همونجا کنار تخت روی صندلی 

نشستم...ارسالن کوچولو با امروز شد پونزده روزه...چقدر زود پونزده روز 
از زندگیش توی این کره ی خاکی میگذره بهش چشم دوختم زیر لب 
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دنت پشیمون زمزمه کردم:اگه بدونی پا توی چه دنیایی گذاشتی از اوم
 میشی.

نفس عمیقی کشیده و به تابلوی روبه روم خیره شدم تابلوی یه دریای 
 طوفانی بود که عجیب طوفانی بودنش منو اروم میکرد.

به فکر فرو رفتم حدود نه ماهه که  از کانادا برگشتم و تقریبا میشه گفت 
یچ حدود سه ماهه که به حسم نسبت به هومن پی بردم سه ماهی که بدون ه

اتفاق خاصی گذشت از روز بیمارستان با هومن برخورد داشتم ولی همش 
در حد احوالپرسیای ساده بوده وتمام.اینروزا دارم به این نتیجه میرسم که 

 شاید یه نفر زندگیمو طلسم کرده که هیچ کاری از پیش نمیبرم......
ه اونم ک هه تنهاچیزی که تا بحال بهش گرفتار نشده بودم خرافاتی بودن بود

االن به لطف جناب رضائی و سنگ بودنش شدم واقعا مگه نمیگن دل به دل 
 راه داره پس چرا فقط من دارم از درد عشق رو به دیوونگی میرم.

با صدای مارال از فکر بیرون اومدم درو باز کرد و با صدای تقریبا بلندی 
 گفت:هستی...ارسالن کجایین؟

بیده وای مارال تو چه صبری داری _هیییییییییس ساکت باش تازه خوا
 دیوونم کرد چطوری شبانه روز میتونی تحملش کنی؟

کنارم نشست و گفت:یادت نشه که من یه مادرم یه مادر همیشه در برابر بچه 
 اش صبوره.

_مادر؟؟؟؟؟؟ باورم نمیشه چقدر زود گذشت انگار همین دیروز بود که 
ه اما امروز تو واقعا یه مادر توی خاله بازیامون تو میشدی مامان و من بچ

 شدی و من هنوز همون بچه باقی موندم.
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_بچه باقی موندی چون خودت نخواستی مادر بشی!!!خودت نخواستی تنها 
نباشی خودت نخواستی زن نباشی...هستی تو هرچی هستی خودت 

مصوبشی برای بار هزارم میگم تو نمیتونی به تنهایی بار زندگیی رو به دوش 
خودتم زیرش شونه خم کردی به یه همراه نیاز داری همراهتو که بکشی که 

انتخاب کردی هم دیگه تنها نیستی و هم مادر میشی تازه اون موقعه که 
میفهمی شیرین ترین حس دنیا مادریه زندگیه تو االن فقط تکرار مکرراته 

هرروز صبح پامیشی با یه عده ادم سروکله میزنی شب میای میخوابی و روز 
 دوباره همین آش و همین کاسه... بعد

سرم رو پایین انداختم و با صدای گرفته ای گفتم:میترسم مارال من میترسم 
از یه شکست دیگه میترسم از عاشقی از دوست داشتن از وابستگی اینا 

 همش بهاوتاوان داره من از تاوان دادن خسته ام.
ترسم زده بشم می پوزخند بی صدایی زدم و گفتم:)از اینکه عاشق بشم و پس

از اینکه وابسته بشم و دوباره محکوم بشم به جدایی هراس دارم(تو اینا رو 
نمیفهمی حقم داری تو به هرچیزی که ارزوشو داشتی رسیدی اما من برای 

 رسیدن به هرکدوم از ارزوهام یکی از عزیزامو از دست دادم.
وی موهام به خودم که اومدم توی اغوش مارال بودم و دست نوازششو ر

حس میکردم...چقدر دوسش دارم مارال هم خواهره هم مادر هم یه همراز 
صداشو شنیدم که گفت:مگه تو نبودی که همیشه به همه ی ما میگفتی خدا 
هیچ کاریو بی حکمت انجام نمیده پس منتظر باش تا به حکمت این تاوانا 
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جا میاد این پی ببری االنم پاشو خواهری پاشو حاضر شو نوشین خانوم داره
 یکم دور هم باشیم.

گوشام فعال شد از جام بلند شدم سعی کردم با حالت خونسردانه ای 
 بپرسم:تنها میاد؟

مارال با لحنی که بوی اذیت کردن میداد گفت:اره پس میخواستی با کی 
 بیاد؟

 _هااااان هیچکس فقط چیزه من خونه نیستم ها دارم میرم جایی...
 نداره......_حرفشو نزن امکان 

از جام بلند شدم و همونطور که به سمت در میرفتم گفتم:ببخش ولی باید 
برم کلی کار ریخته سرم تو از طرف من ازش عذرخواهی کن.با حالت دو 
خودمو به اتاقم رسوندم واقعا کار داشتم لباسامم تنم بود از دیشب با صنم 

ر بودم احت میشد.منتظقرار گذاشته بودم امروز برم پیشش نمیرفتم خیلی نار
مارال از حمام بیاد بیرون تا پیش ارسالن باشه بعد من برم.کیفمو برداشتم و 

 بعد از خداحافظی از مارال و کلی بهونه اوردن از خونه زدم بیرون.
. 

یه تک به گوشیه صنم زدم تا بیاد بیرون قرار بود بریم یه دوری بزنیم دودقیقه 
 بعد اومد بیرون و سوار شد.

 م:سالم خانوم دکتر چه خبر؟؟صن
لبخندی زدم همیشه به روحیه ی شاد صنم غبطه میخوردم)همزمان با اینکه 

من خوبم خبرامم همش مربوط به  2حرکت کردم(گفتم:سالم خانوم دکتر
 بیمارامه میخوای بگم.
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 _نه فدای تو خودم کلی از این خبرا دارم خبر دیگه چی داری؟
خب پس از فلسفه ی خبر میایم بیرون  _اممممم خبر دیگه ندارم_خیله

 چی کارا میکنی؟
_کار خاصی نمیکنم صبحونه میخورم ناهار میخورم و گاهی اوقات 

 شام...میرم بیمارستان و بعدشم الال.
_ای بمیری تو با این زندگی مزخرفت مسخره این کارارو که هرادم دیگه ای 

 هم میکنه لوس.
تمام کارایی که تو گفتی هرروز _خب خودت چیکار میکنی؟_من عالوه بر 

صبح که پامیشم تاشب لبخند میزنم به چیزای مثبت فکر میکنم 
 و..و..و..و..و.

_اوه تو چه زندگی مفیدی داری من که فکر میکنم یه سالی باشه از ته دل 
 نخندیدم.

_گمشو هستی تو چرا اینقدر حرفای ُیبس کننده میزنی؟_به من چه تو 
 م گفتم دیگه.پرسیدی چیکار میکنی من

 _خب ارواح عمه ات دروغ میگی یعنی تو یه ساله نخندیدی..
 _بی ادب به عمه ام چیکار داری؟_حاال.

با لحن پرحسرتی گفتم:به قول شاعر اخرین بار که من از ته دل  
خندیدم...علتش پول نبود...انعکاس جوک هرروز نبود...علتش چهره ی 

ور نبود....من به من خندیدم که ژولیده ی یک دلقک یا زمین خوردن یک ک
 چو یک دلقک گیج نقش یک خنده به صورت دارم و دلم میگرید. 
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سکوتشو که دیدم به سمتش برگشتم با تعجب زل زده بود بهم بعد از کمی 
 مکث گفت:چته هستی؟

با صدای بلند زدم زیر خنده البته خندم کامال تصنعی بود با صنم قرار 
بزنم شاید اروم شم ولی دوست ندارم شادیشو گذاشتم تا یکم باهاش حرف 

خراب کنم میون همون خنده ی مصنوعی گفتم:قیافت خیلی بامزه شده 
 داشتم مسخره ات میکردم احمق میخواستم یکم بخندم.

بعد از چند ثانیه صدای پوزخندشو و بعد از اون صدای جدی خودشو که 
ص بود یه گفت:منم چهارگوش باور کردم...از دیشب پشت تلفن مشخ

چیزیت هست االنم داری پنهون میکنی چون نمیخوای من ناراحت بشم 
من میشناسمت هستی االن اینجام تا بعنوان یه دوست به حرفای بهترین 

 دوستم گوش بدم پس سعی نکن کتمان کنی بگو چته؟؟؟؟
چی باید میگفتم یه نیرویی خارج از خواست من لب باز کرد و شروع به  

 که به هیچ عنوان نمیخواستم در مقابل کسی به زبون بیارم: زدن حرفایی کرد
 چی میخوای بشنوی دوست داری واقعیتو بشنوی؟پس خوب گوش کن...-

اهی کشیده و ادامه دادم:هستی اتشین دانشجو نمره الف بهترین دانشگاه 
تهران کسیکه هیچ کس جرات نداشت بهش بگه باالچشت ابرویه امروز 

شده ادمی که دلتنگی و کالفگی داره دیوونش میکنه  تبدیل به یه ادم خار
متاسفانه یا خوشبختانه.......کمی مکث کرده و دوباره همزمان با اینکه 
اشکام شروع به فروداومدن کردن ادامه دادم:دلمو باختم صنم....غرورم 

دلمو داغون کرد غرورم احساسمو نابود کرد زندگیم داره رو به نابودی میره و 
نم مانع حرکتش بشم ای کاش هیچوقت هستی وجود نمیداشت من نمیتو
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ای کاش هیچوقت ایدایی وجود نمیداشت تا به خاطر دوریش ناخوداگاه 
دلمو به دست کسی بسپرم که میدونم ازم متنفره)یاد حرفای هومن افتادم 
لبخند کمرنگی روی ل*ب*م نشست و سریع محو شد(ماشینو زدم کنار 

 و به ارومی اشک ریختم.سرمو روی فرمون گذاشتم 
به اندازه ی تمام دلتنگیای این مدت اشک ریختم و خودمو تخلیه کردم ولی 

اشکام انگار قصد تموم شدن نداشت...ده دقیقه ای که گذشت و خوب 
خودمو تخلیه کردم صنم دستشو روی شونم گذاشت به سمتش برگشتم 

ورت ه صنم بالبخند تلخی زدم و گفتم:هستی مغرور دانشگاهتون عاشق شد
 میشه؟

اینه واقعیتی که االن عالوه بر خدا فقط تو ازش خبر داری ممنون که به 
حرفام گوش دادی و گذاشتی خودمو خالی کنم و ببخش که روز تو روهم 

خراب کردم دست خودم نیست این خصلته هستیه که همیشه گند میزنه به 
 همه چیز.کسیکه همه از بودن باهاش زجر میکشن.

گی دیوونه عقلتو از دست دادی یادت نره هستی اتشین دانشجوی _چی می
نمره ی الف بهترین دانشگاه تهران و مغرورترین شخص دانشگاه یه دل 

مهربون داره که وقتی میبینه یه گنجشگ از سرما یخ زده گریش میگیره وقتی 
میبینه شخصیت یه نفر توی جمع خورد میشه زود ازش دفاع میکنه حاال 

کنه اون ادم دشمنش باشه یا یه غریبه.چی شد که با خودت فرقی نمی
فکرکردی دیگران از بودن با تو زجر میکشن.تو اگه بد بودی که این همه ادم 
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دورا دور خواهانت نبودن دیگرانو نمیدونم ولی من از بودن با تو لذت میبرم 
 لحظه هایی که کنار تو میگذرونم بهترین لحظه های عمرمن.

و دوباره ادامه داد:تو از اولم اشتباه میکردی که میگفتی کمی مکث کرد 
عشق وجود نداره االنم تو باید خوشحال باشی که بین این همه ادم خدا 

عشقو بهت هدیه کرده داری لحظات سختیو میگذرونی قبول دارم من شاید 
عاشق نشده باشم ولی میدونم چقدر سخته یکیو دوست داشته باشی و اون 

ی هستی بهت تضمین میدم بعد از این تلخی زودگذر یه طرف ندونه ول
شیرینی پایان ناپذیر وجود داره. به همین موضوع که فکرکنی سختی راه 

برات اسون میشه و این دوران میشه جزو بهترین دوران زندگیت..........به 
سمتم برگشت لبخند گشادی زد و گفت:حاال کی هست این ادم خوشبخت 

 ه ما رو بدست بیاره؟؟؟که تونسته دل هستی
. 

صنم رو جای خونشون پیاده کردم و خودم به سمت خونه به راه افتادم چقدر 
خوش گذشت صنم هرچقدر سعی کرد نتونست از زیر زبونم اسم کسیو که 

دوست دارم بیرون بکشه بهش گفتم االن نمیتونم بگم ولی به زودی بهش 
سرانجام روشنی نداشت خواهم گفت دوست نداشتم اگه انتهای این عشق 

صنم بدونه کی باعث شده زندگیم نابود بشه بعد از اینکه باهم صحبت 
کردیم رفتیم سینما بعد کافی شاپ و دراخر کلی توی پارک باهم 

خندیدیم.نگاهی به ساعت انداختم ده و نیم اوه چه زود گذشت...همین 
طور که مشغول رانندگی بودم ذرات سفیدی روی شیشه ی ماشین 
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روداومدن.با تعجب به اطرافم چشم دوختم خدای من داره برف میاد اولین ف
 برف اذر ماه.

به خودم که اومدم داخل حیاط خونه بودم باشوق فراوان شروع به چرخیدن 
 کردم میچرخیدم و باخودم حرف میزدم و بلند بلند میخندیدم.
 بود.تبدیلبارونم همراه با برف بود درواقع یه جورایی برف و بارون باهم 

 شده بودم به موش ابکشیده.
حدود بیست دقیقه همونجا باخودم حرف زدم و خندیدم در اخروقتی خسته 
شدم راه خونه رو پیش گرفتم همونطور که سرم پایین بود به سمت در میرفتم 

که به یه جسم سنگین برخورد کردم سرم رو باال اوردم واااای قلبم ریخت 
نگام میکرد با همون لبخند گفت:علیک سالم  داداش طاها داشت با لبخند

 خانوم کوچولو.
_سالم داداش جونم خوبی؟؟؟؟وای داداش اولین برف امسالم باالخره 

 اومد.
به همراه داداش وارد خونه شدیم بعد از سالم بامارال همونجا روی مبل 
 نشستم تا یکم گرم بشم داداش کنار مارال نشست و رو به من ادامه داد:

ستی خیلی بچه ای هستی.مثل این بچه های پنج ساله از اومدن _میدون
برف خوشحال شدی و ذوق کردی اخه تو رو چه به ازدواج وقتی هنوز بچه 

 ای.
_بله دیگه مگه بده ادم روحیه اش بچه گانه و شاد باشه.......کمی مکث 

 کردم داداش االن چی گفت با تعجب گفتم:چی داداش؟؟؟ازدواج.
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 ._بله ازدواج...
اخم کردم و با لحنی که دیگه هیچ اثری ازشوخی توش نبود گفتم:منظورتون 

 چیه؟
_منظورم اینه که زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردم بزرگ شدی 

 وحاالیم مجبورم بسپارمت دست یه نفر دیگه.
از جام بلند شدم همونطور که به سمت پله ها میرفتم گفتم:نگران نباش 

 م تا اخر عمر پیش خودتون میمونم.داداش من هیچ جا نمیر
 مارال:صبر کن هستی کارت دارم...

میدونستم میخواد چی بگه با لحن تندی گفتم:همین که گفتم دیگه هم 
 نمیخوام در این مورد چیزی بشنوم این مسئله همین جا باید تموم بشه.

تا خواستم از پله ها باال برم دستم از پشت کشیده شد.سرم رو باالاوردم 
ارال بود با عصبانیت گفت:یعنی چی هرچقدر من سکوت میکنم تو م

غیرمنطقی تر میشی.افسار زندگیشو تک و تنها گرفته دستش داره میتازونه 
میخوای به کجا برسی هان؟پولو کارو ماشینو ثروتو بدون یه همراه میخوای 

 کجا ببری؟
کیه کمی ارومتر شد و ادامه داد:حداقل بیا بگیر بشین من بگم طرف 

 اینطوری  لجباز و یک کالم نباش و دائم نگو نه.
نگاهی به داداش انداختم با سرش اشاره کرد بیا بشین رفتم نشستم 

میدونستم جوابم چیه ولی به خاطر احترام به مارال نشستم چشم دوختم به 
لبای مارال باالخره لب باز کرد و گفت:امروز نوشین خانوم اومده بود اینجا 

ه بود با تو صحبت کنه ولی تو نبودی نوشین خانوم یه بار دیگه درواقع اومد
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هم قبل از اینکه من ارسالنو به دنیا بیارم در این مورد باهام صحبت کرده 
 بود ولی من وقت نکردم به تو بگم.

 با گیجی گفتم:لطفا واضح تر صحبت کن متوجه نمیشم.
گرفته به نظر من  _کامال واضحه نوشین خانوم تو رو برای اقاهومن در نظر

این بهترین موقعیت زندگیته طاها هم فکرمیکنم بامن هم عقیده باشه تو هم 
خوب فکر کن هستی اینبار مثل دفعات قبل نیست که بی هیچ دلیلی بگی نه 

اینبار باید یه دلیل منطقی برام بیاری یه دلیل که اثبات کنه هومن واقعا 
 شخص مناسبی برای تو نیست.

یشنیدم مارال داشت چی میگفت من هومن ازدواج!!شادی دیگه چیزی نم
وصف ناپذیری به وجودم سرازیر شد که البته خیلی گذرابود و سریعتر از 
اون چیزی که فکرشو میکردم از بین رفت حرفای اون شب نوشین خانوم 

اومد تو ذهنم)بهش میگم بیا بریم برات خاستگاری میگه از ازدواج سنتی 
ودت یه نفرو برا خودت انتخاب کن میگه اون یه نفر خوشم نمیاد میگم خ

باید اتفاقی وارد زندگیم بشه(...هومن از ازدواج سنتی خوشش نمیاد یعنی 
این ازدواج زوریه یعنی من اینقدر حقیر شدم که خودمو به زور به کسی 

تحمیل کنم نوشین خانوم گفت هومن گفته همسر ایندش باید به طور 
شده باشه ولی من که اتفاقی وارد زندگی هومن اتفاقی وارد زندگیش 

نشدم...حس بدی بهم دست داد حس ضعیف بودن حقیر بودن نه من 
حاضر نیستم به خاطر خودم یکی دیگه رو وادار به انجام کاری کنم که هیچ 

 رغبتی بهش نداره.
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سعی کردم بغضمو کنار بزنم از جام بلند شدم درهمون حال گفتم:من 
 نمیبینم تکرارش کنم. حرفمو زدم دلیلی

مارالم از جاش بلند شد روبه روم ایستاد و گفت:شدی عین این بچه های 
دو ساله که هیچی حالیشون نیست و منطق سرشون نمیشه بفهم هستی تو 

 نمیتونی تنهایی از زیر بار مسئولیتهای زندگیت سالم بیرون بیای بفهــــــم.
صدای تقریبا بلندی با خشمی که از غم درونم نشات میگرفت با 

گفتم:نمیفهمم دست از سرم بردار مگه زوره من اصال دوست دارم نفهم از 
دنیا برم نمیخوام بفهمم میفهمی نمیخوام چرا بهانه میاری بگو از دستم 

خسته شدی بگو وجودم باعث شده زندگیت خراب بشه بگو ازم متنفری 
هااااان؟؟؟؟؟نگران دیگه چه دلیلی داره که منو متهم میکنی به نفهمیدن 

نباش خواهِرمن مزاحم زندگیت همین االن وسایالشو جمع میکنه از خونت 
میره امشب راحت سرروی بالشت بذار دیگه از فردا هستیی نیست که 

 زندگیتو ارامشتو خراب کنه االن دیگه راحت باش.
ادامه ی حرفم با سوزش یه طرف صورتم قطع شد...با تعجب به مارال نگاه 

دستمو روی صورتم گذاشتم باورم نمیشه  مارال به من سیلی کردم 
زد؟؟؟داداش داشت با تعجب به ما دونفر نگاه میکرد تا خواست به سمتم 

 بیاد با سرعت به سمتم اتاقم دویدم و درم پشت سرم قفل کردم.
همونجا روی زمین سرخوردم با صدای بلند فریاد زدم:از همتون متنفرم از 

چرا دست از سرم برنمیدارین بذارین زندگیمو بکنم  این زندگی متنفرم
بذارین با بدبختیام بسوزم و بسازم...مگه نمیبینین زندگی من طلسم شده 

همه دنیا و ادماش باهام لج کردن چرا شماهاهم خودتونو قاطی منو بدبختی 
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پایان ناپذیرم میکنین...فریاد زدم:دست از سرم بردارین بذارین خودم با 
نهائیام،بیکسیام بسوزم توروخدادست از سرم برداریم...دست از بدختیام،ت

 سرم بردارین.
هق میزدم و اشک میریختم زیر لب اروم گفتم:خدا لعنتت کنه ای دل که 

 همیشه جایی میمونی که تعلقی بهش نداری
هنوز اینقدر بدبخت و حقیر نشدم که خودمو به کسی تحمیل کنم شاید 

دیوونه شده  باشم اما اینقدرا پست نیستم که عاشق باشم از شدت عشق 
زندگیه یکی دیگه رو به خاطر خودم نابود کنم این عشق سه ماهه از همین 

امشب تا اخر عمر توی قلب من پنهان خواهد موند نمیذارم جایی درز پیدا 
کنه هنوزم که هنوزه معتقدم عشق با غرور قشنگه غرورت که از بین بره باید 

رو هم بخونی همون بهتر که از همین االن این عشقو توی فاتحه ی عشقت 
قلبم دفن کنم تا اینکه به خاطرش غرورمو خورد کنم میدونم یه عاشق 

واقعی غرورشو نادیده میگیره ولی اینم میدونم که اگه خودم با دستای خودم 
غرورمو نابود کنم به معنای واقعی خورد و له میشم و چیزی ازم باقی 

 نمیمونه...
دستم همچنان روی صورتم بود در دل تاتونستم به خودم لعن فرستادم 

چطور تونستم توی صورت مارال نگاه کنم و اون حرفارو بهش بزنم واقعا 
چطور؟ نهایت قدرنشناسی و بیشعوریمو میرسونه حقش بود به جای یه 

 سیلی دوتا بهم بزنه ولی اون بخشنده تر از این حرفاست.
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تم مدتها بود مثل قبل اروم نبود اینروزا دائما در تکاپو دستمو روی قلبم گذاش
و جستجوی یه صدا نگاه و بوی اشناست ولی خبر نداره که هیچوقت 

 نمیتونه اون صدا و نگاهو متعلق به خودش کنه هیچوقت.
صدای درو شنیدم و بعد از اون صدای داداشو::هستی دروباز کن کارت 

 دارم.
 اصال حالم خوب نیست... _لطفا تنهام بذار داداش االن

 _یعنی چی چرا عین دوتا بچه افتادین به جون هم دروباز کن کارت دارم.
صدای گریه ام باال رفت دروباز کردم پشت به در روی تخت دراز کشیدم با 

صدای بلند هق هق میکردم دیگه هیچی برام مهم نبود هستی نابود شد وقتی 
 زندگیشو بزنه.احساس یه زن نابود بشه یعنی باید قید 

داداش کنارم روی تخت نشست چقدر االن به وجود یه پشتیبان احتیاج 
داشتم سرجام نشستم از بین بغض گفتم:میذاری سرمو بذارم روی پات 

 داداش؟؟؟
سرشو به نشونه ی مثبت تکون داد سرمو روی پاش گذاشتم و به عادت 

گاه امنو هیچ همیشه پاهامو توی شکم جمع کردم خدایا ممنونم این تکیه 
 وقت از من نگیر هیچوقت. 

داداش دستشو نوازش وار روی موهام کشید و گفت:نمیخوای که بگی یه 
 دعوا باعث این دریایه اشک شده نه؟؟؟؟

چت شده هستی چرا خودت نیستی چند ماهه تغییر کردی حس میکنم 
 داغونی چرا میریزی توی خودت چرا بروز نمیدی؟؟؟
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ایی خستم از زندگی خستم....توی دلم اضافه _خسته ام داداش از تنه
 کردم:از عاشقی خستم.

_تو تا وقتی مارو داری تنها نیستی....کمی سکوت کرد و گفت:سعی کن 
اینبار احساستو سرکوب نکنی هستی اینبار به حرف دلت گوش بده به هر 

 مسیری که بردت پشت سرش برو.
میشه هم نه سعی کن من از اول میگفتم غرور برای یه زن الزمه ولی ه

تصمیمی که میگیری اینقدر عاقالنه باشه که وقتی چندسال دیگه به گذشته 
برگشتی افسوس نخوری که چرا به خاطر حفظ غرورت زندگیتو تباه 

کردی...مجبورت نمیکنم دردتو بگی چون برخالف همیشه اینبار خودت 
هش ب باید بجنگی بدون کمک هیچکس...من خودم با مارال صحبت میکنم
میگم تو وقت خواستی خوب که فکر کردی و همه چیزو درنظر گرفتی 
خودت جوابتو بهش بده و مطمئن باش که هیچکس روی جواب تو نه 

نخواهد اورد...دیگه هم نبینم بگی از زندگی خسته ای قبول دارم زندگی 
سختیو پشت سرگذاشتی ولی دلیل نمیشه کفر بگی وقتی میگی خستم یعنی 

مید شدی و ناامیدی نسبت به خدا و حکمتش بدترین از خدا ناا
گ*ن*ا*هه....االنم هیچی نگو من میرم فقط فکر کن عاقالنه فکر کن تا به 

 نتیجه ی منطقی برسی.
سرمو از روی پای داداش یرداشتم و اون بعد از تحویل دادن یه نگاه اروم 

 رفت و درو پشت سرش بست.



 405 انیتر از گر انیگر

ارد حمام شدم دوش اب سردو باز کردم از جام بلند شدم لباسمو دراوردم و و
و زیرش ایستادم لرزش بدی به وجودم افتاد ولی قصد کناراومدن از زیر 

دوش رو نداشتم دندونام از شدت سرما به هم برخورد میکرد ولی انگار با 
خودم لج کرده بودم اینقدر حالم بد و نامساعد بود که متوجه هیچی نشم 

 کنه. دیگه حتی آبم نمیتونست ارومم
بعد از ده دقیقه شیر اب داغو باز کردم با فروریختن اب داغ روی بدنم راه 

 اشکام باز شد.
لعنت به تو هومن لعنت بهت که دلمو تصاحب کردی لعنت بهت که 

غرورمو خورد کردی لعنت بهت که اینقدر دوست دارم لعنتی باعث شدی 
رای به هیچ کس ب بایستم تو روی خواهرم باعث شدی  قسم بخورم بعد از تو

ازدواج فکرنکنم ولی دیگه بسه تا همینجاشم که دربرابر این حس مسخره 
کوتاه اومدم خیلی اشتباه کردم از این به بعد روبه روش می ایستم از این به 
بعد میشم همون هستی سنگ که حتی نگاه و صدای توهم دیگه نمیتونه از 

 قالب سنگی بودن بیرون بکشش.
 دوش موندم و بعد از شستن خودم از حمام بیرون اومدم. کمی دیگه هم زیر

یه تونیک مشکی به همراه یک شلوار گشاد مشکی پام کردم یه شالم انداختم 
 روی موهام تا خشک بشه و روی تخت دراز کشیدم.

قبل از اینکه به چیزی فکر کنم کوفتگی بدنم که در اثر ایستادن زیر شیر اب 
 شد به خواب برم.سرد بوجود اومده بود باعث 

. 
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با سرفه های شدید از خواب بلند شدم احساس میکردم سرم ده تن وزن داره 
گلوم بدجوری میسوخت نگاهی به ساعت انداختم شش و نیم وااای داره 

 دیرم میشه.
سریع از جام بلند شدم ابی به سروصورتم زدم خودمو که توی اینه دیدم 

هامم هنوز یکم نم داشت چاره وحشت کردم چشام قرمز و پف کرده بود مو
ای نبود باید یه کاریش میکردم با اینکه خیلی بی حوصله بودم ولی ادمی 

نبودم که با این ریخت برم بیمارستان اینطوری مریضای بیچاره با دیدن قیافه 
 ام سکته میکنن.

کمی کرم به صورتم زدم تا از اون حالت بی رمقی خارج بشه چشمامم با 
 .سرمه درست کردم

نگاه مجددی به خودم انداختم اهان حاال بهتر شد پف صورتم خیلی کمتر 
شده بود و قرمزی چشمامم که در اثر گریه ی زیاد بوجود اومده بود کمرنگ 

 ترشده بود.
وای خدا چقدر حالم بده ولی امروز اصال حوصله ی تحمل این خونه رو 

ن انداختم تا ندارم.به سمت کمدم رفتم قبلش از پنجره نگاهی به بیرو
وضعیت هوا رو ببینم با دیدن حیاط پوشیده شده از برف چشام چهارتا شد 

 این برفا کی اومده بودن؟؟
وقت برای فکرکردن نبود سریع لباسامو پوشیدم یه بافتم از روی مانتوم تنم 

 کردم و بعد از پوشیدن چکمه هام به سمت سالن رفتم.
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نبود اگه نمیرفتم داداش خیلی  دوست نداشتم برم اشپزخونه ولی چاره ای
ناراحت میشد گفته بود هراتفاقیم که بیوفته همه باید صبح صبحونه رو با هم 
بخورن و از خونه برن بیرون البته من فقط روزایی به این قانون عمل میکردم 

 که شیفت کاریم صبح بود راهمو به سمت اشپزخونه کج کردم.
ه بودن داداش و مارال با لباس طبق معمول همه زودتر از من بیدار شد

مخصوص محیط کاری و مهرسا با لباس مدرسه سرسفره نشسته و مشغول 
 خوردن صبحونه بودن. 

به خاطر رفتار دیشبم از مارال خجالت میکشیدم هنوز کسی متوجه من 
نشده بود خواستم عقب گرد کنم و بدون خبر برم که صدای سرفه ی شدیدم 

 ردن.باعث شد همه به سمتم برگ
از شدت سرفه قرمز شده بودم مارال با تعجب بهم خیره شده بود به خودش 
 که اومد از جاش بلند شد و به سمتم اومد با نگرانی گفت:چی شده هستی؟

 نفس عمیقی کشیده و گفتم:هیچی فکر کنم سرماخوردم.
این جمله رو درحالی گفتم که سرمو پایین انداخته بودم واقعا از مارال 

 کشیدم چطور تونستم اونطوری باهاش صحبت کنم.خجالت می
گرمای اغوش مارالو که حس کردم با تعجب سرمو باال اوردم نم اشک به 

 خوبی توی چشاش دیده میشد.
نگاهشو توی چشام دوخت اولین قطره ی اشکش روی صورتش فروافتاد. با  

لحن گرفته ای گفت:ببخشید خواهری به خدا دست خودم نبود ای کاش 
 میشکست و روت بلند نمیشد. دستم

 وای خدا من لیاقت این همه ازخودگذشتگی رو ندارم به خداقسم ندارم...
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سرمو توی شونه هاش مخفی کردم و در بین گریه گفتم:غلط کردم مارالی 
ببخش.الهی من کور شم اشک تو رو نبینم به خدا عصبانی بودم اصال 

داره هان بگو بخشیدیم تا نمیفهمیدم چی دارم میگم مگه هستی جز تو کیو 
 با خیال راحت برم.

مارال با کمال مهربونی ب*و*سه ای روی پیشونیم زد و گفت:من از دست 
تو ناراحت نشدم که بخوام ببخشمت نگران بودم تو از من ناراحت شده 

 باشی که میبینم خواهرم باگذشت تر از این حرفاست.
این باره مفصل صحبت االنم دیرت شده برو بعداز ظهر که برگشتی در 

 میکنیم چون دیشب به نتیجه ی مطلوبی نرسیدیم.
صدای داداش باعث شد به سمتش برگردم.لیوان شیری رو به سمتم گرفت و 

گفت:بیا بگیر خانوم دکتر اینو بخور که با این صدای خوشگلت بیمارا رو 
 سکته ندی.

کنم  مخالفتلبخندی زدم با حالت تهوع به لیوان شیر خیره شدم تاخواستم 
اخمای داداش مانعم شد.به هر بدبختی بود لیوان شیرو سرکشیدم و منزلو به 

 مقصد بیمارستان ترک کردم.
. 

سرم رو روی میز گذاشتم حالم خیلی بد بود از صبح این چندمین باریه که 
 از شدت سردرد بی طاقت میشم.

ای دصدای در اومد حتی حوصله نداشتم سرمو بلند کنم ببینم کیه...ص
پریسا)یکی از همکارا که رابطه ی خوبی با هم داشتیم(روشنیدم که 
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گفت:پاشو هستی پاشو تا تلف نشدی برو خونه وقت کاریتم تموم شده 
ساعت پنج بعدازظهره من موندم تو با این حالت مجبوری به جای یه نفر 

 دیگه شیفت وایستی.
ا صدای رفتم و بسرم رو که حسابی روی بدنم سنگینی میکرد بین دودستم گ

بی حالی گفتم:خانوم موسوی مدرسه ی بچه اش جلسه گذاشته بودن باید 
 میرفت کسی نبود جاش وایسته دلم براش سوخت حاال اومد یا نه هنوز.

_اره بابا اومده خواست بیاد ازت تشکر کنه گفتم حالت خوب نیست بلند 
 شو برو دیگه.

خونه رو نداشتم میدونستم از جام بلند شدم روپوشمو دراوردم حوصله ی 
مارال تا به نتیجه ی دلخواه خودش نرسه دست از سرم برنمیداره از پریسا 

 خداحافظی کردم و باحالی خراب به سمت خونه حرکت کردم.
تا زمانی که رسیدم به خونه یه چهار باری تا مرز تصادف پیش رفتم ولی به 

 خیر گذشت.
ر دوش اب سرد وایستی حاال خدا لعنتت کنه هستی مجبور بودی بری زی

 هم دردو تحمل کن تا بمیری.
وارد خونه شدم با دیدن صحنه ی روبه روم چشام بی هیچ حرکتی روی 

 فردی که پشت بهم نشسته بود قفل شد.
کمی فکر کردم حدود یک هفته است که ندیدمش  حدود یک هفته است 

دت ام از شکه قلبم توی سینه بیقراری میکنه حدود یک هفته است که چش
 گریه کردن از سردلتنگی همه جا رو تار میبینه..

 این چرا تنها اینجا نشسته پس مارالو داداش طاها کجان؟



wWw.Roman4u.iR  410 

 

با صدای نفیسه خانوم به سمتش برگشتم چون یه دفعه ای اومده بود کمی 
ترسیدم.)نفیسه خانوم با اینکه سن خیلی زیادی نداشت منو دخترم یا 

 چهل و هشت سالش بود( مادرجون صدامیکرد تقریبا
نفیسه:سالم مادرجون کی اومدی؟_من...چیزه من همین االن اومدم 

 براچی؟_هیچی فقط اقاهومن بیچاره از نیم ساعت پیش منتظر تویه.
همون لحظه صدای هومنو شنیدم:سالم هستی خانوم؟چه عجب تشریف 

 اوردین.
ه ای که گرفتبه سمتش برگشتم سعی کردم اصال بهش خیره نشم با صدای 

دلیلش سرماخوردگیم بود گفتم:سالم منتظر من بودین؟؟_بله نیم ساعتی 
 میشه..

نفیسه خانوم:هستی  مادر برو بشین یه لیوان شیرداغ برات بیارم تا بخوری 
 گلوت یکم اروم بشه.

 _شیر نمیخورم لطفا یه فنجون قهوه داغ برام اماده کن.
شپزخونه رفت به سمت هومن نفیسه خانوم سرشو تکون داد و به سمت ا

 رفتم به مبل اشاره کردم و گفتم:بفرمایید بشینید.
 مطابق گفته ی من عمل کرد و منم روبه روش نشستم.

نگاهم دائما به سمت هومن کشیده میشد ولی سعی میکردم کنترلش کنم 
 تازه یادم اومد دلیل اومدنش به اینجا رو ازش بپرسم.

 من بودین میتونم بپرسم چرا؟؟؟ من:راستی اقاهومن گفتین منتظر
 سری تکون داد و گفت:اومدم دنبالتون بریم منزل ما_به چه مناسبتی؟
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_مارال خانوم از بعد ازظهر با مامان رفتن پیاده روی االنم مامان نگهشون 
داشته تا شامو کنار هم بخوریم طاها هم یه کاری داشت گفت میره اونو 

ما باشه منم قرار شد بیام دنبال شما چون انجام میده االن دیگه باید منزل 
مارال خانوم گفتن حالتون زیاد مساعد نیست ترسیدن پشت رول خطری 

 براتون بوجود بیاد.
همون لحظه نفیسه خانوم اومد ابتدا سینی رو مقابل هومن گرفت و بعد 

من...سپس رو به من اضافه کرد:مادرجون من میرم خونه ی خواهرم تا فردا 
 به اقاگفتم...سری تکون دادم و ازش خداحافظی کردم.برمیگردم 

کمی از قهوه ام خوردم گرمیش باعث شد به سرفه بیوفتم...بعد از چند دقیقه 
حالم بهتر شد.همه ی دلتنگیای این مدت روبه یاد اوردم  به یاداوردم که به 

خاطر همین ادم چقدر اشک ریختم چقدر میون بغض لبخند زدم به 
بیست و چهارسال دربرابر خواهرم ایستادم و ازش برای خاطرش بعد از 

اولین بار سیلی خوردم ولی این ادم خیلی راحت روبه روم نشسته و نمیدونه 
 با اینجا بودنش چه غوغایی توی قلب و دلم راه انداخته.

برخالف خواسته ی قلبیم با لحن خیلی سردی گفتم:من شرمندم حالم 
مارال اگه قبال باهام هماهنگ میکرد بهش مساعد نیست نمیتونم بیام 

میگفتم...پوزخندی زده و ادامه دادم: نیازی نبود شماهم این همه مدت 
 زمانتون هدر بره.

_یعنی نمیخواین بیاین؟؟_خیر متاسفانه شرایطشو ندارم_ولی مامان تدارک 
 دیدن مطمئنا اگه نیاین ناراحت میشن.
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توی چشاش خیره شدم و از جام بلند شدم واقعا نمیدونم چجوری 
گفتم:ترجیح میدم توی تنهایی خودم باشم تا اینکه توی جمعی باشم که 

 فقط یه نفر خواهان حضورمه.
 تا اومدم به سمت پله ها برم صداشو شنیدم که گفت:مشکلت چیه؟؟

به سمتش برگشتم لحنش اینقدر سرد و جدی بود که لرزه به وجودم انداخت 
ش در کمال سردی و غرور گفتم:اوال مشکلی بغضمو کنار زدم و مثل خود

 ندارم ثانیا مشکلی هم داشته باشم دلیلی نمیبینم برای شما توضیح بدم.
 _جدی؟؟...بهم نزدیک شد و گفت:ولی من خوب میدونم مشکلت چیه.
_شما عادتته خیلی زود برای خود دلیل برهان بچینی...درضمن فکر کنم 

 دین میخوام برم استراحت کنم.گفتم حالم مساعد نیست اگه اجازه ب
_زمانی میرم که بگی مشکلت با من چیه که تا بهم میرسی اخماتو میکشی 

 توی هم ماباهم خورده حسابی داریم من ازش خبر ندارم.
برای یه ثانیه کنترلمو به کل از دست دادم صدام رفت باال و با حالت 

نمیدونمت که هیستیریکی گفتم:هه مشکل اونم با شما....اصال در حدی 
بخوام باهات مشکل داشته باشم ولی حاال که اصرار داری بهت میگم 

مشکلم با بودنته اصال میدونی چیه ازت خوشم نمیاد ازت متنفرم حاال 
 دیگه دست از سرم بردار.

همین االنم برو به مامانت و مارال بگو که توهم از من متنفری برو بهشون 
 همش پوچه...بگو که خیاالت واهیه توی سرشون 
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اشکام شروع به ریزش کردن اولین باری بود که داشتم جلوی یه مرد به 
 خاطر عشق به خودش اشک میریختم.

صورتمو توی دستام پنهون کردم میون هق هق گفتم:تورو خدا برو...تورو به 
 هرچیزی که میپرستی قسمت میدم برو.

هاست حسرت به خودم که اومدم توی گرمای وجودی گم شده بودم که مدت
 یه بارامتحان کردنش داشتم.

باتعجب سرموگرفتم باالبهش خیره شدم لبخندروی ل*ب*ش 
 بودباخونسردی گفت:ولی حس من نسبت به تو

دقیقابرعکس حسیه که توبه من داری...فقط به دهنش خیره شده بودم 
باورچیزی که شنیدم برام سخت بود،این همون هومن بود!!!نه 

اصال...شوخیه...امکان نداره...چنددقیقه سکوت بعدش دربرابرچشای 
 پرازتعجبم سالن روترک کرد

 اماقبلش آهسته گفت:پنچ دقیقه منتظرمیمونم، البته اگه خواستی بیای.
زبونم قفل شده بودپاهام بدتراز،زبونم دلم میخواست چیزیوکه شنیدم 

گاه باورکنم امایه حسی درونم میگفت باورش یه حماقت  محضه ناخودآ
چهره پرازاشک آیداپیش چشم تدائی شد؛همونجازانوزدم نشستم به گریه 

کردن...گریه میکردم چون بدقول بودم چون حماقت کردم چون 
 دلموباختم...به همین راحتی پشت پازدم به قولی که به آیداداده بودم.
ی ددلم میخواست برم بیرون یه باردیگه ازش بپرسم که آیاواقعاحرفاش ج

پنچ دقیقه » بودیانه امایه حسی درونم مانع شد...یادحرفش افتادم
 «منتظرمیمونم، البته اگه خواستی بیای.
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ازجام بلندشدم بایدمیرفتم تابدونم حرفاش  صحت داشت یانه خیلی سریع 
درسالن روبازکردم اماباتعجب دیدم روی صندلی استراحتی نشسته یه حس 

 ن نرفته،شایدخیلی خوبی داشتم یعنی به خاطرم
منتظرم شده شایدکه نه...حتما....سرشوآوردباالبادیدن چهره ام لبخندی 

 زدبه ساعت مچیش خیره شد
رونشون 5سرشوآوردباالهمزمان مچ دستشم گرفت باالباانگشتاش عدد

دادیه لحضه خندم گرفت درواقع یعنی پنج دقیقه مهلت دارم برای آماده 
 م.شدن فوری رفتم اتاقم لباسموعوض کرد

دیدمش که آهسته آهسته داره میره سمت درخروجی منم بایه حس خیلی 
 خوب توصیف نشدنی که البته

 بایدقبلش به صحت حرفاش پی ببرم به دنبالش راهی شدم. 
درماشینوبازکردم نشستم)اون زودترازمن سوارشده بود(برگشتم سمتش بینی 

 سرخش خبرازسوزهوارو
ک شده بودیه لبخندزدم)بی چاره االن میداد...بایداعترا ف کنم خیلی بانم

باخودش میگه خود درگیری دارم تاچنددقیقه پیش اشک میرختم االن بهش 
لبخندمیزنم(بادیدن لبخندم خندیدطوریکه دندونهای سفیدمرتبش توی 

گاه گفتم:شدی شبیه  چهارچوب لبای خوش فرمش خودنمایی کردناخودآ
 دلقکای سیرک....چیزی نگفت ماشینو

 مزمان آهسته زمزمه کرد:چه عجب خندتودیدم.روشن کرده
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تقریبانزدیکای خونشون بودیم دل تودلم نبودحالمم بدفقط به این خاطرکه به 
صحت حرفش پی ببرم همراهش اومدم امادریغ ازیه کلمه حرف تمام راه به 

سکوت گذشت....روم نمیشدسوال توی ذهنموازش بپرسم....باالخره 
 رحس خواهربرادریه دیگه؟دلوزدم به دریا:حستون یه جو

به نیم رخش خیره شدم)دروغ چراولی تک تک سلوالی بدنم خواهان 
 شنیدن کلمه نه از زبونش بود(

 یه کوچولواخم کردتک سرفه ایی کردگفت:شماچی فکرمیکنی؟
به روبه روخیره شدم دلم نمیخواست اینقدرزودخودموببازم:منکه 

 شمارومثل یه برادرمیدونم.
ین اخم میتونست هزارمعنی داشته باشه(:پس که اخمش غلیظ شد)هم

 اینطور...مطمئنیدفقط یه برادر.
 خندموقورت دادم:یه کوچولوبیشتر.

 فقط یه کوچولوبیشتر؟....مثالدرچه حدی؟-
خوب مثالدرحد....بزاریدعددی بگم ازصفرتاصد.....یهوبه خودم یه -

تلنگرزدم)الل شوای زبون که بی وقفه بازمیشی اول اون 
 گه(.....سکوت کردم دیگه چیزی نگفتم.بایدب

 ماشینونگه داشت خواستم پیاده شم که گفت:چنددرصد؟
برگشتم بهش خیره شدم....کاش میشدبگم ازصفرتاصدیه دنیادوست دارم 

اینقدرکه باعددارقام نمیشه مقایسه اش کردامااین غرورلعنتی اجازه 
ی نمیدادبیشترازاین پیش برم صداشوشنیدم:زیرپنجاه یاباال

پنجاه....خندیدم:دیگه خیلی بخوام بهتون فرجه بدم میگم باالی....به دهنم 
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خیره شده بود،دستموبردم روی دستگیره بازش کردم پیاده شدم آهسته 
 .80گفتم:باالی

دستموگذاشتم روی آیفون خیلی محتاتانه به ماشینش خیره شدم 
خیلی هنوزهمونجابوداونم توی ماشین نشسته بودآخــــــــــی حتما

خوشحال شده....بچم....اگه میدونستم اینقدرخوشحال میشه میگفتم 
صد.....یه حسی درونم گفت:زررررررنــــزن توکه بیشترازاون خوشحال 

 شدی.
درخونشونوبازکردم البته خونه که نمیشه گفت قصربودهرچندکه منزل فعلی 

 خودمونم کمی ازاین نداشت.
ه بلندباالکشیدم یعنی آیدااالن به درختای پرازبرفشون چشم دوختم یه آ

کجامیتونه باشه چقدعاشق درختای سفیدشده ازبرف بود....مثالخودم 
آهسته میرفتم که زمین نخورم اماحقیقتادوست داشتم وقت کشی کنم 
 تاهومنم بیادباهم بریم داخل که ماشاا....اونم دل ازماشینش نمیکند.

مه بالبخندازم استقبال کردن به ناچار راه افتادم رفتم سمت خونه باورودم ه
 نوشین خانوم اومدجلو

گونموب*و*سیدباخنده گفت:بهتری عزیزم؟....فقط به یه لبخنداکتفاکردم 
 همون لحضه صدای یه نفروشنیدم:

مامان جان اگه بهترم شده باشه االن شمااینقدرجلوی درسالن نگهش 
ه کامران یمیداری که دوباره سرماخوردگیش اوت میکنه....برگشتم سمت 

گرمکن طوسی رنگ باشلوارهمرنگش پوشیده بودازظاهرش مشخص 
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بوداونم سرماخورده باخنده گفتم:سالم به آق کامی خودمون....ازظاهرت 
پیداست توهم مبتالبه ویروس شدی میگم میخوای یه نسخه برات 

 بپیچم.....به دقیقه نکشیدجمع رفت روی هوا باتعجب گفتم:
ون خنده گفت:میدونم خانوم دکترولی لحنت جدی گفتم....کامران می-

 خیلی خنده داربود.
دلم میخواست همون لحضه یکی بزنم پس کله خودم تازه یادم اومدخیلی 

 خیلی دیگه خودمونیش کردم.
ازاونجایی که پروئی خصلت خردادیاست بازم کم نیاوردم:چیکارکنم یه ذره 

.کامران ازشوخ طبعی شماروهم به ارث ببرم خودش کلی کاره...
 دستاشوبهم کوبیدبالحن کشیده ایی گفت:ِاِاِا.....راست میگی.

 به خودم اشاره کردم گفتم:بعـــــله....معلوم نیست واقعا.
کامران خواست چیزی بگه که صدای هومن مانع شد:به به مرسی چه 

استقبال گرمی نه خواهش میکنم ازجاتون پانشید....داداش طاهاکه تااون 
یدگفت:نکنه میخوای برای ورودافتخارآفرینت پرچم لحضه فقط میخند

بزنیم.....دوباره همه خندیدن درحالی که میرفت سمت اتاقش 
گفت:نخیرنیازی به پرچم نیست من زیاداهل شهرت مقام نیستم....همه 

 مستقرشدیم دقایقی بعدهومنم به جمع پیوست.
. 

میزشام جمع شده بودهرکسی مشغول کاری،نمیدونم چرا اماباچشم دنبال 
 هومن گشتم تاپیداش کنم 
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ولی توی جمع نبود...یه حسی داشتم حسی که تابه حال تجربه اش نکرده 
بودم،هم خوب بودهم شیرین مهمترازهمه اون حس باعث شده بودامشب 

 ابشینمانرژی فوق العاده ایی داشته باشم دلم نمیخواست یه ج
ته دلم غوغایی بودبرای هزارمین بارحرفشوتوی ذهنم هالجی کردم...یعنی 

 واقعااونم دوسم داره؟
بی خیال بلندشدم پالتوموبرداشتم رفتم سمت درخروجی سالن تاکمی 

هوابخورم....اماتادروبازکردم....یه لبخندنشست رولبم....برگشت بادیدنم 
دبهش لبخندبزنم باخودش اونم لبخندزد....دلم نمیخواست خیلی زیا

فکرمیکنه من پسرندیده ام اماچیکارکنم این دهن مبارک به همین راحتی 
بسته نمیشد...درکل وقتی میدیدمش نیشم تابناگوش بازمیشد)درعجب 

بودم،منکه اینقدرمیدیدمش میخندیدم پس اون چراگفت وقتی میبینیم اخم 
 میکنی(...رفتم سمتش:شب قشنگیه مگه نه؟

مالید:قشنگه اماخیلی سرده.....نمیدونم چراولی اون لحضه دستاشوبهم 
 دلم میخواست پالتومودربیارم بدم بهش امادیگه اینجوری خیلی پررومیشد.

 شماکه اینقدرسرمائی چرالباس نپوشیدی؟..سرمامیخوریدها.-
 بعداونوقت دوتاییمون میشیم مثل هم....به روبه روخیره شد.-

اومدحتی اگه بی منظورگفته باشه یه  لپام گرگرفت ازحرفش خیلی خوشم
 جورایی احساس گرمامیکردم

کنارش ایستادم االن وقتش بودبامن من گفتم:شما...سرشبی....توی سالن 
 خونه خودمون...نذاشت ادامه بدم:بله!!!درسته...دروغ نبود.
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یه حالی شدم...سرموانداختم پائین بااسترس 
 برفی بزرگ به کتف هومن حرف گفتم:یعنی..شما...منو....بااثابت یه گوله

 تودهنم ماسیدباتعجب برگشتم سمت کسی که این کاروکرده بود.

کامران داشت با بدجنسی و حالتی که بخوبی میشد تشخیص داد داره از 
خنده منفجر میشه نگاهمون میکرد...قبل از اینکه هومن حرفی بزنه کامران 

سابی فضای ین؟حپیشدستی کرد و گفت:راستشو بگین داشتین چی میگفت
 بینتون شاعرانه و عاشقانه بودها؟؟؟؟

ادامه ی حرفش با اثابت یه گلوله ی بزرگ از طرف هومن به سمتش قطع 
شد و به این ترتیب جنگ بینشون اغاز شدخنده ی روی ل*ب*م با برخورد 

یه گلوله ی برف توی صورتم خشک شد با بهت به سمت کسی که این کارو 
 ان با خنده گفت:نمیخوای همراهیمون کنی؟کرده بود برگشتم کامر

بدمم نمیومد کمی برف بازی کنم با میل رفتم پایین یه گلوله برفی بزرگ 
ساختم گاهی منو هومن با هم توی یه گروه بودیم گاهیم با کامران بودم در 
اخر کامران با خنده گفت:هستی خانوم بیا سمت من به نفعته.با کامران با 

رش کردیم طوریکه پالتوی مشکی هومن به سفیدی هم برعلیه هومن شو
میزد صدای خنده هامون تنها صدایی بود که سکوت باغو برهم میزد.بعد از 
چند دقیقه بازی هومن به سمت پله ها رفت و با صدای بلندی گفت:اقا من 

 دیگه نیستم...ورفت داخل.
 خودمهیجانم فروکش کرده بود خواستم برم داخل که با صدای کامران به 

اومدم:نظرت چیه برای تنبیه اون یه ادم برفی درست کنیم و باهاش عکس 
بگیریم وقتی جاش توی عکس خالی باشه بعده ها خیلی پشیمون 
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میشه....خواستم مخالفت کنم که کامران دست به کار شد روم نمیشد بگم 
دیگه حوصله ای ندارم به ناچار همراهیش کردم....تقریبا بدن ادم برفی 

مون کامل شده بود که یه گلوله برفی محکم خورد پشت سر بزرگ
کامران...کامران فکر کرد منم و برگشت با تعجب بهم خیره شد اما وقتی دید 

من سرگرم درست کردن سرادم برفیم برگشتیم و باهم به پشت سرمن نگاه 
 کردیم.

ه تاز چیزی که میدیدم تعجب کردم این داداش طاها بودکه کامرانو نشونه گرف
بود با خنده ضربه ای به پشت هومن زد و رو به ما گفت:اگه راست میگین 

 حاال بیاین برف بازی.
هومن:به خیال خودتون فکر کردین رفتم که برنگردم...به حالت خنده داری 

ادامه داد:نخیـــر رفتم که بایار برگردم نامردی بود شما دوتا من 
ه دیگه خسته شدم دارم میرم یکی...کامران با حالت خنده داری گفت:من ک

 داخل شما
خودتون بازی کنین....روبه من ادامه داد:به نفعتونه هستی خانوم شماهم 

 بیاین داخل ما دوتا نمیتونیم از پس این دوتا لندهور بربیایم.
این حرفش باعث شد که یه گلوله برفی بزرگ دیگه برای دومین بار به 

 ای بار دوم شروع شد.سمتش پرت بشه و بعد از اونم بازی بر
 فصل نهم.
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باعصبانیت دراتاق بهم کوبیدم همیشه بیزاربودم ازازدواج های سنتی 
اماحاالمتاسفانه خودم دارم میشم جزوکسایی که زندگی مشترکشون برپایه 

 سنت شکل میگیره....اینطوری نمیشدبایدیه کاری میکردم.
دیم باهم حرف میز شایداگه یه ماه پیش زمانیکه داشتیم توی اون شب برفی

کامران مانع صحبتمون نمیشدحاالنیازی نبودمن اینقدرتوی گیجی دست 
 پابزنم.

))یه ماه از اون شب برفی که داشتیم توی خلوت باهم حرف میزدیم و 
کامران مانع صحبتمون شد میگذره دوهفته بعد از اون شب نوشین خانوم به 

یم در مقابل خودم طور رسمی زمانیکه فقط خودم و خودشو مارال بود
موضوع خاستگاری رو مطرح کرد و متقابال ازم اجازه خواست در زمان 
مناسب به طور رسمی به قول خودشون تشریف بیارن منزلمون و من در 
کمال بهت و ناباوری فقط تونستم سکوت کنم و به اتاقم برگردم و همین 

بهشون سکوتم باعث شد هردوشون فکرکنن من اجازه ی انجام اینکارو 
 میدم.حاالهم قراره دوشب دیگه به طور رسمی خانوادگی تشریف بیارن((
کالفه روی تخت دراز کشیدم برای هزارمین بار این سوال از ذهنم گذشت 
چرا توی این مدت اگه احساسیم نسبت بهم داشت بروز نداده.غلتی زدم و 

رقه زد جبه شانه خوابیدم و با دیدن گوشیم روی پاتختی یه فکر توی ذهنم 
خسته شده بودم از این همه سردرگمی باید امروز تکلیف خودمو مشخص 
میکردم دلم نمیخواست به کسی تحمیل بشم.اگه واقعا این خاستگاری به 

 خواست خودش بوده باید از زبون خودش بشنوم.
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خم شدم و گوشیمو برداشتم و شمارشو گرفتم با تردید به انگشتم که هنوز 
مس نکرده بود خیره شدم چشامو بستم و یه نفس عمیق دکمه ی اتصال رو ل

 کشیدمو دکمه ی اتصال رو فشار دادم.
سه تا بوق خورد دیگه ناامید شده بودم قصد قطع کردن داشتم که صدای 

 مردانه اش توی گوشی پیچید.
هومن:بله بفرمایید....لبخند نشست روی ل*ب*م ناخوداگاه تن صدام 

 تغییر کرد.
ی.....کمی مکث کرد و درادامه گفت:هستی خانوم _سالم اقای رضائ

 شمایین؟؟
 _بله خودم هستم.....اومدم حرف بزنم که میون حرفم اومد:کاری داشتید؟

اخمام رفت تو هم:میخواستم بدونم اگه وقت دارید یه جا قرار بذاریم 
 همدیگه رو ببینیم؟

 تعجبش از پشت گوشی هم احساس میشد:درچه مورد؟؟
لش گفتم:یه ادرس براتون اس میکنم اگه وقت داشتین بیاین بی توجه به سوا
 متوجه میشین.

 هومن:چه ساعتی میتونم بیام دنبالتون با هم بریم؟
 نه لطف می کنید ترجیح میدم خودم بیام با فرحزاد موافقید؟ -
 باشه هرجور راحتین ولی با من درتماس باشین. -
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وتاه گرفتم.تازه مشکل از بعد از خداحافظی از جام بلند شدم و یه دوش ک
اونجایی شروع میشد که چه لباسی بپوشم.....درکمدمو باز کردم یه مدت 

 کوتاه به لباسا خیره شدم.
باوجود این هوای سرد که نمیشد مانتو پوشید برای همین ترجیح دادم از بین 

 پالتوهام یکیو انتخاب کنم.
. 

ز ت پیازی که دور یقش اتوی اینه به خودم نگاهی انداختم...یه پالتوی پوس
خز های ترکیبیه نسکافه ای و پوست پیازی پوشیده شده بود شلوار جین 

مشکی به همراه چکمه های مشکی برای اولین بار یه گیره ی ساده به موهام 
زدم شال بافت شکالتیمو سرم کردم....یه رژ نارنجی هم به ل*ب*ا*م زدم و 

 وئیچو برداشتم و راه افتادم... بعد از کشیدن یه مداد چشم کیف دستی و س
. 

بعد از پارک ماشین پیاده شدم باچشم دنبال ماشینش گشتم ولی پیداش 
نکردم.همونجا کنارماشینم یه یک ربعی منتظرش شدم تو دلم هزار بار 

خودمو لعنت کردم چه دلیلی داشت وقتی قرار بود دوتایی با هم به اینجا 
 بیایم من باماشین شخصی بیام.

 م شمارشو بگیرم که صدای یه نفر مانع شد.خواست
 ناشناس:وااااای ملوسک چرا تنها ایستادی قالت گذاشته؟؟؟؟

برگشتم و به چهارپسری که نیششون باز بود خیره شدم با نفرت به اون کسی 
که اون حرفو زد چشم دوختم که کناریش گفت:وااای چه زود عصبی 

 میشی...حمید چشاشو برو.
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تنهایی بیا ما درخدمتیم.....کناریش بلند زد زیر خنده و ناشناس:میگم اگه 
میون خنده گفت:اره دیگه ُبز حاضرو دزدم حاضر اگه اون نیومد ما که 

 هستیم.
میخواستم سرشون داد بزنم که با صدای قیژ الستیک یه ماشین هممون 

برگشتیم و به اون سمت خیره شدیم بادیدن ماشینش یه لبخند نشست رولبم 
 سره گفتم:بزن به چاک صاحبش اومد.رو به پ

)در دل به این همه پررویی خودم افتخار کردم از بچگی از کمرو بودن بدم 
 میومد واالچه معنی میده(

بالفاصله از ماشین پیاده شد و بااخمی که ازپشت عینکشم مشخص 
بودبهشون چشم دوخت اون چهارتاپسرم بدونیکه حرفی بزنن دمشونو 

 الفرار.....قربون جدیتش برم که لنگه نداره.گذاشتن روکولشون و 
اومد جلو با حفظ اخمش عینکشو برداشت و سالم داد...خندمو قورت دادم 

 و باجدیت جوابشو دادم.
 هستی:چرا دیر اومدین اتفاقی افتاده بود؟؟

درحالیکه منو به سمت یه تخت راهنمایی میکرد خیلی کوبنده گفت:من 
صحبت در یه مورد با کسی بیرون قرار بذارم ترجیح میدم وقتی قراره برای 

 خودم شخصا همراهیش کنم نه اینکه تنها....
کالفه دستی توی موهاش کشید با هم روی یه تخت نشستیم تا خواستم لب 

باز کنم یه نفر اومد و سفارشات رو گرفت ترجیح دادم تا زمان اوردن 
 سفارشات سکوت کنم.
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که گفت:شما کاری با من به بخار لیوان توی دستم خیره شدم 
 داشتین....خب گوش میکنم.

سعی کردم اصال بهش نگاه نکنم:راستش گفتم بیاین اینجا تا حضوری 
راجب اون موضوع بدون دخالت خانواده ها باهم حرف بزنیم.....با کمی 

 ِمن ِمن گفتم:منظورم موضوع خاستگاریه.
ت ما صحبجدی گفت:اتفاقامنم میخواستم راجب این موضوع شخصی باش

 کنم...اما قبلش شما هرحرفی دارید بزنید من سراپاگوشم.
بی حاشیه رفتم سراصل مطلب باالخره بحث یه عمر زندگی بود دلم 

 نمیخواست بدون عشق زندگی کنم.
همیشه یاد گرفته بودم با جدیت برم سراصل مطلب که بعدها بخاطر 

 انتخاب اشتباهم سرشکسته نشم.
ز ازتون خواستم بیاید اینجا این بود که مایلم بدونم راستش دلیل اینکه امرو-

 ایا مراسم دوروز اینده به خواست خود شما برگزار شده یا باالجبار؟
 کمی بهم خیره شده درآخرگفت:متوجه منظورتون نمیشم.

سریع بی حاشیه گفتم:دلم نمیخوادشماتوی دوراهی قراربگیرید....میخوام 
رم  کسی منو به شما تحمیل کنه خوب به انتخاب خودتون باشه دوست ندا

 راستش همینطورکه همه میدونن شماهم خب باید
بدونیدمن به شخصه ازازدواج سنتی فراریم معتقدم زندگی بایدبرپایه عشق 

 عالقه دوطرف شکل بگیره.
 بهش زل زدم:شما اینطورفکرنمیکنید؟
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کمی سکوت کرد:خوب راستش منم دلم نمیخوادبه شماتحمیل بشم اگه 
ابتون منفیه من میتونم به همه چی همین االن خاتمه جو

بدم.....اما....نگاشوازم گرفت:اگه دوست دارید بدونید به خواست خودم 
 بوده یانه؟

 یه نفس عمیق کشید:بله به درخواست خودم قرارمراسم گذاشته شد.
گاه یه لبخندنشست رولبم:یعنی میخوایدبگیدکه...شما....درواقع  ناخودآ

نم شماچه حسی به من دارید؟؟؟؟میخوام بدونم فقط برپایه میخوام بدو
 شناخت طاها ازمن خواستگاری میکنیدیا اینکه احساسیم....

ادامه حرفمونگفتم که باجدیت گفت:برفرض که احساسیم وجود داشته 
باشه....سرموآوردم باالخیرش شدم ادامه داد: مگه برای شماکه یه خانوم 

 مستبدین فرقیم میکنه؟
رفت توهم نه ازاینکه منوبه زبون بی زبونی یه بی احساس خطاب  اخمام

کردازاینکه گفت برفرض من که زورش نکرده بودم....هم بغض کردم هم 
دلخورشدم باحالت عصبی گفتم:متاسفانه نه من کسیم که زندگیموبرپایه 

فرضهاتشکیل بدم نه شماکسی که به این راحتی ازغرورتون بگذرید...منم 
ودموبه شماتحمیل کنم ازازدواج های این سبکیم اصالخوشم قصدندارم خ

 نمیادپس دیگه حرفی باقی نمیمونه.
ازجام بلندشدم اگه یه لحضه دیگه اونجامیشستم میزدم زیرگریه 

تاهمینجاشم حسابی ازخودگذشتگی کردم بهش پیشنهاد دادم شخصی 
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م بیادبیرون باهم حرف بزنیم درواقع این کاری بودکه اون بایدانجا
 میداداماظاهراغرورش ارزش بیشتری داره.

زبپ چکمه هاموبستم کیفموبرداشتم نگاه آخروبه چهره عصبیش انداختم 
 گفتم:روزخوش آقا.

. 
شدت عصبانیتموسردراین ماشین بیچاره خالی کردم باتمام توان 

کوبیدمش،کیفوپرت کردم صندلی عقب خواستم سوئیچو جابزنم که 
برش دارم دراتومیبل بازشد،بوی عطرمارکش  ازدستم افتادتااومدم خم شم

توی فضای ماشین پیچید....سرموآوردم باالبه چشای مشکیش زل زدم نگاه 
ازم گرفت به روبه روچشم دوخت،آهسته بدون هیچ مقدمه ای شروع به 

 صحبت کرد:ازوقتی به عقل شعوراومدم خیلی چیزارو
شریک لحضه های متوجه شدم فهمیدم آدمامیتونن بهم خوبی کنن،میتونن 

هم بشن)غم شادی(میتونن کلی چیز بدست بیارن و در مقابل خیلی چیزا 
رو از دست بدن هدفاشون و ارزوهاشون میتونه تغییر کنه مخصوصااینکه 
میتونن بهم عالقه مندبشن...سعی کردم به تمام اطرافیانم وتمام دوستانم 

ه عشق بورزم اماازراه صحیحش اونم تازمانی بودکه هنوزبچ
بودم...اماآدماتاآخرعمرشون بچه نمیمونن،بزرگ میشن بابزرگ شدنشون 
عقایدباورهاشون تعقیرمیکنه...من بچیگم جزاون دسته پسرایی بودم که 

 دیوانه وارعاشق محبت به دیگران بود.
سال سن دارم...وقتی به جایی 26اماگفتم بچگیم،حاالدیگه بچه نیستم

سائل عقلی جداکنم درواقع درست رسیدم که تونستم مسائل عاطفی روازم
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زمانیکه دانشجوشدم به این باوررسیدم که عشق اصلی فقط میتونه توی سینه 
یه مادرفرزندبه وجودبیاد برای همین برخالف خیلی ازهم کالسیام ترجیح 

دادم بجایکه خودمودرگیرمسائل  عاطفیه محیط های امروزی کنم تمام 
ه صرف خانواده کنم.....اماگفته های وقتمو یابه کارکردن سپری کنم یااینک

اطرافیان اینقدر توی روحیه من مبنی برمغروربودنم تاثیرگذاشت که به 
 تدریج واقعامغرورشدم تاحدیکه هیچ دختریوهم سطح خودم نمیدیدم.

چند سال پیش زمانیکه هنوز دانشگاه میرفتم به کوه غرور لقب گرفته بودم 
رم و خیلی خشکم اونا از عشق حرف تمام دوستام بهم میگفتن احساس ندا

میزدن و من میگفتم این حرفا همش خرافه است و عشقم فقط متعلق به 
 داستانایی مثل لیلی و مجنون یا شیرین و فرهاده.

)تعجب کردم وای خدای من هومن درست داشت حرفایی رو تحویل من 
 میداد که یه روزی خودم

تحویل همه میدادم تصورش راجب عشق با تصور من مو نمیزنه...حتی  
 جمله ایم که االن بیان کرد رو 

 من قبال نمیدونم به کی االن حضور ذهن ندارم ولی مطمئنم به یه نفر گفتم(
ادامه داد:گفته های اوناباعث شدمن بشم اونچه نمیخواستم امابه تدریج به 

 شخصیت فعلیم عادت کردم.
وستان:مستبد...یه دنده...لجباز....مغرور....نمیگم ازشخصیتم بقول د

 ناراضیم خیربلکه خودفعلیمو
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دوستدارم شایداگه اینقدرسفت سخت نبودم همون اوایل توی دانشگاه دل 
دینموازدست میدادم،دلم نمیخواست مثل خیلی ازرفیقام خودمودرگیرعشق 

 عاشقی که معتقدبودم وجودنداره کنم.
اشق شدن فراری بودم،میدونستم وجود داره اماسعی میکردم درواقع من ازع

همیشه طوری وانمودکنم که انگاراصالچیزی توی چهارچوب دنیای من به 
نام عشق وجودنداره تا اینکه.....یه نفس عمیق کشید همزمان منم 

 چشاموبستم آهسته صداشوشنیدم:برای اولین بارباشماروبه روشدم.
ردم زل زدم به نیم رخش خدایاباورکنم االن این نفسم باالنمیومد،چشاموبازک

 هومن رضائیه کنارم نشسته
داره ازاحساس واسم حرف میزنه همونی که پیش چشم همه یه کوه غروره 
همونی که عشق روخرافات میدونه تکذیبش میکنه ولی ازسمتی ته دلش 

 بازم یه جوری قبولش داره.
انگارشخصی بنام هستی هومن:اوایل بودنبودت برام فرقی نمیکرد،اصال

آتشین توی زندگیه شخصیه مارال خانوم وطاهاوجودنداره....اگه میومدم 
خونه طاهافقط جهت امورات کاری بودگاهیم درهمین بین کمی باجربحث 

های توخودموسرگرم میکردم....اما...باگذرزمان اومدنم دلیل 
 مسئلهگرفت...اونجامتوجه نمیشدم که چرامدام پی درپی حتی برای یه 

کوچیک میومدم منزلتون....دلیل اینونمیدونستم که چراوقتی میخواستم بیام 
اونجاازبهترین مارک ادکلن استفاده میکردم یا اینکه چرا از بهترین 

لباسهاوبهترین وسیله هاموبرای اومدن به خونتون استفاده میکردم فقط دلم 
 میخواست مثالدرمقابل تومرتب و منظم باشم.
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ون عاشق نشده بودم،چون فراری بودم،ازمحبت کردن به یه نمیدونستم چ
جنس مخالف وحشت داشتم اماوقتی متوجه تعقیرحاالتم شدم که دیگه 
خیلی دیربود...برای اینکه خودمجاب کنم با خودم میگفتم دلیلش فقط 

میتونه یه وابستگی زودگذر باشه یا حتی شایدم یه عادت  برای همین تصمیم 
 سفرهای کاری طوالنی این عادت روازسرم بیرون کنم.گرفتم بارفتن به 

 اما...
نمیتونستم انکار کنم که اون روز توی بیمارستان وقتی اشکتو دیدم قلبم 

فشرده شد نمیتونستم انکار کنم که توی فانفار وقتی رنگ پریدتو دیدم از 
اعماق وجودم خودمو لعن نکردم من هومن رضائی برای اولین بار به خاطر 

ختر با خودم سرجنگ برداشته بودم به تدریج متوجه شدم حسم عادت یه د
نیست وابستگیم نیست یه چیزیه خیلی فراتر از اینا...حسم بهت فراتر 

ازحس فرزند نسبت به والدینشه...و االن تقریبا حدود یک ماهه که فهمیدم 
حسم دوست داشتن بوده....حسی که برخالف خواست خودم به تدریج در 

شد کرده بودو وقتی به خودم اومدم دیدم درکمال اونچه که هنوزم وجودم ر
برای خودم غیرقابل باوره من بهت عالقه مندشم....به بودنت...به 

درکنارتوبودن...به بحث کردن....به شخصیت دوست داشتنیت...به 
طرزنگاهت،به مهربونیات نسبت به جنس خودت یاحتی کسای دیگه به 

ت به لجبازیات به شخصیت شکنندت که همیشه امیدتوی قلبت،به شیطنتا
 سعی داشتی سخت نشونش بدی و شاید بیشتر از همه ی اینا به غرورت.
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لبخند محوی زده و ادامه داد:من عاشق غرورت شدم چون برای توزندگی 
توی غرورت خالصه میشه برای من زندگی توی یه جفت چشم سبزیشمی 

 ردایی درخشان.که باتمام غمهای زندگیش ساخت به امیدف
بهم خیره شد:هستی....من خودتو،سخت بودنتو،سنگینی و وقارتو،تلخیا و 

کل کالتو،غرورتو،همه باورهاواعتقاداتتوهمه امیدتو.....همه ی اونچه که 
هستی روباهم میخوام....شاید درکش برات سخت باشه و شاید خیلی بی 

 تردیدی توی چشاممقدمه باشه ولی میخوام بدونی....با تحکم و بدون هیچ 
 خیره شد و گفت:من....من دوست دارم.

دوست داشتنم نه زودگذره و نه اتمام پذیر بلکه اینقدر توی وجودم رشد 
 کرده که ریششو باهیچ محلولی نمیشه از جادرآورد. 

شنیدن اونچه که مدتهامنتظرش بودم باعث شدبغض گلوم به اشک تبدیل 
توان ولی آهسته اشک  بشه دستاموگذاشتم روی صورتموباتمام

ریختم....خدایایعنی باورکنم این هومن همون کسیه که من ازاولین دیداریه 
پسرفوق العاده مغرورمیدیدمش که حاضربودبخاطرغرورش سرپوش روی 

 احساسش بزاره؟
ولی االن درکمال احساس به من گفت منوباتمام باورهام دوست 

 داره....چقدرندونسته قضاوت کردن 
ن میکنه...خدایا صدمرتبه نه هزار مرتبه شکرت خدایا از همین آدموپشیمو

االن تااخر عمر مدیونتم میدونستم تنهام نمیذاری مامان جون باباجون 
مرسی که تنهام نذاشتین.خدایا میشه زندگیمو توی همین لحظات متوقف 
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کنی میتونم به جرات قسم بخورم این ثانیه ها شیرین ترین و ناب ترین ثانیه 
 عمرم هستن....واااااااای باورم نمیشه هومن به من ابراز عشق کرد. های

گرمی دستاشو روی دستای یخ زدم حس کردم دستامو توی دستاش گرفت و 
توی چشام خیره شدبعد از چند دقیقه بدونیکه چشم ازم بگیره گفت:چشات 

وقتی اشکی میشن خیلی معصوم ودوست داشتنی ان ولی میدونستی هیچ 
اندازه ی چشای اشکی تو توی این دنیا نمیتونه منو کالفه کنه و چیزی به 

 ازپادربیاره؟
دستشو جلواورد وقطره ی اشک فروافتاده روی گونموگرفت...همون دستو 

جلوم گرفت و گفت:این اشکا خیلی باارزشن هستی نباید بی دلیل هدر برن 
حروم  بهم قول بده حتی اگه مال من نشدی هیچوقت این اشکارو بی دلیل

 نکنی نه به عنوان یه عاشق بلکه به عنوان یه دوست بهم قول بده.
 فقط تونستم سرمو به نشونه ی قول دادن تکون بدم.

لبخند تلخی زد و ادامه داد:خوب فکراتو بکن هستی درسته من یه ادم 
مغرورم لجباز و یکدنده ام ولی با تمام این وجود تا االن توی زندگی حتی یه 

هرز نرفته و نذاشتم هیچ کسی توی قلبم نفوذ کنه ولی اگه تو بارم نگاهم 
حسی نسبت بهم نداشته باشی جوری خودمو از زندگیت کنارمیکشم که 

هیچوقت نفهمی کجا رفتم..فقط اگه احساس توهم به من مشابه احساس 
من به تو بود بدون که تمام دنیا رو به پات میریزم و نمیذارم هیچکدوم از 

 گذشته ات تکرار بشه. تلخیای زندگی
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نمیخوام االن چیزی بگی فقط اگه مخالف بودی قرار خاستگای دوشب 
اینده رو منتفی کن و مطمئن باش در اینصورت هیچ کس به تو اعتراضی 

 نمیکنه یعنی من چنین اجازه ای به هیچکس نمیدم.
دروباز کرد و از ماشین پیاده شد قبل از اینکه درروببنده گفت:نمیگم 

فظ چون حس میکنم خداحافظ یعنی دیدار دیگه ای وجود نخواهد خداحا
داشت میگم به امید دیدار و واقعا از ته دل امیدوارم که بزودی همو 

ببینیم...مواظب خودت باش اینجاهم نمون ممکنه برات مزاحمت ایجاد 
 کنن...سری تکون داد و گفت:فعال.

در بین گریه لبخند دقایقی بعد با ماشینش از جلوی نظرم ناپدید شد...
گشادی زدم و بعد با صدای بلند شروع به خندیدن کردم باورم نمیشه 

هیجانم اینقدر زیاد بود که نمیتونستم نفس بکشم باید میرفتم جایی و 
باصدای بلند فریاد میزدم و از خداتشکر میکردم...تنها یه جا هست که 

ه اشینو روشن کردم و بمیتونم بدون هیچ مزاحمی تا دلم میخواد فریاد بزنم م
 راه افتادم.                                                                                                                  

. 
به منظره ی پوشیده از برف روبه روم نگاه کردم...به پایین پام خیره شدم 

اینقدر به زمین نزدیک شده بود روی درختا انگاری پنبه ریخته بودن اسمون 
که حس میکردم باالخره با زمین اشتی کرده و فاصله و جدایی زیاد بینشون 

به اتمام رسیده دونه های برف روی صورتم میریختن و حس خوبی رو 
 بوجود میاوردن.
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چشامو بستم یه صدای دوست داشتنی که متعلق به یکی از عزیز ترین افراد 
شروع به زمزمه کرد))هستی فقط منو تو باید از زندگیم بود توی گوشم 

وجود چنین جایی باخبر باشیم..باید مثل یه راز باشه میخوام هر وقت 
خواستیم از ارزوهامون حرف بزنیم بیایم اینجا.هر وقت از دست هم 

ناراحت بودیم یا به هردلیلی نمیتونستیم همو ببینیم و دلمون برای هم تنگ 
یخوام اینجا یه اعتراف بهت بکنم اعترافی که شد بیایم اینجا.هستی م

هیچوقت در برابرت به زبون نیاوردم_چی؟_میخوام بدونی توی این دنیا 
هیچ چیز و هیچ کسی وجود نداره که به اندازه ی تو دوستش داشته 

باشم.میخوام بدونی حاضرم حتی جونمم بدم ولی ناراحتیتو نبینم.شادبودن 
هم قول بدی هر اتفاقی که افتاد تنهام نذاری تو برام همه چیزه پس باید ب

باشه؟_منظورت چیه مگه قراره اتفاقی بیوفته؟_نه ولی مطمئنا زندگی 
همینطور ساده نمیگذره مشکالت زیادی سر راهمون وجود داره که باید با 

هم باهاشون مواجه بشیم شاید یه روزی به خاطر من مجبور بشی از خیلی 
ری؟_با اینکه نمیدونم از چی حرف میزنی ولی چیزها بگذری امادگیشو دا

مطمئن باش هر اتفاقی هم که بیوفته نهایت تالشمو میکنم که کنارت بمونم 
من هر کاری میکنم تا همیشه کنار هم باشیم_حتی اگه اون کار برخالف 

میلت باشه_اره حتی اگه اون کار باب میلمم نباشه به خاطر تو انجامش 
 میدم((

سردی برفا رو از بین میبرد.چشامو باز کردم و زیر لب گرمی اشکام 
گفتم:سالم ایداجونی خوبی فدات شم؟االن که من توی این شرایط سخت 
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زندگیم قرار گرفتم تو کجایی؟؟میبینی طبق قولمون نذاشتم هیچکس از 
وجود چنین جایی باخبر بشه طبق قولمون که گفته بودم هروقت به دلیلی 

لم برات تنگ شد میام اینجا اومدم...میبینی یادتو ازت ناراحت شدم یا د
هیچوقت ترکم نمیکنه همیشه توی ذهنم هستی چه تو مواقع خوشحالیم و 
چه توی غمام...لبخندی زدم و گفتم:ولی امروز نیومدم اینجا تا گریه کنم 

برعکس اومدم از ته دل و باصدای بلند بخندم میخوام سرنوشت صدای 
نه جلوش کم نیاوردم و استوارانه به زندگیم ادامه دادم خندیدنمو بفهمه و ببی

اومدم فریاد بزنم و بگم خدایا ممنون به خاطر خوبیهات به خاطریکه 
نذاشتی در حسرت عشق بسوزم اره خواهری من زدم زیر قولم عاشق شدم 

بدجورم عاشق شدم عاشق مردی که باعث شده امروز بدون هیچ ترسی 
 ی به ارتفاع زیر پام نداشته باشم.اینجا بایستم و هیچ توجه

امروز بعنوان بهترین روزای عمرم توی دفترچه ی ذهنم ثبت میشه روزی که 
باالخره غم فراق به پایان رسید و شیرینی وصال رو چشیدم.میدونم هنوز 

سختیهای زیادی پیش رودارم ولی همین برای من کفایت میکنه که تا اخر 
ش برم چون میدونم اخر تمام این سختیها یه این سختیها با ارده ی محکم پی

شیرینی پایان ناپذیره همین که هومن امروز به شیوه ی خودش به من گفت 
 دوسم داره برام کافیه تا اخر عمر روزی هزار بار سجده ی شکر به جا بیارم.
رو به اسمون فریاد زدم:خــــــــدایا ممنون...مرسی که مثل همیشه پشتم 

ذاشتی خدایا خیلی خوشحالم این خوشحالی رو مدیون بودی و تنهام ن
لطف تویم.خدایا این عشق عالوه بر تغییر دادن عقاید و طرز فکرمن باعث 

شد یه بار دیگه توروپیدا کنم و از عمق وجود نیازمند بودن بهتو درک 
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کنم...خــــدایا مرسی که هستی مرسی که همیشه حکمت کارات اینقدر 
بیشتر از هرکسی تورو دوست دارم میدونم شاید به  شیرینه خدایا عاشقتم

خودت بگی این حرفا فقط مال زمانیه که به خواسته هام رسوندیم ولی اینبار 
با همیشه فرق میکنه اینبار قول میدم یادتو فراموش نکنم قول میدم توی هیچ 

وهله ای از زندگی کلمه ی خدا از زبونم پاک نشه.....خـــــــــــدایا 
 ــــــــرت.شکـــ

با خوشحالی غیر قابل وصفی فریاد میزدم هیچکس نمیتونه حال اون زمانمو 
درک کنه اون لحظه ای که تک تک تلخیهای گذشتم رو از ذهنم پاک کردم و 

 به اینده دل سپردم.
. 

پشت ترافیک شدیدی گیر کرده بودم برام مهم نبود دوست داشتم بتونم دور 
 کنم. از همه به چند ساعت پیش فکر

لبخندی روی ل*ب*م نشست به این فکرکردم که ابراز عشق هومن با تمام 
اطرافیانم فرق میکرد هومن ابراز عشقش با غرور بود بهم نگفت باید 
بپذیرمش بلکه گفت اگه منم دوسش دارم حاضره دنیا رو به پام بریزه 

وچقدر این جمله هاش شیرین بود چقدر شیرینه وقتی میبینی کسی که 
ش داری حتی توی به زبون اوردن جمالت عاشقانه هم با تمام دوس

اطرافیانت فرق میکنه همیشه دوست داشتم اگه قراره ازدواج کنم مردآیندم با 
غرور بهم بگه دوست دارم نه مثل خیلیا مثل نقل و نبات کلمات عاشقانه 

تحویلم بده قبال هم گفتم االنم میگه عشق باغرور قشنگه وقتی 
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فروریخت باید فاتحه ی عشقتم بخونی...به خودم فکر کردم  دیوارغرورت
 به عشقی که ده روز دیگه شش ماهه که در قلبم جاخوش گرده.

به اشکایی که ریختم فکرکردم حق با صنم بود امروز اینقدر شیرین بود که 
 تمام تلخیاهای دیروز و روزهای قبل رو فراموش کردم.

نشون میداد چقدر زود گذشت عقربه نگاهی به ساعت انداختم نه و نیم رو
ها اروم تر حرکت کنین بذارین با تمام وجودم این لحظه های خوش رو 

 حس کنم.
باالخره بعد از چهل و پنج دقیقه تحمل ترافیک به خونه رسیدم...ماشین رو 

 پارک کردم و وارد شدم.

باخوشحالی که قشنگ از توی صدام حس میشد گفتم:سالم براهل 
ومدم...اصال خونه نورانی میشه وقتی من واردش میشم شمااگه خونه...من ا

 منو نمیداشتین چیکار میکردین.
داداش و مارال و حتی مهرسا باتعجب بهم خیره شده بودن مارال زیر لب 

 گفت:یا بسم ا..جن زده شدی هستی؟؟
 وا یعنی چی چه ربطی داره؟؟ -
میرسیدی نه به االن نه به بعدازظهری که اونقدر عصبی و کالفه به نظر  -

 ...احتماالسنگی چیزه نخورده تو سرت؟
 بعدازظهری رو ولش کن االن مهمه که خوب و سرحالم. -

داداش با لحن شوخی گفت:خدابخیر بگذرونه تو براچی این روزا اینطوری 
 شدی یه دفعه ای تغییر موقعیت میدی؟مطمئنی مشکل خاصی نداری؟
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گفتم:داری منو صحنه سازی میکنی ها لبخند گشادی زدم و با لهجه شمالی 
 دادااااااش؟

همه زدیم زیر خنده از ته دل خوشحال بودم خنده هامم واقعیه واقعی بود از 
جام بلند شدم تا برم لباسامو عوض کنم که مارال گفت:هستی فردا از 

 بیمارستان که برگشی باید بریم خرید.
ریم یه چیزی خرید چی؟؟_برای پس فرداشب لباس مناسب نداری ب -

 بخریم.
بایاداوری پس فرداشب لبخندی نشست روی ل*ب*م که از چشم 

 هیچکس پنهون نموند. 
سعی کردم لبخندمو کمرنگ کنم درهمون حال گفتم:لباس دارم نیازی به 

 خرید نیست.
لحظه ی اخر متوجه ی زیر لبی خندیدن داداش و چشمکش شدم...دروغ 

 ه داداش حسمو بدونه.چرا یه کوجولو خجالت کشیدم از اینک
. 

 به تصویر خودم داخل اینه نگاهی انداختم.
همون لباس صدفی که با النا از کانادا خریده بودم تنم کردم)توصیف لباس 

(.با یه ساق مشکی با وجود اینکه قدش خوب بودولی از 97صفحه ی
روزی که به خدا قول دادم یادشو فراموش نکنم تصمیم گرفتم کمی بیشتر 

پوششم حساس باشم.ولی وجدانی لباسش با ساق خیلی   نسبت به
 خوشگل تر شده بود.
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همه ی موهامو باالی سرم جمع کرده بودم از پشت به حالت قشنگی روی  
 شونه هام ریخته بودن.

فرشون حسابی ناز بود.جلوشم به حالت عروسکی به یه سمت کج کردم و 
 زن.یه گیره ی کوچیک قرمز بهشو زدم تا توی صورتم نری

یه کوچولوسایه ی ابی تیره پشت چشام زدم و مداد صدفیم زیر چشم 
 کشیدم.ارایشم با کشیدن رژلب کالباسی به ل*ب*ا*م  به اتمام رسید.

سرویس طالسفید پروانمو گردنم انداختم و کفشای مشکی مخمل بدون 
 پاشنمم به پا کردم.

انداختم هفت یه ب*و*س داخل اینه برای خودم فرستادم نگاهی به ساعت 
بود دیگه االناست که خانواده رضائی برسن...درباز شد و مارال وارد اتاق 

شد با دیدنم لبخندی زد و گفت:چقدر زود بزرگ شدی هستی باورم نمیشه 
 امشب داره برای تو خاستگار میاد.

 تقصیر توئه گیر دادی میخوای به زور منو شوهر بدی به من چه مربوط؟-
ــــــرو ضایست از خداته...چه تیپیم زده میخوای لبخندی زد و گفت:ب

 پسرمردمو از راه به در کنی اره؟
باخجالت سرمو پایین انداختم راسته که میگن بدون هیچ استثنائی همه ی 

 دخترا از حرف زدن راجب ازدواج خجالت میکشن.
مارال دستامو گرفت و گفت:قربون خواهرم بشم که حتی بلد نیست 

طاها رو ببینی اعصابش خورده میگه چه دلیلی داره  خجالت بکشه.باید
حتما هستی عروس بشه داره زندگیشو میکنه دیگه...خیلی دوِست داره 

 هستی خوشحالم که بعد مامان بابا اینقدر خوب پشتیبانیت کرده.
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حق با توئه داداش عالوه بر یک برادر حق پدری داره به گردنم وجودش  -
 ایط زندگیمم دلگرم باشم.باعث میشه توی سخت ترین شر

اشک توی چشای مارال به خوبی دیده میشد انگار به همشون الهام شده بود 
 که اینبار هستی واقعا رفتنیه.

لبخندی بهش زدم و بعد با به صدا دراومدن ایفون مارال با بدجنسی 
 گفت:باالخره اومدن چشم به راهیت تموم شد.

 ایشششششش.من اصال هم چشم به راه کسی نبودم  -
 صددرصد....من میرم پایین تو هم زود بیا_باشه. -

مارال که رفت تازه متوجه لرزش درونیم شدم یه دفعه ای استرس بدی تمام 
 وجودمو گرفت.

نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم:اروم باش هستی این مهمونی فقط یه 
پس فرق با مهمونی های دفعات قبل داره همه ی اون ادما ادمای قبلن 

 احتیاجی به استرس نیست.
 چند نفس عمیق دیگه هم کشیدم و وقتی تقریبا اروم شدم راهی پایین شدم.
هنوز نیومده بودن داخل خونه...تا خواستم از پله ها پایین برم در باز شد و 

 وارد شدن.
 از همون پشت پله ها به در خیره شدم پشت سر نوشین خانوم وارد شد.

قف شد چقدر دوسش داشتم خدایا یعنی بیدارم این نفسم برای یه لحظه متو
 واقعا هومنه.
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یه کت شلوار نقره ای تیره با لباس سفید کفشای ورنی موهاشم که به حالت 
 خاصی کمیش ریخته شده بود توی صورتش.

تیپ دختر کش زده بود لبخندی زدم زیر لب گفتم:میخوای دلبری کنی اقا 
 هومن؟؟

..فکرکنم دوسه دقیقه ای از اون باال مشغول همشون اومده بودن خانوادگی.
 دید زدن بودم باالخره دل کندم و راه سالن رو پیش گرفتم.

همگی نشسته بودن هومن و کامران پشت به من کنار اقاکامیار،نوشین خانوم 
 مقابل اونا کنار مارال، داداش و مهرسا هم روبه روشون نشسته بودن.

بودن که میتونستن شاهد اومدن من نوشین خانوم و مارال تنها کسایی 
باشن.نزدیکشون که شدم نوشین خانوم اول کمی با تعجب بهم خیره شد 

بعد درحالیکه از جاش بلند میشد گفت:واااای خدای من عزیزم تو بیشتر به 
 فرشته ها شباهت داری.

به یک دفعه همه ی نگاهها زوم شد روی من.سرم رو پایین انداختم داشتم 
 ش میگرفتم.از گرما اتی

نوشین خانوم به سمتم اومد دراغوشش رفتم زیر گوشم گفت:مثل اینکه 
 قصد جون هومنمو کردی ها.

از اغوشش بیرون اومدم و لبخندی زدم به سمت اقاکامیار رفتم دستم رو در 
دستای مردونش گذاشتم و گفتم:سالم خوش اومدین بفرمایین خواهش 

 میکنم.
ونی بهم کرد و اهسته گفت:این وصلت انجام اقاکامیارلبخندی زد نگاه مهرب

 بشه یا نشه از این به بعد من یه دختر دارم و تو هم اگه قابل بدونی یه پدر.
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 چقدر این حرفش شیرین بود درواقع چقدر حس داشتن پدر شیرین بود.
 باعث افتخار منه که پدری مثل شما داشته باشم.-

لبخند زیبایی نگام میکرد سنگینی نگاهیو حس کردم برگشتم هومن با 
نگاهمو که دید بدون اینکه هیچ تغییری در حالتش بده گفت:سالم هستی 

 خانوم.
مثل خودش با لبخند ملیحی جوابشو دادم و بعد از احوالپرسی با کامران 

 همه نشستیم. 
 روی مبل کنار داداش مستقر شدم دوست داشتم بودنشو کنارم حس کنم.

ن بانمکی گفت:الهی بمیرم هیچوقت داداشمو کامران رو به هومن با لح
 اینقدر سربه زیر و خجالتی ندیده بودم...بچم از بین رفت.

همه زدن زیر خنده داداش میون خندش گفت:ای گل گفتی کامران منم در 
طول این چندین سالی که با این خانواده اشنا شدم هیچوقت حتی یه ثانیه 

 که یه جا بشینه و سرشو بندازه زیر.هم هستی رو اینطوری اروم ندیده بودم 
تا من خواستم چیزی بگم مارال رو به داداش گفت:وا طاها حاال یه بار این 

هستی اروم یه جا نشست اینقدر بهش طعنه بزنین که دوباره شروع کنه 
 اتیش بسوزونه.

من:دست شما دردنکنه دیگه اگه تعریف دیگه ای هم درمورد من مونده 
 کنید بگید تا همه استفاده ببرن.بفرمایین مضایقه ن

کامران رو به جمع گفت:هستی خانوم میترسه با زدن این حرفا اون 
 شخصیت اصلیش برای هومن رو بشه بره پشت سرشم نگاه نکنه.
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خنده ی هومن که تا اون لحظه خیلی ملیح بود پررنگ شد.به من نگاهی 
 تکون داد. کرد باسر به کامران اشاره کرد و چندبار پشت سرهم سرشو

 ای ناکس االن منظورش این بود که حق با کامرانه دیگه نااااااااامرد.
لبخندی زده و درعین خونسردی گفتم:اتفاقا در این مورد من اصال نگران 

نیستم از نظر من انسان همیشه باید سرزنده و شوخ باشه در ضمن 
ران شما مشخصیت پنهانی منو به این راحتیا هیچکس نمیتونه بشناسه اقاکا

هم بهتره به جای من نگران خودتون باشین که کم کم موهای سرتون داره در 
 اثر باالرفتن سن سفید میشه.

باد کامران مثل بادکنک خالی شد نوشین خانوم درحالیکه سعی میکرد 
خندشو کنترل کنه گفت:قربون عروس گلم بشم که کم اوردن توی خونش 

 نیست.
الن چی گفت؟درست شنیدم گفت اوه یا خود خــــــدا این ا

عـــــــــروس گلم واااای چه خر کیف شدم هرکاری میکردم لبخند روی 
ل*ب*مو از بین ببرم دست خودم نبود عالوه بر خوشحالی درونی اداهایی 

 که داداش درمیاورد مانع میشد تا حالت جدی به خودم بگیرم.
داش چشمکی زد و وقتی لفظ عروسم از دهان نوشین خانوم بیرون اومد دا

 بعدم سربه زیر اروم شروع به خندیدن کرد.
اقاکامیار که تااون لحظه به حرفای ما گوش سپرده بود و همپای ما میخندید 

با همون صدای پرارامشش گفت:خب از هرچی بگذریم سخن دوست 
 خوش ترَاست.
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با این حرفش مجلس شکل جدی به خود گرفت لعنتی نمیدونم چرا خندم 
 ی نبود هرکار میکردم بازم نمیتونستم جدی باشم.تموم شدن

نوشین خانوم:حق با اقاکامیاره وقت برای حرف زدن درمورد کار و این چیزا 
زیاد هست بهتره بریم سراصل مطلب...البته با اجازه ی اقا طاها و مارال 

 خانوم.
 داداش:خواهش میکنم شما خودتون صاحب اختیارین بفرمایید.

نیازی نمیبینم مقدمه چینی کنم چون همه ما با هم اشنا اقاکامیار:راستش 
 هستیم و همین کارو آسونتر میکنه.

روبه داداش اضافه کرد:طاها جان همه ی ما به این مسئله واقفیم که تو نقش 
پدر رو برای هستی داری ما تابع اوامر شماییم اگه دوست داری اول شرایط 

هستی و هومن شخصا با هم  خودت رو اعالم کن اگرم دوست داری ابتدا
صحبت کنن و نظراتشونو اعالم کنن بعد شما شرایطتو بگو در هر دوصورت 

 ما وظیفمون انجام شرایط شماست.
داداش:این چه حرفیه اوال شما بزرگ این جمع هستید ثانیا هستی خودش 

 بزرگ شده و میتونه برای خودش تصمیم بگیره.
 ن اجازه ی شما کاری نمیکنه.نوشین خانوم:ولی من مطمئنم هستی بدو

داداش سری تکون داد و گفت:در اینصورت به نظر من بهتره اول خودشون 
 باهم صحبت کنن بعد اگر موافق بودن به سایر کارها برسیم.

کامیار:بسیار عالی نظر منم دقیقا همینه پس اگه موافق باشین این دو جوون 
 برن صحبتاشونو بکنن تا ببینیم خدا چی میخواد.
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وقتی همه ی جمع موافقیتشونو اعالم کردن مارال رو به من گفت:هستی 
 جان عزیزم با اقاهومن برید اتاقت صحبتاتونو بکنین.

سری تکون دادم از جا بلند شدم و با گفتن بااجازه رو به همه به همراه هومن 
 راهی اتاق شدیم.

هومنم پشت ضربان قلبم روی ده هزار بود در اتاقو باز کردم و وارد شدم 
 سرم وارد شد و درروبست.

 من روی تخت نشستم اون روی مبل مقابل من.
سرم رو انداخته بودم پایین و به لبه ی تخت خیره شده بودم سنگینی 

 نگاهشو حس میکردم ولی سرم رو باال نیاوردم.
 صدای خندونشو شنیدم که گفت:چیزی پیدا کردی؟

 گفتم:کجا؟؟؟سرم رو باال اوردم نگاهی بهش انداختم و 
 لبه ی تخت اخه دوساعته خیره شدی بهش. -
واای این االنم دست بردار نیست شیطونه میگه بزنم دندونای قشنگشو  

 ردیف کنم تو دهنش.
یه ندای درونی گفت:زیاد خودتو دست باال نگیر تو در برابر اون صفری به 

تو  صد...مواظب باش اون تو رو له نکنه تو نمیخواد دندوناشو بریزی
 دهنش.

 ایشششی به اون ندا البته در دل گفتم.
بعد از کمی مکث درمیون همون خنده گفت:وااااای حتی در ذهن 

نمیتونستم تو رو اینقدر خجالتی و سربه زیر تصور کنم نمیدونی چقدر 
 خنده دار شدی.



wWw.Roman4u.iR  446 

 

فقط عاشقا میتونن درک کنن اون لحظه هر کلمه ای که از لفظ دوم شخص 
خطاب بهم میگفت چقدر شیرین بود احساس صمیمیت و  استفاده میکرد و

 نزدیکی با هرکلمه اش به عمق وجودم تزریق میشد.
هومن:خوبی؟؟_هان...اره براچی؟؟_اخه یه دفعه ای رفتی تو فضا گفتم 

 شاید چیزیت شد.
شما همیشه اینقدر شیرین زبونی؟؟_تقریبا..چرا؟؟_اخه تعجب کرده  -

 قدر بامزه بشین.بودم تا االن ندیده بودم این
خب دلیلش کامال واضحه چون هرکس هرکس شایستگی دیدن شیرین  -

 کاریای منو نداره.
وااااااااااااااااای این چرا اینقدر خودشیفته است حیف خیلی دوسش داشتم 

 وگرنه با جفت پا پرتت میکردم بیرون مغرور خودشیفته.
 ن خانوم.همون بهتر میترسم چشم بخورین بمونین رو دست نوشی -
 شما نگران نباشین خواهان زیاد دارم. -

اینبار بهم برخورد دوست نداشتم جلوم حرفی از خاطرخواهاش بزنه با 
عصبانیت پنهانی گفتم:خوش به حال شما که اینقدر خواهاناتون زیادن فقط 

یه سوال برای من پیش اومده اگه اینقدر خاطرخواه دارین چه دلیلی بود 
 ؟بیاین خاستگاری من

باکمی مکث خیره شد توچشام وگفت:چون عشق فقط یکبار بوجود میاد 
وقتیم بوجود اومد کاری با انسان میکنه که همه در نظرش بی ارزش میشن 

 جز معشوق.
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تمام شادیهای دنیا رو با این حرفش بهم هدیه کرد زل زدم توی عمق چشاش 
فکراتو محاله این چشارو با کسی شریک بشم با صداش به خودم اومدم:

 کردی؟
 سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم...دوباره پرسید:خب نتیجه؟؟

قبل از پاسخ به سوالش پرسیدم:میشه لطفا اول شما خواسته هاتونو از 
 همسر ایندتون بگین؟

لبخندی زد و گفت:خواسته ی زیادی ندارم فقط اینکه به نظرات و عقایدم 
همین.)حس ترسی توی وجودم احترام بذاره و اینکه باهام صادق باشه 

شکل گرفت یعنی من با هومن صادق بودم خب معلومه نه هنوز چیزی از 
 گذشتم بهش نگفته بودم و فکرنمیکنم قرار باشه بگم(

بی توجه به اون حس دوباره پرسیدم: شراطیتتون در مورد رفت و امد 
 همسرتون چیه؟

 متوجه منظورت نمیشم. -
ا که از اون دسته اقایونی نیستین که وظایف زن منظورم اینه که احتماال شم -

 رو فقط به کارکردن در خونه و تربیت فرزند محدود میدونن.
لبخندی زد و گفت:به هیچ عنوان به نظر من خانوما هم به اندازه ی اقایون 
در جامعه سهم دارن ولی خب همونطور که گفتم دوست دارم در بعضی 

بذاره که اونم مجبورش نمیکنم.....سوال شرایط خانومم به نظراتم احترام 
 دیگه ای نداری.؟

لبخندی زدم و گفتم:فقط یکی مونده....دوست دارم بدونم از چه زمانی 
 متوجه حستون نسبت به من شدین.
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لبخند دلبرانه ای زد و گفت:راستش نمیدونم شاید از اون روز تو شمال کنار 
از اون شب توی مجلس دریا وقتی اونطوری مقابلم جبهه گرفتی.شایدم 

مهرداد زمانیکه ازخودگذشتگیتو نسبت به شیده خانوم دیدم و احساس کردم 
نیاز داری با یکی حرف بزنی شایدم از اون شب توی فانفار وقتی ترسو توی 

 چشات دیدم...
واقعا نمیدونم فقط اینو میدونم که حسم نسبت بهت از یه زمان نامعلوم 

 مه خواهد داشت.شروع شده و تا اخر عمرم ادا
 لبخندی زدم خوشبختی بیشتر از این؟؟....هومن:خب نتیجه چی شد؟؟

_مشخصه خیلی عجله دارین...با بدجنسی این جمله رو ادا کردم ولی اون 
کم نیاود و گفت:من عجله ندارم ولی احتماال یه درصد به این فکرکردین که 

 حدود یه ربعه داخل اتاقیم.
اصال کم نمیاورد.بیخیال این حرفا بهتره برم راست میگفت چه ادمی بودا 

سراصل مطلب تا پشیمون نشده....غلط کرده مگه دست خودشه...برو بابا 
 توهم خود درگیری مزمن داری.

دوست داشتم کمی ناز کنم ولی اهلش نبودم با جدیت و مثل خودش بی  
مقدمه گفتم:از زمانیکه فهمیدم دوست داشتن و عشق یعنی چی کذبش 

دلیلش خیلی چیزا میتونست باشه ولی مهمترینش این بود که با  کردم
 سرنوشت سرجنگ داشتم و غرورم بهم اجازه نمیداد جلوش کم بیارم.

پوزخندی زده و ادامه دادم:عشق که بماند من حتی در هرجمعی که سخن 
از ازدواج بود میگفتم تا اخر عمر میخوام تنها به زندگیم ادامه بدم نمیدونم 
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یکنین یا نه ولی عین تمام حرفایی که شما اون روز داخل ماشین باور م
گفتین که به دوستاتون تحویل میدادین رو منم تحویل دوستام میدادم و 

اوناهم درست مثل دوستای شما بهم میگفتن مغرور و بی احساس.ولی 
خب من برای عقایدم احترام زیادی قائل بودم به همین علت سخت روی 

 ری میکردم ولی............این نظرم پافشا
لبخندی زده و ادامه دادم:راسته که میگن عشق یعنی احساسات ضدونقیص 

اولین باری که فهمیدم در چهارسال دور بودنم از ایران داداش با کسی 
شراکت برقرار کرده و رابطه اشون اینقدر صمیمی و جدی شده که حتی 

متنفر شدم اولین بار که  دیدارای خانوادگی دارن ناخواسته از این شریک
شمارو در شرکت پدرتون دیدم تنها حسی که از سمت شما بهم منتقل شد 

 غرور بیش از حدتون بود.
و به ترتیب در مراحل بعدی دیدارهامون صحیح بودن این حس بیشتر و 

بیشتر بهم ثابت میشد...ولی به مرور زمان وقتی به خودم اومدم دیدم من 
واین برام خیلی عجیب بود اولین بار بود که یه این غرورو دوست دارم 

ویژگی جنس مخالف منو جذب کرده بود به تددیج وقتی همه بهم میگفتن 
چرا اینقدر رفتارات تغییر کرده داشتم باور میکردم که شد اون چیزی که 

 نباید میشد.
بغض کردم و اشک توی چشام جمع شد.اولین بار بود که توی زندگیم 

وجه به غرورم از احساس واقعیم بگم خیلی سخت بود میخواستم بی ت
 خیلی.

 با کمی مکث و من من کنان گفتم:من....من...
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به خودم که اومدم هومن روبه روی پام زانو زده بود لبخند شیرینی زد و 
گفت:چطور باید بی خیال غرورم بشم وقتی هستی اتشین داره به خاطرم نم 

کوهی از غرور باید به خودم  اشک توی چشاش نشسته این خودش یعنی
 افتخار کنم هستی واقعا این بغض به خاطر منه؟..یعنی اینقدر لیاقتشو دارم.
من باکمی مکث:لیاقتت اینقدر زیاده که تک تک نفسای هستی اتشین به تو 

 وابسته است..
شک نکن....نمیدونم چرا یه دفعه ای گفتم:قسم بخور قسم بخور که 

 هیچوقت تنهام نمیذاری.
 شاید دلیلش ترس دوباره از تنهایی بود.

دستامو توی دستاش گرفت و با ارامش گفت:به احساسم قسم که هیچوقت 
تنهات نمیذارم یعنی حتی اگه بخوامم نمیتونم بدون این چشا زندگی 

کنم...اون روزی که توی ماشین بهت گفتم اگه دوسم نداشته باشی میرم رو 
ونم چنین کاری رو انجام بدم.مطمئن یادته اون روز خوب میدونستم نمیت

 باش دیگه هیچوقت نمیذارم این اشکا مهمون چشات بشه هیچوقت.
با صادقانه ترین لحن تمام عمرم در اوج احساس توی چشاش زل زده و 

گفتم:من عشقو باغرور میپسندم با غرورم اعتراف میکنم که...که عاشقانه 
 دوست دارم.

فت:من چاکر غرور سرکار الیه هم توی عمق چشام خیره شد بالبخندگ
 هستم.
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لبخند گشادی روی ل*ب*م نقش بست چشمکی بهش زدم و گفتم:ولی 
 اون روز توی ویال بدجور حالتو گرفتم ها نه؟؟

 تقریبا از همون روز بهم ثابت شد حسم چیه. -
لبخندی زده و گفتم:پس همچینم بهت بدنگذشته تقریبا بهترین روز عمرت 

 بوده.
 اوه اوه تو که از من خودشیفته تری بپا غرق نشی از این همه خوشی. - 

 به جای پاسخ گفتم:راستی یه سوال؟
چی؟؟؟منتظر نگام کرد...چقدر به زبون اوردن جمالت موجود در ذهنم  -

 سخت بود.
طبق صحبتایی که چند روز پیش داخل ماشین به من زدی فهمیدم اولین  -

ست نسبت به من یه حس واقعیه حاال میخوام فرد زندگیتم و واقعا احسا
بدونم اگه شرایط من جوری بود که با سایرین فرق داشتم بازم حاضر بودی 

همونطوری به من ابراز احساسات کنی....منظورم اینه که....چطوری 
بگم...منظورم اینه اگه من در شرایطی قرار داشتم که تو اولین فرد زندگیم 

 و نسبت بهم داشتی. نمیبودی بازم همین حس ر
با تعجب بهم نگاه میکرد با اتمام جملم تعجبش به تردید تبدیل شد 

درفکرفرورفت با کمی تاخیر که برای من به اندازه ی یه عمر طول کشید 
گفت:بستگی به شرایط تو داره ولی فکرنمیکنم این موضوع تغییری در حسم 

هرمردی دوست داره بوجود بیاره هرچند مطمئن نیستم چون درهرصورت 
اولین فرد زندگی خانومش باشه....حاال میتونم ازت بپرسم دلیلت از 

 پرسیدن این سوال چی بود؟
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لب باز کردم تا واقعیت رو بگم ولی یه حسی به اسم ترس از دست دادن 
عشقی که هنوز به دستش نیاورم مانع شد در بین تردید و ترس لبخندی زدم 

در چنین شرایطی قرار گرفته میخواستم بدونم  و گفتم:هیچی یکی ازدوستام
 اگه تو جای طرف مقابل دوستم بودی چه تصمیمی میگرفتی.

 اهان از اون لحاظ حس کنجکاوی زنانه ات تحریک شده بود.-
انگار چیزی یادش اومده باشه گفت:راستی تو مثل همه ی دخترای دیگه 

 خواسته ای شرطی چیزی برای من نداری.
و گفتم:مسئله جدی شد صبر کن یه نوشته دیشب موقع کمی فکر کردم 

 خواب توی گوشیم تایپ کردم مجموع کل خواسته هامه برات بخونم.
هومن کنارم نشست نگاهی بهش کردم و گفتم:اقای رضائی شما همیشه 

 اینقدر زرنگ تشیف دارین. بلند شو برو روی مبل بشین تا بخونم.
 فرق داره تا نری نمیخونم.چه فرقی میکنه خب اینجا یا اونجا؟_-

زیر لب یه چیزی شبیه لجباز گفت و پاشد رفت روی مبل نشست منتظر به 
 ل*ب*م چشم دوخت.

 لبخند خصمانه ای زدم و مشغول خوندن متن داخل گوشی شدم.
اینجانب هستی اتشین اعالم میدارم که برای رضایت در پاسخ به 

در ذیل نام برده  خاستگاری جناب رضائی شروطی دارم که به ترییب
 میشود.

یه خونه ی پانصد متری در طبقه ی پنت هاوس اپارتمان در شمال 
تهران،سکه ی تمام بهار ازادی به میزان سال تولدم البته به سال قمری،یه 
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بیمارستان خصوصی،به عنوان ماه عسل سفر به حداقل هشت کشور 
 خارجی.

شدم کمی سکوت نگاهی بهش انداختم زل زده بود به دهنم ساکت که 
 کردوبعد گفت:تموم شد؟؟

نه دوتا چیز دیگه مونده_چی؟؟؟!!_اینکه همیشه باهام صادق باشی و  -
 البته دوسم داشه باشی.

 مشکوک نگام کرد و گفت:احتماال ماشینو طال رو جا ننداختی؟ 
اهل طال نیستم ماشینم که ماشینای خودت هست دیگه احتیاجی نیست  -

 ید قبل از عقد به نام من بزنیشون.دوباره بخریم فقط با
هستی داری جدی حرف میزنی؟؟؟یعنی اگه من این چیزا رو به نامت  -

 نزنم حاضر نیستی باهام ازدواج کنی؟
با لحن کامال جدی گفتم:وا بهم میخوره شوخی کرده باشم نمیخواد االن 

 جواب بدی وقت برای فکرکردن داری.

ست همه شرطات قبوله...قبل از کامال جدی گفت:نیازی به فکرکردن نی
عقد همه ی چیزایی رو که خواستی به نامت میزنم وقتی بگم دوست دارم به 

این راحتیا نمیزنم زیرش.فقط میخوام از یه چیز مطمئن بشم حست چقدر 
 نسبت به من واقعیه؟

لبخندی زدم توی چشاش خیره شدم و گفتم:فک کن یه نفر به خاطر این 
 ج کنه.چیزا حاضر بشه ازدوا

 کمی بهم نگاه کرد و گفت:منظورت چیه؟
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منظورم اینه که در تمام شروطم تنها دوتای اخرش حقیقت داره من اگه  -
بخاطر پول میخواستم با تو ازدواج کنم توی خونه ی داداشمم میتونستم همه 
ی این چیزا رو به دست بیارم...این شروط مضحکو خوندم تا بعده ها که به 

گردیم با یاد این خاطرات کمی بخندیم من فقط یه چیز این لحظات برمی
ازت میخوام هومن...اینکه در هیچ شرایطی بهم دروغ نگی و هرزمانیم که 

حس کردی احساست نسبت بهم تغییر کرده یا کمتر شده صادقانه بهم بگی 
تا به فکر چاره ای بیوفتم همین!!میتونی این دوشرطو برام عملی کنی؟؟من 

ی توی زندگیم کشیدم میخوام این وصال باعث بشه تمام اون سختیهای زیاد
سختیها رو فراموش کنم پس بهم قول بده که هیچوقت بهم دروغ نگی نذار 

 هیچوقت از انتخابم پشیمون بشم.
نمیدونم چرا ولی حس کردم نگاهش رنگ ترس گرفت ولی لحنش هیچ 

در ضمن  بویی از ترس نمیداد درکمال ارامش گفت:باشه بهت قول میدم
میخوام بدونی با این دوشرطتت خیلی ارزشت پیشم بیشتر شد تازه دارم به 

 خصوصیات اخالقیت پی میبرم....فقط یه چیز؟؟
چی؟؟_من معتقدم گذشته ی هرفرد به خودش مربوطه بنابراین اگه در  -

مسیر زندگی یکی از اتفاقای گذشته گریبانگیرمون شد نباید اون یکیو به 
 م کنیم...قبول؟دروغ گفتن مته

سرمو تکون دادم ولی راستش معنی حرفشو نفهمیدم مگه توی گذشتش چی 
 وجود داشته؟
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رو به هومن گفتم:خب دیگه جناب رضائی بلند شین بریم فکر کنم نیم 
 ساعتی هست که داخل اتاقیم.

از جاش بلند شد در روباز کرد خواست بیرون بره که با صدام سرجاش 
 ایستاد.

جناب ولی مثل اینکه غرور بیش از حد باعث شده یادتون  من:عذرمیخوام
 بشه خانوما مقدم ترن.

با تعجب بهم خیره شد لبخندی بهش زدم و از اتاق بیرون اومدم لحظه ی 
 اخر صداشو شنیدم که گفت:خدا عاقبتمو بخیر بگذرونه.

شونه ای باال انداختم و درحالیکه خنده ی پررنگی روی ل*ب*م نقش بسته 
 سمت پایین رفتیم. بود به

 روزبعد...((9))
باایستادن ماشین چشاموبازکردم باخنده ملیحی که خستگی چاشنیش 

 بودگفت:رسیدیم.
به چشای پف کردش)ازشدت خستگی و بی خوابی(خیره شدم لبخندی 

 نثارش کردم:نمیای تو؟
سرشوتکون داد:نه دیگه برم یه سری ازکارای شرکت مونده انجام 

 فردات باآرایشگربدم....راستی قرار
 ساعت چنده؟.....میام دنبالتون.

 خندیدم:پس میخواستی نیای شاداماد.؟؟؟
یه تای ابروشودادباالبالحن حرص درآوری گفت:نمیشه باتاکسی برین من 

 یکم بیشتربخوابم؟
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زدم به بازوشوشاکی گفتم:هومن اذیت نکن دیگه!!!بهت خبرمیدم کی بیای 
 دنبالمون.

شتم گفتم:نمیشه االن بری خونه استراحت کنی درحالیکه کیفموبرمیدا
 تافرداخسته نباشی؟

باحالت بدجنسانه ای گفت:معلومه خیلی نگرانمی ها؟؟؟کارم بیشتر از یه 
 ساعت طول نمیکشه بعد میرم خونه خیالت راحت.

 درماشینوبازکردم: میگم میخوای بیا تو یه چای بخور بعد برو.
 یشه.چیه از همین االن دلت داره تنگ م -

با حرص بهش نگاه کردمو گفتم:هزار بار بهت گفتم یکم از این خودشیفته 
 بودنت کم کن جناب

 دستشو روی چشمش گذاشت و گفت:چشم دیگه؟؟؟
دیگه هیچی فقط وقتی رسیدی خونه یه اس به من بده مطمئن بشم سالم  -

 رسیدی با این وضعی که من میبینم فکر کنم توی شرکت خوابت ببره.
میخوام خانوم دکترمعموال خانوما باید به اقایون اس بدن و خبر سالم عذر -

 رسیدنشو اطالع بدن درمورد شما این قانون فرق میکنه؟
خیر جناب فلسفه دان...تنها چیزی که باعث این تفاوت میشه  -

عشقه؛عشق همه چیزو متحول میکنه نگرانی خانومو اقا نداره وقتی یه نفرو 
 نش میشی...افتاد؟؟خیلی دوست داری نگرا

نگاه عاشقانه ای کرد)توی این یه هفته خوب معنی این نوع نگاها رو شناخته 
 بودم(گفت:عاشق این تفسیرای قشنگتم.
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پاسخ این نگاه سرشارازعشقش فقط میتونست یه لبخندملیح باشه)البته 
 تاروزیکه عقدمیکنیم(.

اط یکه وارد حیخداحافظی کوتاهی کردم پیاده شدم آهسته دروبستم تا زمان
 نشدم همونجا ایستاد بعد صدای ماشین نشون از رفتنش بود.

باخستگی خودموتقریباپرت کردم روی مبل )خونه درسکوت کامل فرورفته 
بوداینطورکه معلومه هیچ کس جزسمیه خانوم خونه نبود(یه مدتی کوتاه 

 چشاموبستم به اتفاقات این چندروزاخیرفکرکردم.
ه حقیقت تبدیل میشه،همه اون چیزایی که یه روزی چقدرزودهمه چی داره ب

واسم آرزوی محال بود...توی افکارخودم بودم که صدای سمیه خانوم 
 اومد:هستی چرااینجاخوابیدی؟ 

آهسته گفتم:خستگیه این چندروزاینقدرزیادبودکه دیگه نایی ندارم ازجام 
 بلندشم برم توی اتاقم.

اهومن خوشبخت صدای خندشوشنیدم:عوضش مطمئن باش باآق
 میشی....راستی حلقه خریدین؟

نشستم بهش زل زدم:آره امروزبه قصدخریدحلقه که فراموش کرده بودیم  
 رفتیم بیرون.

 باشوق ذوق گفت:بیارببینم.
انرژیه سمیه خانوم اینقدرزیادبودکه به منم منتقل شدباشادی بلندشدم 

 مخمل مشکیازکیفم دوتاجعبه مکعبی شکل یکی مخمل قرمزاون یکیش 
 بودکشیدم بیرون.
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درجعبه قرمزروبازکردم با،بازشدنش یه حلقه پرازنگین طالسفیدمیون جعبه 
 خودنمایی کرد.

)بااینکه دوست داشتم حلقه ازدواجم کامالساده باشه اما این یکی سلیقه 
هومن بودنمیخواستم ناراحت شه برای همین باجون دل ازانتخابش استقبال 

 یدیم.(کردم همون حلقه روخر

حلقه هومنم که به انتخاب من بود)یه رینگ ساده(نشونش دادم بعدازکلی 
تعریف تبریک ازجانب سمیه خانوم ازش تشکرکردم ازجام بلندشدم به 

 سمت اتاقم رفتم.
مانتوموبایه لباس راحتیه گشادسفیدعوض کردم خواستم برم توی تخت 

خت توی اتاق کمی استراحت کنم که دربه شدت بازشد مارال خودشواندا
باخنده گفت:وای هستی باورم نمیشه باالخره داری سرسامون میگیری...یه 

مدت طوالنی ب*غ*لش کردم آغوشش وبوی تن شوخیلی دوست داشتم 
فکراینکه دیگه ازاین به بعدهمه چیززندگیم تعقیرمیکنه من بایددرکناریه 

شخص دیگه بایه جنس دیگه زندگی کنم داشت دیوانم 
ایایدازاین به بعدیه هستی جدیددیگه بسازم باخصوصیت میکرد...مصلم

 های جدید
یه لحضه دلم به حال خودم سوخت ازاول نوجونیم مدام بایدیه هستی 

جدیدبسازم تامیام عادت کنم دوباره یه چیزی موجب تعقیرم 
میشه....خوشحال بودم خیلی اماته قلبم یه جورایی یه غم عمیق ریشه کرده 

ودمامان باباوتنهابرادرم بودآخه همشون دلشون بود،اونم ناشی ازنب
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میخواست منوتوی لباس عروس ببینن....گفتم لباس عروس یادآیدا افتادم 
نمیدونم چه حالی میشه وقتی بفهمه من مزدوج شدم اون توی جشنم 

حضورنداشته....بایداعتراف کنم نیمی ازغم توی دلم منشا میگرفت 
تمام آرزوهام.....برای اینکه  ازنبودآیداکه حضورش خالصه میشدتوی
 بیشترازاین درگیرگذشته افسوس بارم نشم

 باخنده گفتم:مارال کی اومدی من نفهمیدم؟
همینطورکه به سمت درمیرفت باخنده گفت:اونش به توربطی نداره 

وقت آرایشگاه 9بگیربخواب که صبح ساعت
 پائین باشی.8:30داری.....تاکیدوارگفت:

 ه تونمیای؟فوری پرسیدم:پس توچی مگ
 چراولی یکی دوساعت بعدتوبانوشین خانوم میایم.-

مارال رفت منوبایه دنیاخاطره های خوب بدازگذشته حال 
 تنهاگذاشت...غرق شدم در گذشته ام.

گذاشتم ذهنم برای اخرین بار به هرجایی که دوست داره سفر کنه میگم 
شه من برای همی اخرین بار چون از این به بعد خیلی چیزا تغییر میکنه فردا

میشم یه زن متاهل و مسئول نسبت به همسرم پس این اخرین باریه که 
 میتونم به هرچیز که دوست دارم فکرکنم.

سفرکردم به نوجونیم به اولین روز تابستون سال دوم دبیرستان،به سفر شمال 
به مغازه ی کنار خیابون به بیرون اومدنم از داخل مغازه و مواجه شدن با 

 صحنه ی عمرم به تنهائیهای بعدش. بدترین
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سفرکردم به جوونیم به وابستگیم به ایدا به شب عقد ایدا به نامزدی خودم با 
 مهرداد مهردادی که حدوده یه ماهه ندیدمش.

ذهنم ناخوداگاه پر کشید به اون روز داخل خونه که مهرداد جلوم زانو زد و 
 اون حرفا رو بهم گفت.

 ه زده توی چشای مهرداد......به جواب خودم به اشک حلق
و در اخر به حال زندگیم رسیدم به خودم که از فرط تنهایی درگیر عشق 

 شدم...
زندگی جالبی داشتم همش خالصه شده بود در تنهایی و تنهایی امیدوارم 

 این عشق زندگیمو متحول کنه.
دا صلبه ی تخت نشستم تازه رفته بودم تو فاز خاطراتم با ایدا که گوشیم به 

در اومد به خیال اینکه هومنه بدونیکه به شماره نگاه کنم با شادی جواب 
دادم:جون دلم عزیزم...بهت گفتم بیا تو قبول نکردی حاال هنوز نرفته زنگ 

 زدی. 
صدای پر از غم مردانه اش باعث شد مثل بمب از جام بپرم.ذهنم شروع به 

 تحلیل کرد اینکه صدای...
 تونستم هیچی بگم.زبونم قفل کرده بود نمی

 به ارومی سالم کرد اما من الل شده بودم صداشو شنیدم.
_هستی هنوز پشت خطی!!!زنگ زده بودم تبریک بگم....بامکث 

 گفت:تبریک میگم،امیدوارم لیاقتت روداشته باشه.
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سکوت کرده بودم نمیتونستم هیچی بگم واااای خدا چرا به مخاطب نگاه 
 نکردم.

شنیدم بعد از اون گفت:باز رفتی تو هپروت صدای لبخند مصنوعیشو 
 عروس خانوم الوووووووکجایی؟

غم توی صداش وقتی کلمه ی عروس خانومو به زبون اوردجیگرمو به اتیش 
 کشید به سختی گفتم:الو.....مهرداد تویی؟

 اره ببخش اگه میدونستم منتظر تماس کسی هستی مزاحمت نمیشدم.-
 نیست من فقط...فقط.نه نه به هیچ عنوان اینطور  -
 نیازی نیست چیزی بگی. -

جز سکوت نمیتونستم هیچ کار دیگه ای انجام بدم صداشو شنیدم که 
گفت:زنگ نزدم مزاحمت بشم فقط میخواستم بهت تبریک بگم....مطمئنم 

با هومن خوشبخت میشی خیلی خوشبخت چون لیاقتشو 
کسی لیاقت با داری.....خوشحالم که هومنو به عنوان همسر برگزیدی هر

 توبودن رو نداره.
 مهرداد من واقعا نمیدونم چی باید بگم... -
گفتم که نیازی نیست چیزی بگی ابجی خانوم...زنگ زدم ازت یه چیزی  -

 بپرسم.
 چی؟؟؟؟_ میخواستم بپرسم راجب گذشته ات چیزی به هومن گفتی؟ -
 هنوز نه؟؟؟-
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 شد:یعنی چی نه؟میدونیبه یکباره تمام غم توی صداش به تعجب تبدیل 
داری چی میگی تو فردا مراسم عروسیته بعد هنوز به هومن راجب گذشتت 

 توضیح ندادی.
دلیلی ندیدم گذشته ی زندگیمو براش توضیح بدم گذشته ی هرکس به  -

 خودش مربوطه.
بله ولی نه در اینجور مواقع هستی حق هومنه این مسئله رو بدونه میدونی  -

مسئله رو بفهمه چی به سرزندگیت و اعتمادی که نسبت اگه بعده ها این 
بهت داره میاد...هستی اینکارو نکن هنوزم دیر نشده یه قرار باهاش بذار 

 همه ی واقعیتو بهش بگو.
خواهش میکنم مهرداد تمومش کن به اندازه ی کافی در اینباره با داداش و  -

 مارال بحث کردم تو دیگه به جمع اونا اضافه نشو.
ناراضایتی گفت:ولی....با کمی مکث گفت:باشه ولی امیدوارم هیچوقت با 

 از این کارت پشیمون نشی فعال کاری نداری؟
 نه فردا میبینمت. -

با لحن پرحسرتی گفت:اره فردا توی لباس عروس باید دیدنی باشی بی 
 صبرانه در انتظار فردام خداحافظ.

اومدم صدای بوق  نمیدونم من درجوابش چی گفتم فقط وقتی به خودم
 ممتد توی گوشم پیچیده بود و من همونطور گوشی به دست ایستاده بودم.

به تصویر خودم توی اینه خیره شدم لعنتی نباید اینطور میشد حس کردم  
 دلش شکست باید قبل از پاسخ دادن به شماره تلفن نگاه میکردم.
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الف دم هومن بودبرخیه بار دیگه تلفنم به صدا دراومد اینبار مخاطبو نگاه کر
 بار قبل کامال سرد پاسخ دادم.:الو....بله؟؟؟

 سالم خانوووووم خوبی؟ -
 ممنون کاری داشتی؟ -

 _چیزی شده هستی؟؟
 _نه چیزی نشده چطور؟

_پس چرا صدات گرفته است؟؟تو که تا نیم ساعت پیش خوب بودی چی 
 شد یه دفعه ای؟؟

یخوام م سرم درد میکنه مبا کالفگی گفتم:گفتم که چیزی نیست فقط یه ک
 بخوابم اگه کاری نداری قطع کنم.

لحن اونم جدی شد و گفت:نه همینطوری زنگ زدم ولی انگار زمان 
 مناسبی نیست کاری نداری؟

 نه خداحافظ....بدونیکه منتظر پاسخی از جانب اون باشم قطع کردم. -
چه تلفنو انداختم روی تخت و خودمم نشستم روی مبل...تازه فهمیدم 

غلطی کردم عالوه بر اشتباهم نسبت به مهرداد عصبانیتمو سرهومن تخلیه 
 کرده بودم.

زیاد به حرفای اطرافیانم نسبت به گذشته اهمیتی نمیدادم دلیلی نداشت 
گذشتم رو برای کسی بازگو کنم از این به بعدش مهم بود که باصداقت پیش 

 میرم.
هیچ تردیدی شماره ی هومنو پشیمون از رفتارم گوشیمو برداشتم و بدون 

 گرفتم...بعد از سه بوق پاسخ داد.
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 هومن:الو جانم؟....
اصال انتظار این برخوردرو نداشتم فکرمیکردم االن هومن قهر کرده و باید 

 منت کشی کنم ولی برخالف تصورم خیلی مهربون جواب داد.
 من:سالم.

 یکنه.علیک سالم خانوووم چی شد سرتون خوب شد یاهنوزم درد م -
هومن من واقعا معذرت میخوام یه دفعه ای اعصابم به هم ریخت برای  -

 همین با تو اونطوری صحبت کردم ناراحت شدی؟؟؟
ناراحت شدم ولی بهت حقم میدم اخه هرخانومی چند روز قبل از  -

ازدواجش یا به افسردگی و یا به پرخاشگری دچار میشه یه مرد خوب باید 
درک کنه دیگه نه؟بهت حق میدم خستگی این چند خانومشو در این مواقع 

 روز روت فشار اورده بهونه گیرشدی.
خوشحال بودم از اینکه به راحتی میتونست حالمو درک کنه و حتی از راه 

دورم ارامششو به منم تزریق کنه:ممنون از اینکه اینقدر خوب درکم 
 اینجا باشی.8:30میکنی،راستی هومن مارال گفت ساعت 

 ه باهم صحبت کردیم و بعد از قطع تلفن،یه حمام حسابی کردم.یکم دیگ
بعداونم بی توجه به اینکه شام نخوردم به تخت پناه برده و به خواب عمیقی 

 فرورفتم.
. 

باصدای مارال که تقریبابه فریادشباهت داشت چشاموبازکردم گفتم:چی 
 شده چرادادبیدادمیکنی؟
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الوقت آرایشگاه داری...خوب شاکی گفت:یه نگاه به ساعت بندازپاشومث
شد دیشب تاکیدکردم وگرنه معلوم نبودکی دل ازتخت خوابت بکنی.... 

روی تخت نشستم بهش زل زدم بالبخندشیطنت آمیزی گفت:گرچه ازاین به 
 بعدکه ازدواج کنی بیشتراوقاتتو روی تخت میگذرونی.

بادیدنم نمیدونم قیافه ام دراون لحظه چه شکلی بوداماهرچی که بودمارال 
 باصدای بلندی زد زیرخنده

بودیعنی فقط 8فکرکنم حسابی سرخ شده بودم....به ساعت نگاهی انداختم
نیم ساعت برای حاضرشدن وقت داشتم....تقریبامیشه گفت هجوم بردم به 

سمت سرویس های بهداشتی دست صورتموشستم مسواک 
یون سفیدازمزدم....موهاموبه سرعت بادشونه کردم بستمشون یه مانتوشلوار

لباسام انتخاب کردم پوشیدم....به همراه کتونیای سفیدم،یه شال مشکی 
 انداختم سرم.

بعدازبرداشتن تمام وسایل الزمه اتاق روترک کردم.....سرم گیج 
 شد،دستموازنرده های راه پله هاگرفتم

چندلحضه چشاموبستم یقین داشتم ازشدت استرسه یه نفس عمیق کشیدم 
 م:چندبارزمزمه کرد

 یه شب معمولیه مثل تمام شبای دیگه تنهافرقش حضورهومن درکنارته.
داشتم زیرلب باخودم حرف میزدم که باصدای .خندم گرفته بودازافکارم

داداش چشاموبازکردم زل زدم توی چشاش لبخندشیطنت آمیزی روی 
 ل*ب*ش بوداماته نگاهش روکه میکاویدم یه غم محسوسی بود
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عث شدبه یادبیارم ازاین به بعدقراره توی چه غمی که برای یه لحضه با
 زندگیه»مسیری قراربگیرم

حاالدیگه دارم صاحب یه زندگیه مستقل میشم «مشترک درکناریه مرد 
 زندگیه ایی که برام حکم یه جورشروع دوباره روداشت.

به آرومی گفت:هستی یعنی باورکنم دیگه داری میشی یه خانوم مستقل،بایه 
 زندگیه جدید.

ی باورکنم که....میون حرفش اومدم بااخم گفتم:نه داداش باورنکنیدمن یعن
هرجابرم بازم برمیگردم قول میدم ازفردا،بازم منومدام ببینیدفکرکردیدمن 

 میذارم شماتنهابدون من لحضه هاتونوبگزرونید...من...
میون حرفم اومدخندید:هستی بسه دختر باشه قبول بیاماکه نگفتیم حق 

 !اصال این اتاقنداری بیای!!
)به دراتاقم اشاره کرد(نمیذارم کسی دست بهش بزنه هرزمان دلت واسه 

مجردیت تنگ شدبیاهومن بامن.....ازطرزحرف زدن داداش خندم گرفت 
لپشوکشیدم همینطورکه میرفتم پائین گفتم:اجازه هومنم دست منه 

 بعدشمامیخوایدواسه من ازاون اجازه بگیرید.
 صداشوشنیدم:خداعاقبتشوبه خیرکنه.

به زورمارال کمی صبحونه خوردم البته تاحدودی انگارهیچی نخوردم چون 
 مدام توصیه میکرد
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چیکارکنم....بایه خداحافظی کوتاه ازدرخونه زدم بیرون به محض بیرون 
اومدنم برام بوق زدباخنده سوارشدم...باصدای شادی گفتم:سالم 

 حرفمونگفتم زل زدم توی چشای مشکیشبــــه......ادامه ی 
 بالبخندمهربونی گفت:به کی؟

 چشاموریزکردم باشیطنت گفتم:به خروس بی محل.
 یه تای ابروشودادباال:ِاِاِاکه اینطور....خیلی خوب باشه.

ماشینوروشن کرد راه افتاد،دلم نمیومدبیشترازاین اذیت اش کنم برای همین 
 پشت اولین چراغ قرمز

 کردم گفتم:به نفسم. باخنده روبهش
 برگشت باتعجب بهم خیره شد:چــی؟؟؟

 تویه حرکت لپشوب*و*سیدم باخنده لوسی گفتم:سالم به نفسم.
 خندید:آهان ازاون لحاظ....خیلی خوب باشه بخشیدمت اینقدراصرارنکن.
 ماشینوبه حرکت درآورد:حیف که قلب مهربونی دارم وگرنه نمیبخشیدمت.

 تاچه حدشازده پسر.اوهووووو....خودشیفتگی -
خواست حرف بزنه که گوشیش به صدا دراومدمشغول شد...اه لعنت به این 

 گوشیاکه هرزمان خواستیم 
 یکم باهم حرف بزنیم یه چیزی مانع شد.

پیاده شدم گفتم:کارم تموم شدبهت زنگ میزنم.....باشه ایی گفت 
 خداحافظی کرد،رفت.

. 
 وس خانوم.باصدای آرایشگرکه میگفت:کارت تموم شدعر
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چشاموبازکردم،روبه روم یه آینه خیلی بزرگ بودبلندشدم به خودم خیره شدم 
 اصالباورم نمیشدکه این

من باشم ابروهای اصالح شده نازک،سایه مسی رنگ پشت چشم به خوبی  
خودنمایی میکردرنگ چشاموبه نمایش میذاشت....به ل*ب*ا*م خیره 

 ژلب(.شدم)خودمونیم رنگ قرمزعجب رنگیه واسه ر
موهام به ساده ترین شکل ممکن پیچیده شده بودیه طرفه جمع شده 

بودامازیبایی خیلی خاصی داشت واین زیبایی زمانی تکمیل شدکه لباس 
 سفیدعروس روبه کمک مارال تنم کردم.

یه لباس سفید دکلته باچین های عروسکی که باالتنه اش پوشیده شده 
گ بایه شیفون که البه الی موهام بودازکاردست های فوق العاده ظریف قشن

 کارشده بودیه تاج ساده ظریف روش قرارگرفته بود.
 آرایشگر:خوشت اومدعروس خانوم؟

 بالبخندبهش خیره شدم:مگه میشه کسی بتونه ازکارشما ایرادبگیره.
همه خندیدن مارال جلواومدباچشای نمناک منودرآغوش کشیدباهمه 

 دونی که خیلی دوست دارم.وجودبه خودم فشردمش زیرلبی گفتم:می
خودشوازم جداکردبالبخندگفت:توهم میدونی که دراون خونه همیشه به 

 روت بازه مگه نه؟
سرموتکون دادم لبخندزدم:پس فرداکه اومدم برام قرمه سبزی درست 

 میکنی؟
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مارال:ای نمیری که تو روزعروسیتم آدم بشونیستی....هنوزنرفته میخوای 
 برگردی.

باصدای نوشین جون به خودمون اومدیم:باباماهم هستیم ها،هستی جان  
 مثال من مادرشوهرتم.

رفتم جلوکنارش ایستادم ازب*غ*ل شونه هاشوتوی دستام گرفتم 
 گفتم:شماکه تاج سربنده هستین.

 همه زدن زیرخنده نوشین جون ب*غ*لم کردتبریک گفت.
با اس ام اسی که برام یه بیست دقیقه بعدصدای بوق ماشینش همزمان شد 

 فرستاد:خانومم حاضری؟؟؟
 یه لبختد زدم و فقط یه ایکن ب*و*س براش فرستادم.

به نوشین خانوم اطالع دادم که هومن دم دره اونم خیلی فوری رفت 
 تاهومنوبه داخل راهنمائی کنه

دقایقی بعدنوشین خانوم به همراه هومن که یه دست کت شلوارمشکی براق 
 کروات مشکی پوشیده بود،اومد داخل.باپیراهن سفید

توی یک لحضه صدای دست سوت همه فضاروپرکرد،منکه سرم پائین 
بودفقط به یه نقطه خیره شده بودم وقتی به خودم اومدم که هومن دست گلی 

 ازگل های رزسفیدقرمزمقابلم گرفته بود.
 لبخندی زدم متقابالخندید گفت:سالم به خانومیه خودم.

 د،پشت چشمی نازک کردم گفتم:علیک سالم،شاداماد.لبخندم گشادترش
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صدای مارال نوشین خانوم مانع ادامه حرفمون شد:دیرشدهنوزآتلیه هم 
نرفتید...نوشین خانوم روبه من گفت:عروس گلم یه چندساعتی به همسرت 

 مرخصی بده بعدازاون تاآخرشب باهم باشین.
خودم بودم که  همه زدن زیرخنده امامن سرخ شدم عین لبو...توی حال

 مارال حجاب روانداخت روی سرم زیرلبی گفت:خوشبخت بشی عزیزم.
خواستم جوابشوبدم!!!امایه دفعه گرمیه دست هومنوکه دستموتوی دست 

 گرفته بوداحساس کردم.
چشاموبستم باهمه وجودخداروشکرکردم بخاطراینکه باالخره بعداین همه 

م میفهمم که چرامیگن پس سختی به این آسونی به عشقم رسیدم تازه دار
هرسربلندی یه سراشیبی هم هست...سراشیبه زندگیه من عشق به هومن 

 بود.
. 

حجابم هنوز روی صورتم بود،ازلحضه ایی هم که نشسته بودیم توی ماشین 
یه حس خیلی خاص وتازه روتجربه کردم داشتم به همه چی فکرمیکردم به 

برام افتادچه خوب چه تمام اتفاقاتی که توی این چندین سال اخیر
بد...باوجودهمه اتفاقات غم انگیزی که برام افتاده بوداما امروزبرخالف 

روزهای گذشته ازعمرم خیلی خوش حال بودم تنهاناراحتیم نبودآیداجونم 
 بودکه به وضوح احساس میشد

یعنی واقعاوقتی برگرده بفهمه من مزدوج شدم چه واکنشی نشون 
ودم احساس کردم حجابم کشیده شد روبه میده؟.....توی حال خودم ب
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عقب)چهره ام کامالآشکارشد(برگشتم باتعجب به هومن که میخندیدخیره 
شدم گفت:چیه؟....خوب میخواستم قبلی که برسیم آتلیه یه دل سیرببینمت 

 اشکالی داره.
سکوت کردم ادامه داد:خوب اونجاکه نمیشه راحت دیدبزنمت،یعنی 

 ارنعکاسهادست ازسرمون برنمید
توی مجلسم که مطمئنم وقت پیدانمیشه....آخرشبم که دیگه....میون 

 حرفش پریدم:هومــــن!!!!!
زدزیرخنده:چیه چرافکربدمیکنی میخواستم بگم آخرشب آرایشت خراب 

 میشه.
 خندیدم:پس که اینطورحاالدیگه من منحرف شدم آره؟

 :گفتبجایکه جوابموبده یه نگاه خیلی خاص بهم انداخت بالحن خاصی 
 میدونستی رنگ رژت همرنگ گلهای دسته گلته؟

برایکه اذیت اش کنم گفتم:االن فهمیدی!!!!فکرمیکردم زودترازاین متوجه 
 بشی.

درکمال تعجب دیدم یه جا ایستادبرگشت سمتم بهش خیره شدم یه 
لبخندشیطنت آمیز زدآهسته خودشوکشیدبه سمتم باتعجب گفتم:داری 

 دیر....قبلی که حرفم تموم شه چیکارمیکنی چرا راه نمیوفتی
بایه حرکت حجابمواز روی سرم کشیدپائین دستشوانداخت دورگردنم 

بالبخندگفت:دیرنمیشه نگران نباش.....بهت زده ازحرکتش گفتم:هومن ما 
 االن کنارخیابونیم ها.
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با اون دست دیگش چونموگرفت برگردوندسمت خودش:ازبیرون چیزی 
 دیده نمیشه.

زل زده بودبه اجزاصورتم مونده بودم بایدچیکارکنم،خوب راستش تابه حال 
 توی این موقعیت قرار نگرفته بودم یه 

ندایی ازدرونم گفت:پس امشبومیخوای چیکارکنی؟امشب که نه کسی 
هست نه میتونی جایی بری....ازافکارخودم خندم گرفته بودقبلی که بخوام 

*م احساس کردم...تموم بدنم گرم لبخندبزنم گرمیه لب هومنوروی ل*ب
 این شکل منومیب*و*سید. شده بود،اولین باربودکه یه نفربه

دستام شروع کردبه لرزیدن نفس کم آورده بودم نمیدونستم 
بایدچیکارکنم،همیشه ازاینکه یک نفرتا این حدبهم نزدیک بشه 

بخوادمنوبب*و*سه متنفربودم،اماحاالیه نفرداره واقعامنومیب*و*سه پس 
چرانمیتونم هیچ واکنش نشون بدم؟وبرخالف انتظارم وجودم 

 پرشدازاحساس های ناشناخته.
باالخره خیلی آهسته خودموکشیدم کنارسرموانداختم پائین امامیتونستم  

چهره هومن روازطرزحرف زدنش خنده هاش تجسم کنم ....خیلی آهسته 
 گفت:چیزی شد؟

 سرموتکون دادم:نه فقط ترسیدم رژم پاک شه.
وباره چونموبرگردوندسمت خودش نگاشودوخت توچشام:پاک د

 نمیشه،مطمئن باش.
 خدایا این چرا اینقدر زودخودمونی شد،چرا اینجوری میکنه،...اهسته گفتم:
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 ازکجامیدونی؟تومگه اونجابودی ببینی آرایشگرچی استفاده میکنه؟
 خندید:نه نبودم...امامیدونم که میگم....یکم سکوت کردادامه داد:رژت

 س.ک.س.ی.ه....برای همین پاک نشد،توهم نمیخوادنگران باشی. 
یعنی به معنای واقعی ازخجالت آب شدم راست میگن ازآن نترس که های 

 هوی دارد،ازآن بترس که سربه توداردحکایت هومنه واقعا.
. 

به کمک هومن ازماشین پیاده شدم قبلی که کسی ماروببینه باهم وارداتاق 
 اغ بودعقدکه یه گوشه ازب

شدیم....روی مبل نشستم یابهتره بگم لم دادم،خدایی که خیلی خسته 
کننده بودمخصوصالحضاتی که بایدبه دروغ ادا درمیاوردی تاعکاس ازت 

 عکس بندازه،هم خنده داربودهم کسل کننده.
گذشته ازاون این دوهفته حسابی ُرسم کشیده شد...صدای هومن باعث 

 شدازافکارم فاصله بگیرم:
 م مارال خانوم ما اومدیم توی اتاق عقدیم....باشه خداحافظ.سال-

چشاموکه بسته بودبازکردم،هومن اون طرف سفره مقابلم ایستاده بودبادیدنم 
 لبخندی زدگفت:

 خیلی خسته شدی؟
فقط سرموبه نشونه منفی تکون دادم)خسته که شده بودم امادلم نمیخواست 

 بروزبدم(:نه چطور؟
 چهره ات یه چیزدیگه ایی رونشون میده.اومدکنارم نشست:ولی 

 عکاساخیلی بعضی جاهااذیتم کردن....با اون ژست های مزخرفشون.-
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خندید:اتفاقاخیلی هم عالی بودکارشون مخصوصامدلهایی که توفضاهای 
 دونفره میگرفتیم.

دراتاق بازشدمارال به یه چهره متفاوت وآرایش کرده اومد داخل پشت سرش 
 لی نوشین خانوم که خی

 تعقیرکرده بودهردوبالبخنداومدن جلوبرای چندمین باربهمون تبریک گفتن.
میون خنده یهویادیه چیزی افتادم بادادگفتم:هییییییییی خاک برسرم یادم 

 شد.
 هومن:چی یادت شد؟ 

 مارال:هستی چیزی شده؟
 نوشین:چراخاک برسرت عزیزم این حرفاچیه.
 قراره سرعقدبندازم دستم.بابغض گفتم:حلقه رویادم شد،حلقه ایی که 

رنگ نگاه نوشین خانوم عوض شدجای خودشوبه نگرانی داد،مارال خیلی 
 سریع گفت:نگران نباشید

االن زنگ میزنم طاهاکه خواست ارسالن مهرساروبیاره حلقه روهم برداره 
 ازخونه.

قبلی که شماره بگیره هومن باخنده گقت:مارال خانوم نیازی نیست،حلقه 
 .اصلی پیش منه

همه برگشتیم متعجب بهش خیره شدیم که گفت:روزی که باهستی رفتیم 
حلقه بخریم فهمیدم بخاطری که به نظرمن احترام بذاره اون حلقه 
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روانتخاب کرداماته دلش یه حلقه ساده میخواست منم وقتی هواس هستی 
 پرت شداون حلقه ایی روکه دوست داشت براش خریدم.

 تمام مدت هواسم جمع بود.ناباورانه گفتم:هومن!!!منکه 
خندید:بله ولی نه اونجوری که باید....یه جعبه ازجیبش بیرون کشیدروبه 

 روم گرفت گفت:
بنظرمن حلقه اصلی اینه نه اون...شاکی گفتم:ولی من اون حلقه ایی 

 رودوست دارم که توبپسندی.
روبه مارال:مارال زنگ بزن به داداش....هومن خیلی سریع گفت:ولی من 

حلقه روبرای توخریدم به مناسبت امروزمیتونی اونویه زمان دیگه  این
 استفاده کنی.

یکم به حرفش فکرکردم،خوب راست میگفت گرچه اون حلقه هم خیلی 
قشنگ پرنگین بوداماهمینطورکه هومن گفت حلقه های ساده 

 روبیشترمیپسندیدم.
تم:حاالکه گفبرگشتم سمتش یه لبخندملیح زدم دستشوگرفتم توی دستم 

تواینطوری دوست داریباشه قبول،این حلقه میشه حلقه ازدواجمون...مرسی 
ازاینکه اینقدرخوب منودرک میکنی به نظراتم اهمیت میدی..خواست حرف 

بزنه که دوباره دراتاق بازشدانبوهی ازجمعیت ریختن توی اتاق که در 
 راسشون

مران که حسابی خوش داداش طاهابه همراه مهرساوارسالن...آقاکامیاروکا
 تیپ شده بود.

 تعدادی ازبزرگای فامیل هومن شون وهمینطورما.
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دقایقی بعدعاقدشروع به خوندن خطبه ی عقدکرد...استرس داشتم نه 
بخاطرخجالت یاهرچیزدیگه ایی بخاطراینکه االن باید دقیقاچی 

 بگم....باصدای عاقدبه خودم اومدم:آیاوکیلم؟
کردم هیچ وقت فکراینجاشونمیکردم منکه  سکوت کردم یابهتره بگم بغض

 مادرپدری نداشتم االن باید
 چی بگم؟...چقدربی کسی سخته،یعنی مامان بابا االن دارن منومیبینن.

عاقدسه باراین جمله رواداکرد اماهرسه بارمن سکوت کردم همه نگاهابه 
سمت من بود،از زیرچشم به هومن که مضطرب نگاهم میکردنگاه 

 ه حتماباخودش فکرمیکنه من پشیمون شدم.کردم...بیچار
صدای قدمای یه نفروحس کردم فکرکردم ماراله امابرخالف انتظارداداش 

 کنارم زانوزدآهسته گفت:
میتونم حدس بزنم سکوتت برای چیه داری به چی فکرمیکنی...اماهستی 

ازقبیل توهزارنفربودن که توی این شرایط قرارگرفتن،همه شونم متوجه شدن 
 نمیتونه اینجابهشون کمک کنه.سکوت 

میدونم سخته امابه این فکرکن ماهم هستیم...هستی ما االن یه خانواده 
 ایم....آیاغیرازاینه؟

برگشتم به چشاش که سرشارازامیدبودخیره شدم آهسته گفتم:درسته مایه 
 خانواده ایم.

باصدای بلندگفتم:با اجازه ی بزرگان توی جمع...مارال جان وداداش طاها 
 بعـــــله.
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همه شروع کردن به دست زدن،داداش ازجاش بلندشدرفت سمت مارال که 
ظاهرش شادبودامامیتونستم درک کنم اونم چقدرتحت تاثیراین موضوع 

 وسکوت من قرارگرفته .
هومن یه نفس عمیق کشیدبهم خیره شدبرگشتم سمتش باخنده گفت:نصف 

 عمرم کردی که.
وانداختم دستش چه حس حال خوبی حلقه روانداخت دستم،منم حلقه اون

بود،یه جورایی هم شادی آوربودهم حسرت بار....شادبودم چون به عشقم 
رسیدم اماحسرت میخوردم که چراکسایی که ازصمیم قلب دوسشون دارم 

توی جمع حضورندارن تاعوض شدن مسیرزندگیه هستی روکه تمام 
 لحضات عمرش از ازدواج دوری میکردببینن.

شین خانوم به همراه کامران جلواومدن باخنده منودرآغوش آقاکامیارونو
کشیدن تبریک گفتن یه سط طالسفیدبهم هدیه دادن بعدازگرفتن چندعکس 

 کنارایستادن حاالنوبت خانواده من بود.
داداش ومارال؛مهرسا،ارسالن....آره درسته ایناخانواده منن...همه 

 شونوباهمه وجودکشیدم توآغوش
میکردبغضشوپنهون کنه امانتونست درآخرچندقطره اشک مارال سعی 

ریخت امامن باشادی ب*غ*لش کردم زیرگوشش حرفایی زدم که 
 واقعامتوجه خوشبختی اون لحضه من بشه.

بهمون تبریک گفتن داداش کادوئی روکه ازطرف خانوداه عروس بود)یه 
ن اساعت نقره ی خیلی قشنگ(به هومن هدیه کردبرای منم کلیدیه آپارتم

 دوبلکس به همراه سندش واقع در الهیه. 
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همه بهمون تبریک گفتن بعدازاهدای هدایا اومدن جلوتاعکس دسته جمعی 
بگیریم همون لحضه دراتاق عقدبازشدویه نفرخودشوتقریبا انداخت توی 

 اتاق باشادی گفت:نگین که دیر رسیدم؟
 بالبخندبه صورت پرازخنده صنم خیره شدم خواستم جوابشوبدم که

 مهردادبه همراه شیده واردشدن
 نمیدونم چراقلبم شروع کردبه روی هزارکوبیدن دستام یخ بست.

مارال رفت جلوازشون استقبال کرد،اول صنم بعدشیده اومدن جلوتبریک 
گفتن صنم یه جعبه گرفت مقابلمون باخنده گفت:چیزقابل داری 

 نیست..بازم بهتون تبریک میگم براتون آرزوی خوشبختی میکنم
گاه نگام کشیده شدسمت مهردادکه پشت  هردوازش تشکرکردیم ناخودآ
شیده ایستاده بودفقط خیره چهره من بود....میدونستم اینطورنگاه کردن 

دست خودش نبودازطرفی ازروی عمدنبودواسه همین زیرچشمی به اطراف 
نگاهی انداختم ببینم کسی متوجه اون هست یانه که خوشبختانه همه 

بودن....اومدجلوکنارشیده ایستادباخنده گفت:تبریک  توحال خودشون
میگم آقاهومن،هستی دخترخیلی خوبیه مطمئنم میتونیدخوشبخت اش 

 کنید......نگاشوبه من دوخت:امیدوارم خوشبخت بشی.
لبخندزدم تشکرکردم همون لحضه جعبه خیلی ظریف کوچیکی ازکت اش 

 بیرون کشیدگفت:
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رفت طرفم،ازش تشکرکردم همون لحضه به رسم یادبوداینوبرت خریدم....گ
متوجه شوخیای صنم باکامران شدم)خودمونیم این کارمرانم بیش فعالی 

 داره،چقدر زودباصنم خودمونی شد(
. 

به حاضرین توی جمع خیره بودم،انبوهی ازدخترپسرهای جوون نیمی شون 
 ازخانواده هامون بودن

دکه حسابی مجلس مابقی ازدوستان آشناهاکه درراسشون صنم کامران بو
 روگرم کرده بودن.

یه آه کوتاه کشیدم که ناشی ازنبودآیدابودهومن باخنده گفت:چیه نکنه دلت 
 میخوادبریم بر*ق*صیم؟

 برگشتم باخنده گفتم:منکه نه اماتوحسابی مشتاقی ها.
 صدای مارال مانع ادامه حرف شد:خوب حاضرین برین وسط؟

ه تیپشودیدزدم یه پیراهن بلندنسکافبه چهره خندانش خیره شدم یه بار دیگه 
 ایی رنگ که هم خوانیه

جالبی  بارنگ موهای شکالتیش داشت...موهاشم کامالبازبودبرخالف 
 موهای حالت دارمن ل*خ*ت بود.

 سال سن داشته باشه.30خودمونیم امااصالبهش نمیخورد
دقیقه پیست ر*ق*ص خالی شد،آهنگ موردعالقه هومن پخش 5درکمتراز

جایی فهمیدم که روبه دی جی گفت:لطفاآهنگی موردعالقه شد)اینواز
 منوپخش کنیدهمونی که قبالگفتم.(

 روبه روش ایستادم،همزمان باشروع آهنگ شروع کردیم به ر*ق*صیدن. 
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دستاموبانازحرکت میدادم....حرکت دستام همراه شده بودباپشت چشم 
 نازک کردنم.

ورش زدم روبه روش دوست دارم شب تاسحردورسرت بگردم....یه چرخ د
 ایستادم.

 بیت بعدی روباخواننده کنارگوشش زمزمه کردم:
 میدونم توانتخابت اشتباه نکردم.

دوست دارم همین جوری بگم برات میمیرم.....چرخی زدم آهسته رفتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             روبه پائین دوباره اومدم باال.                                                                    

 بگم عاشقت منم توی عزیزترینم؛واسه من شیرین حرفات....
کاش تودستام بمونه دستات....بایه دست لباسموگرفتم با اون یکی 

 دستشووبعدخیلی آهسته چرخیدم.
 واسه من توبهترینی،کاش همیشه توی قلب من بشینی

فکرمیکردم میر*ق*صدباریتم حاالنوبت اون بود،قشنگ ترازاونچه که 
 وکامالمردانه.

 دستاشوگرفت دورکمرم تقریبابلندخوند:
 خانومم توئی بارونم توئی 
 عاشق شو دلم آرومم توئی
 خانومم توئی بارونم توئی 
 عاشق شو دلم آرومم توئی

 تویی یک دونه سرزمین قلب تنهام 
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 توهمون هستی که بودی توی آرزوهام.
 من میلرزه....زل زدم توی چشای مشکیش...وقتی چشماتومیبینم دل 

اینجای آهنگ همه باهم بلندخوندن:بیاخانومی بکن نزاردلش 
 روتنها....نزاردلش روتنها.

 بیاخانومی بکن نزاردلم روتنها....نزاردلم روتنها.
 همه باهم خوندن:

 خانومش توئی بارونش توئی.
 عاشق شو دلم آرومم توئی.

مرده چقدرقشنگ آهنگ روبه ماربط  خندم گرفته بوداین صنم ذلیل
 میدادخانومم رومیگفت خانومش.

 خانومش توئی بارونش توئی. 
 عاشق شو دلم آرومم توئی.

بعد از پایان ر*ق*ص دونفرمون یه اهنگ دیگه پخش شد و همگی باهم 
شروع کردیم به ر*ق*صیدن درکمتر از یک ثانیه همه دورون حلقه زدن یک 

دم روبه روی کامران که هم میر*ق*صید هم به یک با همشون میر*ق*صی
میخندید هم میخندوند ایستادم تا چشش افتاد به من باخنده گفت:ای وااای 

 زن داداش من هومن نیستم کامرانم اشتب گرفتی.
لبخند زدم:اشتباه نگرفتم ولی اگه افتخار نمیدی.....میون حرفم اومد و 

 میشه.گفت:نه خواهش میکنم این افتخار نصیب هرکسی ن
روبه روی هم ایستادیم و شروع کردیم به ر*ق*صیدن جمعیت اینقدر زیاد 

 بود که در یک چشم به هم زدن هومنو گم کردم.
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صدای یه نفر از پشت سرشنیدم برگشتم با دیدن داداش لبخندی زدمو یه 
ب*و*س براش فرستادم...همون لحظه هومنم به جمعمون اضافه شد به 

 داش و مارال مشغول ر*ق*ص شدیم.همراه کامران هومن و دا
زمان زودتر از اونچه فکرمیکردم گذشت و نوبت رسید به شام با خستگی 
دور میزی که جدااز همه ی مهمونا برای ما اماده شده بود نشستیم اینقدر 
ر*ق*صیده بودم که ساق پام درد میکردتا خواستم قاشقمو بردارم صدای 

ین سفره ی مشترکتون فیلم داشته فیلمبردار مانع شد:نمیخواید از اول
 باشید؟؟

باوجودیکه دوست داشتم اما اینقدر خسته بودم که حوصله ی هیچکاری رو 
 نداشتم اخم کردم و باجدیت گفتم:نه نیازی نیست.

 هومن خندید:اتفاقاخیلی هم نیازه این اولین سفره ی مشترکمونه...
 التهای مزخرفی روبهفیلمبردار روع کرد به فیلم گرفتن ما هم هردفعه باح
 دوربین لبخند میزدیم و مثال درحال گفتگو بودیم..

زیر لب زمزمه کردم:َاه این چقدر سیریشه...اگه تا یه دقیقه دیگه نره قسم 
 میخورم کفشمو توی حلقش فروکنم.

 فکرکنم هومن متوجه حرفم شد بالبخند گفت:عروس بی حوصله ی تنبل...
فیلمبردار اتاق رو ترک کرد...انقدر گرسنه متعجب بهش چشم دوختم که 

بودم که بی توجه به حضور هومن مشغول شدم دوسه قاشق خورده بودم که 
با شنیدن صداش غذا پرید توگلوم با بدجنسی گفت:از قحطی که در 

 نیومدی...



 483 انیتر از گر انیگر

دست بردم و نوشابه رو برداشتم یه قلپ خوردم و بعد از قطع سرفه ام زیر 
اشهتهام کور شده بود قاشقمو گذاشتم که بلند زد  چشمی بهش نگاه کردم

 زیر خنده میون خنده گفت:بابا شوخی کردم چراناز میکنی؟؟
برگشتم و برای یه مدتی به چهره ی خندانش خیره شدم یه تیکه از گوشتو به 

چنگال زد گرفت مقابل صورتم لبخندزنان گفت:گرچه تو بدون توجه به من 
ته مطمئنم خیلی گشنته اما من بدون تو دلم شروع کردی به خوردن که الب

 نمیاد غذا بخورم.
چشامو بستم بعد از چند لحظه طعم گوشتیو که با عشق اغشته شده بود 
چشیدم میشه گفت اون خوشمزه ترین ولذیذترین غذایی بود که تابحال 

 خورده بودم.
فقط با عشق خیره ی چشاش شدم شروع کردیم به خوردن اولین غذای 

ون نیم ساعت بعد مارال و نوشین جون دراتاق رو باز کردن باخنده مشترکم
 گفتن:وقتشه راهیه خونه ی خودتون بشین...

از جامون بلند شدیم دسته گلمو برداشتم و دست هومنو توی دست گرفتم 
 وچهارتایی با هم اتاقو ترک کردیم.

هیچوقت فکرشو نمیکردم لحظه های خوش زندگیم به این زودی بگذره 
قعا راست میگن که هیچ شیرینی موندگار نیست زودتر از اونچه که وا

فکرشو میکردم رسیدیم به تاریخ برگزاری جشن و زودتر از اون گذشتن تایم 
 مراسم بود....
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عروس کشونمون همراه بود با دست و جیغ و سوت ماشینای دوربرمون که 
قفه بی وسرنشینای جوونی داشت هیچوقت اون شبو فراموش نمیکنم خنده 

 روی ل*ب*ا*م جاخوش کرده بود.
کمی از شیشه ی ماشین اومدم بیرون)فقط دستی که دسته گل دستم بود 
باسرم بیرون از ماشین بود(یک شاخه از گالی رزم رواز دسته گل بیرون 

کشیدم یه ب*و*س روش کاشتمو انداختم توی ماشین کناری که متعلق به 
رال خودشو تقریبا انداخت روی گل و داداش و مارال بود.مهرسا قبل از ما

برش داشت از شیشه ی ماشین اومد بیرونو شروع کرد به خوندن یه تیکه از 
شعر مورد عالقه اش:ماه شب چارده امشب پیش توکم میاره...یه ب*و*س 

 برام فرستاد.
خواستم جواب ب*و*سشو بدم که چشم افتاد به ماشینی که چهارسرنشین 

درحال ر*ق*ص بودن برگشتم و روبه هومن داشت همشون یه جورایی 
 گفتم:سرنشینای اون ماشینو میشناسی؟؟؟

 باخنده گفت:دوستای دلقک کامرانن و یه رابطه ی جزئی با من دارن.
دوباره نگامو به ماشینشون دوختم کامران راننده بود ولی بیشتر از سرنشینا 

  خندید.میر*ق*صید همون لحظه چشش افتاد به من لبخندی زدم متقابال
. 

صدای در باعث شد برگردم بایه لبخند خبیثانه بگم:جونم عزیــــــزم 
 کاری داشتی؟؟؟

 صدای متعجبشو از پشت درشنیدم:چرا درو قفل کردی؟؟؟
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لبمو زیر دندون گرفتم تا از خنده منفجر نشم:هومن عزیزم میشه یه ساعت 
ک فت، نزدیبه من وقت بدی؟یه کارایی هست که بایدانجام بدم...چیزی نگ

ترشدم گوشموآهسته به درچسبوندم میخواستم مطمئن شم که رفته یانه 
اماهمون لحضه صداشوکه با یه تن خاص بود شنیدم:یه ساعت؟؟؟مگه 

میخوای چیکارکنی که یه ساعت وقت میخوای؟...به ناچارگفتم:میخوام برم 
 حمام آرایشموبشورم....فقط...

 توببینم.میون حرفم اومد:ولی من میخوام آرایش
تعجب کردم مگه این منودرطول مجلس ندیده بودبابهت 

گفتم:هومن.....میون حرفم اومد:خیلی خوب باشه اگه تواینطورمیخوای یه 
ساعت بهت وقت میدم.....خندید،نه آهسته بلند....دلیل این 

خندشونفهمیدم چی بود بی خیال رفتم سمت درآور؛ مقابلش ایستادم به 
بعدازاسکن دقیق خودم یهوچشم افتادبه ل*ب*ا*م چهره خودم خیره شدم 

که باگذشت این همه مدت هنوزم سرخ سرخ بود...بایادآوری ب*و*سه ی 
 هومن خندم گرفت دستی روی ل*ب*م کشیدم.

خواستم اول لباسمودربیارم بعداون یه حمام حسابی کنم امابدبختانه زیپ 
ون ش بیارم ازالباس بیش ازاندازه سفت بودهرچی سعی کردم نتوسنتم در

 گذشته یه ربع ازیک ساعتم گذشته بود.
رفتم سمت دراتاق آهسته بازش کردم)قصد داشتم ازهومن برای بازکردن 

 زیپ کمک بگیرم(.
توی سالن پذیرایی که نبود،رفتم سمت آشپزخونه  امااونجاهم 

نبودبافکراینکه توی اتاق کنار،اتاق مشترکمونه  رفتم سمت اتاق نمیدونستم 
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دربزنم یانیازی به این کارنیست اماباالخره تقه ایی کوچیک به در زدم باید 
 داخل شدم.

ازچیزی که میدیدم شاخ درآوردم این کی رفته بودحمام من که هنوزبیست 
 دقیقه است توی اتاق بودم به ناچار

اومدم بیرون دروبستم....روی مبل وسط سالن نشستم به صفحه سیاه 
 شدم. تلویزیون که خاموش بودخیره

یه مدتی گذشت خسته شده بودم ازانتظار،ازجام بلندشدم مشغول دید زدن 
خونه شدم وسایل خونه به بهترین شکل ممکن چیده شده بود....خونه 

کامال باالنس بود....میدونستم چیدمان خونه سلیقه ی ماراله وگرنه خودم 
ن وی ایکه ازاین عرضه ها نداشتم..میشه گفت حتی یه بارم تا االن پاموت

 خوابه .4متربود؛واقف درزعفرانیه...350خونه نذاشته بودم فقط میدونستم 
اینقدرتوی خونه ول گشتم فضولی کردم که باالخره صدای بازشدن دراتاق 

 اومد؛یقین داشتم هومنه بچم حتم
اباخودش فکرکرده من حمام رفته ترتمیز االن مثل یه حوری مقابلش 

گرفته بودکه صدای متعجب هومن باعث  ظاهرمیشم....ازافکارخودم خندم
شدبرگردم به سمتش وبه چهره ی بهت زداش خیره شم:هستی؟؟؟؟توکه 

 هنوز....
ادامه حرفشونگفت باخنده گفتم:اومدم بگم کمکم کنی زیپ 

لباسمو....یکم سکوت کردم اون کمی خندش گرفته بود....ادامه دادم:دیدم 
 رفتی حمام....اینطوری شد که نشدبرم.
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باحفظ لبخندش قدم به قدم اومدبه سمتم؛منم باهرقدم اون یه حسی تو 
 وجودم شکل میگرفت....روبه روم ایستاد.

انگشتای دستشوآهسته بردمابین انگشتام با لبخندونگاه خاصی 
 گفت:میومدی دم درحمام میگفتی برات بازش کنم.

فقط زل زده بودم توی چشای مشکیش که دراون لحضه داشت رنگ 
ازدست میداد...تاخواستم حرف بزنم دستشوانداخت دورکمرم از خودشو

روی زمین بلندم کرد...همینطورکه میرفت سمت اتاق خواب زمزمه 
 وارگفت:میریم تابرات بازش کنم امایادت باشه یک ساعتت به پایان رسیده.

باپاش دراتاق خواب روبست توی تاریکی زل زدتوی چشام....آهسته 
 بگیرم. گفتم:میخوام برم دوش

تن صداش وهمینطورحالتاش تعقیرکرده بود به وضوح میتونستم اینوازتوی 
 چشاش ببینم منوگذاشت روی زمین

امادستاش هنوزدورکمرم بود سرشوخم کردبه آرومی کنارگوشم زمزمه  
 کرد:ولی من هنوزچهرتودقیق ندیدم.

 چرامیخوای بری حمام؟
...گذشته ازاون من چون واقعانیازدارم یک مدت زیردوش آب بایستم.-

 دوست دارم مثل توتمیزباشم.
دست کشیدروی گونه های سردم:یعنی اگه من بهت بگم من همینطوری 

 میپسندمت بازم دوست داری بری حمام؟
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سکوت کردم فقط زل زدم بهش  به آرومی زیپ لباسموکشیدپائین یه لحضه 
ع بحول شدم متعجب باچشایی گردشده بهش خیره شدم که گفت:فقط یه ر

 وقت داری تابری حمام.
لبخند زدم دراتاق روبازکرد همینطورکه بهش نگاه میکردم عقب عقب رفتم 

 سمت درسرویسهای بهداشتی.
 لباسموبه آویزهای حمام آویزون کردم تندتندمشغول شستن شدم.

وقتی به این فکرمیکردم که امشب قرارچه اتفاقی بیوفته...ته دلم یه جوری 
رفت قلبم شروع به کوبیدن میکرد...باوجودیکه میشد،گونه هام گرمیگ

عاشق هومن بودم ودلم میخواست همه جوره مال اون باشم اونم مال من 
امانمیدونم چرادراین یه موردحس شرم خجالت 

 داشتم...ربدوشامبرقرمزآتیشی رنگموکه تاروی زانو بود تنم کردم.
بافکرینکه کسی توی اتاق نیست باخیال راحت ازحمام زدم 

یرون....چراغهاخاموش بود،محیط اطراف به سختی دیده میشدرفتم به ب
سمت کلیدبرق که کنارپاتختی بودتاروشنش کنم...دستموگذاشتم روی 
کلیدقبلی که روشنش کنم یه نفرازپشت محکم منوکشیدتوی آغوشش و 

 مانع روشن  کردن برق شد....اول کمی ترسیدم اماتاصدای هومنو
 ا اینجوری میکنی ترسیدم؟شنیدم به آرومی گفتم:چر

سکوت کرد حرفی نزد؛به کمک دوتادستاش منوگردوندسمت خودش یه 
دستش دورکمرم حلقه شداون یکی نوازش وارمیکشیدروی موهای خیسم به 

 آرومی گفت:ببخش که ترسوندمت فکرمیکردم میدونی که توی اتاقم.
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 متخندیدم دستشوبه آرومی ازدورکمرم بازکردم همینطورکه میرفتم س
 کمدلباسهاگفتم:اشکالی نداره برقاروبزن برو

 پبیرون میخوام لباس بپوشم....ریزخندید:واگه نرم؟اونوقت چی میشه.
برگشتم همزمان برقارو روشن کرد،دستموگرفتم جلوی صورتم تانوراذیتم 
نکنه وقتی برش داشتم متوجه نگاهای خیره هومن روی تک تک اعضای 

 دم که پوشیده نبود.بدنم شدم مخصوصاساق پاهای سفی
آهسته آهسته اومدجلو...منم قدم به قدم رفتم عقب اینقدرکه پشتم 

باکمدلباسها اثابت کرد....همینطورکه زل زده بودتوی چشام یه دستشوبه 
کمدتکیه دادبا اون یکی روبدوشامبر روازسرشونم کمی کشیدپائین 

 ترهمینطورکه نگاش خشک شده بود روی پوست سفیدم دستشونوازش
 وارمیکشیدسرشونم گفت:منکه کاریت ندارم لباستوعوض کن.

خندم گرفته بود کم مونده قورتم بده میگه کاریت ندارم خندموکه دید،دریک 
لحضه خودشوچسبوندبهم خیلی نرم ل*ب*شوگذاشت روی ل*ب*م 

 آهسته شروع کردبه ب*و*سیدنم.
 همینطورکه غرق ب*و*سه های داغش بودم دستموآهسته میکشیدم روی

 بازوی بزرگ مردانش...
بادستش خیلی آهسته گره ی روبدوشامبر بازکردتابخوام بکشم کنارمانع 

کارش بشم منوکشیدسمت خودش...خیلی فوری خودموازش جداکردم  
 دوباره روبدوشامبر روگره دادم گفتم:هومن داری چیکارمیکنی؟
 بپوشم. ساینقدرهول شده بودم که قبلی که حرفی بزنه گفتم:برو بیرون تالبا

 خندیدرفت سمت درصداشوشنیدم:باالخره که چی؟....بایدکه....
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 شاکی گفتم:هومن!!!!!بــرو......
دراتاق روبست خیلی سریع یه تاپ شیری دوبنده بایه شورتک لی تنم کردم 

موهاکه حاال دیگه ازحالت خیسی به مرطوبی میزدبیشترخشک 
 خوب بود جزیه چیز.کردم...توی آینه به خودم خیره شدم همه چیزم 

ازبین ماتیکهای روی میزیه قرمزشوانتخاب کردم تاجایی که تونستم البته 
باظرافت کشیدم روی ل*ب*م....لبخندی زدم یه ب*و*س توی آینه واسه 
 خودم فرستادم زمزمه کردم:مثل اینکه قصدجون هومنوکردی عروس قاتل.

ش ندارم ه منکه کارییه تای ابروموانداختم باالخونسردانه گفتم:تقصیرخودش
 اون مدام به پرپای من میپیچه.

یه ندایی درونم گفت:نکه توبدت میاد اون بیادسمتت....خندیدم 
 همینطورکه میرفتم سمت درآهسته گفتم:

 دلم میخوادشوهرمه مال خودمه.
باصدای بازشدن درهومن که روی صندلیه مقابل دراتاق نشسته بودچشاش 

دم رفتم سمت آشپز  خونه وانمودکردم  چهارتاشدبالبخندازکنارش ردش
 میخوام قهوه درست کنم.

یه مدتی گذشته بودکه دست به سینه توی چارچوب درآشپزخونه دیدمش 
بالبخندگفت:هرکی دیگه جای توبوداالن قش کرده بوداماتوخیلی 

 خونسردانه داری بکارت ادامه میدی انگارنه انگارکه امشب شب عروسیته.
دچون من بابقیه فرق لبخندی زدم:خوب شای

 میکنم....آاااااااا...توچراهنوزنخوابیدی؟
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همینطورکه میرفت بیرون گفت:اتفاقاداشتم میرفتم بخوابم....توام 
 قهوتوخوردی آهسته بیایی که من بدخواب نشم.

ناباورانه به جای خالیش خیره شده بودم یعنی واقعارفت بخوابه؟؟؟؟شونه 
ل خوردن قهوه شدم آهسته دراتاق ایی باال انداختم بی حوصله مشغو

روبازکردم پشت به درخوابیده بود....یه شلوارک سورمه ایی پاش بود بایه 
رکابی سفید....دروبستم خیلی آروم اونطرف تخت پشت بهش درازکشیدم 

 مالفه روکشیدم روی خودم.
چندباری خواستم صداش کنم بهش شب بخیربگم اماچون پشتشوبهم 

خوابیده بودگفتم ولش کن هنوزتازه داشتم گرم خواب  کرده بودبی توجه بهم
میشدم که با افتادن یه سایه روی بدنم چشاموبازکردم سرموبه سمتش 

گردوندم که گفت:فکر کردی میذارم بخوابی؟......خندید:یافکرکردی من به 
 این زودی خوابم میبره؟

درحالیکه منومیکشیدسمت خودش آهسته گفت:نخیرفعال ازخواب خبری 
 یست.ن

حاالدیگه جاهامون عوض شده بود....اون درازکشیده بود من روی قفسه 
سینه ستبرمردانش که بشدت باالپائین میشد...اونجابودکه متوجه شدم 

رکابیشودرآورده باالتنه اش برهنه است....نیم خیزشدم نگام خشک شده 
بودروی اندام ورزیده اش....سرموآوردم باالزل زدم توی چشاش که 

گاه سرشار بودازحسی که توی وجودمنم داشت شکل میگرفت....ناخودآ
نزدیکترشدم گوشموگذاشتم روی قفسه ی سینش چشاموبستم تاباهمه 

 وجودصدای قل*ب*شو
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بشنوم....همینطورکه چشام بسته بودپنجه هاموفروکردم توی موهای پرپشت 
 مردانش.

خدامیدونه که دراون لحضه چقدرهمه وجودم سرشارشده 
..لذت درآغوش هومن بودن صدای ضربان قل*ب*شوحس بودازلذت.

کردن.....توی حال خودم بودم که صداشوشنیدم:هستی!!!خانومم...کمی 
 سکوت کردسپس ادامه داد: دوست داری ازدنیای دخترونت فاصله بگیری؟ 

چیزی نگفتم وقتی سکوتمو دیدمنوبرگردوند،خودش نیم خیزشدروم 
 باآرامش خاصی گفت:اگه دوست داشته باشی 

میتونیم بذاریم.....حالم دست خودم نبود،انگشت اشارموبردم سمت 
 ل*ب*ا*ش آهسته گفتم:هیسسسس.

لبخندزدآهسته انگشتموب*و*سید،دریک حرکت تاپمودراورد....خجالت 
م....قبلی که بخوام حرفی بزنم گرمیه لبای زده نگاموازش گرفت

 داغشوونوازشهای مردانش رواحساس کردم.
کنار گوشم زمزمه کرد:تورو با دنیا عوض نمیکنم....همه دلخوشی زندگیم 

 تویی....من ازت چیزی نمیخوام عشق من.....توفقط بگو کنارم میمونی....
رد دستامو نفسای داغش که به الله ی گوشم میخورد حالمو عوض میک

قالب کردم دور کمرش زل زدم توی چشاش اهسته گفتم:تورو بادنیا عوض 
 نمیکنم.

پشت ل*ب*مو ب*و*سید چشامو بستم تنها صداشو شنیدم:دوست دارم 
 خانومم....همه ی هستیه منی هستی.
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. 
چشامو اهسته باز کردم نور افتابی که توی اتاق افتاده بود باعث شد چشامو 

 به ساعت روبه روی تخت بندازم.تنگ کنم و نگاهی 
ساعت ده و نیم صبح بود بادیدن ساعت خواستم از جام بلند شم که دردی 

خفیف زیردلم احساس کردم اینقدرکه برای مدتی ابروهام رفت توهم یه 
 قطره اشک ازگوشه چشمم چکیدروی  بازوی هومن که کنارم خوابیده بود.

زدبه منکه از دردنزدیک تکونی به خودش دادآهسته چشاشوبازکرد زل 
بودبزنم زیرگریه امابادیدن نگاه های هومن خجالت زده مالفه رودورخودم 

پیچیدم....روی تخت نشست موهاموکنارزدگفت:خوبی خانومم؟ درد 
 داری؟؟؟

ازحرفش گونه هام گر گرفت دست خودم نبودخیلی سعی داشتم بخودم 
 بقوبولونم بعدازاین ازاین حرفا، کارا،

یادمیبینم میشنوم امابازم توی شرایطش  که قرارمیگرفتم خجالت رفتارها ز
 میکشیدم.

 باوجودیکه دلم خیلی درد میکرد اماآهسته گفتم:خوب میشم نگران نباش.
خواست چیزی بگه که صدای زنگ تلفن مانع شدازجاش بلندشد خیلی 

 سریع شلوارکشو پوشیدرفت سمت تلفنی که توی اتاق روی میزبود.
 الوبفرمائید.-
سالم مارال خانوم بله ....نگاهی به من انداخت خندید:خوبه اینجاس -

 میخواین باهاش حرف بزنین؟
 بله بیداریم چطورمگه؟-
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 آهان منتظرتونیم....فقط شما یا.....بله خداحافظ.-
تلفونوقطع کرد روبه من گفت:مامانم مارال خانوم دارن دوتایی میان 

 پرسیدم:برای چی؟اینجا.....اومدسمتم که 
 خندید دستموگرفت بلندم کرد:برایکه برای تو ازاون چیزای مقوی بیارن.
اولش متوجه نشدم کمی سکوت کردم وقتی منظورشوفهمیدم گفتم: تا 

 اونابیان میرم حمام توام یکم بخودت برس.
. 

یه تونیک لیمویی رنگ تاروی زانو به همراه یه ساپورت توری مشکی 
ل مشکی تیپمو کامل میکرد...موهامو باز گذاشتم یه پوشیدم کفشای صند

 رژلبم زدم واتاقو ترک کردم.
همزمان باخروجم ایفون به صدا دراومد من رفتم سمت اشپزخونه و هومن 

که یه سویشرت سورمه ایی به همراه شلوار ورزشی همرنگش پاش بود یه 
 چشمک بهم زد و ایفونو برداشت.

شین خانوم به سمتم اومدن و منو دراغوش دقایقی بعد مارال به همراه نو
 گرفتن.

 مارال اهسته زیرگوشم گفت:حالت خوبه درد نداری؟؟؟
خجالت زده فقط سکوت کردم و لبخند زدم همه دور میز ناهار خوری توی 

اشپزخونه نشستیم و مارال و نوشین خانوم شروع کردن به حرف زدن منم هی 
نسردی گاهی همراهیشون سرخ و سفید میشدم اما هومن در کمال خو
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میکرد و بلند میخندید....مارال ظرف پر از کاچی رو جلوم گذاشت و 
 باخنده گفت:بخور نوش جونت.

باخجالت چند قاشق خوردم قاشوقو کنار گذاشتمو به صندلی تکیه دادم...به 
هومن خیره شدم تقریبا میشه گفت همشو خورده بود خندم گرفته بود به 

 رفموبخورم هومن اینکارو کرده بود.جایی که من همه ی ظ
نوشین خانوم بااخم گفت:این چه وضعشه چرا نمیخوری منو مارال از صبح 

 کلی برای این کاچی زحمت کشیدیم.
لبخندی زدم قبل از اینکه مخالفت کنم هومن قاشق و ظرفمو برداشت روبه 

 مامانش گفت:نگران نباشین من به خوردش میدم.
بخندی زدن و اشپزخونه رو ترک کردن...هومن قاشق نوشین خانوم و مارال ل

پرشده رو به سمت دهنم گرفت و گفت:جون تو راهی نداره باید همشو 
 بخوری.

خواستم مخالفت کنم که مانع شد:هستی گفتم جون تو پس یعنی بی 
 بروبرگرد بااااید بخوری.

 د شدمبه ناچار تمام اونچه که توی ظرف باقیمونده بود رو خوردم.......بلن
که ظرفا رو بشورم اما صدای نوشین خانوم از پشت سرمانع شد:چیکار 

داری میکنی؟؟؟برگشتم با تعجب گفتم:میخوام ظرفا رو بشورم درضمن 
 ممنون بابت این کاچیه خوشمزه.

نوشین خانوم دست هومنو گرفت از اشپزخونه بیرونش کرد روبه من 
 گفت:تو هم بازبون خوش بیابرو بیرون.
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جدی گفت که ظرفا رو گذاشتم و از اشپزخونه زدم بیرون.هومن اینقدر 
سرش به گوشیش گرم بود خواستم برم سمتش که مارال دستمو گرفت و 

 کشید سمت اتاق...دروبست متعجب گفتم:چیزی شده؟؟؟
بااخم گفت:این چه لباسیه پوشیدی کم رنگت مثل میتاست که این رنگارم 

برای شوهرت از این رنگا استفاده میپوشی حاال ما که هیچ اما الاقل 
نکن.ماکه رفتیم یه چیز دیگه بپوشی این رنگش بارنگ پریده ی صورتت 

 یکی شده.
ایشی گفت و از اتاق رفت بیرون.توی اینه به خودم خیره شدم یعنی واقعا 
اینقدر زرد بودم که مارال این حرفو بهم گفت.؟؟!!.....ازاتاق رفتم بیرون 

 ون مارال دارن از هومن خداحافظی میکنن.باتعجب دیدم نوشین ج
 گفتم:کجا دارین میرین؟؟؟؟

نوشین جون اومد سمتم ب*غ*لم کرد باخنده گفت:اول مراقب خودت 
 باش بعدم این پسر تحفه ی من.

مارالم با گفتن مراقب خودتون باشین خداحافظی کرد هرجفتشون بی توجه 
بودم که دست هومن دور به سوال من خونه رو ترک کردن.هنوز توی بهت 

 گردنم حلقه شدبرگشتم سمتش گفت:حاال چیکار کنیم؟؟؟
فقط سرمو به معنی ندونستن تکون دادم هومن خندید و همینطور که منو 

میبرد سمت اتاق گفت:نظرت چیه بریم بیرون یه دوری بزنیم برای ناهارم 
 بریم رستوران؟؟؟
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اضر شی کمدو گفتم:تاتوح بدفکریم نبود از بیکاری که بهتر بود رفتم سمت
 منم حاضرم.

دقایقی بعد هومن با یه کت شلوار شیک و رسمی اتو کشیده و ادکلن زده 
مقابلم ظاهر شد و این درحالی بود که من تازه داشتم به این فکرمیکردم چی 

 بپوشم.
 هومن با خنده گفت:االن مثال حاضری دیگه؟؟؟

بپوشم؟؟؟همیشه از بی حوصله روی تخت نشستمو گفتم:وااای من چی 
 این قسمت سخت مسئله متنفر بودم.

رفت سمت کمد بعد از چند دقیقه یه چوب لباسی که دارای یه مانتویه نخی 
 تاروی زانو به رنگ سبز لجنی بود مقابلم گرفت و گفت:اینو بپوش.

 ولی هومن این مانتو نخیه مناسب این فصل نیست. -
 دیگه عیده اینو یادت شده؟؟؟ باخنده گفت:زمستون روبه اتمامه سه روز

به سرعت باد از جام بلند شدم به تقویم خیره شدم واقعا راست میگفت سه 
روز دیگه عید بود پس چرا من یادم نبود؟؟؟مانتورو از دستش گرفتم به 

همراه یه شلوار دمپای مشکی پوشیدمش یه روسری ساتن قواره کوچیک به 
رم کردم و یکمم به صورتم رنگ مشکی با خطای همرنگ مانتوم بود س

رسیدم.شیشه ی عطرو روی خودم خالی کردم و دست توی دست باهومن 
 راهی شدیم.

. 
 هومن:خب کجا بریم؟؟
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نگاهی بهش انداختم بالبخند گفتم:خب معلومه قرار بود بریم رستوران 
 دیگه.

 فکرنمیکنی برای ناهار خوردن االن کمی زودباشه؟؟-
راست میگفت هنوز تا تایم ناهار کلی وقت  به ساعت مچیم نگاهی انداختم

 داشتیم با خنده گفتم:
 نظرت چیه بریم نمایشگاه نقاشی؟؟

 سری تکون داد:جای بدی به نظر نمیرسه....حاالکجاهست؟؟
ادرس نمایشگاه نقاشییو که قبال از صنم گرفته بودم بهش دادم بالفاصله راه 

تا اخر زیاد  افتاد با روشن شدن ماشین دست بردم و صدای ضبطو
کردم....هومن یه نگاه شیطنت آمیزبهم انداخت،یه تای ابروموبردم 

بااللبخندزنان پشت چشمی نازک کردم...آهنگ روزیرلب زمزمه 
میکردم)آخه این یکی ازآهنگای موردعالقم بود،میشه گفت اینقدر گوشش 

دادم همه روحفظ کردم( توی حال خودم بودم که گرمیه دست هومن 
ردم...برگشتم دیدم دست راستموتوی دست گرفته خندید رواحساس ک

زیرلب گفت:وقتی که نزدیکی به من واحساسم گرمی دستاتو به خوبی 
 میشناسم.

 پیش تو ارومم وقتی دلم تنگه قلبم واسه عشقت با دنیا می جنگه.
 جواب این کارشوبالبخندوهمراهی کردن باخواننده دادم:

 تی که میخندی من عاشق تر میشم.چه حسه خوبیه تویی اینجا پیشم وق
 میخوام همه عمرم کنارتو باشم میخوام عاشق ترین عاشق دنیا شم.
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 عشقــــــم تورو دارم چه خوبه دستامو تو دستات میذارم
 عشقـــــــــم تویی جونم تاته دنیا من باتو میمونم.

 عشقــــــم تورو دارم چه خوبه دستامو تو دستات میذارم
 م تویی جونم تاته دنیا من باتو میمونم. عشقــــــــــ

 عشقــــــم تو رودارم عشقــــــم تورو دارم.
 وقتی که اینجایی زندگی شیرینه توحتی اخماتم به دلم میشینه.

 تونبودت عشقم میدونی دلگیرم دوری ازت سخته نباشی میمیرم.
 تو همه دنیامی با تو خوبه حالم من به این احساس رویایی میبالم.

تلفن همراهم زنگ خورد برگشتم تا کیفمو از صندلی عقب بردارم که هومن 
 یهودادزد:توهســــتــــیو...

 توهستی و قلبم قدرتو میدونه عشقی که بین ماست تا ابد میمونه.
بادادش چشام چهارتاشد...زدزیرخنده دستموگذاشتم روی قفسه سینم 

 چشاموبستم یه نفس عمیق کشیدم.
شم بهش خیره شدم خم شدم کیفموبرداشتم هومن چشاموبازکردم باخ

هنوزداشت میخندیدآهسته باکیف یکی زدم به شونه اش باخنده 
 گفتم:عشقــــــم تورو دارم چه خوبه دستامو تو دستات میذارم

 عشقــــــــــم تویی جونم تاته دنیا من باتو میمونم. 
 عشقــــــم تو رودارم عشقــــــم تورو دارم.

نگ گوشی شدم کیفموپرت کردم عقب به روبه روخیره بی خیال ز
 شدم...راستش نمیدونستم بایدراجب چی با

 هومن حرف بزنم برای همین سکوت کرده بودم فقط به آهنگ گوش میدادم.
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پشت چراغ قرمزنور اینقدر زیادبودکه برای یه لحضه دستموگرفتم جلوی 
ازتوی آفتابیه منوصورتم هومن وقتی متوجه شدنوراذیتم میکنه گفت:عینک 

 داشبورد بردار.
خم شدم در داشبور روبازکردم خواستم عینک روبردارم که چشم افتادبه 

 دوتابلیط توی داشبور.
اول متوجه نشدم بلیطه اماوقتی برشون داشتم گذرایه نگاهی بهشون انداختم 

 فهمیدم باتعجب روبه هومن که درحال 
 رانندگی بودگفتم:اینادیگه چیه؟

تم نگاهش بین بیلط هاوچشای بهت زده من رد بدل میشدکه برگشت سم
باخنده گفت:یعنی میخوای بگی نمیدونی چیه؟.....خب معلومه بلیطه 

 دیگه....برای ماه عسلمون گرفتمشون.
خم شد سمتم:میخواستم سوپرایزباشه اماموفق نشدم....صبح 

 فرداپروازداریم به هلند....نظرت چیه باهلندموافقی؟
 توهم با تعجب گفت:چیزی شد؟؟؟اخمام رفت 

با لحن به ظاهر دلخوری گفتم:به نظرت نباید در مورد این مسائل از منم 
 نظر بپرسی.

 منظورت اینه که ناراحت شدی؟؟؟ -
 سکوت کردم دستشو به سمتم دراز کرد وگفت:بلیطا رو بده به من...

 چرا؟؟؟ -
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و و با لحن مهربونی گفت:دلیلش واضحه...اونطور که من روی ت
 احساساتت شناخت پیدا کرده بودم فکرمیکردم 

با هلند برای ماه عسل موافق باشی حاال که خوشت نیومده اونا رو میندازیم 
دور و من فردا میرم دوتا بلیط دیگه به مقصد جایی که هردو دوست داشته 

 باشیم تهیه میکنم...این که نیازی به ناراحتی نداره.
اطر اینکه گفت بلیطا رو میندازه دور لبخند نشست روی ل*ب*م نه بخ

اتفاقا درست حدس زده بود من عاشق هلندم دلیل لبخندم این بود که با 
وجود اینکه هنوز یه روز از زندگی مشترکم میگذره همسرم اینقدر روم 

 شناخت داره که حتی تونسته عالیقمم پیش بینی کنه.
ت...با زیاد بد نیس باحفظ لبخندم گفتم:حاال که فکرمیکنم میبینم هلندم

لحن تهدید امیزی اضافه کردم:اما حواستو جمع کن بار اخرت باشه بدون 
 اجازه من تصمیم گرفتی.

لبخندی زد و گفت:تقصیر من نیست هنوز عادت نکردم برای کارام با یه نفر 
 دیگه مشورت کنم.

از بس مغروری.....زیر لب به حالت غرغرکنان اضافه کردم:متولد  -
 دیگه کاریت نمیشه کردی یه دنده لجباز و مغرور.مردادی 

متوجه میشدم داره زیر لبی میخنده بعد از لحظاتی صداشو شنیدم:مادمازل 
 اگه افتخار میدین پیاده شین رسیدیم.

نگاهی به اطراف انداختم چقدر زود رسیده بودیم لبخندی زده و به همراه 
هم وارد نمایشگاه هومن هردو از ماشین پیاده شدیم و دست در دست 

 شدیم.
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مشغول نگاه کردن یه تابلو بودیم تابلوش یه جورایی سوال برانگیز بود انگار 
یه رازی رو مخفی کرده بود هردو به محض ورودمون به سمت همین تابلو 

اومدیم خطاب به هومن گفتم:به نظرت کسی که این تابلو رو کشیده چه 
 هدفی داشته؟

 میکردم به نظرم منظور اصلیش امیدواری بوده.دقیقا داشتم به همین فکر -
 چرا چنین فکری میکنی؟؟؟.. -
واضحه طلوع خورشید از پشت کوه فقط میتونه نشون دهنده امید باشه  -

ولی خب  این که تمام اسمون با وجود طلوع خورشید سیاهه میتونه نشون 
 مثال چی؟ -دهنده چیز دیگه ای هم باشه.

شخص مقابل بفهمونه قراره یه اتفاق غیرمنتظره  مثال شاید میخواسته به -
 بیوفته که باید با امیدواری ازش عبور 

 کنه.
راستش هم اره -از این تابلو خوشت اومده؟؟؟-عاقالنه به نظر میرسه... -

 هم نه نمیدونم چرا یه جور ترس به دلم میندازه.
 لبخندی زد و گفت:دلیلش سیاهی چیره شده توی اسمونه...

 رمیکنم همینطوره.تو چی تو ازش خوشت اومده.اره فک -
راستشو بخوای زیاد نه من کال با چیزایی که سوال برانگیز باشن و نتونی  -

 حلشون کنی مخالفم.
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لبخندی زدم و گفتم:اولین نقطه ضعفت اومد تو دستم از این به بعد میگردم 
یت ذمعماهای سختو پیدا میکنم ازت میپرسم جوابشم بهت نمیگم که یکم ا

 بشی من دلم خنک بشه بخندم.
محاله تو بتونی چنین کاری انجام بدی چون اونوقت منم نقطه ضعفایی از  -

 تو دارم که ب*و*سیله اونا اذیتت میکنم.
 مثال چه نقطه ضعفی؟؟؟ -
 کوچکترینش اینه که از ارتفاع میترسی. -

با لحنی که حرصش دربیاد در کمال خونسری گفتم:محض اطالعت میگم 
 ن دیگه از ارتفاع نمیترسم.م

لبخند شیطنت امیزی زد و گفت:بستگی داره من اگه بخوام میتونم کاری 
 کنم بیشترازقبل از ارتفاع بترسی.

سکوت کردم میدونستم اگه ادامه بدم قطعا موفق میشه کاری کنه دوباره از 
ارتفاع زده بشم...اونم وقتی سکوتمو دید لبخندی زد و دیگه هیچی نگفت 

 ول دیدن سایر تابلوها بودیم که صدایی اشنا از پشت سرشنیدم.مشغ
 سالاااام برعروس دوماد تازه وارد... -

به سمت صدا برگشتیم با دیدن صنم لبخند روی ل*ب*م نشست دستشو به 
 سمتم دراز کردو گفت:خوبی عروس خانوم.

 فدااای شما مگه میشه شماروببینم بد باشم توخوبی؟-
به سمت هومن برگشت کال همینطوری بود تبحرزیادی بی توجه به سوالم 

 در بی توجهی به افراد داشت.
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صنم رو به هومن:شما خوبی اقا دوماد چه خبر ببینم موهات نریخته سالم 
 سالمی من که بعید میدونم میخوای یه چکاپ کلی ازت بگیرم..

هومن در حالیکه از چرب زبونی صنم خندش گرفته بود گفت:ممنون 
 چکاپ چرا؟؟خوبم...

لبخندبدجنسی زد و گفت:خب معلومه نزدیک بیست چهارساعت با این 
 هستی تنها بودین دیگه جزو عجایبه هنوز سالمین.

تازه متوجه منظورش شدم اخم مصنوعی کردم تاخواستم چیزی بگم صدای 
 مردانه ای مانع شد.

 سالم عروس دامادخوشبخت. -
بهش دادم هومنم مردانه بهش دست مهرداد به همراه شیده بود سالم گرمی 

داد و با هم احوالپرسی گرم و صمیمی کردن دستمو به سمت شیده دراز 
 کردم:سالم شیده جون خوبی؟؟؟

 لبخند کمرنگی زد دستمو بیحال فشرد:سالم عزیزم ممنون تو خوبی؟؟
صنم پیشدستی کرد:این که از ظاهرش مشخصه خوبه من نگران اقاهومنم 

با هستی تنها بوده فک کنم به زودی با معضل کچلی که یه شب تا صبح 
 روبه رو بشه.

همگی خندیدن بااخم البته ساختگی گفتم:لووووس....تو کل کره ی زمینو 
 بگردی مثل من پیدا نمیشه.

صنم ایشی گفت خواست چیزی بگه که مهرداد مانع شد:حق با هستیه تو 
ث .بعد از کمی مککل زمینو که بگردی مثل هستی نمیتونی پیدا کنی....



 505 انیتر از گر انیگر

اضافه کرد:چون من فکرمیکنم هستی فضایی باشه من که تابحال روی 
 زمین انسانی مثل هستی ندیدم پس مطئنا فضائیه.

دوباره همه زدن زیر خنده جالبیش اینجا بود که وقتی مهرداد این حرفو زد 
 هومن درکمال پررویی تائیدش کرد و به خندیدن مشغول شد.

بخندین دیوار کوتاه تر از من شماها کی پیدا  بله بخندین بایدم-
کردین؟؟؟یک دفاع کننده داشتم که اونم اینجا نیست....باحالت حسرت 

 باری گفتم:کجایی داداش که هستی بی کس شد...هـــــــــِـی.
 صنم:غصه نخور چربیای نداشتت اب میشه....

باشه من  روبه هومن با لحن مثال جدیی اضافه کرد:اقاهومن حواستون جمع
 هرچقدرم بد هستی رو بگم خیلی هواشو دارم ها مبادا اذیتش کنی.

هومن سرشو به عالمت تسلیم پایین برد:چشم کی جرات میکنه به هستی 
 جان بگه باالچشمت ابرو.

بعد از اینکه کمی دیگه صحبت کردیم مهرداد رو به شیده و صنم 
م شترکشون رو باهگفت:خب دیگه بریم بهتره بذاریم اولین روز زندگی م

 تنها باشن.
هومن:این چه حرفیه اتفاقا بودن شمادرکنارمون باعث میشه بیشتر زیبایی 

 این روزو درک کنیم.
لبخندی زدم و درتایید حرف هومن گفتم:داداش مهرداد جونم این چه 

 حرفیه بگو از دستمون خسته شدی میخوای بری.
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وری نیست ولی خب با لحن ارام همیشگیش گفت:خودت میدونی که اینط
قبول کنید که امروز با سایر روزا فرق میکنه برین و از شیرینش تنهایی 

 استفاده کنین ماهم خونه مامان جان)مامان شیده(ظهر دعوتیم زشته نریم.
 کمی دیگه تعارف ردوبدل شد و بعد طبق خواسته مهرداد از هم جدا شدیم.

انی که اونا اونجا رو ترک با مهردادشون تا نزدیک ماشین ها رفتیم ولی زم
کردن به همراه هومن روی نیمکتی که زیر یه درخت که شکوفه های ریزش 

 به تازگی دراومده بودن نشستیم.
به سمت هومن برگشتم دیدم داره بالبخند نگام میکنه مثل خودش لبخندی 

زدم و بالحنی که سرشار از عشق بود و خوشبختی گفتم:مرسی که 
اورت نشه ولی مدتها بود خنده واقعی روی لب هستی درکنارمی....شاید ب

نقش نبسته بود مدتها بود خوشبختی رو اینجوری از ته دل احساس نکردم 
نمیدونم تو وجود تو چی هست ولی اینقدر جذبم کرده که حتی سنگینی 

نگات به اندازه ی یه دنیا دلگرمم میکنه.....دستشو توی دستم گرفتم و 
ا االن دارم این حرفو میزنم ولی میخوام یه قولی بهم گفتم:هومن نمیدونم چر

 بدی و هیچوقتم زیرش نزنی.
فشاری به دستم وارد کرد و درحالیکه به چشام زل زده بود گفت:چه قولی 

 خانومم؟؟؟
قبلش میخوام بدونی تو برای هستی فقط نقش یه همراهو نداری تو تمام  -

 هستیه هستی شدی.....تمام زندگی 
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شده در وجود کسی که براش الگویی از غرور و محکم بودنه  هستی خالصه
کسی که حتی ابراز عشقشم باغرور امیخته شده بود هومن بهم قول 
 بده..قول بده که هیچوقت پشتمو خالی نکنی....بهم قول میدی؟؟؟

لبخند پراز ارامش و اطمینانی زد ب*و*سه ای روی گونم کاشت:مگه کسی 
 نه؟؟؟میتونه بدون نفسش زندگی ک

هان؟ازتویی که دکتری میپرسم کسی میتونه بدون نفس زندگی کنه...اگه 
 میتونه منم میتونم بدون تو زندگی کنم.

اگه کسی تونست ثانیه ای رو بدون نفس کشیدن بگذرونه منم میتونم اشکو 
 مهمون چشات ببینم...

دیوونه این چه قولیه که میخوای من بهت بدم اصال نیازی به قول دادن 
یست تازمانی که روز و شب پابرجاباشه غم و شادی وجود داشته باشه ن

تازمانیکه فرصت زندگی داشته باشم تو مهمترین بخش زندگیمی فرقی 
نمیکنه االن باشه یا ده سال دیگه مهم اینه که فط یه نفرتونست دل هومن 
رضائی رو بلرزونه و اون تو بودی پس بیا و این لحظه ها رو خاطره انگیز 

 نیم دیگه هم حرفی از جدایی نزن.ک
لبخندی زدم با لحن مثال جدی ادامه داد:درضمن خانوم محترم اون 

 روسریتم بکش جلو تا از سرت نیوفتاده.
تازه متوجه شدم که اینقدر محو وجود هومن شدم که حواسم از روسریم و 
جایی که توش قرارداشتم پرت شده اول خواستم یکم اذیتش کنم ولی بعد 

دیدم هومن کسی نیست که دربرابر من کم بیاره پس بدون هیچ حرفی 
 موهامو با ظرافت به داخل روسری هدایت کردم.



wWw.Roman4u.iR  508 

 

لبخندی زد از جاش بلند شد دستمو در دست گرفت و به سمت ماشین 
 حرکت کردیم....

. 
با نفرت به میگویی که هومن سفارش داده بود نگاه کردم مطمئنم فقط به 

این غذا رو سفارش داده بودصدای خندش باعث شد به  خاطر زجردادن من
 خودم بیام...

 به چی میخندی؟؟؟ -
میون خندش گفت:به تو...یه جوری به میگویه بیچاره زل زده انگار داره به 

چندش ترین موجود روی زمین نگاه میکنه...وای هستی کاش یه عکس 
 ازت میگرفتم..

شته یکم جدی باش کسی زنشو با تاسف نگاهی بهش انداختم:واقعا که...ز
مسخره میکنه تقصیر توئه انقدر در انتخاب غذا بدسلیقه ای زشته خودتو 

 اصالح کن...
لبخندش پررنگتر شده بود داشتم از حرص میترکیدم دوست نداشتم کسی 

مسخره ام کنه ولی اون در کمال ارامش تکه ای از میگو رو در دهانش 
 طمئنی نمیخوری؟گذاشت و گفت:امممم چقدر خوشمزش م

از بین دندونام که از شدت حرص به هم چسبیده بودن گفتم:نخیر شما میل 
 کن...من صدسال سیاه لب به میگو نمیزنم.

لبخندی زد و هیچی نگفت چند قاشق از بختیاری که سفارش داده بودم رو 
 خوردم البته به زور.
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اخم کامال قاشقمو که گذاشتم روی میز هومن با اول با تعجب و بعد با 
 جدی زل زد بهم و گفت:تا اخر غذات میخوری.

محض اطالعت میگم من همیشه همینقدر غذا میخورم و تو هم نمیتونی  -
مجبورم کنی بیشتر از این بخورم...ته دل داشتم لبخند میزدم حاال نوبت من 

 بود حرصش بدم.
ه شبرخالف تصورم خیلی خیلی خونسردانه گفت:اشتباه نکن من اگه قراربا

بزرگترین مجرما و خالف کارای دنیارم مجبور میکنم طبق خواستم عمل 
 کنن تو دیگه جای خود داری.

اوال شما خیلی بیجا میکنی که به هردلیلی بخوای با مجرما سروکله بزنی  -
دوما در جریان باش که من یه زنم و یه زن اگه نخواد محاله کسی بتونه به 

 کاری وادارش کنه.
کمی مکث کرد:ولی یه چیز هست که میتونه زنو واردار به  زل زد توچشام

 انجام هر کاری بکنه....میدونی اون چیه؟
پرسشگرانه نگاهش کردم ادامه داد:عشق...عشق میتونه یه زنو زنیرو که 

 الگویی از سیاست و ظرافته مجبور کنه دست به هرکاری بزنه....
یه هستیه شکننده و حق با اون بود عشق از هستی اتشین سخت و مغرور 

 اسیب پذیر ساخت...
باصداش به خودم اومدم:حاال لطفا غذاتو کامل بخور...با کمی مکث 

 گفت:عشق من.
دستام ناخواسته به سمت قاشق رفتن و دهانم پذیرای قاشقای غذا شد سیر 

 بودم ولی روحم تشنه محبت بود 
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ی ر به سیریادمه قبال برای جلب توجه داداش گاهی در عین گرسنگی تظاه
میکردم اونم خوب اینو میفهمیدوبا محبت فراوان واردارم میکرد غذا بخورم 
 االن من سیر بودم ولی هومن با محبتش باعث شد حس کنم خیلی گرسنم 
در دل لبخند گشادی زدم چقدر حسم شیرین و خوبه من روبه روی عشقم 

نم میکنشسته بودم و داشتم غذا میخوردم سنگینی نگاهشو هرلحظه حس 
نگرانیو عشقو از توی تک تک کاراش میشه خوند و همین اینقدر بهم امید 

میبخشه که هیچ احتیاجی ندارم به اینده فکر کنم...مهم فقط االنه فقط 
االنی که روبه روی هومن نشستم و دارم قاشقای عشق رو پذیرای وجودم 

یعنی در  میکنم....امیدوارم همیشه این حس زیبا در وجودم پایدار بمونه
وجود من که مطئنم پایدار میمونه امیدوارم در وجود هومنم این عشق 

 همیشه پررنگ باقی بمونه این تنها چیزیه که از خدا میخوام.
. 

سرمو روی شونه ی هومن گذاشتم و چشامو بستم حتی با همون چشای 
بسته هم میتونستم اوج گرفتنمون رو احساس کنم با دستم محکم دستشو 

 گرفتم لرزش بدی به وجودم رخنه کرده بودم صدای هومنو کنار  توی دست
 گوشم شنیدم:چیزی شده هستی حالت خوبه؟چراداری می لرزی؟؟

ندایی از اعماق وجودم فریاد زد:نه حالم خوب نیست...دلتنگم دلتنگ 
کسی که روزی کنار یک صندلی مشابه  همین صندلیا کنارش نشستم و به 

کشورمو ترک کردم،دلتنگم ولی نشون نمیدم خاطر رسیدن به ارزوهام 
غرورم اجازه نمیده نشون بدم که چقدر از نبود ایدا در کنارم عذاب 
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میکشم،غرورم اجازه نمیده به کسی بگم من عاشق کشور هلندم چون ایدام 
عاشق اون کشور بود،غرورم اجازه نمیده نشون بدم که قلبم بیقراره اغوش پر 

نم حتی اگه برگرده که مطمئنم برمیگرده محاله از محبت ایداست ولی میدو
 براحتی ببخشمش.

 صداش باعث شد از فکربیرون بیام:با توام خانومی میگم چیزی شده؟؟
چشامو باز کردم همونطور که سرم روی شونه های محکم و استوارش بود 

گفتم:نه یه لحظه ترسم به ارتفاع داشت بهم غلبه میکرد میدونی چیه هومن 
هم سوار هواپیما شدم ولی هیچوقت اینقدر ارامش نداشتم قبال من قبال 

نشون نمیدادم ولی ترس از ارتفاع همیشه همراهم بود ولی االن وجود تو 
 این ترسو خیلی کمرنگ کرده مرسی که هستی.

 جواب هومن ب*و*سه ای پرازعشق بود که روی پیشونیم کاشت.
از بهترین و شیرین ترین  امروز دومین روز از زندگی مشترکمه..دیروز یکی

روزای زندگیم بود تا ساعت دوازده شب با هومن بیرون بودیم عالوه بر ناهار 
شاممونم بیرون خوردیم سینما رفتیم پارک رفتیم زیربارون باهم قدم زدیم و 

 دراخر هومن کاری کرد که باعث شد خوشی دیروزم کامل بشه.
ز قرمز برگشت هرچقدر ازش وقتی از ماشین پیاده شد و با یه دسته گل ر

پرسیدم کجا داریم میریم جواب نداد خیابونا رو پشت سرگذاشتیم و من تازه 
متوجه شدم هومن داره کجا میره...ماشین که متوقف شد به سمتم برگشت 

دستمو توی دستش گرفت و با ارامش همیشگیش گفت:اومدیم مادرزن 
 وردنت تشکر کنم....سالم....میخوام از مادرخانومم به خاطر بدنیا ا



wWw.Roman4u.iR  512 

 

حس اون زمانم گفتن نداره حس میکردم پرت شدم به ته ته دره ی 
 خوشبختی ها حس میکردم خداداره بهم 
 پاداش تمام سختیهای گذشتمو میده.....

بعد از مزار اینقدر خسته بودیم که دیگه نای راه رفتن نداشتیم ولی خب 
به  و بعد از صرف شامگشنگی نمیذاشت برگردیم خونه به رستورانی رفته 

خونه برگشتیم و من یه شب دیگه رو با نوازشای لذت بخش هومن به صبح 
 رسوندم......

قیافه ی داداش امروز خیلی خنده دار بود وقتی اومده بود فرودگاه برای 
استقبالمون مثل بچه های کوچیک باهام قهر کرده بود که چرا دیروز بهش 

حتی از این قهر داداشم احساس  سرنزدم همه بهش میخندیدیم و من
 خوشبختی میکردم که یه نفر اینقدر دوسم داره و به فکرمه.

فشاری که هومن به دستم اورد باعث شد دوباره به حال برگردم االنی که 
دارم در کنار عشقم میرم به سفر میرم برای ساختن خاطره،خاطراه هایی که 

 مهمترین بخش زندگیمو تشکیل میدن...
قی کشیدم حس میکنم دارم از خوشالی نفس کم میارم لبخند نفس عمی

محوی زدم و به ارومی در دل زمزمه کردم:میبینی سرنوشت تو هرچقدرم 
تالش کردی تا نابودم کنی نتونستی با وجود اینکه تمام سالح ها در دست تو 

بود ولی بازم پیروزی از آن من بود خوب به خنده هام نگاه کن چون بهت 
میدم هیچوقت نمیذارم این خنده ها به گریه تبدیل بشه از این به اطمینان 

بعد برای زندگیم میجنگم درسته تا همین االنم میجنگیدم ولی از این به بعد 
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با تمام نیرو جلوت می ایستم و خوشبختی رو از دل بی رحمیا و 
 سختگیریات بیرون میکشم....

 شنوی و بهت ثابت بشهخوب گوشاتو باز کن تا صدای خنده های بلندمو ب
که شکستت دادم و تونستم بهت غلبه کنم درسته مادر،پدر،برادرو ایدا رو 

ازم گرفتی ولی در مقابل خدا بهم بزرگترین ثروت دنیا رو هدیه 
و حاال من برای حفظ این عشق ادامه زندگیمو خواهم ساخت با «عشق»کرد

صبر و »مدو سالح جدید که یکیشونو از خود تو به غنیمت برداشت
چشامو باز کردم به عنوان اخرین جمله در دل زمزمه «.......توکل

 کردم:خدایا مرسی که درکنارمی
التماست میکنم همونطور که تا االن تنهام نذاشتی از این به بعدم تنهام نذار 

 این تنها خواستمه.
 فصل دهم.

بود.چه همه خوابیده  11:30چشامو باز کردم نگاهی به ساعت انداختم
ودیم خوب البته حقم داشتیم سفرباهواپیما خسته کننده و کسل ب

اوره...نگاهی به هومن انداختم چقدر چهره اش تو خواب معصوم بود 
موهاش روی یه سمت صورتش ریخته شده بود و دوبرابربه جذابیتش اضافه 

شده بود...ب*و*سه ای روی بازوش که دور گردنم قرار داشت 
 ارومی موهاشو از توی صورتش کنارزدم.... کاشتم.دستمو جلوبردم و به

قبل از اینکه دستمو عقب بکشم توسط دست هومن روی هوا گرفته شد 
 لبخندی زدم به ارومی گفتم:بیدار بودی؟؟
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بدون اینکه چشاشو باز کنه گفت:نگاهت خیلی سنگینه قشنگ حس 
 میشه...

دستشو دور بازوم حلقه کرد و منو به سمت خودش کشید قشنگ توی 
اغوشش قرار گرفتم سرمو توی قفسه سینه ورزیدش پنهون کردم نفس 

عمیقی کشیدم عطر تنشو به عمق وجودم منتقل کردم دنیا رو هم بهم بدن 
حاضر نیستم ارامش وجود این مردو با کسی تقسیم کنم...عطر تنش بهتر از 

 هرقرص ارامبخشی عمل میکنه.
 :دوست دارم...جانم؟؟؟....بدون هیچ مکثی گفتم-هومن؟؟؟!!!- 

میتونستم لبخندشو توی همون حالتم حس کنم مامان همیشه به مارال 
میگفت اخرشب و صبح زود حتما به طاها بگو دوست دارم چون این 

دوستت دارم تو بهش ثابت میکنه که هنوز برات تکراری نشده و اینطوری 
روی ارامش خیال رو بهش هدیه میدی...درواقع این دوستت دارم مثل یه دا

معجزه اسا عمل میکنه و قلب همسرت رو هرروز بیشتر از دیروز در تصرف 
 تو درمیاره.

ب*و*سه ای روی موهام کاشت:خوب میدونی چطوری باید به مردت 
 انرژی بدی ها.

درحالیکه از جام بلند میشدم گفتم:ماییم دیگه....نگو که منو دست کم 
 گرفتی.

 من رضائیو دست کم بگیره.نه بابا ابدا مگه میشه کسی خانوم هو -
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من که خسته شدم از بس به تو گفتم خیلی خودشیفته ای زشته یکم  -
 خودتو اصالح کن خجالت بکش.

بیخیال سرصبح درس اخالق نده خانوم دکتر بجاش برو یه صبحونه برای  -
 شوهرعزیزت درست کن.

سل اوال شوهرعزیزم خودش دست و پا داره دوما قرار نیست منو یه ماه ع -
اوردی دائما ازم کاربکشی بلند شو دست و صورتتو بشور زنگ بزن صبحونه 

 سفارش بده یا اصال بگو حاضرکنن بریم  پایین بخوریم بیشتر میچسبه.
تغییری در اصل ماجرا نمیکنه.در هردوحال خودم باید به فکر صبحونه -

 باشم.
بون درحالیکه وارد سرویس داخل اتاق میشدم لبخندی زده و گفتم:قر

 شوهرم بشم که اینقدر فهمیده است.
صداش خنده هاشو و دراخر این جمله رو شنیدم:رو که نیست سنگ پا 

 قزوینه.
شونه ای باال انداختم و داخل اینه یه ب*و*س برای خودم فرستادم باید از 

 همین اول گربه رو دم حجله کشت.
. 

رفته بود تا کمی کفشامو دراوردم و روی ماسه های کنار دریا نشستم هومن 
 تنقالت بخره...

صبحونه رو با شوخیای هومن با شادی خوردیم بعد از اون با راهنمایی یک 
لیدر به چند مکان تاریخی سرزدیم و تازه اونجا بود که فهمیدم هومنم مثل 
من عاشق اثارباستیانیه...ناهارمونم توی یه رستوران سنتی خوردیم وبعدم 
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اعتی در اطراف شهر چرخیدیم و االنم به برای هضم غذا حدود دوسه س
 پیشنهاد من اومدیم لب دریا تا غروبو تماشاکنیم...

چشامو بستم و به صدای امواج گوش سپردم.....لحظاتی که داشتم 
میگذروندم خیلی شیرین و خاص بودن به همراه عشقم اومده بودم کنار 

بودم که صدایی دریا جایی که همیشه بهم ارامش میده.....درفکرفرو رفته 
درست کنار گوشم باعث شد جیغ خفه ای بکشم....دستمو روی قلبم 

گذاشتم به هومن که از شدت خنده کم مونده بود روی زمین دراز بکشه 
 نگاه کردم.

میون خنده هاش گفت:واااااای....هستی چقدر بانمک شدی رنگت شده 
 مثل گچ دیوار....

یه بار فقط یه بار دیگه اینکارو باحرص بهش خیره شدم:هومــــــن کافیه 
 تکرار کنی....

 سعی کرد لبخندشو کنترل کنه:مثال اگه تکرار کنم چی میشه؟؟؟
اون موقع عواقبش پای خودته فراموش نکنی من هنوزم همون هستی  -

 سرتق و مغرورم بخوام پارودم کسی بذارم بد میشه براش.
چی رانی گفتم:دستشو گذاشت روی قل*ب*ش صورتشو درهم کشید با نگ

 شد؟؟؟
هیچی فقط نمیدونم قلبم چطوری باید در مقابل این تهدید به پمپاژ  -

 خونش ادامه بده....ودوباره زد زیر خنده.
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من که تا دقایقی پیش واقعا نگران شده بودم با دیدن خندش نفسی از 
سراسودگی کشیدم خدایا بهم صبر بده بتونم با این ادم زندگی کنم و از 

 به مرگ در جوونی دچار نشم...شدت حرص 
بانگاهی که بهش انداختم شدت حرص امیخته با عصبانبیتم بهش ثابت 

 شد چون دستاشو به حالت تسلیم باالبرد و گفت:باشه بنده تسلیم.
پشت چشمی براش نازک کردم و لبخند محوی زدم....سرمو روی شونه اش 

 گذاشتم و به امواج خیره شدم...
ون در سکوت به دریا چشم دوختیم ناخواسته ترس بدی دقایق اول رو دوتام

توی وجودم شکل گرفت ترس از اینکه مبادا همه اینا یه نقشه باشه تا برای 
 چندمین بار یه ضربه عمیق از جانب سرنوشت بخورم.

بعداز تقریبا پنج دقیقه صداشو شنیدم:چیزی شده خانومی به چی 
 فکرمیکنی؟؟؟

 ومن.....صادقانه گفتم:خیلی میترسم ه

 با لحن سرشار ازارامشی گفت:چرا ؟؟؟؟

 چون از ته دل خوشحالم...این جور خوشحالی ترسناکه..-

 آخه چرا؟؟؟-

باکمی مکث گفتم:وقتی آدم این جور خوشحال باشه سرنوشت آمادست یه 
 چیزیو ازش بگیره.

دستشو نوازش وار روی سرم کشید:نگران نباش سرنوشت که سهله بزرگتر از 
 دیگه اجازه نداره خوشحالیو از تو دریغ کنه. سرنوشتم
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لبخندی زدم چقدر این اقتدارو من دوست داشتم سرمو از روی شونش 
برداشتم و چشم دوختم بهش فاصله ی صورتامون کمتر از یک سانت بود 

بدونیکه چشم ازش بگیرم برای دومین مرتبه در طی امروز از ته قلبم اعتراف 
 کردم:دوست دارم...

ای جواب گرمی ل*ب*ا*ش رو روی ل*ب*ا*م حس کردم چشامو و به ج
بستم دستمو پشت گردنش گذاشتم و همراهیش کردم.....بعد از یه 

ب*و*سه طوالنی از هم فاصله گرفتیم...تازه متوجه موقعیتم شدم تاخواستم 
مثال خودم خجالت بکشم متوجه اطرافم شدم بعـــــله چه خبره یادم شده 

ا نیست که این چیزا غیرعادی باشه هرکسی به کار بود اینجا ایران م
 خودش)!!!(مشغول بود.

به سمت هومن برگشتم با دیدنم اول سعی کرد خودشو کنترل کنه ولی بعد  
 زد زیر خنده..باتعجب بهش خیره شدم 

 تعجبمو که دید خندش شدت گرفت با بهت پرسیدم:چیه؟؟؟!!!
 خوای؟؟؟اره براچی اینه می-تو کیفت اینه داری؟؟؟ -
بدش تا بهت بگم....طبق خواسته اش اینه رو ازداخل کیفم دراوردم و به  -

دستش دادم....پرسشگرانه بهش خیره شدم بودم که اینه رو جلوی صورتم 
گرفت....هـــــــــــــــه خاک برسرم این چه وضعیتیه اطراف ل*ب*م 

ه ل نگاهی بپرشده بود از رژلب....بادیدن خودم نتونستم جلومو بگیرم او
 هومن کردم بعد دوباره هردومون زدیم زیر خنده 
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و چه کسی میتونه درک کنه که چقدر خنده های اون ثانیه هام به دل 
 میشست چون واقعی و از ته دل بود.

اطراف ل*ب*مو با دستمال پاک کردم و درتمام این مدت هومن زیرلبی 
رشید...چشم میخندید....پاک شدن ل*ب*ا*م همزمان شد با غروب خو

دوختم به خورشید که داشت خیلی اروم در دل دریا فرومیرفت وخودشو 
 پنهان میکرد شاید اونم 

یه وقتایی احتیاج به تنهایی داشت و تنها جایی که این تنهایی رو بهش هدیه 
 میکرد دریای پهناور و وسیع بود.

 بدونیکه چشم از دریا بگیرم دوباره سرمو روی شونه هومن گذاشتم و
 گفتم:هومن به نظر توهم غروب غمگینه؟؟

دستشو حلقه کرد دور شونه هام:اگه همینطوری که هست بهش نگاه کنی و 
فقط ظاهرشو ببینی اره...ولی اگه با دقت بهش فکرکنی نه تنها غمگین 

 نیست بلکه میتونه یه منبع امید دهنده باشه...
 دهنده میشه برات؟؟مثال تو چجوری بهش نگاه میکنی که یه منبع امید  -
ببین هستی تو زندگی مشکالت زیادی وجود داره که بعضی اوقات واقعا  -

دور ازتحمله ولی وقتی به این فکرکنی که باالخره روزی این مشکلم حل 
خواهد شد و روزای بهتری میرسه امید به قلبت نفوذ پیدا میکنه غروب 

لوعی وجود داره خورشیدم دقیقا همینطوره همیشه بعد از هرغروب یه ط
ممکنه این طلوع خیلی طول بکشه ولی باالخره خورشید طلوع خواهد 

 کرد...
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نگاهی بهش کردم لبخندی بهش زدم ب*و*سه ای روی پیشونیم کاشت و 
 چشمک شیطونی زد...لبخندم عمیق تر شد

سرشو روی سرم قرار داد و دستمو داخل دستش گرفت دست دیگمو دور 
ن حال هردومون درسکوت به صدای امواج کمرش حلقه کردم و درهمو

 گوش سپردیم...
. 

امروز روز سومیه که برای ماه عسل به هلند اومدیم...به معنای واقعی کلمه 
 این سه روز از بهترین روزای عمرم بودن.

دیروز  با هومن به تماشای نقاط دیدنی کشورشون رفتیم...االنم قراره بریم 
لیدرا گرفتیم خیلی خوشحالم من عاشق پارک گلها...ادرسشو از یکی از 

 گلم مطئنا باغ گل جای خیلی رویائیه...
نگاهی داخل اینه به خودم انداختم یه تونیک کرم به همراه شلوار دمپا به 

 همون رنگ تنم کردم کفشای پاشنه
بلند کرمیمم پام کردم و  موهامو باالی سرم جمع کردم یه رژ کالباسی هم به 

 ل*ب*ا*م زدم.
ان با باز کردن در صدای هومن اومد:هستی کجایی پس دیر همزم

شد.....زیرلب گفت:اگه بگه نیم ساعتی حاضرمیشم کم کم یه ساعت طول 
 میکشه تا کارش تموم بشه.

باصدایی که شبیه به فریاد بود گفتم:صداتو شنیدم اقـــــــــــــای 
 غرغرو.....
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تو اتاقم به سمتم ازشدت ترس دومتر پرید هوا خب بیچاره فکرمیکرد 
برگشت با لحن زاری گفت:ای خدا این خانوم کی میخواد بزرگ بشه هنوز 

 تو پنج سالگیش مونده.
آآآای آآآآی داری توهین میکنی ها....بعدشم این کار من به کار اون روز تو -

 کنار دریا َدر.
اون داشت منو شماتت میکرد ولی من به تیپش چشم دوختم یه شلوار کتون 

وخت مشکی بلوز قهوه ای سوخته موهاشم که طبق معمول دلبری خوش د
میکرد چه تیپی زده بود وقتی دید هیچی نمیگم گفت:باشماهم ها دوساعته 

 زل زدی به من نترس بابا مال خودتم تمومم کردی.
بدون هیچ حرفی دستمو به سمتش گرفتم لبخندی زد و دستشو توی دستم 

 ج شدیم...گذاشت و به همراه هم از اتاق خار
. 

با حیرت به روبه روم خیره شدم وااای خدای من تابحال چنین جایی رو 
هیچ جا ندیده بودم یه پارک بود فقط مختص گل هرقسمتش یه نوع گل با 

 رنگای متفاوت مثل رویا میموند.
خطاب به هومن گفتم:وااای هومن اینجا چقدر نازه هیچقوت فکرنمیکردم 

 داشته باشه.چنین جایی در واقعیت وجود 
هومن که از اون همه ذوق و شوق من که مثل بچه ها شده بودم خندش 

 گرفته بود میون خندش گفت:ببینم هستی با گرفتن عکس موافقی؟؟؟
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باهیجان به سمتش برگشتم:واااای اخ جونم بریم وسط اون گل قرمزا عکس 
بگیریم نه اول وسط اون گل سفیدا وااای هومن اصن بیا همه جاش عکس 

 بگیریم.
با لبخند سرشو به معنی تاییدتکون دادتقصیر من نبودهرزنی که در اون 

موقعیت قرار بگیره با اطالعاتی که من نسبت به سلیقه همجنسای خودم 
 دارم هیجانش به صد میرسه.

تاتونستیم عکس گرفتیم هومن از شدت خستگی دیگه نای راه رفتن نداشت 
ط مشغول عکس گرفتن بودیم بیچاره حق داشت نزدیک به دوساعت فق

مطمئن بودم یه روزی برگشت به این روزا باعث میشه یه لبخند عمیق روی 
ل*ب*م بشینه برای اینکه این خاطرات شیرین با جزئیات یادم بمونه نیاز 

 داشتم از تک تکشون عکس بگیرم.
به هومن چشم دوختم بیچاره دلم براش میسوزه منو روبه سمت من 

 و یه چیزی برای دوتامون سفارش بده...گرفت:هستی بیا ت
منو رو گرفتم نگاه گذرایی بهش انداختم به خاطر چهارسال زندگی توی یه 
کشور خارجی خوب با غذاهاش اشنا بودم یکیشونو که طبق اون چیزی که 

نسبت به سلیقه هومن فهمیده بودم به نظر ازش خوشش میومد به همراه 
 مخلفات سفارش دادم.

رافم نگاه میکردم که صدای هومن باعث شد به سمتش داشتم به اط
 برگردم:چیه تو فکری هستی کوچولو...
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باحرص بهش خیره شدم ازوقتی ذوق و شوقمو نسبت به گل و طبیعت دیده 
-بود دائما بهم میگفت کوچولو:هومن این ده بار این کلمه رو تکرار نکن.

 مگه دروغ میگم.؟؟؟
چشمم به میز کناری افتاد یه خانواده ی چهارنفره بودن شامل یه خانوم اقا یه 
دخترناز کوشولو و یه اقاپسر تقریبا نه ساله با عشق به بچه هاشون خیره شدم 

 دختره با چنان لحن بانمکی داشت حرف میزد که خانوادش غش کرده 
شد بودن ناخواسته لبخندروی لب منم نشست دلم برای مهرسا تنگ 

باوجوداینکه االن دیگه تقریبا دوازده سالشه ولی هنوزم بچست و هیچیش به 
 نوجوونا نمیخوره.

باصدای هومن به خودم اومدم:دوست داری....اخــــــــی نی نی غصه 
 نخور خودم چندتاشو برات میخرم.

 وااای هومن اون دختره رو ببین چقدر نازه... -
دل تو بمونه...تاعید سال دیگه  مگه هومن مرده باشه حسرت چیزی به -

 یکی ازاین دختره خوشگل تر برات میخرم کوچولو.
خواستم بگم خدا نکنه)منظورم به اول جملش بود که گفته بود مگه هومن 

مرده باشه(که تازه متوجه منظور دوجمله اخرش شدم به سمتش 
 برگشتم:زرنگی...تاسه سال حق خواستن چنین چیزی نداری.

اری ها خودت داری حسرت میخوری بده نمیخوام حسرت خوددرگیری د -
چیزی به دلت بمونه...بعدشم خجالت نکش اگه اذیت میشی بگو چهارپنج 

 سال دیگه.
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شما الزم نکرده به فکرمن باشی حواستو جمع کن هومنا من حرفم  -
 تغییرنمیکنه.

 بابدجنسی گفت:وقتی شد شده دیگه منو تو نمیتونیم کاری کنیم.
من که چیزی نگفتم واقعیتو که نمیشه انکار -یتم نکن دیگه....هومن اذ -

 کرد خانووووم.
 با کالفگی گفتم:هومـــــــــــن....

 دستاشو به حالت تسلیم باالبرد:باشه بابا تسلیم داد نزن زشته.
سرشو انداخت زیر و به ارومی مشغول خندیدن شد و هرازگاهیم سرشو  

 تکون میداد.
 شی میخوام یه چیزی ازت بپرسم...هومن میشه جدی با -

باکمی مکث سرشو باال اورد با لحنی که هنوزم یه کوچولو ته مایه های از 
 لبخند توش موج میزد گفت:جانم من سراپاگوشم.

درچه -خب میخوام نظرتشو بشنوم نظرواقعیتو و کامال جدی... -
 مورد...؟؟؟

بچه دارشدن  دانشمند در همین مورد بچه وزمانی که از نظرتو برای-
 مناسبه....

مشخصه خیلی عجله داری ها هنوز اول راهیم چه خبره پیاده شوباهم -
 بریم...

 خواهش میکنم هومن گفتم جدی باش..-
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بسیار خب....درمورد بچه منم تقریبا با تو موافقم تا قبل یکی دو سال  -
زندگی مشترک فکرکردن به بچه زوده چون اول طرفین باید شناخت کامل 

بت به هم بدست بیارن بعد به فکر بازکردن پای یه موجود جدید به این نس
 دنیا بشن.

خوشحال از اینکه من و هومن این قدر باهم تفاهم داریم لبخندی زدم 
 ناخواسته پرسیدم:حاال دوست داری چند تا بچه داشته باشی.؟؟؟

باتعجب نگاهی بهم کردولی بعد در کمال بدجنسی گفت:هستی چه خبرته 
ماهنوز یه هفته م از زندگی مشترکمون نگذشته این قدر زوددلت هوای بچه 
کرده؟؟؟من مشکلی ندارم ها ازهمین االن امادگیمو اعالم میکنم....وبعد 

 ریز مشغول خندیدن شد.
باعصبانیت ناشی از حرص گفتم:بی جنبه اصال بحث کردن باتو فایده 

 نداره.
یخوره....درمورد سوالت شاید خیله خب بابا چقدر زود به خانوم برم -

کمی عجیب باشه ولی من دوست دارم فقط یه بچه داشته باشم چون 
 معتقدم باجامعه ای که االن ماداریم تربیت کردن یکیشم کار خیلی سختیه.

لبخندی زدم چه استدالل قشنگی تازه داشتم نسبت به اخالقیات هومن 
ی باشه یا پسربرات فرقشناخت پیدا میکردم...مجددا پرسیدم:اینکه دختر 

 میکنه؟؟
کامال جدی گفت:به هیچ عنوان تنها سالم بودنشون برام 

مهمه.......لبخندجذابی زد و گفت:بفرما مادمازل من بی صبرانه منتظر 
 سوال بعدیتونم...احتماال نمیخوای بدونی چه اسمی مدنظر دارم؟؟؟
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ه پسر داری اگبابدجنسی لبخندی زدم:اتفاقا چرا میخواستم بپرسم دوست 
 بود اسمشو چی بذاریم؟؟

درحالیکه از پررویی من خندش گرفته بود حالت متفکربه خودش گرفت 
 بعد از لحظاتی گفت:راستش من همیشه 

به اسم اروین عالقه زیادی داشتم یعنی این اسم نمیدونم چرا ولی انگار یه 
 جورایی بهم ارامش میده...خودت چه اسمی دوست داری.؟؟؟

اشو نمیشنیدم فقط خیره شده بودم به ل*ب*ا*ش که داشت تکون دیگه صد
میخورد ذهنم سفر کرد به بیست و یک سالگی...به کانادا...سفرکرد به یه 

شب برفی که به همراه ایدا و صنم تصمیم گرفتیم بریم بیرون و قدم 
بزنیم....اون شب دقیقا همین بحث پیش اومد صنم داشت میگفت دوست 

داشته باشه ایدا میگفت دوست داره دوتا بچه داشته باشه یه  داره سه تا بچه
دختر و یه پسر...وقتی صنم راجب اسم مورد عالقه اش ازش سوال پرسید 

گفت:راستشو بخوای اگه با یاری خدا تونستم پسری به دنیا بیارم حتما 
 اسمشو میذارم اروین...این اسم یه جور اباهت داره خیلی دوسش دارم.

من به حال برگشتم با بهت خیره شدم بهش بریده بریده با صدای هو
 پرسیدم:گفتی اروین...درست شنیدم؟؟؟

تنها سرشو تکون داد باکمی مکث پرسید:چیزی شده هستی چرا ناگهانی 
 رفتی تو فکر؟؟ 
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همون لحظه سفارشاتمونو اوردن سعی کردم لبخند بزنم نباید این لحظاتو 
ایت استفاده رو از این لحظات شیرین برای خودم تلخ میکردم اره باید نه

 ببرم.
صداشو شنیدم که گفت:حاال تو بگو...اگه دختر بود دوست داری اسمشو 

 چی بذاریم؟؟
کمی فکر کردم گفتم:آآآآآآ...چشامو ریز کردم لبخندی زدم:آرام...نظرت 

 چیه؟؟
سری تکون داد:به معنای ارامش قشنگه..............هردو خندیدیم و 

 دن شدیم.مشغول خور
. 

 با خستگی روی نیمکت نشستم:وااای خدا مردم از خستگی... 
هومن:چه زن تنبلی دارم من بابا خوبه فقط چند دور اونم با دوچرخه دور 

 پارک دوئیدی؟؟
منظورت از چند دور بیست و پنج دوره دیگه نه؟؟؟اونم دور پارک به این  -

 اره میشکنه.بزرگی...الهی بگم خدا چیکارت نکنه هومن پاهام د
به من چه تقصیر خودته میخواست اون زمانی که داشتی باغرور از توانایی  -

 هات میگفتی به االنشم فکر میکردی. 
اول خوب ادمو تحریک کن غرورشو برانگیخته کن بعد بگو تقصیر  -

 خودته...حاالهم پاشو برو یه چیزی برام بخر که دارم از تشنگی میمیرم.
سمتش برگشتم با ناباوری بهم خیره شد سرشو تکون سکوتشو که دیدم به 

 داد و گفت:عجب رویی داری تو هستی...
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 همینه که هست پاشو برو کاریو که گفتم انجام بده. -
درکمال ناباوری دیدم تکیه داد به نیمکت و باخونسردی به روبه روش خیره 

 شد:آهای با شماهم جناب میگم من تشنه ام.
من چه تشنه اته برو برای خودت نوشیدنی بخر  شونه ای باالانداخت:به

 بخور...
هومن من پاهام درد میکنه نمیتونم از جام بلند بشم پاشو اذیت نکن  -

 دیگه...
نچ راه نداره..البته یه راه داره باید بگی اقاهومن خواهش میکنم لطف کن  -

 و اگه میتونی برو برای من نوشیدنی بخر.
 پس تشنگیو تحمل کن...  -زنم.صدسال سیاه چنین حرفیو نمی-

باحرص رومو ازش برگردوندم....چه ادمی بود ها امروز خیرسرمون اومدیم 
بریم خرید سرراهمون این پارک مسخره قرار گرفت و بعدم گروهی از 

 دوچرخه سوارای زن و بعدم طبق معمول با تحریک من از جانب هومن
 دومم اوردم و به عنوان مجبور شدم توی مسابقشون شرکت کنم و البته مقام

 جایزه یه ساعت نقره بهم دادن.
خواستم به سمتش برگردم و یه بار دیگه شانسمو امتحان کنم)به خاطر 

مسابقه پارک خیلی شلوغ بود اگه خودم میخواستم برم اب بخرم مطمئنا نیم 
ساعت طول میکشید منم که بشدت خسته بودم(ولی چشمم روی نقطه ای 

 خشک شد.
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زن به چشم من اشنا بود ذهنم شروع به فعالیت کرد ناباورانه  چقدر اون
کمی دیگه فکر کردم اره خودش بود با سرعت باد از جام بلند شدم جمعیتو 
کنار زدم صدای هومنو پشت سرم میشنیدم...محکم با یه نفر برخورد کردم 

باعث شد تعادلمو از دست بدم نزدیک بود زمین بخورم که هومن دستمو 
 گرفت.

سرمو باالاوردم با چشم دنبالش گشتم خدایا فقط یه بار دیگه مطمئنم 
خودش بود با چشمانی پراز اشک جمعیتو کنار میزدم و دنبال یه چهره ی 

اشنا میگشتم هومن هرچقدر صدام میزد هیچ توجهی بهش نمیکردم تقریبا 
 همه اون نقطه رو گشتم...

به سمت عقب برگشتم  خواستم یه بار دیگه امتحان کنم که توسط هومن
 اخمی کرد و گفت:هستی یه دفعه ای چت شد دنبال چی میگردی؟؟؟؟

اشکام روی گونه هام فرواومدن باناباوری نگام میکرد صورتمو بین 
 دودستش گرفت:جون به ل*ب*م کردی بگو چت شده؟؟

فقط بهش خیره شدم کالفه روی یه نیمکت نشوندم و خودش 
ی اب برگشت من همچنان داشتم گریه میکردم رفت....دقایقی بعد با یه بطر

 کمی از اب رو به زور هومن خوردم...
 خب حاال اروم باش و بگو چی شدی؟؟؟ -

 بریده بریده گفتم:خودش....خودش بود...مطمئنم....به خدا...خودش بود.
سرمو توی سینه هومن مخفی کردم و اشک ریختم هومن دستشو نوازش وار 

 ومم چراروی سرم کشید:هستی خان
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نصفه حرف میزنی درست بگو ببینم چی دیدی به خدا داری دیوونم میکنی 
 ها...

من که حاال با شنیدن صدای ضربان قلب هومن کمی ارامش گرفته بودم 
سعی کردم خودمو کنترل کنم بطری ابو باز کردم مقداری خوردم سری 

 تکون دادم و با لحنی خشک گفتم:احساس کردم یه اشنا دیدم همین.
 برای دیدن یه اشنا اینطوری هول کردی؟؟ -

اخم کردم و از جام بلند شدم نمیتونستم تا مطمئن بشم حرفی بزنم شاکی 
گفتم:خب که چی احساس کردم یه اشنا بود.......بدون هیچ حرفی شروع 

به راه رفتن کردم دقایقی بعد هومنم به من پیوست اما دیگه هیچ سوالی 
 نپرسید.

. 
ی به خودم انداختم یه تاپ قرمز که پشت گردن بسته میشد داخل اینه نگاه

 به همراه دامن پیلیسه مشکی تنم کرده بودم موهامو باز گذاشتم.
رفتم پشت درحمام هومن نیم ساعتی میشد اون تو بود دری زده و 

 گفتم:هومن پس چرا نمیای من حوصلم سر شده....
بیا تو حمام که باصدایی که شیطنت توش موج میزد گفت:خب میخوای 

 حوصلت سرنره...
باپررویی تمام گفتم:من که بهت گفتم االن نرو در هرحال اخرشب دوباره 

 باید بری.
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سکوت کرد خندم گرفته بود نتونستم خودمو کنترل کنم و بلند زدم زیرخنده 
حق داشت اخه من هیچوقت اینقدر واضح باهاش دراین موارد صحبت 

میکنه امشب شب اخر ماه نکرده بودم ولی خب امشب فرق 
عسلمه.صداشو شنیدم:هستی من تا ابد این تو نمیمونم ها هواستو جمع 

 کن.
درحالیکه خندم پررنگتر شده بود از حمام دورشدم...اتاق رو مرتب کردم 

نگاهی به چمدونا انداختم مرتب و اماده بسته بودمشون دیروز به همراه 
ه خرید سوغاتی مشغول هومن رفتیم بازار و تقریبا نصف روز رو ب

بودیم.بعدم برای اخرین بار رفتیم لب دریا و البته ناگفته نماند که مثل بچه 
 ها کلی اب بازی کردیم و خوش گذروندیم.

تلویزیونو روشن کردم و روی مبل نشستم به صفحه تلویزیون خیره شدم 
دقایقی بیشتر نگذشته بود که با حس اینکه تو هوا معلقم فریاد خفه ای 

 کشیدم.
باشنیدن صدای خنده بلند هومن چشامو که از ترس بسته بودم باز کردم 

 وااای خدا قلبم....تازه متوجه موقعیتم 
شدم توی ب*غ*ل هومن بودم یه شلوارک سفید تنش بود کال عادتش بود تو 

 خونه عادت به پوشیدن لباس نداشت.
رده بش کموهای خیسش یه طرفه ریخته بود روی پیشونیش و حسابی جذا

 بود.
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چشای بازمو که دید پیشونیشو چسبوند به پیشونیم با صدای ارومی گفت:ده 
دقیقه پیش یه چیزایی میگفتی من فکر میکردم داری شوخی میکنی ولی نه 

 مثل اینکه واقعا ماجرا جدیه کوچولو.
سرمو تو سینه برهنه اش مخفی کردم و دستامو دور بازوهاش حلقه کردم 

 وی بازوم حس کردم.گرمی ل*ب*ا*شو ر
متقابال ب*و*سه ای روی قفسه ی سینه مردانش کاشتم....روی مبل 

 نشست من همچنان داخل اغوشش بودم لبخندی 
 زدم و گفتم:وقتی موهات خیسه خیلی جذاب تر میشی.

هیچی نگفت ادامه دادم:وقتی کج میریزی تو صورتت خیلی دوستشون دارم 
 مثل پسرای شیطون و تخس میشی 

همچنان سکوت کرد:رنگ سفید خیلی بهت میاد و مطمئنم خیلیم به این 
رنگ عالقه داری اولین باری که دیدمت توی مطب پدرجون زیاد به 

ظاهرت دقت نکردم چون غرورت روی اعصابم بود ولی شبش یه تیشرت 
سفید با شلوار مشکی پوشیده بودی خوب به یاد دارم.تازه موهاتم رو به باال 

 بودی.... حالت داده
اخمی کرده و گفتم:از این به بعد فقط وقتی من همراهتم اجازه داری موهاتو 

 کج بریزی تو صورتت یا به باالحالت بدی شیر فهم شد؟؟؟
 لبخندش عمیق تر شد باالخره سکوتو شکست و گفت:چرا اونوقت؟؟؟
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امممممم)نمیخواستم بهش بگم چون بیش از حد جذاب میشی پررو  -
ون خیلی زشت میشی میترسم مسخرت کنن اعتماد به میشد(چون...چ

 نفست تضعیف بشه.
با تعجب خیره شد تو چشام ابروشو باال انداخت و گفت:مطمئنی منظورت 

 اره مطمئنم. -همین بود احتماال عکس اینو نمیخواستی بگی...
سرشو به نشونه تاسف تکون داد با کمی مکث گفت:به تو رنگ سبز خیلی 

یشمی باشه با رنگ چشات یکی میشه عالوه بر سبز تا  میاد همچنین اگه
 جایی که من دقت کردم همه رنگا بهت میاد.

مانع ادامه حرفش شدم با خودشیفتگی فراوان گفتم:نیازی به گفتن شما نبود 
 خودم میدونستم.

سرش رو نزدیک صورتم اورد طوری که نفسای داغش توی صورتم میخورد 
کامل کنم منظورم این بود که چون بیش  با بدجنسی گفت:نذاشتی حرفمو

 از حد سفیدی و رنگت با دیوارا هیچ تفاوتی نداره ناخواسته بیشتر
 رنگا بهت میاد ولی خب همه رنگا جذابت نمیکنن.

چشامو گرد کردم چقدر این ادم پررو بود تا خواستم چیزی بگم فاصله کم 
م حس بین صورتامون از بین رفت و گرمی ل*ب*ا*شو روی ل*ب*ا*

 کردم.....چشامو بستم و با عشق همراهیش کردم....
صدای گوشیم بلند شد هومن عقب کشید دوتامون سرخ شده بودیم داشتیم 

نفس کم میاوردیم گوشیو از روی میز کنار مبل برداشت نگاهی بهم 
انداخت درحالیکه گوشیو به دستم میداد چشمکی بهم زد خندم گرفته بود 

م با هیجان از جام بلند شدم داداش بود با سرحالی نگاهی به صفحه انداخت
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جوا دادم:سالم داداش جون گلم..خوبی؟؟؟چیکارا میکنی؟؟؟مارال که 
 اذیتت نمیکنه ها داداشی جونم زیاد که روی خودت فشار نمیاری ها؟؟؟

صدای خندشو و بعد خودشو شنیدم که گفت:واااااااااااااای چه خبره یکی 
 .اول سالم دوما ممنون من خوبم شما خوبین؟؟؟یکی فرار نمیکنم ها...

اره داداش ما عالییم خیلی خوش میگذره جالتون خالی وااای داداش دفعه  -
های پیش که زنگ زدین یادم شد براتون از زیبایی های اینجا تعریف کنم 

باورت نمیشه یه جاهای نازی داره یه باغ گلها داره همه کشورشون یه طرف 
 ن یه طرف اینقدر رومانتیکه اصال غیرقابل وصفه....همین باغ گلهاشو

هومن ریز ریز میخندید صدای خنده داداشم بلند تر شده بود با تعجب 
گفتم:وااا شا دوتا چتونه شما از اون ور میخندی هومن از این طرف مگه 

 جوک تعریف میکنم.
هستی دیوونه بودی رفتی خونه شوهر دیوونه تر شدی واقعا دلم برای  -
 ومن میسوزه بیچاره فکر کنم تا حاال ده کیلویی کم کرده.ه

چون هومن دقیقا کنارم بود صداهارو واضح میشنید با اتمام جمله ی داداش 
اهی کشید و سری تکون داد خطاب به داداش گفتم:دست شما درد نکنه 

 داداش مرسی از این همه تعریف.
ونو شنید ناگهانی صدام خیلی باالرفت:خب این هومن همه حرفات

 همینجوریش برای من دست میگیره شماهم بهش اضافه شدی.
هومن با اخم پررنگی دستشو روی قل*ب*ش گذاشت داداشم از اون طرف 

خط گفت:ای خدا قلبم تو براچی یه دفعه ای میزنه به سرت واقعا خوب 
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بوده تو روانشناس نشدی وگرنه بیمارا دیوونه میشدن ای خدا کی این دختر 
 اقل بشه.میخواد ع

هومن گوشی و گرفت و با داداش مشغول بدگویی راجب من شدن و من 
درتمام این مدت ریز میخندیدم خالصه تماس با بدگویی فراااااوان در 

ارتباط با من به پایان رسید و من بعد از کلی غرغر کردن و به غلط انداختن 
که  هومن باالخره رضیت به خوردن شام دادم....ساعت نزدیک یک بود

خمیازه های هومن شروع شد با بدجنسی لبخندی زده پاروپا انداختم و 
خودمو کامال با دقت مشغول دیدن مستندی که داشت پخش میشد نشون 
دادم چند دقیقه ای نگذشته بود که خودمو معلق بین زمین و اسمون حس 

کردم هومن با یه دست تی وی رو خاموش کرد و به سمت اتاق خواب راهی 
همون حال زیر لب گفت:در جریانی که فردا صبح زود باید بیدار شد در

بشیم و تو امشب قصد داشتی یه کارایی انجام بدی..لبخندی زدم و سرمو 
توی سینه اش پنهون کردم دقایقی بعد روی تخت بودیم و من اخرین شب 

ماه عسلم رو هم در اغوش هومن و با نوازشای عاشقانه اش به صبح 
 رسوندم....

. 
 مان حال:کویر ز

اشک چشامو پرکرد چه کسی میتونه بفهمه اون روزا زیباترین روزای عمرم 
بودن روزایی که در عین تلخی قبلش چنان شیرینی برام داشتن که هیچ زمان 

 حسش نکرده بودم.
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تلفنم زنگ خورد به صفحه اش خیره شدم ایدا بود میدونستم چه کاری 
 باهام داره برای همین جواب ندادم.

به کویر چشم دوختم صبح بعد از اون روز به همراه هومن برای اخرین بار 
به دریا رفتیم و بیقراری امواجو مشاهده کردیم و بعد من متفاوت با اخرین 

 تجربه ام با کوله باری از خاطرات شیرین به کشورم برگشتم و یه هفته از 
 زندگی مشترکمو به بهترین نحو گذروندم.

وایل زندگیم بهم چیره شده بود یه سال و تقریبا شش ماه برخالف ترسی که ا
 اول زندگیم در عین خوشی،

خوشبختی گذشت و جالبیش اینجایه که وقتی اولین عید زندگیم و یا بهتره 
بگم دومین عید زندگیم فرا رسید من اصال باورم نمیشد به همین زودی یه 

ز بیشتر از دیروز سال از کنار هومن بودن رو گذروندم یه سالی که هررو
عشق رو از کارای هومن حس کردم عشق فقط دوستت دارم هایی نبود که 
دراغاز هرروز و در پایان هرشب نثارروحم میکرد،عشق رو زمانی با عمق 

وجودم چشیدم که وقتی به خاطر مشکل معده ام دوروز در بیمارستان 
ماد رو در اعت بستری شدم حتی یه ثانیه هم تنهام نذاشت و کنارم موند عشق

هومن دیدم که اخر شب اگه مجبور میشدم به بیمارستان برم نه تنها مثل 
مردایی که اطرافم دیده بودم اخم نکرد و رفتارش سرد نشد بلکه وقتی صبح 

برمیگشتم همه چیزو برای استراحتم اماده کرده بود عشق رو وقتی حس 
و میبردم کردم که اخرهرهفته طبق یه ساعت مشخص میومد دنبالم 

مزار....و من از تمام اینها درس گرفتم که یه مرد توی زندگی با هرکاری که 
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انجام میده حتی از نظر ما زنا کوچیک ولی سعی داره عشقشو ثابت کنه 
هومن حتی توی دعواهامونم که اغلب کمتر از نصف روز به طول می 

قهر  انجامید با من در کمال لطافت و نرمی برخورد میکرد حتی وقتی
بودیمم سنگینی نگاه مراقبشو همیشه حس میکردم....عالوه بر اون داشتن 

هومن به من یه پدر،مادر و برادر دوم هدیه کرد از همون روزی که از ماه 
عسل برگشتیم نوشین خانوم شد مامانم و اقا کامیار پدرم و کامرانم به معنای 

 واقعی یه برادر مهربون و دلگرم کننده.
دیگه ای هم که توی این یه سال و نیم افتاد این بود که محل یه اتفاق 

زندگیمون از تهران به اصفهان تغییر کرد نه تنها من و هومن بلکه 
داداششون،نوشین جونشون و مهردادم که از قبل به اصفان تغییر سکونت 

 داده بود...
ا )داداش،مهرداد و هومن هر سه با هم شریک بودن(همه ی این تغییر سکونت

به این خاطر بود که تصمیم گرفتن یه شعبه دیگه از شرکتشون رو توی 
اصفهان پایه گذاری کنن عالوه بر اون من و مارال و نوشین جونم که از 

زندگی توی تهران پر از ترافیک و الودگی خسته شده بودیم خیلی سریع این 
ر داخل اپیشنهادو قبول کردیم طبق خواسته من قرار بر این شد که یه سراید

خونمون)خونه داداش(داخل تهران سکونت داشته باشه که اگه روزی 
گمشده ی زندگیم)ایدا(تصمیم گرفت این فراق تلخو رو به اتمام برسونه 

 ادرسی ازم داشته باشه.
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اشکمو که ناخواسته با یاداوری گذشته ی شیرینم روی صورتم فروداومد با 
ذشته امو هم مرور کنه و به انگشت گرفتم و گذاشتم ذهنم اخرین قسمت گ

 حال زندگیم برسه تا بتونم تصمیمی رو بگیرم که از حلش واقعا عاجزم...
 )زمان گذشته:یک سال و نیم بعد(

 اخمی کرده و گفتم:خسته شدم دیگه هر ادمی یه تحملی داره.
با لحن ارامی گفت:خب خانومی تو میگی من چیکار کنم مگه دست 

 خودمه؟؟
ن بحثمون ناتمام موند هومن رو بهم گفت:فعال اون با صدای زنگ ایفو

 اخماتو باز کن زشته بعدا در این باره با هم صحبت میکنیم.
بی توجه بهش راه اتاقو پیش گرفتم نگاهی داخل اینه به خودم انداختم یه 

کت شلوار خیلی شیک نیلی پوشیده بودم نگاهی به موهام کردم موهایی که 
ناز کشیدن هومن باالخره اجازه داد رنگشون کنم و  به تازگی با کلی اصرار و

حاال به رنگ نکسافه ای تیره دراومدن و ترکیب قشنگیو با سفیدی پوستم 
ایجاد کردن هرچند تا دوهفته بعد هومن باهام سرسنگین بود ولی خب 

میرزید خیلی نازتر شدم لبخندی روی لب نشوندم و به سوی پذیرایی رفتم 
بود به همین مناسبت یه مهمونی کوچیک برگزار  امشب شب نیمه شعبان

کردم تا همه دور هم باشیم و خونواده هومنشون و خودم رو دعوت 
کردم...مدتها بود به خاطر فراوانی مشغله هام توی بیمارستان و همچنین 

 زیاد بودن کارای اقــــا هومن دور هم جمع نشده بودیم.
 مدم.با صدای مامان)نوشین خانوم( به خودم او
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 سالم دختر عزیزم خوبی خانوم؟؟؟-
به اغوشش پناه بردم صادقانه و از ته دل گفتم:مامان واقعا دلم براتون تنگ 

شده بود مدتهاست اینطوری دور هم جمع نشدیم چه خوب کردین که 
 اومدین.

 منم همینطور عزیزدلم تو بدجور همه ما رو به خودت وابسته کردی. -
 ...لطف دارین از خوبیتونه -

کامران:زن داداش مدیونی اگه فکر کنی مامان با بقیه مادرشوهرا فرق داره و 
 به خونت تشنه نیست و توی جمعای زنانه ازت بد نمیگه.

نوشین خانوم با خشم به سمتش برگشت و گفت:کامران جلوی اون زبونتو 
 بگیر اشوبگر...ای خدا اخر من از دست

 این بچه دق میکنم.
در زود جوش میاری زشته اینقدر در برابر واقعیت ک:اوه مامی جون چق

 ضعیف نباش.
قبل از اینکه مامان چیزی بگه من گفتم:اهای عامل بالفتنه میذاشتی من یه 
احوالپرسی با بابا هم میکردم بعد شروع میکردی به دو به هم زدن.....اینو 

گفتم و رفتم به سمت پدرجون دستای پشتیبانشو روی سرم گذاشت و 
 ه ای روی پیشونیم کاشت:خوبی دخترم؟؟؟ب*و*س

لبخندی زده و گفتم:عاااالی پدرجون هنوز اینقدرا انرژی دارم که میخوام 
 عالوه بر پسر بزرگتون به زودی استین برای پسرکوچیکه باال بزنم.

پدرجون دستاشو باال اود و گفت:خدا از زبونت بشونه دخترم من که چشمم 
ازدواج بره همه ما رو دق میده بعد یکی رو اب نمیخوره این ادم زیر بار 
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میپسنده.دیدی که هر کسو بهش نشون میدی یه عیب میذاره روش.این یکی 
دماغش بزرگه اون یکی دماغش کوچیکه این یکی گونه اش زیاده اون یکی 
خیلی صورتش گرده این یکی خیلی الغره با نی اشتباه میگیرنش اون یکی 

 و یعنی محاله یه نفرو بهش معرفی کنه یکیچاقه از در جا نمیشه بیاد ت
 از این ایرادای از فضا اومده رو روش نذاره.

ما که همه دلمونو از خنده گرفته بودیم با بلند شدن مجدد صدای زنگ 
سعی کردیم خودمونو کنترل کنیم و دقایقی بعد داداششونم به جمعمون 

د از هم کردم و بع پیویستن....یه احوالپرسی تقریبا خیلی طوالنی با اونا
 دقایقی باالخره همه نشستیم.

ازجام بلند شدم و به سمت اشپزخونه راهی شدم.مشغول ریختن چای بودم 
 که صدای مهرسا رو از پشت سرم شنیدم:خاله جون کمک الزم نداری؟؟

به سمتش برگشتم مهرسا دیگه اون دختر شیطون چند ساله نبود االن تبدیل 
ان شیطون شده بود فکرمیکنم االن دیگه سیزده به یه خانوم البته همچن

سالش شده لبخندی زده و گفتم:نه عزیزدلم فعال کمک الزم ندارم ولی 
 مطمئن باش برای چیدن سفره حسابی به کار میگیرمت.

وااای خاله جون شما که میدونی من عاشق تزئین سفره ام چی از این  -
 بهتر.

نت رفته....سینی چای رو قربونت بشم که همه خصوصیاتت به ماما -
برداشتم و به همراه مهرسا به سمت سالن رفتیم......بعد از اینکه همه چای 
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برداشتن سینی رو روی میز گذاشتم و یه فنجون برای خودمم برداشته و کنار 
 مارال نشستم.

داداش رو به هومن گفت:دوباره چه مشکلی پیش اومده من که چشمم اب 
از پس کاراش بربیاد باید یه ادم کاردان براش نمیخوره این شرکت راحت 

 پیدا کنیم.
داشتن درمورد شرکتشون توی ترکیه صحبت میکردن دقیقا همون شرکتی که 
باعث میشه هومن در ماه سه بار بره سفر  و دلیل دعوای چند دقیقه پیشمونم 
دقیقا همین بود توی همین یه ماه گذشته دوبار رفته سفرکاری بدون در نظر 

 گرفتن اینکه پس فردا میخواد برای سومین بار بره....
با صدای مهرسا از فکر بیرون اومدم:خاله جون میاین همه با هم صداقت 

 بازی کنیم؟؟
نگاهی به جمع انداختم همه سرشونو به نشونه تایید تکون دادن از جام بلند 

 رشدم و گفتم:همگی نقل مکان کنین روی زمین بشینید کامران میزو بذا
 دورش بشینید تا من برم شیشه بیارم.

 کامران دستشو روی چشمش گذاشت و گفت:اطاعت زن داداش.
لبخندی زدم و به سمت اشپزخونه راه افتادم یه شیشه دلستر برداشتم و به 

سالن برگشتم همه اماده دور میز نشسته بودن تنها جایی که خالی بود کنار 
نم چون واقعا دلخور بودم ولی به هومن بود هرچند دوست داشتم براش نازک

ناچار رفتم و کنارش نشستم توی جمعمون فقط جای ارسالن که حاال 
تقریبا یه ساله شده بود کمه که اونم االن خوابه.......دقایقی بعد بازی شکل 

 جدی به خودش گرفت.
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پدرجون:خب چون پیشنهاد از مهرساجون بوده پس اولین نفر خودش 
 شیشه رو میچرخونه.

هرسا لبخندی زد و شیشه رو چرخوند شیشه مقابل کامران از حرکت م
ایستاد مهرسا کمی فکر کرده بعد گفت:عمو کامران راستی راستی تا حاال 

 کسیو دوست نداشتی؟؟؟
همه منتظر چشم به دهان کامران دوختن کامران یه دفعه ای زد زیر خنده و 

 یوونم هربار یکیگفت:چه سوال اسونی خب اگه کسیو دوست داشتم مگه د
 از این دخترای انتخابی از فضا اومده مامانو بررسی کنم.

همه زدیم زیر خنده و کامران شیشه رو به حرکت دراورد روبه روی داداش 
ایست کرد کامران کمی فکر کرد بعد پرسید:اقا طاها تا حاال شده کاری 

 کرده باشی که از انجامش پشیمون شده باشی؟؟؟
ت من سوق پیدا کرد همه منتظر بهش چشم دوخته بودن نگاه داداش به سم

 بعد از کمی مکث گفت:اره.
 کامران مجدد پرسید:چی بوده؟؟؟

مانع شده و گفتم:زرنگی قراره یه سوال بپرسی نه دوتا سوالتو نگه دار برای 
 دور بعدی.

اینو گفتم چون میدونستم تنها پشیمونی داداش درباره ی نبود ایدایه شاید به 
ودش نمیاره ولی من میدونم چقدر عذاب میکشه وقتی یه نفر سراغ روی خ

ایدارو ازش میپرسه.میدونستم تنها پشیمونی داداش اینه که اجازه داد ما به 



 543 انیتر از گر انیگر

مدت چهارسال ازش دورباشیم و من مطئنم همچنان داره به خاطر این 
 اشتباه خودشو سرزنش میکنه.

که نوبت به من رسید و طرف و به همین ترتیب بازی ادامه پیدا کرد تا این
 مقابلمم کسی نبود جزکامران بسم ال...

االن یه سوالی میپرسه نیوتون از حلش عاجز باشه منتظر چشم به دهانش 
دوختم باالخره چشمک بدجنسی بهم زد و گفت:زن داداش یه سوال ازت 

میپرسم باااااید جواب بدی....بگو ببینم قبل از هومن کسی تو زندگیت 
 بوده؟

مع درسکوت فرورفت داشتم زیر سنگینی این همه نگاه ذوب میشدم باید ج
چی میگفتم از درون شروع به لرزیدن کردم االن اگه میگفتم نه میشد دروغ 

درحالیکه من تا بحال دروغی به هومن نگفته بودم فقط همه چیزو بهش 
نگفتم سرم رو باالاوردم لبخندی زدم قبل از اینکه چیزی بگم صدای 

یلم بلند شد....موبایلمو که کنارم گذاشته بودم برداشتم نگاهی به موبا
شماره انداختم درکمال تعجب دیدم شماره ی داداشه نگاهی بهش کردم به 

طور نامحسوس چشاشو روی هم گذاشت روبه جمع گفتم:من معذرت 
میخوام از بیماستانه حتما باید جواب بدم شما به بازی ادامه بدین من زود 

 م.برمیگرد
 مامان:راحت باش عزیزم برو به کارت برس....

درکسری از ثانیه از جام بلند شدم و خودمو به اتاق رسوندم....درو بستم و 
روی تخت افتادم واااای خدایا چه لحظات سختی بود دستمو روی قلبم 

گذاشتم چقدرتند تند میزد صدای اس گوشیم بلند شد از طرف داداشه 
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سرزدن به غذات برو تو اشپزخونه تا من بحثو عوض نوشته بود:تو به بهانه 
 کنم.

با خوندن متن اس لبخند روی ل*ب*م نشست قربونت بشم اگه من شمارو 
نمیداشتم چیکار باید میکردم طبق گفته داداش به اشپزخونه رفتم و خودمو 

سرگرم اماده کردن غذا کردم.حدود ده دقیقه بعد مامان و مارالم به اشپزخونه 
ا دیدنشون خیالم راحت شد این یعنی اینکه بازی به اتمام رسید اومدن ب

نفس عمیقی کشیدم که از چشم مارال دور نموند و باعث شد پوزخندی 
بزنه دلیلشو خوب میدونستم مارال از اولشم مخالف بود من گذشتمو از 

هومن پنهان کنم....سعی کردم دیگه به این مسئله فکرنکنم و شبم رو 
 خرابش نکنم.

. 
با خستگی شیر ابو بستم و همونجا روی صندلی داخل اشپزخونه نشستم 

 درد معده امونمو بریده بود.
هومن رفته بود تا داداششونو برسونه چون ماشین داداش وقتی میخواستن 

برن مشکلی پیدا کرد و روشن نشد و هرچقدرم اونا سعی کردن با تاکسی 
 ون.برن هومن مخالفت کرد و خودش رفت تا برسونش

دستمو روی معده ام گذاشتم و فشارش دادم لعنتی از سرشب دوباره داشت  
اذیتم میکرد و دلیلش هیچی نبود جز اون سوال مسخره ای که کامران 

 چرسید و استرسی که به خاطرش بهم وارد شده بود.
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صدای در نشون از اومدن هومن میداد از جام بلند شدم و یه مسکن خوردم 
خونه بیرون برم هومن جلوم ظاهر شد بی توجه بهش تاخواستم از اشپز

خواستم از کنارش رد بشم که دستمو گرفت با ارامش گفت:خانومیه من به 
خاطر چنین موضوع پیش پا افتاده ای میخواد خودشو اذیت کنه...بادستاش 
صورتمو قاب گرفته و گفت:هزار تا از اون شرکت فدای یه تار موت اگه قرار 

رکت تو ازار ببینی یا فکرای بیخود به ذهنت خطور کنه من باشه به خاطر ش
 میگم گور بابای تمام شرکتای دنیا.

با ناباوری بهش نگاه کردم واقعا فکر میکرد من بهش اعتماد ندارم به همین 
خاطر مخالف رفتنشم لبخندی زده و گفتم:خودت میدونی که نه االن و نه 

میشم توهرجایم باشی حتی اگه من هیچ زمان دیگه ای من به تو بی اعتماد ن
کنارت نباشم قلبت که باهاته همین باعث میشه هیچوقت حتی برای یه ثانیه 

چنین فکرایی به سرم خطور نکنه من اگه مخالف رفتنتم دلیلش اینه که 
 هربار تو میری تا وقتی بیای من از دلتنگی و نگرانی کالفه میشم.

ن خانومم بشم که اینقدر نگران لبخندی زده و سرمو در اغوش گرفت:قربو
منه به خدا قرار نیست اتفاقی بیوفته هستی این فقط یه مسافرت سادست اگه 

تو بیمارستان نداشتی میتونستیم باهم بریم حاال اگه من قول بدم از این به 
 بعد تعداد سفرامو کمتر کنم بازم مشکلی وجود داره؟؟؟

د فردا بهت خبرشو باید فکر کنم فعال خیلی خستم خوابم میا -
میدم.......سرشو روی موهام گذاشت و محکم دراغوش گرفتم...ومن تازه 

به این فکرافتادم که دوباره باید چندین روز بدون هومن بودن رو سرکنم به 
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عبارتی دیگه باید چند روز همچون مرده ای متحرک زندگی کنم ولی خب 
 چاره ای نیست.

. 
هرچقدر اصرار کرد قبول نکردم برم خونه دوروز از رفتن هومن میگذره 

داداششون اگه قرار باشه این مسافرتای کاری همچنان ادامه پیدا کنه باید 
عادت کنم و خودم تنهایی شبا رو به صبح برسونم....تلویزیونو خاموش 

کردم نگاهی به ساعت انداختم نه و نیم شب بود روی کاناپه دراز کشیده و 
 سرمو روی دستش گذاشتم.

گوشیمو از داخل کیفم دراوردم تا یه اهنگ بذارم چشمم روی صفحه  
گوشی ثابت موند عکس هومن بود توی این عکسش جذابیت خاصی 
داشت بغض بدی گلومو گرفت نفس عمیقی کشیدم دلتنگی اینبارم با 

دفعات قبل فرق میکنه نمیدونم چرا یه جور نگرانی به وجودم چیره شده 
د لبخند روی ل*ب*م نشست هومن بود باصدایی که موبایلم به صدا دراوم

 سعی میکردم شاد نشونش بدم پاسخ دادم:جونم...
صدایی نیومد باتعجب گفتم:الو....هومن....کجایی؟؟؟الو...اقــــــا 

 کجارفتی؟؟؟
 صداشو شنیدم:حرف بزن هستی بذار صداتو بشنوم.

 بغضمو به سختی قورت دادم:چی بگم؟؟؟؟چیزی نگفت باکمی مکث
 گفتم:اهان فهمیدم هرچه دل تنگم میخواهد 

 بگویم؟؟؟



 547 انیتر از گر انیگر

 اره هرچی دل تنگت میخواد بگو. -
پس خوب گوش کن....دلم داره میگه جناب رضائی حواستو جمع کن  -

این اخرین بارته که بدون همسرعزیزت میری سفر....دلم داره میگه فقط 
د ..بغض باعث شکافیه یه بار دیگه منو تنها بذاری اونوقت بادلم طرفی....

کمی مکث کنم بعدازدقایقی دوباره ادامه دادم:دلم میگه بهت بگم خیلی 
برات تنگ شده میگه بهت بگم از جداییها متنفره میگه ازت التماس کنم 

دیگه تنهاش نذاری....اشکام روی صورتم فرواومدن لعنتیا بازم اونا موفق 
به دلم بگم تا شدن باصدایی لرزان گفتم:چی بهش بگم هومن چی باید 

یکم اروم بشه تا اینقدر بیقراری نکنه هومن امشب با بقیه شبایی که نبودی 
خیلی فرق میکنه امشب نبودتو درکنارم حسابی حس میکنم قول بده دیگه به 

 هیچ دلیلی تنهام نذاری قول بده؟؟؟
باصدای گرفته ای گفت:به دلت بگو مخلصشم دربست تاته دنیا...بهش 

تلخ و سخت باشه اما گاهی اوقات الزمه تا به هومن  بگو جدایی شاید
رضائی ثابت بشه بدون هستی اتشین یه روح متحرکه....بهش بگو به اندازه 
ی فاصله من تا اون که شاید ظاهرا خیلی زیاد باشه اما همیشه درکنار همیم 

 دوسش دارم....
ه للبخند روی ل*ب*م نشست همین برای یه زن کافیه فقط خدامیدونه جم

دوست دارم چه معجزه ای دروجود یه زن پدید میاره 
گفتم:خوبی؟؟؟مواظب خودت هستی ترکیه االن هوا سرده لباس گرم 

 بپوشی سرمانخوری...
 چشم امردیگه؟؟؟-
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قول -یه امردیگه هم دارم که باید انجامش بدی اول قول بده تابگم.... -
 میدم حاال بگو.

ه تنهام نذاری....صدای خنده بهت دستور میدم سالم برگردی و دیگ -
 ارومش قلبمو اروم کرد گفت:چشم اطاعت سرورم.

 وظیفتونه همسرم......دیگه چه خبر؟؟؟ -
همه چیز عادیه انشاا..تادوروز دیگه ایرانم وقتی برگشتم بیا یه مسافرت  -

 باهم بریم.
حاال تو بیا تاوقتی تو برگردی عروسی عمو بهرامه بعدشم من تا اخر امسال -
میتونم از بیمارستان مرخصی بگیرم البته حاال که زیاد التماس میکنی شاید ن

 بتونیم عید بریم شمال.
درمیون خنده گفت:من که میدونم از خداتم هست بریم سفرکدوم زنی از 

 مسافرت بدش میاد که تودومیش باشی؟؟؟راستی تو چه خبر؟؟
تن خبر خاصی نیست راستی هومن دیروز عمت به مناسبت برگش -

دخترعمت یه مهمونی کوچیک تدارک دیده بود باالخره تونستم دخترعمتو 
 ببینم چقدر دوست داشتنیه و البته بسیار معاشرتی.

نمیگی از یه زن دیگه جلومردت تعریف میکنی شوهرت به راه خالف  -
 کشیده بشه.

لبخندی روی ل*ب*م نقش بست:من به شوهرم اعتماد دارم خودش بهم 
ت تنهام نذاره درضمن حتی اگه خودتم بخوای قلبت تمام و قول داده هیچوق

کمال در اجاره ی بنده است کلیدشم فقط دست خودمه 
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لبخندام،نگاهم،صدام فقط اینا میتونن درقلبتو باز کنن بنابراین خیالم راحته 
 که کسی نمیتونه وارد قلبت بشه خیالت تخت.

ه نفس تو،باور کن من از این اعتماد ب-ازچی؟؟؟-واقعا من درعجبم.... - 
اگه اعتماد به نفس تو روداشتم با مگس کش به امریکا حمله میکردم....اینو 

 گفت و شروع به خندیدن کرد...
باحرص گفتم:هه هه هه به خودت بخند بی مزه یه نفرم اینجانیست بگم 

 بیاد یکم منو قلقلک بده خندم بگیره توضایع نشی.
 حرص خوردنتم دوست داشتنیه... -
 خودم میدونستم نیازی نبود شما بگی....-

خودمم داشت خندم میگرفت از این همه اعتماد به نفس ولی خب کاریش 
نمیشه کرد دیگه اینم یکی از غنیمتای خانوم هومن بودنه بعدازاینکه کمی 
دیگه به هم متلک انداختیم و هرکدوم سعی درضایع کردن دیگری کردیم 

ومن که روی دیوار نصب شده بود چشم تلفنو قطع کردم...به قاب عکس ه
 دوختم یه عکس تک از شب عروسیمون بود 

توی این عکس لبخند جذابی چهره اشو قاب گرفته و خیلی زیباترش کرده 
ناخواسته سفرکردم به خاطرات یک سال و نیم گذشته طی این مدت خیلی 
کم پیش اومده که به مشکل بزرگی بربخورم زندگیم به طرز شگفت اوری 

داره به بهترین سکل ممکن میگذره در طی این مدت زندگی مشترک حتی یه 
بارم سابقه ی دعوای خیلی جدی با هومن نداشتم...تنهامشکل بینمون که 

 تازگیا خیلی باعث عذاب من شده مسافرتای کاریه بیش از اندازه ی 
 هومنه همین وگرنه جز این یه مورد هیچ مشکل دیگه ای در زندگیم ندارم.
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ازجام بلندشدم و به سمت اتاقمون رفتم....چمدون وسایالی شخصیمو از 
زیر تخت بیرون کشیدم با باز شدن در چمدون بوی عطر ایدا در فضا پیچید 

لبخند تلخی زدم عکسایی که به همراه ایدا و صنم در کانادا گرفته بودیم 
برداشتم روی تخت نشستم و مشغول نگاه کردنشون شدم.....اولین 

مون یه عکس سه نفری بود که زیر یه درخت پرازشکوفه گرفته بودیم عکس
ایدا در این عکس زیبایی فوق العاده ای داشت نگاهم روی صنم ثابت موند 

لبخند روی ل*ب*م نشست شب عروسی صنم یکی از به یادماندنی ترین 
شبای زندگیم شد صنم تقریبا شش ماه بعد از ازدواج من با یکی از همکارا 

اج کرد سپهر صادقی متخصص مغزواعصاب که طبق گفته های صنم ازدو
درکنار جدی بودنش شخصیت خیلی مهربونی داره البته اینکه چطوری اشنا 
شدن رو هم میشه گفت تقریبا مدیون من و مهردادن.تقریبا چهارماه بعد از 

ازدواجم با هومن به همراه مهرداد تصمیم گرفتیم کارای انتقال صنم به 
تانی که خودمون توش کارمیکنیم رو انجام بدیم هرچند مهرداد بیمارس

شیفت کاریش مخالف من بود ولی خودش میگفت اینجوری خیالش 
راحت تره اینطوری شد که بعد از تالش بسیار صنم منتقل شد به 

بیمارستانی که منم داخلش مشغول به کارم و طی اتفاقات مختلف با سپهر 
 زوج خوشبخت تبدیل شدن...اشنا شد و االنم که به یه 

از سه نفری که داخل این عکس وجود دارن فقط یه نفر سرنوشت نامعلومی 
داره آیدا ایدایی که تقریبا دوسال شایدم بیشتر از اخرین دیدارمون میگذره 

 اینروزا خیلی بیشتر از قبل به یادش میوفتم خیلی بیشتر از قبل خاطراتی 
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بیشتر از قبل هرلحظه حضورشو کنارم  که باهم داشتیم عذابم میده خیلی
 حس میکنم. 

عکسارو روی پاتختی گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم سعی کردم ذهنمو 
از فکرکردن به ایدا دور کنم و به چیز دیگه ای فکرکنم عکسی که باهومن 

شب ازدواج فرانک گرفته بودیم و روی پاتختی بود بهانه خوبی برای فرار از 
ه یه موضوع مهم دیگه هم که طی این مدت اتفاق افتاد این یاد ایدا بود.بل

بود که همونطور که حدس زده بودم فرانک و تیرداد باهم ازدواج کردن و بعد 
 از چندماه برای زندگی رفتن ترکیه شب عروسی فرانک زن عمو اینقدر 

گریه کرد که هیچکس باورش نمیشد اون زن افاده ای و ظاهربین چنینی 
 ونی داشته باشه و تازه شخصیت مهرب

اونجا بود که من به عمق جمله ای که هومن همیشه میگفت)هیچکس رو 
 نمیشه از روی ظاهرش قضاوت کرد(پی بردم.

اینقدر  به عکس هومن خیره شدم که چشام گرم شد و به خواب عمیقی 
 فرورفتم.

 فصل یازدهم.
 )مهرداد و شیده....گوینده مهرداد(

مهرناز کاشتم به ارومی از روی مبل بلندش ب*و*سه ای روی پیشونی 
 کردم تا ببرم روی تختش درازش کنم.

کنار تختش روی زمین نشستم و به صورتش چشم دوختم.توی صورتش به 
جز چشماش که خاکستری رنگ بود و از خودم به ارث برده بودشون بقیه 

ده یاجزای صورتش به شیده شبیه بود....به این فکرکردم که ازدواج من و ش
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شاید حاصل عشق نبود ولی میتونم قسم بخورم که تولد مهرناز حاصل یه 
عشق پررنگ بود عشقی که هیچوقت فکرنمیکردم شیده بتونه اونو از انه 

خودش کنه ولی تونست...تاقبل از ازدواج معتقد بودم عشق فقط قبل 
 ازدواج 

ز ازدواج ا میتونه شکل بگیره ولی عشقی که من االن نسبت به شیده دارم بعد
شکل گرفت و تازه االن فهمیدم که حسم نسبت به هستی نمیگم یه حس 

برادرانه بوده ولی خب یک حس زودگذر بوده که بعد از متاهل شدن هستی 
به کلی از بین رفت میشه گفت دروجود هستی چیزی نهفته شدست که 

هرکسی بعدازمدتی رفت وامد باهاش نسبت بهش حس دوست داشتن پیدا 
ه شاید این گوهر نهفته در وجودش غرور باشه غروری که همه رو به میکن

سمت خودش درست مثل یه اهن ربا جذب میکنه حتی مهرنازم بعد از من 
و شیده هستی رو بیشتر از هرکس دیگه ای دوست داره حتی بیشتر از 

صنم...البته خوب حقم داره هستی هروقت مهرنازو میبینه اینقدر باهاش 
 بازی میکنه،

حرف میزنه و راه میبرش که بچه باوجود اینکه هنوز یه سال و نیمشه مثل یه 
 بچه چهار پنج ساله میفهمه و میتونه حرف بزنه.

باصدای زنگ ایفون از جام بلند شدم....دروباز کردم شیده بود طبق عادت 
همیشگیش سه شنبه ها به همراه دوستاش به قول خودش مجردی میرفت 

با این موضوع مشکل داشتم ولی حاال دیگه برام عادی بیرون اوایل خیلی 
 شده.
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روی مبل نشستم دروباز کرد و اومد داخل با دیدن من لبخندی زد و به 
سمتم اومد با نازی که همیشه چاشنی حرفاش میکرد گفت:سالم اقــــــا 

 خوبی؟؟؟
ب*و*سه کوتاهی روی ل*ب*ا*ش زدم با لبخند گفتم:سالم خانوووووم 

 اش ماهم خوبیم....خوش گذشت؟؟شما خوب ب
با هیجان به سمت اتاق رفت و گفت:بذار لباس عوض کنم بیام کلی حرف 

دارم باهم بزنیم.....مهردادی جونم تو تا من لباس عوض میکنم دوتا قهوه 
 داغ میریزی با هم بخوریم.

چشم خانوم شما جون بخوا قهوه که چیزی نیست.......ب*و*سه ای برام  -
 فت داخل اتاق.فرستاد و ر

 دقایقی بعد با دوفنجون قهوه در کنار شیده نشستم.
اره ده دقیقه ای میشه...خب گفتی کلی حرف -شیده:مهرناز خوابید؟؟؟؟
 داری بگو من سراپا گوشم.

اول باید بهم قول بدی که به حرفام تا اخرش گوش بدی راجبشون فکرکنی  -
 میدم حاال بگو.قول -بعددرموردشون تصمیم بگیری قول بده....

به سمتم برگشت دستامو توی دستاش گرفت زل زد توچشام و شروع به 
 صحبت کرد:ببین مهرداد اینروزا یه فکری 

زده به سرم بعد از اینکه راجبش خوب فکرکردم تصمیم گرفتم به تو 
 بگم...ببین من میخوام ازت خواهش کنم بیای

فقط دوست ندارم ایران برای زندگی بریم مالزی یا اصال هرجای دیگه ای 
باشیم بیا بریم یه کشور خارجی و به زندگیمون ادامه بدیم من دوست ندارم 



wWw.Roman4u.iR  554 

 

دخترم اینجا و با این اعتقادات بزرگ بشه دوست ندارم دیگران براش تصمیم 
بگیرن دوست ندارم اعتقاداتی رو بهش بقبولونم که حتی بعضیاشونو 

بیای بریم یعنی این فرصتو به خودمم باور ندارم مهرداد اگه قبول کنی و 
مهرناز دادی که خودش برای زندگیش تصمیم بگیره خودش راه و هدفشو 

انتخاب کنه...کمی سکوت کرد و گفت:نظرت چیه تو با من موافق 
 نیستی؟؟

بدون اینکه حتی یه دقیقه به حرفاش فکرکنم باقاطعیت و بدون هیچ تردیدی 
رون کن شیده و دیگه هم راجبش گفتم:به هیچ عنوان این فکرو از سرت بی

 حرفی نزن.
اینو گفتم و بدون هیچ حرف دیگه ای از جا بلنده شده و از خونه زدم بیرون 

اینم یه بهانه برای خراب کردن زندگی تا چند هفته عادتشه هرزمان میره به 
این دورهمی مسخره یه ایده مسخره جدید میوفته تو ذهنش تا االن به 

 ادم ولی این یکی محال ممکنه.خیلیاش جواب مثبت د
 هستی 

لیوان قهوه رو به سمت هومن گرفتم از دستم گرفت کنارش نشستم به سمتم 
 برگشت با نگاه مهربونی گفت:دست خانوم عزیزم درد نکنه.

خواهش میکنم اقـــا وظیفمونه....ب*غ*لم کرد و گفت:وظیفت نیست  -
 از مهربونی و لطف زیادته.

 مردانه اش گذاشتم:دلم برات تنگ شده بود خیلی زیاد.سرمو روی سینه 
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بدون هیج حرفی فشار محکمی به کمرم وارد کرد و سرش رو روی موهام 
قرار داد....ازخداخواسته بی هیچ حرفی به ضربان قل*ب*ش گوش سپردم 
از صبح که برگشته فقط برای اینکه بی احترامی به بزرگترا نشه باهم رفتیم و 

ال و نوشین جونشون زدیم و بعد از اون اومدیم خونه و ازکنار یه سری به مار
هم حتی یه سانتم تکون نخوردیم سفراین بارش خیلی عذاب اور بود به 

 معنای واقعی عذاب کشیدم تا این چند روز گذشت.
باورم نمیشه که امشب درکنار هومن میخوابم چندشبی هست که خواب 

فتم اینقدر زیاد که بدون اون حتی راحتی نداشتم بدجوری به هومن انس گر
نمیتونم یه شب راحت بخوابم مثل اینکه گوشام به شنیدن ضربان 

قل*ب*ش و دستام به قفل شدن دور کمرش عادت کردن و تمام تنم به 
گرمای بودنش انس گرفته و باهاش یکی شده ولی خب مهم اینه که بعد از 

و حس کردم اره مهم فقط تقریبا پنج روز االن دوباره طعم ارامش واقعی ر
همینه....ولی نمیدونم چرا حس میکنم یه جور نگرانی توی چشای هومن 

 وجود داره یه جور نگرانی خاص.
صدای گیراشو شنیدم:چیکار کردی تو با من هستی که وقتی نیستی چشام 
حتی خوابم ازم دریغ میکنن چیکار کردی با من که یه لحظه هم از یادت 

 ا با اینکه ازت دورم ولی فکرو ذهنم حوالی تو میچرخه.غافل نمیشم و دائم
لبخندی زدم چشم دوختم توی چشای مشکیش که برای من ستاره بارون 

بود و گفتم:خاصیت عشقه هرجا که باشی هرچقدرم که دور باشی هراندازه 
 هم که سعی در فراموشی داشته باشی موفق نمیشی چون تمام ذهنت
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....ادامه حرفم با صدای تلفن قطع شد چشمکی متعلق به یه نفره.........
بهم زد و خواست ازجاش بلند شه بره تلفنو جواب بده مانع شدم درحالیکه 

از جام پامیشدم گفتم:اقامون تازه از سفر برگشته خسته است تا چند روز 
 خودم تمام کارا رو انجام میدم.

 لبخند جذابی زد...دکمه اتصال تلفنو زدم...
ید......الو.........الو بفرمایید....خب مگه مرض داری زنگ الو بفرمای -

 میزنی حرف نمیزنی دیوونه.
 تلفنو قطع کردم معلوم نیست کدوم احمقیه زنگ میزنه حرف نمیزنه.

برگشتم برم بشینم پیش هومن که دیدم درست پشت سرم ایستاده داد خفه 
 ای کشیدم:ِا هومن اینجا چیکار میکنی ترسیدم.

 به سوالم گفت:کی بود تلفن؟؟؟؟ بدون توجه
ازجلوش رد شدم:هیچی بابا معلوم نیست کدوم دیوونه ایه چند روزیه زنگ 
میزنه جواب نمیده مشکل روانی داره زنگ میزنه به جای حرف زدن یا فوت 

 میکنه یا هیچی نمیگه یا مدام یه عددو تکرار میکنه.
 اومد جلوم ایستاد با لحن جدی گفت:چه عددی میگه؟؟

ولش کن هومن هرکس هست قصدش اذیت کردنه چندروزی که جوابشو  -
 ندیم بیخیال میشه.

 با صدای تقریبا بلندش سرجام خشکم زد:گفتم چه عددی میگه؟؟؟
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با تعجب چشم دوختم بهش تعجبمو که دید کالفه دستی داخل موهاش 
کشید و تقریبا با عصبانیت گفت:هستی چرا اینقدر باید یه سوالو ازت 

 م میگم چه شماره ای رو تکرار میکنه.؟؟بپرس
اخمی کرده و گفتم:حقش بود چون سرم داد زدی اصال بهت نگم ولی چون 

در  2295ادم لوسی نیستم بهت میگم زنگ میزنه و دوبار پشت سرهم میگه
 ضمن بار اخری بود سرمن داد زدی جناب.

دیدم  جبتوی اون لحظه انتظار داشتم بیاد مثال منت کشی ولی در کمال تع
کتشو برداشت و باعجله فراوان از خونه رفت بیرون....وااا این چش شد 

 میگم یه چیزیش شده خدابخیر بگذرونه.
دارم برات اقاهومن سرمن داد میزنی بعدم بدون خداحافظی میری اره خیله 

خب باشه یه اشی برات بپزم یه وجب روغن روش جمع بشه.....شونه ای 
اشپزخونه رفتم تا سری به غذا بزنم...برخالف مارال باال انداختم و به سمت 

من دوست دارم خودم کارای خونه رو انجام بدم و درهفته فقط دوروز 
خدمتکار میاد بقیه روزا هم خودم اشپزی میکنم و هم اگر وقت کنم دستی 

به خونه میکشم کال همیشه دوست داشتم خودم کارای خونمو انجام بدم 
 تم من.بله چنین کدبانویی هس

 مهرداد
به ارومی دروبازکردم و وارد خونه شدم به احتمال زیاد مهرناز االن باید باید 

 خوابیده باشه.عادتش بود همیشه بعدازظهرا میخوابید.
به سمت اشپزخونه رفتم تا کمی اب بخورم به محض ورودم به اشپزخونه 

:چه شیده رو دیدم که مشغول اشپزی بود با دیدن من لبخندی زد و گفت
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عجب تشریف اوردین این سومین باریه که غذا رو گرم میکنم چرا امروز 
 کارت این همه طول کشید؟؟

یه سری کارای عقب مونده بود باید انجام میدادم توهنوز ناهار  -
 نخوردی؟؟؟

 صبر کردم بیای با هم بخوریم.بگو ببینم ناهار که نخوردی؟؟ -
 نه...تو تا االن منتظر من موندی؟؟؟ -
بله پس چی ناهار مهرنازو دادم خوابید من منتظر تو موندم که بیای با هم  -

 بخوریم..االنم تا تو بری دستاتو بشوری من میزو میچینم.
طبق گفته اش به سمت توالت رفتم از روزسه شنبه که راجب رفتن باهم 

صحبت کردیم و من مخالفت کردم تا امروز که پنج شنبه است دیگه هیچ 
مسئله نزده بود و این جای تعجب داشت اصوال اینقدر زود از  حرفی از این

 هدفش دست نمیکشید.
به اشپزخونه رفتم پشت به من روی صندلی نشسته بود صندلی کنارشو 

عقب کشیدم و نشستم لبخندی زد بشقابی برداشت و مشغول کشیدن غذا 
 شد.

اد دسکوت حاکم بر فضا بعد از پنج دقیقه با صدای شیده شکست:خب مهر
 فکراتو کردی؟؟؟

 در چه مورد؟؟؟؟ -
معلومه در مورد همون صحبتایی که سه شنبه با هم داشتیم دیگه...فکراتو  -

 کردی نظرت چیه؟؟؟
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پس اشتباه نکردم هنوزم همون شیده ی همیشگیه ولی اینبار دیگه تن به این 
خواسته اش نمیدم با لحن کامال جدی گفتم:نیازی به فکرکردن نداشت من 

 مسئله رو تموم شده میدونم. اون
 یعنی چی مهرداد یعنی نظرمن اصال برات اهمیتی نداره. -
در این یه مورد نه چون میدونم این نظر،نظرتو نیست بلکه دوستات چنین  -

 فکر مزخرفی رو انداختن توی سرت. 
از جاش بلند شد جلوم ایستاد با عصبانیت گفت:اصال چنین چیزی نیست 

تیجه رسیدم من از زندگی در کشوری که زن متهمه به من خودم به این ن
 زندانی بودن به تحقیرشدن و شکنجه شدن متنفرم توهم بهتره بدونی من

به راحتی از این حرفم برنمیگردم پس بهتره به فکر  کارات باشی و سریع 
خودتو برای سفر اماده کنی من دوست ندارم دخترمم توی این محیط بسته 

 ر قدیمی و ِدُمده بزرگ بشه.و با این طرز تفک
مثل خودش از جام بلند شدم سری از روی تاسف براش تکون دادم و 

 گفتم:مزخرفه چنین نظر و ایده ای حتی
ارزش نداره که بخوام بخاطرش وقتمو بگذرونم تو هم بهتره دیگه بهش 

فکرنکنی چون اینطوری فقط شرایط زندگیو برای خودت سخت میکنی و 
 لحظات خودت به دعوا و تلخی میگذره. 

خواستم از جلوش رد بشم که مانع شد با لحن کامال جدی و عصبانیت 
هیچ راهی وجود نداره که فراوان گفت:حرف اخرت همینه دیگه اره یعنی 

 نظرت تغییر کنه؟؟؟
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زل زدم توی چشاش با قاطعیت گفتم:نـــــــــه هیچ راهی وجود نداره 
 حاال هم برو اونطرف میخوام رد بشم.

پوزخندی زد کمی جا به جا شد و گفت:یه سوال ازت میپرسم اگه به جای 
یح و صر من هستی چنین چیزیو ازت میخواست بازم بدون فکرکردن اینقدر

 واضح میگفتی نه؟؟
با کالفگی نگاهی بهش کردم بازم برگشتیم سرپله ی اول همیشه 

اخردعواهامون به هستی میرسید دیگه خسته شدم از این همه شک بدبینی و 
نفرتی که توی چشای شیده نسبت به هستی وجود داره باعصبانیت گفتم:تو 

ای که یه زن از چجور ادمی هستی شیده من فکر میکردم تنها خواسته 
مردش داره صداقته ولی فکرمیکنم اشتباه کردم تو داری پشیمونم میکنی از 
اینکه همه چیزو بهت گفتم میتونستم سکوت کنم و این همه بدبینی رو به 

جون نخرم ولی ایراد از من بود که نخواستم با دروغ شروع کنم چون میدونم 
خواهد شد تو چرا همیشه زندگی که با دروغ شروع بشه دیریازود نابود 

خودتو با هستی مقایسه میکنی با کسی که دیگه وجود نداره حداقل در ذهن 
و قلب من دیگه وجود نداره چرا اینو نمیفهمی هستی یه مسئله ای بود 

مربوط به گذشته تموم شد لطفا اینو بفهم هستی االن شوهر داره خداروشکر 
زندگیمونو به خاطر  مشخصه که خوشبخته ولی تو داری لحظه لحظه

 کسیکه خیلی وقته دیگه وجود نداره تباه میکنی.
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شیده:هه فراموش کردی خودتو گول نزن مهرداد تو هیچوقت نمیتونی هستیو 
فراموش کنیی به همین خاطر حاضر نمیشی با من بیای بریم چون نمیخوا 

 فرصت دیدن اونو از خودت بگیری.
من اینجوری فکرمیکنی یه ادم باتعجب بهش نگاه کردم:تو واقعا راجب 

پست که چشم به زن یه نفر دیگه دارم برات متاسفم شیده....طرز تفکر تو 
واقعا اینه یعنی به نظر تو در کشورت زن متهمه به تحقیر و زندانی 

شدن؟؟ازم میخوای بچمو بیارم توی یه کشور خارجی بزرگ کنم تا کسی 
ین فکر نمیکنی که هیچ نتونه خواسته هاشو بهش تحمیل کنه ولی به ا

کشوری به اندازه ی ایران به یه زن بها نمیده اینکه اعتقاد مردم این کشور 
درمورد زن اینه که باید بعضی چیزا رو حفظ کنه یعنی اینکه حق انتخابو از 
اون زن گرفته نخیر اشتباه نکن برعکس این کشورای دیگه هستن که با دادن 

ه ای برای ارضای انواع خواسته هاشون ازادی کامل به یه زن اونو وسیل
میکنن اگه تو اینجا باید پوشش داشته باشی دلیلش این نیست که حق 

انتخابو از تو گرفتن بلکه با اینکار خواستن بهت بفهمونن که چقدر وجودت 
بزرگه.شیده برای اخرین بار بهت میگم دیگه نمیخوام حرفی در این باره 

 بشنوم بهتره تمومش کنی.
وش رد شدم کتمو برداشتم و خواستم از خونه خارج بشم که صداش ازجل

سرجام میخکوبم کرد:ببین مهرداد من تصمیم خودمو گرفتم میخوام برم 
برامم مهم نیست که تو چه فکری و یا چه عقیده و تفکری داری من فقط یه 
چیز برام مهمه رفتن و نموندن توی این کشور توهم حق انتخاب داری یا با 

 یای یا...یا.من م
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 رفتم جلوش ایستادم زل زد تو چشام پرسشگرانه گفتم:یاچی؟؟؟
 پوزخند صداداری زد و محکم گفت:یا بازگو میکنم اون راز مگو رو. 

 با تعجب بهش نگاه کردم داشت از چی صحبت میکرد:منظورت چیه؟؟؟
ببین مهرداد میدونم که فردا صبح زود ی سفر کاری داری تا پنج روز دیگه  -

هم برنمیگردی فقط تا فردا وقت داری که فکرکنی و جواب قطعیتو به من 
بدی وگرنه به جون مهرناز کاریو که این همه سال از انجامش خودداری 

 کردم رو انجام میدم و من مطمئنم تو چنین چیزی رو نمیخوای.
جلوش ایستادم با عصبانیت گفتم:واضح حرفتو بزن شیده میخوای چیکار 

 از راز مگو چیه؟؟؟کنی منظورت 
فراموشش کن بهتره بری و این یه ذره وقت باقی مونده رو به فکرکردن  -

 بگذرونی...
اینو گفت و رفت داخل اتاقش روی مبل نشستم سرمو بین دو دستم گرفتم 
کالفه بودم منظورش چی بود چرا اینقدر حس بدی نسبت به این تهدیدش 

 کنم.دارم خدایا خودت کمکم کن باید چیکار 
 هستی

باصدای ساعت که برای هفت کوکش کرده بودم چشامو باز کردم....درد 
بدی توی کمرم حس کردم واااای خدا تازه متوجه موقعیتم شدم تمام دیشبو 

 روی کاناپه خوابیده بودم لعنتی کمرک خشک شده بود.
با به یاد اوردن دیروز مثل برق از جام بلند شدم به سمت اتاق خواب رفتم 

کس داخلش نبود با صدای تقریبا بلندی اسم هومنو صدا کردم ولی هیچ
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جوابی نشنیدم...این یعنی...یعنی دیشب نیومده خونه غیرممکنه..هومن 
هیچوقت بی خبر شبا بیرون از خونه نمیموند.بعد از اون شب لعنتی که 
قضیه مزاحم تلفنی رو شنید خیلی کالفه بود اکثر اوقات شبا دیر میومد 

ی دیشب هرچقدر منتظرش شدم نیومد از اخرم روی کاناپه خوابم خونه ول
 برد.

به سمت تلفن رفتم پیغامگیرو زدم درست حدس زدم پیغام گذاشته 
بودم:سالم هستی من شب نمیتونم بیام خونه نگران نباش حالم خوبه وقتی 

 اومدم همه چیو برات توضیح میدم فعال خداحافظ.
ه شده بود کردم چهارونیم صبح درست نیم نگاهی به زمانی که پیغام گذاشت

ساعت بعد از اینکه من خوابم برده بود البته فکرکنم چون مطمئنم تا 
چهارصبح بیدار بودم.روی مبل نشستم و شمارشو گرفتم خاموش بود دلهره 

ی بدی بر تمام وجودم چیره شد چرا رفتارای هومن اینروزا اینقدر عوض 
 میومد میرفت تو اتاق کارش... شده بود دیر میومد خونه وقتیم

بلندشدن مجدد صدای ساعت باعث شد یادم بیاد که باید برم سراغ 
مسئولیتام باعث شد بیاد بیارم که کلی انسان منتظر هستن که من برم و از 

وضعیت بیماراشون بهشون خبر بدم بنابراین سعی کردم دلهره ها و 
 به وظیفه ام برسم. مشکالت زندگی شخصیمو تا شش ساعت دور بریزم و

 مهرداد
روی صندلی هواپیما نشستم سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم ذهنم پر از 
حس های مختلف بود که پررنگترینشون  حس ترس،نگرانی و اضطراب 
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بود ترس از اخرین حرفای شیده به یاداورد که حدود یک ساعت پیش 
 ده است.هنگام خداحافظی از شیده چه صحبت هایی بنشون ردوبدل ش

شیده:خب از این سکوتت مشخصه که تغییری در تصمیمت بوجود نیومده 
 نه؟؟

نگاهی بهش انداخت:جوابتو قبال دادم دلیلی نمیبینم دوباره تکرارش 
کنم......منتظر بود شیده شروع به غرغر کند اما برعکس شیده با ارامش 

خیال لبخندی زد و گفت:بسیار خب مشکلی نیست سفرخوبی داشته 
 اشی.ب

متعجب از رفتار شیده خواست حرفی بزند که شیده مانع شد:راستی مهرداد 
از اقا بهرام عذرخواهی کردی که نمیتونی در مجلسشون حضور داشته 

 باشی.
سردرگم از تغییر موضوع سریع توسط شیده گفت:اره دیشب با هم صحبت 

و و تکردیم بهش گفتم سفرم و نمیتونم بیام ولی اصرار زیادی داشت که 
 مهرناز حتما برین به این سفر.

 حتما میریم خب دیگه برو از هواپیما جا نمونی... -
دستش رو روی چشمانش فشرد در دل دعا کرد که این سفر خیلی زود تموم 

بشه و به ایران برگرده بیشتر از اون از خدا میخواست که مانع بشه که شیده 
 کار احمقانه ای انجام بده.

 هستی
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روباز کردم امروز دوتا عمل سخت و نتیجه ساز داشتم که با خستگی د
حسابی رمقمو گرفته بود...یکیشون مربوط به یه بچه حدودا ده ساله بود که 

توی یه تصادف سخت به جمجمه اش اسیب رسیده بود و نجاتش تقریبا 
محال بود ولی شکرخدا هستی برای بار چندم تونسته بود محاالت رو به 

 ه...واقعیت تبدیل کن
دومیش....سرشو تکون داد و زیر لب گفت:نمیتونی با منحرف کردن فکرت 

 به اینجور مسائل انکار کنی که داری از شدت نگرانی جون میدی.
نگاهی به ساعت انداختم پنج و نیم عصر امروز کارم بیشتر از سایر روزها 

طول کشید میخواستم از بیمارستان یه راست برم منزل داداش طاها اما 
منصرف شدم تصمیم گرفتم اول به خونه بیام و کمی به ظاهرم برسم چون 

اگه مارال منو با این شکل میدید تمام تالششو میکرد که دوباره به مدت یک 
هفته تو خونه به معنای واقعی زندانیم کنه نگاهی در اینه کنار در به خودم 

ید و سفانداختم چشمای سبزم بی فروغ و نگران بود پوست ل*ب*م خشک 
شده و صورتم رنگ پریده شده بود هنوزم نمیتونستم باور کنم که این همه 

نگرانی میتونه به خاطر یه مرد باشه هنوزم به درستی نتونسته بودم بپذیرم که 
 برخالف تمام تمایالتم عاشق شدم.

تماسی که با نوشین جون داشتمم رو به یاد اوردم زنگ زده بودم تا به کمک  
راغی از هومن پیدا کنم وقتی بهش گفتن هومن از دیروز نوشین جون س

صبح که خونه رو ترک کرده اصال خونه نیومده برخالف تصورم نوشین جون 
اصال متعجب و یا حتی نگران نشدو بهم اطمینان خاطر داد که به زودی 

 برمیگرده و حتما کاری براش پیش اومده. 



wWw.Roman4u.iR  566 

 

و روی سومین پله بذارم سایه ای ر راه اتاقمو در پیش گرفتم قبل از اینکه پامو
روی مبل دیدم به سرعت خودمو به مبل رسوندم....با دیدن چهره ی غرق 

در ارامش هومن که درخواب معصومانه به نظر میرسید نفس بلندی از 
سراسودگی کشیدم...خدارو از ته دل شکر کردم میترسیدم قطرات اشکی که 

شن هومن از خواب بیدار بشه بی دلیل روی گونم فرو می افتادن باعث ب
دوست نداشتم مانع استراحتش بشم از جام بلند شدم که به اتاقم پناه ببرم 

 اما سرم به شدت گیج رفت و جز سیاهی چیز دیگه ای ندیدم.
. 

با سردرد بدی چشامو باز کردم اولین چیزی که دیدم ساعت بود یازده و نیم 
ار تخت روی زمین نصف شب...باصدای هومن تازه متوجهش شدم کن

 نشسته بود:بهتری خانومم؟؟؟
اخمی کرده و  از هومن روبرگردوندم و در دل زمزمه کردم:کور خوندی اگه 

 فکرکردی اینبار میتونی راحت قصر در بری.
دست هومن که روی پیشونیم قرار گرفت باعث شد در دل لبخند محوی 

 بزنم.
ود قبل از شروع یه چشامو بستم من محتاج این ارامش بودم پس بهتر ب

 دعوای جدی کمی ارامش ذخیره کنم.
صدای هومن رو شنید:به گفته ی دکتر حدود بیست و چهار ساعت به جز 

اب چیز دیگه ای نخوردی امیدوارم تو این گفته رو کذب کنی و بگی 
 دروغه...
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پوزخند صداداری زدم مجدد صداشو شنیدم:هستی نمیخوای حرف بزنی 
نمیکنی چرا پوزخند میزنی بهتر نیست به جای این رفتار بچه چرا چشاتو باز 

 گانه بلند شی بشینی مثل دوتا انسان بالغ با هم صحبت کنیم.
باعصانیت از جام بلند شدم و بدون اینکه هیچ حرفی بهش بزنم راه 

 اشپزخونه رو پیش گرفتم.
به سمت یخچال رفتم لیوانو از اب سرد پرکردم و یه قرص از روی میز 

برداشتم باید تا قبل از اینکه این درد معده لعنتی دوباره کارمو به بیمارستان 
بکشونه قرصامو بخورم...میخواستم قرصو توی دهنم بذارم که دست هومن 

مانع شد قرصو از دستم گرفت و از جاش بلند شد:با شکم خالی نباید 
 این یهقرص اونم با این دوز باال بخوری فکر میکردم حداقل دیگه خودت 

موردو بدونی...احساس مسئولیت این نیست که هرروز جون چند بیمارو 
نجات بدی تو در برابر بدنت جسمت و سالمتیت مسئولی و باید به خوبی 

 ازش مراقبت کنی.
باعصبانیت جلوش ایستادم زل زدم تو چشاش:تو نمیخواد از احساس 

یت به مسئولمسئولیت برای من حرف بزنی تویی که حتی نمیدونی احساس 
چه معناست ببینم جناب رضائی در فرهنگ نامه ذهن تو احساس مسئولیت 
چجوری تعریف شده اینکه بذاری زنت یه شبانه روز تو ندونستن دست و پا 
بزنه و تو تمام وظیفتو با گذاشتن یه پیغام به اتمام برسونی..تو زمانی میتونی 

ازش تو وجود  از احساس مسئولیت برای من حرف بزنی که یه جرعه
خودت باشه........به این فکرنکردی تو این بیست و چهارساعت یا شایدم 

بیشتر چی به هستی میگذره به این فکرنکردی یه شب کامل چشم انتظار 
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بودن چقدر سخت و جانکاهه.با این حرفا ازم نخواه از رفتارت طوری تعبیر 
بودی زودتر به  کنم که نگرانم شدی چون نمیتونم چون تو اگه نگران من

 فکرم میوفتا.....
قبل از اینکه جملمو کامل کنم نزدیک اومد و سرمو در اغوش گرفت با کمی 

مکث صدای گرفتشو شنیدم:بی انصافی نکن هستی تو میدونی که 
سالمتیت بیشتر از هر چیز دیگه ای برام اهمیت داره مثل همیشه باش اول 

در همین حالت بمون تا حرفامو بشنو بعد قضاوت کن فقط قبلش یکم 
 ارامش از دست رفته امو دوباره بدست بیارم.

سرمو روی شونش گذاشتم تا منم از این لحظات نهایت استفاده رو بکنم 
حقیقت این بود که بی نهایت دلتنگ این ارامش بودم پس از خدا خواسته 

در همون حالت باقی موندم ولی جمله ی اخرش بدجور توی ذهنم رژه 
منظورش چی بود از اینکه گفت ارامش از دست رفته امو دوباره میرفت 

بدست بیارم چرا هومن ارامششو از دست داده چرا بعد از اون سفرکاری 
لعنتی زندگیم به روال همیشگیش برنمیگرده واقعا چه اتفاقی در حال بروزه 

 که من ازش بیخبرم؟؟؟؟
. 

 که در صلح به سربه روی هومن لبخندی پاشیدم تقریبا دوساعتی میشد 
میبردیم تقریبا با استدالالیی که اورد قانع شدم میگفت یه قرار مهم با یکی 

از به قول خودشون کله گنده ها داشته که اون دیر کرده و هومن مجبور مونده 
منتظر بمونه شرایط اونجایم طوری بوده که حتی همون تماس روهم به 
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ته با وجود اینکه کمی سوال صورت مخفیانه گرفته و اون پیغام رو گذاش
برانگیز بود که در کار هومن چنین قرار های کاری مهمی وجود داشته باشه 
ولی خب مخالفت رو بیشتر از این جایز ندونستم.....االن هومن مشغول 

دیدن فیلمه بدون اینکه بفهمه کنترلو برداشتم و در یک حرکت ناگهانی 
برگشت:چرا خاموش کردی  تلویزیونو خاموش کردم با تعجب به سمتم

 داشتم نگاه میکردم؟؟
سرمو روی شونش گذاشتم:مگه نمیگی قبال این فیلمو دیدی پس چرا دوباره 

 میخوای نگاش کنی حوصله داری ها
دستشو نوازش وار روی موهام کشید و گفت:اخه موضوع فیلمش خیلی 

 جالبه تقریبا میشه گفت اولین فیلمیه که اینقدر نظرمو جلب کرده.
 پرسشگرانه گفتم:مگه موضوع فیلمش چیه؟؟؟؟

 خب تلویزیونو روشن کن تا با هم ببینیم. -
توی اون لحظه دوست داشتم مثل دخترای لوس که دوست دارن باباهاشون 

براشون یه داستان تعریف کنن هومن همین کارو برام انجام بده به همین 
 دلیل گفتم:نه دوست دارم تو برام تعریف کنی.

د و شروع به توضیح موضوع فیلم کرد منم مجدد سرمو روی لبخندی ز
شونش گذاشتم چشامو بستم و با دقت تمام به صحبتاش گوش 

سپردم:موضوع فیلم درمورد یه دختروپسر دانشجویه که بعد از دوترم و بروز 
کلی اتفاق نسبت به هم عالقه پیدا میکنن و کم کم با گذشت زمان عشق در 

یکنه به کمک هم تمام مشکالتی که سرراهشون قل*ب*شون نفوذ پیدا م
قرار میگیره رو حل میکنن و باالخره به هم میرسن یه مدتی که از زندگی 
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مشترکشون میگذره پسره متوجه میشه رفتارای زنش تغییر کرده شبا 
کاب*و*سای بدی میبینه کمتر از خونه بیرون میره و تلفنای مشکوک داره 

ز پسره میفهمه دوست پسر قبلی دختره که ا خستت نکنم بعد از کلی تحقیق
قضا با هم رابطه هم جنسی و هم عاطفی داشتن از سفر برگشته و ترس 

 دختره از لو رفتن گذشتشه.
به اینجا که رسید سکوت کرد سرمو از روی شانش برداشته و نگاهمو توی 

 چشماش دوختم:خب بعدش چی میشه؟؟؟
حدس بزنی میخوام ببینم دیدگاه تو در نه دیگه از اینجا به بعدشو تو باید  -

رابطه با ادامه ی فیلم چه شکلیه؟بگو ببینم تو اگه به جای پسره بودی چیکار 
میکردی؟؟؟اگه بفهمی زنت درباره ی گذشتش بهت دروغ گفته و خیلی 

 چیزا رو ازت پنهوون کرده چیکار میکردی؟؟؟
ذشتش بهت جمله ی هومن توی ذهنم پیچید اگه بفهمی زنت درباره ی گ

 دروغ گفته و خیلی چیزا رو ازت پنهوون کرده چیکار میکردی؟؟؟
چشم ازش گرفتم یه ندایی از درون قلبم فریاد زد:بگو هستی حقیقتو بگو و 

 خودتو از شر این نگفته های لعنتی راحت کن.
قبل از گفتن هرچیزی پرسیدم:اول تو بگو...تو اگه به جای اون پسر بودی 

 چیکار میکردی؟؟؟
کمی سکوت کرد:من همیشه گفتم از هرچیزی میتونم توی زندگی با 

همسرم چشم پوشی کنم جز دروغ اما اگه بخوام نظرمو بگم من دقیقا همون 
 کاریو میکنم که اون پسر انجام داد.
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ترس بدی به وجودم چیره شد نگاه پرسشگرانه ام باعث شد خودش ادامه 
گم عشقش بهش دروغ گفته اونو بده:اون پسر وقتی میفهمه زنش یا بهتره ب

طالق میده و تمام حق و حقوقش رو هم پرداخت میکنه درسته بعدش 
خودش ضربه ی خیلی بزرگی میخوره اما با گذشت چند سال میفهمه که راه 
درستیو انتخاب کرده میفهمه که زندگی که اساس پایه هاش رو دروغ ساخته 

 ر بادی میتونه ویرونش کنه.باشه شاید همون لحظه نه اما با گذشت زمان ه
خب این نظر من بگو ببینم تو هم همینکاریو که اون پسر انجام داد 

 میکردی؟؟؟
بغضمو کنار زدم هومن نمیدونست که با هرجمله اش چه ضربه سنگینی به 
روحم میزد نمیدونست که داره با جمالتش نابودم میکنه لبخند تلخی زده و 

ارو نمیکردم...من به جای اینکه با بی با کمی مکث گفتم:نه....من اینک
رحمی تمام اون دخترو دختریو که حاال تمام زندگیشو به پای اون و زندگیش 

ریخته طالق بدم کمی فکر میکردم که چی باعث شده که اون یه همچنین 
تصمیمی بگیره....شاید ترس از دست دادن عشقش باعث شده به پنهان 

فتن حقیقت رویاهاش،ارزوهاش و همه و کاری رو بیاره شاید ترسیده با گ
 همه ویرون بشه اصال به نظر من گذشته

هر ادمی به خودش مربوطه اون ادم در صورتی میتونست اون دخترو طالق 
بده که در اینده بهش خ*ی*ا*ن*ت میکرد یا دروغ میگفت نه موقعی که با 

بخشندگی تمام،خودش احساسش روحش و هرچیزی که داره رو به پای 
قش ریخته....به نظر من اون پسر اصال عاشق نبوده اگه عاشق بود به این عش

 راحتی نمیتونست قید عشقشو بزنه.
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چشم دوختم توی چشاش:هومن تو قبول نداری که اون پسر بی انصافی 
 کرده؟؟؟

گذشته هرکس به خودش مربوطه هستی درسته ولی این چیزی نیست که  -
ر مورد چنین مسئله ای یعنی پروبال بشه پنهانش کرد پنهان کاری اونم د

دادن به شایعات یعنی اینکه اون دختر عالقه ای به اون شخص داشته که 
نمیخواسته با بازگو کردن حقیقت فرصت دوباره بدست اوردنشو از دست 

بده...یه مرد در صورت وقوع چنین اتفاقی مثل تو فکر نمیکنه این مسئله به 
 کنه خورد و نابودش کنه.راحتی میتونه غرور یه مردو بش

کم چیزی نیست بفهمی زنت،عشقت قبال با کسی رابطه داشته اصال رابطه 
ی جنسیم نه همینکه بدونی قبال وقتی میخواسته بخوابه با یاد یه نفر دیگه 

سرشو روی بالشت میذاشته یا صبح به یاد یه نفر دیگه چشم باز میکرده از 
 همه اینا بدتره.
گفت:اصال بیا دیگه راجبش صحبت نکنیم من از این مبحث لبخندی زد و 

متنفرم چرا باید لحظاتمونو با بحث کردن درباره چنین چیزای مزخرفی از 
 دست بدیم.

سکوت کردم کنترلو برداشته و تلویزیونو روشن کردم صدای هومنو شنیدم 
ولی نشنیدم چی گفت چشم دوخته بودم به صفحه تلویزیون از نفرتی که 

چشمای هومن لونه کرده بود وقتی داشت درمورد دروغ یه زن صحبت توی 
میکرد ترسیدم خیلیم ترسیدم از ته دل از خدا خواستم که رازم هیچوقت 

 بازگو نشه هیچوقت...
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 فصل دوازدهم.
داخل اینه نگاهی به خودم انداختم سایه ی پشت چشمم که به رنگ سبز 

ا د نمیدونم چرا این ارایشگرتیره بود به خوبی پشت چشمم خودنمایی میکر
 خودشون بدون اینکه هیچ نظری از من بپرسن توی ارایششون

حتما یه ته مایه ای از رنگ سبز رو به کار میبرن خودشون میگفتن هیچ  
رنگی به خوبی رنگ سبز سبز بودن چشامو نشون نمیده.....یاد هومن افتادم 

م دمه یه شب گفت گهمیشه رنگ سبز چشامو به یه جنگل تشبیه میکرد یا
شدن توی جنگل سبز چشات ارزوی همیشگیه من بوده هست و خواهد 

 بود.
باصدای مارال از افکارم بیرون کشیده شدم:هستی عزیزم بیا برو اقا هومن 

 اومده.
لبخند روی ل*ب*م نشست ارایشگر شالمو روی سرم تنظیم کرد:ممنون 

 نیلی خانوم مثل همیشه کارتون حرف نداره.
بونی گفت:زیبایی از خودته عزیزم برو بیشتر از این اقا هومن ما رو با مهر

 منتظر نذار.
لبخندی زدم و بعد از تشکر به سمت در خروجی رفتم داداش خودش 

میومد دنبال مارال این یکی از عادتاش بود میگفت دوست داره خودش 
 ...راننده ی دربست خانومش باشه...بعله ما از این خانواده هاییم....هه

. 
با خستگی خودمو روی یکی از صندلیها رها کردم استخونای پام داره از 

شدت درد از جا کنده میشه هرچی نباشه امشب عروسی بهترین عمومه باید 
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سنگ تموم میذاشتم...عمو بهرام برام عالوه بر یه عمو یه راز دار خیلی عزیز 
 بود 

مام حقایق گذشتمو کسی که اینقدر دوسش دارم که تنها کسیه که خودم ت
 براش گفتم و عالوه بر اون عده مشخص 

تنها عموبهرامم از قضیه نامزدیم با مهرداد مطلعه....راستی مهرداد امشب 
توی این مجلس حضور نداره چند روز پیش برای انجام یه سری امور کاری 

رفت ترکیه....چشمم به مهرناز افتاد که مثل همیشه در حال شیطنت بود 
ش داشتم اینقدر زیاد که داره به فکرم میزنه منم به فکر اوردن یه چقدر دوس

 بچه باشم...فک کن...
بهتره بیشتر از این حاشیه نرم و اصل احساسات االنمو بگم.از تمام 

 خوشحالیا و احساسات خوبم که بگذریم
نمیتونم منکرترسی بشم که بعد از شنیدن حرفای اون روز هومن جلوی 

م شکل گرفته بود.ترسی که از اون روز به بعد حتی یه تلویزیون توی وجود
 ثانیه هم تنهام نذاشته توی بیمارستان خونه بیرون همه جا همراهمه.

عالوه بر اون رفتار شیده هم خیلی عجیب غریب شده از وقتی وارد مجلس 
شدیم حس میکنم میخواد یه چیزی رو بازگو کنه حس نفرت رو توی 

 ز مدتها دوباره امشب میبینم...چشاش نسبت به خودم بعد ا
چشامو روی هم گذاشتم بهتره به هیچ چیزی فکر نکنم بهتره امشبمو با فکر 

کردن به این چرت و پرتا خراب نکنم قرار نیست هیچ اتفاقی بیوفته و من 
قسم میخورم که اگه امشب به خوبی بگذره خودم همه چیزو به هومن میگم 
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ودش به چیزی شک کنه همه چیزوبهش در اولین فرصت وقبل از اینکه خ
 میگم چون اطمینان دارم اگه هومن خواسته

یا ناخواسته این واقعیتو از زبون هرکسی غیر از خودم بشنوه دیگه مثل قبل  
نمیتونم به منطقش امید داشته باشم و ایمان دارم در اینصورت خیلی چیزا 

 نابود میشه خیلی چیزا.
 ه چی فکر میکنی خانوم دکتر...؟؟؟باصدای هومن چشامو باز کردم:ب

 لبخندی زدم شونه ای باال انداخته و در سکوت بهش نگاه کردم.
با پیوستن شیده،داداش و مارال دستمو داخل دست هومن که به طرفم دراز 

شده بود گذاشتم همون لحظه متوجه نگاهای خیره شیده به دستمون 
(سرشوچرخوندوقتی شدم)نمیدونم چراحس میکردم بی نهایت ازم متنفره

متوجه نگاهای ممتدم شدباپوزخندبه طرف دیگه ایی خیره شد....دقایقی 
گذشت داداش به همراه مارال ازمیزفاصله گرفتن حاالفقط ما وشیده 

بودیم....ظاهرآرومی داشتم امادلشوره ایی عجیب..احساس میکردم قراره 
حال  یده تویاتفاقی بیوفته برای همین مدام یاهومنوزیرنظرمیگرفتم یاش

خودم بودم که ظرف میوه مقابلم گرفته شد وهومن باخنده 
 گفت:بفرماخانومی....

 موهاموپشت گوش زدم سعی کردم لحنموآروم کنم:نه...مرسی میل ندارم.
اینقدرسرد گفتم که هومن همون دفعه اول ظرف روآورد پائین دیگه اصراری 

ثل اشنیدن اسم شیده منکرد بجاش به نرمی گفت:شیده خانوم شمابفرما...ب
 جن زده هاسرموبه سمتشون گردوندم هومن متعجب ازاین کارم نگاشوبه 
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شیده که بالبخندزجرآوری بهم زل زده بود دوخت...شیده خم شدیه تیکه 
ازپرتقال رو برداشت بالبخندمرموزی گفت:این میوه خوردن داره نمیشه 

 دست شمارو ردکردآقاهومن.
میکشیدم فقط سکوت کردم هومن باخنده درحالیکه حرص میخوردم زجر

 گفت:نوش جونتون.
دیگه داشت آمپرم میزدباالتحمل اون فضابرام سخت بود،یه دلم میگفت 

پاشم برم یه دلم میگفت هومنوبا این افعی تنهانزارم به ناچارتحمل 
 کردم.....

شیده دستاشوبادستمال پاک کرد درحالیکه میوه روقورت میدادگفت:اووووم 
خوشبحالت هستی جون باتوجه به شناختی که ازت دارم واینکه توی رام 

کردن مردا حرفه ایی هستی حتماآقاهومنم مثل مهردادمجبورمیکنی برات 
 میوه پوست بگیره ازحق نگذریم میوشم خوردن داره.

ای زهرمار،ای درد،ای مرض حناق بگیری الهی الل شی که اینقدراسم 
 مهرداد رونیاری.

 چیزی بگم که هومن باتعجب گفت:مهرداد!!!!!؟؟؟خواستم 
شیده لیوان نوشیدنیشوبرداشت کمی خورد چندباری سرشوتکون داد 

درآخرگفت: آره مهرداد بهم گفته بود اون زمانیکه باهستی جون......میون 
حرفش اومدم باخنده گفتم: اون زمانیکه باهم شوخی میکردیم مجبورش 

 میکردم
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البته سرکل کل لج لجبازیواینجورچیزا مهردادم که برام میوه پوست بگیره 
 مهربون قبول میکرد. 

شیده ابرویی باال انداخت همون لحظه سرم گیج شد دستموبه شیقه ام 
گرفتم چشاموبستم که هومن بالحن نگرانی گفت:هستی چیزی 

 شده؟حالت خوب نیست؟
 سری تکون دادم:نه خوبم فقط نمیدونم چرایه*و*سرم گیج شد.

فوری خم شد دیس شیرینی روبرداشت به سمتم گرفت گفت:از بس خیلی 
امشب تحرک داشتی تمام انرژی بدنت تحلیل رفته بیا اینو بخور تا بتونی تا 

اخر مجلس سرپا بمونی...وقتی دیدکاری نمیکنم خودش یه شیرینی به 
 سمتم 

گرفت،نگاهی به هومن و سپس شیرینی دستش انداختم لب باز کردم بگم 
سبتا عاشق تو چجور شوهری هستی که نمیدونی زنت از این مدل اقای ن

شیرینیا خوشش نمیاد اماترجیح دادم باشرایط وخیمی که توشم دست 
 ازپاخطانکنم...اماهمون لحظه.....

 شیده:واااااا اقا هومن از شما بعیده.......نگاهشوبین منوهومن گردوند.
 هومن با تعجب گفت:چی؟؟؟؟

د لبخند غیردوستانه ای زد و رو به هومن ادامه شیده نگاهی به من کر
داد:اینکه بعد از تقریبا گذشت دوسال ندونی خانومت چی دوست داره و از 

چی بدش میاد.....کمی مکث کرد دوباره ادامه داد:مهرداد همیشه میگه 
طی دوسالی که با هستی نامزد بوده نسبت به تمام عالیق و سالیقش اطالع 

ی شما هنوز نمیدونین که هستی جون از این مدل شیرینی دقیق پیدا کرده ول
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بدش میاد...اگه مهرداد االن اینجا بود میتونست دقیق و با جزئیات کامل 
بهتون بگه هستی جون چه چیزایی رو دوست داره و از چه چیزایی بدش 

 میاد...به هرحال هرچی نباشه دوسال نامزدبودن.
رتفاع بلند پرت شدم پایین لرزش دیگه چیزی نشنیدم حس میکردم از یه ا

بدی در تک تک سلوالی بدنم نفوذ پیدا کرد چشام باز بود ولی هیچی 
نمیدیدم یعنی نمیخواستم ببینم؛تنها چیزی که توی اون لحظه حس میکردم 

 شل شدن دست هومن توی دستم بود.
یه ندایی از درونم فریاد زد:باالخره زمانش رسید که تاوان دروغت رو پس 

..........دوست داشتم این ندا رو خفه کنم خدایا التماست میکنم بدی
دقیقه هاتو فقط کمی برگردون عقب برگردون تا خودم همه چیزو به هومن 

 بگم.
نگاهی به شیده انداختم پیروزمندانه نگاهشو بین من و هومن ردوبدل میکرد 

م به خودوقتی دید دارم نگاهش میکنم لبخندی زد و ابروشو باال انداخت...
که اومدم دست هومن کامال از دستم جدا شده بود تک سرفه ی مردانه ایی 

 کرد روبه شیده گفت:نامــــزد؟؟؟هستی!!!!مهرداد...
شیده:خوب آره!!!!مگه شمادرجریان نامزدیه چندسال پیش 

هستیومهردادنبودی؟....کمی سکوت کردسپس ادامه داد:آهااااان 
خواسته توی یه شرایط مناسب به حاالمتوجه شدم حتماهستی جون می

 شمابگه.
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روبه من:هستی جون شماکه اینقدرهمیشه میگفتی زندگیه مشترک 
بایدصداقتش دوطرفه باشه چطورچنین مسئله مهمیوازآقاهومن پنهون 

 کردی؟
ل*ب*ا*م انگاربهم چسبیده بود،همه چیزتاربود جزچهره ی هومن که 

 ون کندن گفتم:ماقبالراجبباشنیدن حرفای شیده به سفیدی میزد باهزارج
 این موضوع صحبت کردیم.

شیده خنده ی مستانه ایی کرد:واقعا؟؟؟اماظاهراکه آقاهومن درجریان 
نبود....بازجای شکرش باقیه که مهرداد قبل ازدواجمون همه چیوبرای من 

توضیح داد فکرمیکردم توکه اینقدربه اصول اخالقی اهمیت میدی 
ن پیش میری اما ظاهرا اشتباه باصداقت توی زندگیه مشترکتو

کردم....نظرشماچیه آقاهومن:غیراخالقی نیست که ازشماتقاضای صداقت 
بشه درصورتیکه ازجانب خودهستی جون......هومن میون حرفش 

اومد:تمومش کنیدلطفا گذشته ها گذشته منم آدمی نیستم که گذشته 
 دیگرانوشخم بزنم.

شید اونجابودکه فهمیدم این گره کراواتشوشل کردلیوان آب پرتقالوسرک
آرامش قبل طوفانه!!! الهی خیرنبینی شیده مثالبا بازگوکردن گذشته چی 

گیرت میاد؟ بغض کردم دستام سرد سردبود چندنفس عمیق کشیدم که 
صدای گوشیه شیده بلندشد لبخندی زدگفت:مهرداده حتماتماس گرفته 

 حالموبپرسه.....ازجاش بلندشد.
بودم امادلم میخواست توی اون لحظه پیشمون بشینه باوجودیکه ازش متنفر

دروغ چراولی ازهومن میترسیدم خداکنه حداقل توی مجلس آبرو ریزی 
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نشه.....زیرچشی بهش خیره شدم با انگشت اشاره روی میزضرب گرفته 
بود،وقتی دیدسرم پائینه خنده ی عصبیه ایی کرد بالحن بدی 

 س.گفت:نامزدی....تو....مهرداد...هه مسخر
آنچنان دستشوکوبید روی میزکه شونه هام پرید باال ازجاش بلند شدقبلی که 

 حرفی بزنم رفت.
. 

مجلس روبه پایان بود اماهنوزخبری ازهومن نبود،یعنی درواقع بعداینکه 
ازجاش بلند شدرفت دیگه ندیدمش. شیده بعداز لودادن قضیه بدون 

کون و بالبخندسری ت خداحافظی رفت فقط به یه دست تکون دادن اکتفاکرد
 داد.

تمام مدت حالت تهوع روبهونه کردم یه جانشستم درتاریکی فقط بیصدا 
اشک میریختم به این فکرمیکردم که چطوراین اتفاق افتاد یاچطوربه همین 

راحتی همه چیز لورفت چراکارباید به اینجامیکشید؟یه ندایی درونم 
درم دروغم بزرگ بوده گفت:چون دروغ گفتی....باناله زمزمه کردم:هرچق

باشه اون حق نداشت بازندگیه من بازی کنه.....من دروغ نگفتم فقط پنهون 
کردم....من دروغگونیستم.....یادحرفهای اونروزهومن افتادم اشکم به هق 

هق تبدیل شد،ازجام بلندشدم رفتم سمت اتاق های پروو لباس تاتونستم 
 یوفته فکرمیکردم.باصدای بلندگریه کردم به اونچه که قراره ب
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تابه خودم بیام مجلس تموم شده بود،منم دیگه دست ازگریه کردن برداشته 
بودم بالبخندمحوی به سمت عموبهرام رفتم ب*و*سیدمش روبه بهنوش 

 بالبخندگفتم:تبریک میگم خوشبخت شین.
بهنوش:مرسی عزیزم مگه میشه باوجود این شاهزاده رویاها خوشبخت 

 نشم.
 دم که عموبهرام گفت:پس هومن کجاست؟دوباره لبخندی ز

)اینقدرشلوغ بودکه کسی متوجه نبودهومن نشد،هرکسی مشغول کارخودش 
بود(وانمودکردم نشنیدم اومدم برگردم برم درحالیکه به این فکرمیکردم 

حاالکه نیست بایدباکی برم؟چی بگم بهشون؟چه بهونه ایی برای نبودش 
 بیارم؟

ایستاد....برگشتم بهش چشم دوختم باخنده رفت که باشنیدن صداش قلبم 
 سمت عموب*غ*لش کرد:مبارکتون باشه.

 دیگه بیشترازاین اونجانموندم خیلی فوری ازش فاصله گرفتم.
 کنارماشین منتظرش بودم درحالیکه ازاسترس داشتم پس میوفتادم.

باعصبانیت اومد سمت ماشین بی توجه به من نشست درومحکم بهم 
 کوبید.

ای لرزونم دروبازکردم نشستم هنوزنشسته بودم که ماشینو راه انداخت بادست
خیلی ازاین کارش ناراحت شدم ولی ترجیح دادم سکوت 

کنم.....درسکوت نگامودوخته بودم به ماشین عموکه داشت راه میوفتاد به 
 خودم جرات دادم گفتم:کجارفتی تویهو؟

 صدای پرابهتشوشنیدم:به توربطی نداره.
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سکوت کردم یه نفس عمیق کشیدم میخواستم باهاش حرف  چشاموبستم
بزنم تاآرومترشه تاشایدشب بتونم بدون هیچ مشکلی همه چیوبراش 

توضیح بدم برای همین پرسیدم:عروس کشون نم.....هنوزحرف توی دهنم 
 بودکه باصدای بلندی گفت:اینم به توربطی نداره.

یزیوداشتم جز تکرار این ناباورانه زل زدم به نیم رخ عصبانیش انتظارهرچ
حرف دیگه سکوت کردم تاآخرش چیزی نگفتم.....نگاه بغض آلودمو 

دوختم به ماشین عروس)یادشب مجلس خودمون افتادم برای همین یه قطره 
اشک چکید روی گونم؛چقدر زودگذشت(توی این حال فقط آهنگ 

موردعالقه ی معین میتونست آرومم کنه برای همین دست بردموضبط رو 
 تاته زیادکردم)حداقل اگه گریه کنم کمی آرومترمیشم.(چشاموبستم.

به رفتارم توی این دوسال فکرکردم؛چقدرموقعیت داشتم میتونستم همه 
 چیوبهش بگم ولی این کارونکردم.

آیندمون آینده ایی روشن حرف جدایی رونزن بامن...اگه من پنهون کاری 
  نمیکردم شایدهومن االن اینقدرعصبی نبود...

فردای خوبی پیش رومونه دنیابه رفتارتومدیونه...شایدسهم من ازاین پنهون 
 کاری اینقدراشک ریختن بیصدانبود...

حاالکه خوبیت عاشقم کرده این عاشق دورتومیگرده...دوست داشتم 
 مجلس عموخاطره انگیزشه...عجب که خاطره انگیزشد...

...چشاموبازکردم به ازهرکسوهرچیزبهترباش بامن ازاین هم مهربون ترباش
نیم رخش خیره شدم)این اون هومن مهربون نبود،این هومن رونمیشناختم 
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من این هومن عصبی رونمیخوام من هومنی رومیخوام که بایه آخ من 
 نگرانی همه ی وجودشومیگرفت.

 بابغض زمزمه کردم:
تـــرکـــم نــکـــن من بی توبیمارم دیوونه وار دوست دارم...))هومن 

دارم...خدایا اگه قراره اتفاقی بیوفته خودت مانعش شو میدونی من دوست 
بدون اون نمیتونم اینبارم بزرگی کن...اگه حرفایی که زدبه حقیقت تبدیل شه 

 چی؟((
 من پیشتم تنهات نمیذارم...

 تابامنی هیچکی نمیتونه قلب توروازغم بلرزونه...
 تابامنی پشت سرت کوهه روزای توبی درداندوهه....

 هرچی که تودستامه میبخشم دنیای من شعرمه میبخشم ...
 میبخشم به توازعمرم حتی وقتی نباشی میرم ازدنیا...

بغضم ترکید هومن برگشت وقتی دید دارم اشک میریزم خیلی بی تفاوت 
نگاشوازم گرفت زیرلب چیزی گفت که متوجه نشدم حقیقتش ازاین بی 

 ..همراه آهنگ خوندم:تفاوتیش دلم گرفت امابازم سکوت کردم...
 ترکم نکن من بی توبیمارم دیوونه وار دوست دارم

 من پیشتم تنهات نمیذارم
....... 

درخونه روباعصبانیت بازکرد بی توجه بهم رفت تو،آهسته رفتم داخل 
دروبستم زیرلب صلواتی فرستادم راهیه اتاق شدم امادرونبستم میدونستم 

 دیریازودباید توضیح بدم.
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شروع کردم به تعویض لباسهام راستش خسته بودم خیلی دلم خیلی آروم 
میخواست خستگیاموبه تخت گرم نرمم بسپارم اما....بادیدن چهره ی 

داغونش ازتوی آینه برگشتم سمتش....کتشوپرت کردروی مبل درحالیکه 
 بند

ساعتشوبازمیکردباصدای خشکی گفت:ادامه مجلس درنبودمن خوش 
 گذشت؟

اشودادبه پشتیه مبل:خوب معلومه خوش گذشته برگشت سمتم تکیه 
 اونقدرکه حتی عروس کشونم میخواستی بری

دستاشوتوهم قالب کرد یه تای ابروش رفت باال:امابیشترین حالش زمانی 
 بودکه نامزدتونم تشریف داشته باشن.

 به خودش اشاره کرد:البته بدون مزاحم.
 بغضموقورت دادم:هومن!!!!.......

 :هومن!!!!!مطمئنی میخواستی بگی هومن؟میون حرفم اومد
 چشاموبستم:بایدحرف بزنیم.

تکیه اشوگرفت:فکرمیکردم االن داریم حرف میزنیم....گذشته ازاون حرفی 
 نمیمونه همه چیوشنیدم.

یه قدم رفتم سمتش باعاجزانه ترین لحن ممکن گفتم:هومن توفقط حرفای 
تو واقعاهمون شیده روشنیدی،توحتی نخواستی من برات توضیح بدم 

 هومنی هستی که ادعای منطقی بودن میکنه؟
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داد زد....دادکه نه فریاد:نخیر من اون هومن نیستم....هومن قدیم امشب  
شکست پیش چشم هزارتاآدم،من دیگه اون هومن نیستم....هستی من اون 

 هومن قدیمی نیستم تومیدونی امشب بامن چیکارکردی؟میدونی چقدر
پانشم همونجانکوبم توی دهن اون دختره ی خودموکنترل کردم که 

عوضی،توباعث شدی اون منو،شخصیتمو، باورامو به تمسخربگیره دیگه 
چی بیشترازاینکه باوراموسوزوندی.....درحالیکه ادای شیده رو 

 درمیاوردگفت:
به نظرشما این یه کارغیراخالقی نیست؟...مگه شمادرجریان نامزدیه  

 ی؟....چندسال پیش هستیومهردادنبود
دوباره دادزد:هستی ایناچیزایی بودکه من باید از زبون تومیشنیدم نه یه 

نفردیگه...توخودت بهت برنخورد اون عوضی داشت بهت درس اخالق 
میداد گذشته ازاون به تمسخرگرفتن تویعنی به تمسخرگرفتن من بازی 

باغیرت من یعنی بازی بازندگیمون میفهمی؟؟؟هلم دادسمت تخت:نه 
 ی اگه متوجه بودی که کارمون به اینجانمیکشید.نمیفهم

لبه ی تخت نشست صدای نفسای عمیقش نشون ازعصبانیت بیش 
ازاندازش بود،درسکوت فقط بیصدا اشک میریختم بعدازدقایقی به خودم 

 جرات دادم سکوت روبشکنم:باورکن میخواستم بهت بگم اما...
سردبودکه به نگاه غضبانکشوبهم دوخت چشاش اینقدرترسناک،قرمز،

 معنای واقعی صداتوگلوخفه شد...
هومن:دیگه ِکی؟؟؟هان!!!نکنه باخودت گفتی روزتولدم به عنوان هدیه 

 تولدبهم میگی یاشایدم باخودت فکرکردی 
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من خرم اگه کسی لونده تاآخرعمرچیزی نمیفهمم ها؟....هستی توراجب 
 من چی فکرکردی؟یعنی مابعد دوسال اینقدرازهم دوریم که همه

 بایدرازاصلیه زندگیه توروبدونن جزمنی که دوساله شریک زندگیتم.
 باگریه گفتم:میترسیدم...میترسیدم توروازدست بدم.

 دادزد:بهترازاین بودکه اینجوری باشخصیت جفتمون بازی بشه.
سرموگذاشتم روی پاهام توی دلم نالیدم:نه هومن بهترنیست من حاضرم 

ورو ازدست ندم حتی حاضرم بجای هزارباربازیچه شدن روبپذیرم امات
 توبشکنم.

هومن:چیکارکردی بازندگیمون؟؟....بارفیقم؟؟؟بهترین دوستم....خنده ی 
عصبی ایی کرد:جالبه؛یه آدم چقدرمیتونه پست باشه....نامزدی اونم دوسال 

 بامهرداد....سرشوبه سمتم گردوند:دیگه چی؟؟حتمایه رابطه عاشقانه.
د ازجام بلندشدم زدم به سیم آخر:بسه تحمل این حرفش برام سخت بو

کافیه هرچی دلت خواست گفتی بدونیکه چیزی بدونی ولی دیگه 
 نمیزام....دادزد:خفه شو صداتوببر.

سری تکون دادم:براساس گفته های دیگران داری منوبازخواست ومتهم 
میکنی؟؟؟باچه قانونی؟مگه نه اینکه توگفتی گذشته هرکسی مال خودشه 

 حریم شخصیه من میذاری؟پس چطورپابه 
پاشداومدسمتم:حریم شخصی؟؟؟واقعاخوب شدگفتی...یادم شده بودکه 
من توی گذشتت هیچ نقشی نداشتم پس هیچ ربطی به من نداره....پس به 
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همین خاطرفراموش میکنم بایکی دیگه دل دادیوقلوه 
 گرفتی....دادزد:امـــــــا

وجود نداره....نگاه اما فراموش نمیکنم درحال حاضرحریم شخصی ایی 
 خیس اشکیموکه دیدپشتشوبهم کرد:

 تاچه حدبامهرداد پیش رفتی؟؟؟
برق ازچشام پرید داد زدم:هومن تمومش کن.....بی توجه به حرفم ادامه 
 داد:اصالچرا نامزدشدین؟؟؟؟چرا نامزدیتون بهم خورد؟؟؟ویه چیزدیگه:

فه دادزدم:خنفس عمیقی کشید:رابطه داشتید یا.....نفهمیدم چی شدفقط 
 شو...خفه شو... تمومش کن ازت بدم...

ادامه حرفم تداخل پیداکرد با اولین سیلی ایی که ازدست هومن برای اولین 
 بارخوردم،آنچنان محکم بودکه 

چرخیدم خوب بود میوفتادم روی مبل اماقبلیکه بخوام کاری انجام بدم 
 تعادلموازدست دادم دسته ی مبل به دهنم 

ازوموگرفت بلندم کرد زل زدبه چشام که پرازبهت ناباوری بود اثابت کرد...ب
 باعصبانیت گفت:

بگوببینم طاها مارال هم خبرداشتن؟؟؟خواستم حرف بزنم که دادزد:نه 
نمیخوادبگی همینطورکه توخواستی این موضوع روتمومش میکنم...هلم 

دادسمت مبل چرخی توی اتاق زد:خفه شم آره؟تمومش کنم؟الل 
 ولشم؟باشه قب

 زل زدبهم:تموم....همه چی تموم....همینجورکه تومیخوای.
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کتشوبرداشت داشت میرفت سمت در؛بایدهمین امشب همه چیوبهش 
 میگفتم تمومش میکردم امانه اون تمومی که 

اون فکرمیکنه راهشوسدکردم:هومن بیاباهم صحبت کنیم مطمئنم 
چشای  بعدشنیدن حرفای من حقوبه من میدی...ملتمسانه زل زدم به

مشکی براقش احساس کردم کمی آروم ترشده برای همین ازفرصت استفاده 
 کردم گفتم:

توهمیشه میگفتی به دیگران اجازه ندیم توزندگیمون دخالت کنن 
 بیامشکلمون روباصحبت برطرف کنیم.

سکوت کردم زل زده بود بهم)این نگاه روخوب میشناختم دراوج عصبانیت 
بایدکمی دیگه تحریکش کنم(دستموبردم بازهم بوی منطق میداد،فقط 

 سمت بازوش اماتاخواستم بگیرمش دادزد:به من دست نزن.
شانه هام پریدباال بغضم به اشک تبدیل شد ناباورانه زل زدم بهش که بالحن 

 آرومتری گفت:االن وقتش نیست.
بی توجه به اشکهام ازاتاق زدبیرون،صدای بسته شدن درخونه همزمان شدبا 

 زانوهام.خم خوردن 
. 

برای هزارمین بارشمارشوگرفتم اماطبق دفعات قبلی خاموش بود برگشتم 
بعدازظهربود....ازدیشب 2:30چشمم روی عقربه های ساعت خشک شد

که خونه روترک کرد نه جواب تلفونموداد نه دیگه برگشت....نگرانش بودم از 
ین یانوشطرفی نمیدونستم چه کاری درسته نمیدونستم باید باطاها مارال 
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خانوم تماس بگیرم یانه؟راستش نمیخواستم متوجه مشکلمون بشن دلم 
 میخواست این شر همینجا بخوابه تاقبلیکه برگردیم تهران.

دیگه نمیتونستم تحمل کنم دلم داشت میومدتوی حلقم با استرس 
شب 7سوئیچوبرداشتم لباساموپوشیدم ازخونه زدم بیرون....تاخودساعت

ه امکانش داشت باشه روگشتم اماهیچی به هیچی تمام اونجاهایی روک
 تلفونشم که خاموش بود.

درخونه روبازکردم همه جاتاریک تاریک بود)این نشون میدادکه 
هنوزبرنگشته(خسته کوفته خودموانداختم روی مبل گوشیموبرداشتم 

تاشمارشوبگیرم اماصداش ازپشت سرمانع شد:چیه تا االن که پیشش بودی 
 چرا بازداری

 زنگ میزنی نکنه نگرانشی که ِکی میرسه خونه....هان؟؟؟ بهش
ازجام بلندشدم همزمان دست بردآباژور آشپزخونه رو روشن کرد متعجب 
زل زدم به چهره ی آشفته اش کم کم اخمام رفت توهم گفتم:میفهمی چی 

داری بلغورمیکنی واسه خودت؟بجاییکه من بپرسم توکجابودی ازدیشب تا 
 ی رفتی تو شاکی هستی؟االن!!!منو ول کرد

پوزخند زد:بلغـــور!!!!نشونت میدم کی بلغورمیکنه حاالحرفای من 
 شدبلغور حرفای توشدچلغوز هان؟؟؟

بلند بلند  زد زیرخنده)متعجب از رفتارش فقط زل زده بودم 
بهش(همینطورکه میومد نزدیک متوجه ی بوی تندزننده ی الکل شدم با اخم 

ات معلومه تمام دیشب بجای صحبت درباره گفتم:برات متاسفم ازقیافه 
 مشکلمون 
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و تالش برای حل اون داشتی ازاون کوفتیا میخوردی....هه...به تنهاچیزی 
 که راجبت فکرنمیکردم همین بود.

روبه روم ایستاد تویه لحظه یقه مانتوموگرفت توی مشتش باصدای خش 
ی یه غلطداری گفت:هستی دهنتوجمع کن وگرنه مجبورمیشم بهم بدوزمش 

 کردی حاالبجای عذرخواهیت داری چرت پرت تحویلم میدی.
احساسم بهم میگفت االن که توقع عذرخواهی داره بهترین فرصته واسه 

جبران اشتباهم بالحن مهربونی گفتم:هومن عزیزم منکه دیشب بهت گفتم 
بیاباهم صحبت کنیم اماتونخواستی....میون حرفم اومدباخنده گفت:االن 

 ام.میگم میخو
 بادست دیگش گونمونازکرد:توچی نمیخوای؟

 سعی داشتم رامش کنم:چرامنم میخوام.
 همینطورکه لبخندمیزد دستشو دورگردنم حلقه کردگفت:پس همراهم بیا.

دراتاق روبست توی تاریکی زل زدبهم گفتم:قبل اینکه شروع به توضیح کنم 
 بایدبگم....

 چیزی توضیح بدی.باعجله گفت:نیازی به توضیح نیس؛نیومدیم که 
 بابهت گفتم:چی؟منظورت چیه؟

قدم قدم اومد نزدیم:مگه تونگفتی میخوای؟....چشاموریزکردم 
باپوزخندگفت:نکنه فکرکردی آوردمت اینجاتابرام همه چیوتوضیح بدی 

 ها؟؟؟
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باشنیدن جمله اش برق ازچشام پرید تازه متوجه منظورش شدم حاالروبه 
زبه انرژی واسه شنیدن دارم از اون انرژی روم ایستاده بود:قبل توضیح نیا

هایی که فقط خودت.....دادزدم:بسه...من احمقوبگوکه فکرکردم بهم 
فرصت توضیح دادی....ازکنارش رد خواستم برم سمت درکه مانع شد روبه 

 روم ایستاد باعصبانیت گفت:میدونی که اصال از
شدن به  لج لجبازیو بچه بازی خوشم نمیاد...بدتر ازاون ازمتوسل

 زور....پس مثل بچه آدم بامن کناربیا.
ازاین همه خودخواهیش قلبم به درداومد اون حق نداشت منوواداربه 

برقراریه رابطه ایی که دلم نمیخوادکنه بابغض گفتم:این همه خودخواهیه 
توداره منوعذاب میده باکدوم سندمدرک داری منومهتم به انجام کاری 

 میکنی؟
،مدرک....توقعه داری حرفاتوگوش کنم بعدشم باورکنم پوزخندزد:هه...سند

آره!!!!با این دروغ بزرگی که گفتی بنظرت میتونم بهت اعتمادکنم؟ها.؟؟؟اگه 
 این دروغ رومن بهت میگفتم چی؟

اشکاموپاک کردم:من اگه میخواستم دروغ بگم منکرتمام حرفای شیده 
کوت کنه پس میشدم مهردادم اینقدرمردبودکه بخاطرحفظ زندگیه من س

اینکه حرفای شیده روپذیرفتم و ازت فرصت خواستم برای توضیح نشون 
میده من دروغگونیستم وتوحق نداری بدون شنیدن ماجرامنومتهم کنی به 

 انجام کاری خالف اخالق یه آدم راستگو.
سرشوآورد نزدیک گوشم:درهرصورت گذشته ازاین حرفامن به عنوان همسر 

 دارم.ازت درخواست ر.ا.ب.ط.ه 
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دست راستشوکشیدروی پوست گردنم به شدت پسش زدم:ولی من با این 
شرایط نمیتونم پس اعصاب جفتمونوبهم نریز بزار......میون حرفم 

اومد:تودلت برای من تنگ نشده؟....کمرموبایه دست گرفت بادست 
 دیگش گونمولمس 

میکرد:دلت برای خانومی گفتنم تنگ نشده؟برای هستی خانومم؟برای  
هربونیام؟برای لمس آغوشم برای گرمای تنم....آره هستی؟تودلت م

 منونمیخواد؟
دست گذاشته بود روی نقطه ضعفم همیشه میدونست ازچه طریقی 

واردبشه میدونست اگه یه روزنبینمش دلم برای تمام گفته هاش تنگ میشه 
چشای اشکیمودوختم به نگاه سردش)این همه سردیه نگاهش ته دلموبه 

 اخت(لرزه اند
 امابازم با این وجود بابغض گفتم:هومن.

 بالحن خاصی گفت:جوووون هومن!!!!
 سرموچسبوندم به قفسه سینش:دوست دارم.

جمله ام همزمان شد با افتادنمون روی تخت...اما اینبارصدایی ازجانب 
هومن نشنیدم جزنفسای تند داغش که پیاپی بیرون میومد باپوست گردنم 

 اثابت میکرد.
. 



 593 انیتر از گر انیگر

ی تلفن چشاموبازکردم بادیدن جای خالیه هومن اتفاقات دیشب تمام باصدا
حرفایی که بینمون رد بدل شدبخاطرم اومد،آهسته ازجام بلندشدم بی توجه 

 به شماره تلفون روجواب دادم:بله بفرمائید.
صدای شادنوشین جون روشنیدم:سالم عروس خوش خوابم 

 خوبی؟چراتلفون روجواب نمیدی.
دیگه ایی جزاین بودم قطعامیخندیدم اما االن نه:ببخشید  اگه توی هرشرایط

 دستم بندبود؛هومنم همینطور.
خندیدنمیدونم چرا:میخواستم بگم امشب شام خونه مادعوتین....به خونه 
که زنگ زدم جواب ندادی مجبورشدم همراه هومن روبگیرم بهش بگم اما 

 اون خواست خودم بهت خبربدم گویاسرش خیلی شلوغ بود.
حساس کردم آب یخ ریختن روم باخجالت گفتم:نمیدونستم هومن خونه ا

 نیست...به هرحال اگه هومن زوداومد...
 نذاشت ادامه بدم:اما اگرنداره شب منتظرتم....فعال.

گوشیومقابلم گرفتم درحالیکه داشتم توی دلم هومنوفوش میدادم کوبیدمش 
 سرجاش یه راست راهیه حمام شدم.

. 
 وبراندازکردم....یه باردیگه خودم

یه دوتیکه نیم آستین تاروی زانوبه رنگ سفیدباحاله ایی ازفیروزه 
ایی،شلواردمپای سفیدکفش هم رنگش....موهای نسکافه ایموکه حاالدیگه 

ریشش کمی تاحدودی مشکی شده بود باالی سرم آبشاری جمع کردم 
 ساعت مچیمو



wWw.Roman4u.iR  594 

 

خودم اومدم:میرم دورمچم بستم شالموسرم کردم....باصدای دراتاق به 
 پائین منتظرم نذاری اعصاب غرغرهای اطرافیانوندارم.

ازلحن سردش عصبی شدم اماترجیح دادم سکوت کنم ازوقتی اومده خونه 
فقط یه باربهم سالم کرده البته اونم به زور همینوبس...خدا امشبوبخیرکنه با 

 این اخالق گندش.
. 

 ستم کنم که حضوریهظرفاروگذاشتم توی سینک خواستم دست کشهارود
نفروکنارم حس کردم برگشتم بادیدن چهره ی خندان نوشین خانوم 

 بعدازمدتی لبخندکم رنگی زدم که گفت:بین توهومن مشکلی پیش اومده؟
متعجب زل زدم بهش خواستم منکرشم دوباره گفت:نگونه که باورم نمیشه 

حس صبح که زنگ زدم به همراهش اینقدر سردگفت خودم بهت خبربدم 
کردم چیزی شده امابازخودم گفتم فشارکاریه ولی وقتی به توزنگ زدم و تو 
هم اونجوری گفتی به عالوه ی برخوردهای سرد امشبتون که توچشم همه 

 بود دیگه مطمئن شدم اتفاقی افتاده.
باشنیدن حرفای نوشین خانوم بغض کردم امااجازه ندادم به اشک تبدیل بشه 

نیست فقط نیازبه زمان داره ازجانب به سختی گفتم:مشکل خاصی 
 هومن....به من اعتمادکنید.

سری تکون داد:وقتی تواینطورمیخوای دیگه حرفی نمیمونه فقط اگه 
 خواستی باکسی حرف بزنی منم مثل مادر
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خودت بدون شایدبه اندازه اون سنگ صبورنباشم اما....میون حرفش 
ر جایگاه مادر نداشته اومدم:ممنون ازتوجهتون مطمئن باشین من همیشه د

 ام به شما نگاه کردم.
صدای مارال توجهموجلب کرد:وا...هستی کجایی تو دختربیا این 

 شوهرتوکنترل کن.
به سرعت باد رفتم سمت سالن باخنده مصنوعی گفتم:جانم مارال چیزی 

 شده؟
خندید:نیستی ببینی امشب هومن جان چقدربه منوطاهارسیدحسابی 

 ازخجالتمون دراومد.
بل من صدای جدیه هومن توفضاپیچید:چه خجالتی منکه کاری نکردم که ق

 بخاطرش ازکسی خجالت بکشم.
داداش:هومن جون من بگو امشب چت شده....احساس میکنم ازروی دنده 

 چپ بلندشدی.
 هومن:مثالفکرکردی اگه بگی جون من بهت جواب صادقانه میدم...؟؟؟!!!

تن به هومن ازجاش یه لحظه همه سکوت کردن متعجب چشم دوخ
بلندشد:من به جون کسایی که بادروغ راه خودشونوپیش گرفتن اهمیتی 
نمیدم چون نه تنهابا شخصیت باورهای دیگران بازی میکنن بلکه جون 

 خودشونم بی ارزش میدونن.....
نفهمیدم چی شد امادادزدم:هومن این چه طرز حرف زدنه؟توباتمام 

 میزنی؟مهمونای خونه پدریت اینطوری حرف 
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بادادمن همه ناباورانه زل زدن بهمون اینقدرشوکه شده بودن که کسی یادش 
ازحرفای چند دقیقه پیش هومن نمیومد انگارکه زوم کرده باشن روی گفته 
 های من ادامه دادم:توحق نداری باداداش.....دادزد:من باهرکی دلم بخواد

 نداره. هرجوری که عشقم بکشه صحبت میکنم این مسئله به توربطی
یه قدم اومدسمتم،چشاشوریزکردگفت:اصالبگوببینم این قضیه داداش 

 داداش ازکی شروع شده؟
 آهسته گفتم:منظورت چیه؟

برخالف من اون دادزد:منظورم اینه که توبه مهردادم میگی داداش به طاها 
 هم میگی داداش ببینم توچندتا داداش داری؟؟؟

روبه من:زن داداش مشکلی پیش صدای کامران اومد:هومن کافیه دیگه....
 اومده؟

هومن بجای من منفجرشد:تویکی ساکت واسه من اینقد هستی خانوم،زن 
 داداش،نکن....خطاب به من:یادم شده بودبه کامرانم میگی داداش.

 کامیار:هومن بابا فکرکنم موقعیتتوفراموش کردی؟این چه طرزحرف زدنه؟
اش طاها)داداش خیلی هومن بی توجه به گفته پدرجون رفت سمت داد

خونسردبوداونقدرکه فکرکردم میدونه چه اتفاقی افتاده(هومن زدبه شونه ی 
داداش طاها بادلخوری گفت:داشتیم؟طاها خداوکیلی ازهرکسی توقع داشتم 

جزتو...طاها  میدونی اعتماد اعتبار شخصیت یعنی چی؟....خنده ی 
دتویاد عصبی ایی کرد:مگه میشه ندونی من همه ی ایناروازخو

گرفتم.....دادزد:اماخود توهمه ی ایناروازم گرفتی....طاهانامردی تاچه 
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حد؟تورفیقم بودی،شریکم بودی،ازهمه مهمتر برادرم بودی!!! امامیدونی 
 چقدرسخته وقتی بفهمی همونی که فکرشونمیکردی بدترین ضربه

روبهت بزنه....به غرورت شخصیتت خانوادت هیثیتت...طاهاچیکارکردی 
 اقتمون؟ بارف

باکف دست دوسه تا محکم کوبید توپیشونیش برای اولین بارقطره اشکش 
چکیدروی گونش)حس کردم قطره اشکش دنیاموبه آتیش کشید(دیگه 

 نتونستم تحمل کنم همونجازانوزدم شروع کردم به هق هق بخاطرمن 
احمق همه چی بهم ریخت حتی شخصیت داداش طاها هم به 

اولین بارهم ازهومن بدم اومدبخاطربی منطق تمسخرگرفته شد....برای 
 بودنش هم مطمئن بودم دوسش دارم حتی بیشترازقبل.

 نوشین:هومن ازچی حرف میزنی؟
هومن سرشوبه سمت من گرفت نگاه سخت و سردشو توی چشام دوخت 

 پوزخندی زده و گفت:ازنامزدیه پنج
 سال پیش هستی خانوم همسرعزیزم باآقامهرداد عزیزترین رفیقم.

انگار یه پارچ اب سرد ریختن روم چطور تونست اینقدر راحت جلوی جمع 
 این مسئله رو مطرح کنه؟؟

به اولین کسی که نگاه کردم مارال بودکه بعدشنیدن این جمله ازدهن هومن 
رنگش مثل گچ دیوارشد زانوهاش خم خورد نشست روی مبل،داداش 

 طاهافقط چشاشوبست دستی به موهاش کشید.
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ه گونش ناباورانه به من چشم دوخت،کامران همینطورسیخ فقط نوشین زدب
به دهن هومن چشم دوخته بودوآخرین نفرکه آقاکامیاربود برخالف انتظارم 

 هیچ عکس العملی نشون نداد.
هومن عصبی به سمتم اومد روی دوزانو کنارم نشست:میبینی توتنها بامن 

 بازی نکردی باخانوادمم بازی کردی.
 تی....به مارال داداش اشاره کرد:هم دستم داری.تنهاتومقصرنیس

ازجاش بلندشد:همیشه همینجوربوده....االن دارم به صحت این جمله پی 
میبرم....همیشه بدترین ضربه روازکسی میخوری که خیال میکردی 

آخرجاده ی صداقته....راسته که میگن صادق باشی میزارن به پای ساده 
 بودنت.اماطاها

 صداقت من ازدوست داشتن بیش ازاندازه بود نه سادگی.توکه میدونستی 
رفت سمت داداش دوباره زدبه شونش گفت:سرتوبگیرباال با 

 افتخاربگواشتباه کردی....این جمله رویادت هست
خودت بهم توی شرکت گفتی،خودت گفتی هرزمان اشتباه کردی سرتو 

دهنده ی بگیر باال و با افتخار اعالم کن چون همین اعتراف تو نشون 
پشیمونیته.حاالمن بهت میگم سرتوبگیرباال با افتخاربگونامردی روتموم 

 کردی درحق رفیقت.
زل زدبه مارال:اونیکه بایدزانوهاش خم بخوره هستیه نه شما.....بلندشو 

 وایسامارال خانوم.
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رفت سمت درخروجی قبلیکه بره بابغض گفتم:حرفاتوزدی،شکستنی 
اماحداقل بشنو برو....تنهانروبه قاضی هاروشکستی ریختنی هاروریختی 

 آقای آخرصداقت.
برگشت باخشم زل زدبه چشام:دیگه دلم نمیخواد حتی صدای نفساتو بشنوم 

 ،همون صدای نفسایی که هرشب با
شنیدنشون خوابم میبرد و ارامش دنیا رو بهم هدیه میکرد االن دیگه برام 

 آزاردهنده ترین صداست...
 ازتنهایی دل شکستگی تنهاگذاشت. دروبست منوباکوله باری

 فصل سیزدهم.
بعدرفتن هومن منکه تقریباروبه قبله شدم اما داداش طاهاومارال همه 

چیوبرای آقاکامیارنوشین خانوم و کامران توضیح دادن درتمام مدت من فقط 
بیصدا اشک میریختم کامران بعدشنیدن ماجرا سعی در اروم کردن من 

تن حتی یه کلمه روی مبل نشست و در سکوت داشت اقا کامیار بدون گف
سرش رو به دستاش تکیه داد نوشین خانوم بدتر از همه هم سعی در اروم 

کردن جو خونه داشت تا مانع بشه بیشتر از این به اطرافیان بد بگذره هم 
نمیتونست جلوی اشکاشو بگیره.در تمام مدتی که داداش مشغول توضیح 

 س حتی یک کلمهدادن بود و بعد از اون،هیچک
 هم حرف نزد یعنی اگر حرفیم زده شد سعی داشتن در این رابطه نباشه....

کمی بعد از بازگو کردن ماجرا توسط داداش و بی اثر موندن تالشهای نوشین 
 جون مبنی برموندن من پیششون به خونه داداش اومدیم.
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ن مواز زمانی که به خونه رسیدیم سکوت سختی بر فضا حاکمه منکه از ه
ابتدای ورود وارد اتاقی شدم که بعد از اومدن به اصفهان قرار شد متعلق به 

منو هومن باشه که وقتایی که با هومن به هردلیلی خونه داداششون میموندیم 
 توی این اتاق شب رو بگذرونیم.

به اطرف چشم دوختم دکوراسیون اتاق سفید مشکی بود همون رنگی که 
 هومن عاشقش بود.

برای اتاق خودم)داخل خونه داداش طاها در تهران(تنگ شده بود  چقدر دلم
دوست داشتم چشامو ببندم و وقتی باز میکنم توی اتاقی باشم که تمام 

سالهای نوجوانی و بعد از اون ورود به جوانی رو در اون گذروندم اتاقی که 
 با وجود گذران سالهای بسیار بوی عطر مادر و پدرم رو میداد...

روی دیوار چشم دوختم یه عکس از چهره منوهومن بود که هردو به عکس 
خیلی ازش خوشمون میومد به همین خاطر عالوه بر خونه ی خودمون یه 
نمونه اش داخل خونه داداش و نوشین خانومشون البته توی اتاق شخصی 

خودمون بود....چشم دوختم به چشماش چشمایی که امشب و یا بهتره 
نمیشناسمشون چشایی که چند شبه دیگه توشون  بگم چند شبه که دیگه

عشق نمیبینم بلکه دلخوری،عصبانیت،تمسخر،بی اعتمادی و سردی 
 میبینم.

اما این چشای توی عکس واقعا متعلق به هومن من بود رنگ مهربونی و 
عشق رو میشد از توی نگاش خوند اشکم از گوشه چشمم روی گونه ام 

 ر زده و گفتم:کاش قبل از اینکه اینطوریافتاد.زیر لب به سختی بغضمو کنا
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باعث رنجش وعذاب خودت وسایرین بشی میذاشتی برات توضیح بدم 
میذاشتی برات بگم چراحاضر شدم تن به این نامزدی بدم اگه بهم فرصت 
میدادی بهت میگفتم که هیچ گونه رابطه ی عاطفی بین منو مهردادحداقل 

مانه ترکیدو برای هزارمین بار ازجانب من وجود نداشته.....بغضم بیرح
اشکام روی صورتم فروریختن بدون هیچ توجهی به غرورم بلند هق 

میزدم....غرور هه کلمه جالبیه ولی حیف که دیگه حتی یه ذره هم برام غرور 
باقی نمونده امشب هومن با بازگوکردن این موضوع در جمع با سردی 

ی مدت طویلی کسب نگاهش و با تلخی حرفاش تمام غروریو که در ط
کرده بودم شکست درست مثل یه شیشه که از یه ساختمون چندین طبقه 

 پرتش کرده باشن پائین و همه خورد شدنشو ببینن.
هرچقدر سعی میکنم رفتار امشب هومنو درک کنم نمیتونم من اشتباه کرده 
بودم قبول دارم ولی اون باید بهم فرصت توضح میداد این حق من نبود که  

 بدون شنیدن حرفها و دالیلم توبیخ بشم...
در باز شد و داداش طاها اومد داخل اتاق.....کمی مکث کرد بعد از اون به 

 سمتم اومد و کنارم روی تخت نشست  
کالفگی رو به خوبی میتونستم از توی چشاش بخونم میدونستم تحمل 

شونه  هرچیزیو داره جز دیدن اشک یکی از اعضای خانوادش....سرمو روی
هاش گذاشتم االن بیشتر از هرچیزی به این احتیاج داشتم که یه پناهگاه 
محکم و معتمد برای خودم پیدا کنم یه پناهگاه که بشه همدرد دل پر از 

غمم بی توجه به دریای اشکم که قصد بند اومدن نداشت چشم دوختم به 
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قدر نعکس هومن و زیر لب طوری که صدام به سختی شنیده میشد گفتم:ای
 از شما

و مارال خجالت میکشم که دیگه شرم دارم حتی توی چشاتون نگاه کنم 
وقتی غم توی نگاه مارال و شرمندگی توی نگاه شما رو بیاد میارم قلبم اتیش 

میگیره دلم میسوزه که غرور و شخصیت خانواده ام عزیزترین هام بخاطر 
 من اینطوری زیر پا لگدمال شد.

ق تبدیل شد سرم رو از روی شونه ی داداش اشکای بیصدام به هق ه
برداشتم دستامو روی پام که پایین تخت قرار داشت گذاشته صورتمو 

داخلشون مخفی کرده و بلند بلند هق زدم میون هق هقم که صداش به 
اسمون میرسید با لحن بغض الودی گفتم:ببخش داداش ببخش که امشب 

 لیجلوی چشمم یه نفر شخصیتتو به تمسخرگرفت و
تنها کاری که من انجام دادم سکوت بود.....ببخش که بخاطر من مقصر  

جلوه کردی و مجبور شدی در برابر توهین هایی که شنیدی و حقت نبود به 
خـــدا حقت نبود سکوت کنی چطوری باید توی چشات نگاه کنم وقتی با 

چشمای خودم خم خوردن کمرتو دیدم...؟هومنو نمیبخشم داداش 
یبخشم...چطوری تونست جلوی من جلوی چشام شما رو هیچوقت نم

بشکنه مگه ادعای رفاقت نداشت پس چجوری تونست شخصیت رفیقشو 
 به بازی بگیره.

صدام خش دار شد چشم دوختم به عکسش پوزخندی زده و ارومتر ادامه 
دادم:حتی اگه حق صددرصد با اون باشه که االن و بعد از ماجرای امشب 
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ور نیست هیچوقت به خاطر این بی حرمتی به شما معتقدم دیگه اینط
نمیبخشمش اون به هیچ عنوان اجازه نداشت به شما توهین کنه میدونه 

چقدر روی شما حساسم فقط برای شکستن من برای خوردکردن غرور و 
شخصیتم یا بهتره بگم برای تالفی اینکارو با شما کرد...باید اعتراف کنم 

عی با خم شدن زانوهای مارال زانوهام خم شد موفق شد امشب به معنای واق
با دیدن شرمندگی شما که مصوبش من بودم کمرم شکست.........براساس 

کدوم مدرک داره متهمم میکنه به گ*ن*ا*هی که انجام ندادم؟؟با کدوم 
عدالت میگه دروغ گفتی درحالیکه خودش بهم گفت گذشته هر کسی به 

و میزنه و تا من میخوام حرفها و خودش مربوطه؟؟با کدوم منطق حرفاش
دالیلمو بگم شروع به داد و فریاد میکنه؟؟؟اصال به چه اجازه ای پا به حریم 

شخصیه من گذاشته و عالوه بر خودش ناگفته های گذشتمو جلوی 
خانوادشم جار زد؟؟؟داداش من از گذشته ام بیزارم ازش میترسم به چه 

ی استفاده کرد برای زخم زدنم که حقی اونیکه ادعای انسانیت داره از چیز
 خودم تمام زخمامو از اون به غنیمت گرفتم؟؟؟

ازجام بلند شدم خودمو به پنجره رسوندم و دستم رو ازش بیرون گرفتم:نه 
هرچقدر این ماجرا رو شخم میزنم هرچقدر از اول تا اخر مرور میکنم 

باید  هومنمیبینم اشتباه من هرچقدرم بزرگ و نابخشودنی باشه که نیست 
بهم اجازه توضیح میداد نه اینکه قبل از شنیدن ماجرا متهمم کنه نه اینکه 

غروریو که بهای زیادی برای بدست اوردنش پرداخته بودم رو اینقدر راحت 
 جلوی چندین نفر خورد و له کنه...
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به سمت داداش برگشتم رفتم جلوش روی زمین نشستم)اون روی تخت بود 
من همیشه شما رو قاضیه زندگیم میدونستم ایمان  من روی زمین(:داداش

داشتم و دارم که هیچ زمان یه طرفه به قاضی نمیری پس االن بهت التماس 
میکنم داداش بهم بگو به نظر شما هومن امشب بی انصافی نکرد به نظرت 

از حدش ت*ج*ا*و*ز نکرد بگو داداش مثل همیشه هردوطرف رو ببین 
و توی این دادگاهی که بین من و قلبم شکل گرفته یه  عدالتتو به اجرا در بیار

رای نهایی بده برام تا حداقل تکلیفم با این عذاب وجدان لعنتی مشخص 
بشه تا حداقل یه ذره از اتیشی که از وقتی داغونی هومن،اشک توی چشم 
نوشین خانوم،حس برادرانه کامران که عدالت هومن بهش گند زد،سکوت 

انوهای خم خورده ی مارال و شرمندگی نگاه شما،توی سنگین اقا کامیار،ز
 قلبم روشن شده کم بشه...

چشم دوختم توی چشاش اشکای لعنتی دیدمو تار کرده بود گفتم: قبول 
داری که بی انصافی کرد داداش؟؟؟قبول داری کار من اینقدر هضمش 

ر اسخت نبود که هومن بخواد اینکارا رو انجام بده اون حتی نذاشت من یه ب
فقط یه بار از خودم دفاع کنم.؟؟؟؟دائما منو توبیخ کرد اونم به خاطر 

چیزی که مربوط به گذشتمه به نظرت اجازه ی انجام چنین کاریو 
 داشت؟؟؟

پرسشگرانه نگاش کردم از روی تخت بلند شد کنارم روی زمین نشست 
دستمو توی دستش گرفت با صدای گرفته ای گفت:چه خواسته ی سختی 

 ری هستی،قضاوت کنم و بعد از اون حکم بدم اینکار خیلی سخته...ازم دا
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میدونی چرا سخته؟؟؟هان؟؟؟چون تو نمیتونی حال االن هومنو درک کنی 
 نمیتونی درک کنی که چقدر سخته وقتی 

بی هیچ مقدمه ای و از زبون یه نفر دیگه متوجه بشی همسرت قبال نامزد 
نفر بهترین رفیقته چقدر  یکی دیگه بوده که برحسب اتفاق اون یه

سخته....نمیتونی درک کنی که هومن امشب همراه با خم شدن زانوهای تو 
در برابر جمع کمرش شکست ولی به روی خودش نیاورد...نمیتونی درک 

کنی که چقدر سخته براش که امشب تمام باورهاشو کنار زد و برخالف تمام 
 زبون زدن رو پیش گرفت.. اعتقاداتش فقط برای یافتن کمی ارامش راه زخم

هستی یه مرد حتی توی تنهاییشم به خودش اجازه نمیده یه قطره اشک بریزه 
چون به معنای واقعی در برابر خودش فرومیریزه اما قطره اشک هومن که 

 همه شاهد فروافتادنش بودن نشون دهنده ی فشاریه که االن داره 
الت و منطق داشته باشی چون تحمل میکنه...تو نباید االن از هومن توقع عد

اون االن با خودش درگیره و بدترین شرایط در زندگی زمانی اتفاق میوفته که 
فرد با خودش درگیر باشه....هستی هومن همون کسیه که حاضره جونشو 
بده ولی یه قطره اشک تو رو نبینه ولی امشب در برابر همه خودش باعث 

ش گرون تموم میشه....حاال ریختن اشک تو شد میدونی این چقدر برا
 همچنان معتقدی هضم کارت اینقدراهم سخت نبوده.؟؟؟

در سکوت سرمو انداختم پایین مجدد صداشو شنیدم:هستی یه لطفی در 
حق خودت و زندگیت و قلبت  کن بیا و به جای اینکه گذشته اتو شخم بزنی 

ی به جای اینکه سعی کنی خودتو حاال چه گ*ن*ا*هکار باشی چه نباش
 تبرئه کنی،
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به جای اینکه شرمنده بودنتو به اطرافیانت ثابت کنی، بیوفت دنبال چسب 
 زدن تیکه های شکسته ی شخصیت،

 غرور،باورها و اعتماد هومن با چسبی از جنس عشق و دوست داشتن...
هستی شاید هومن نشون نده ولی من بهت اطمینان میدم االن دوست داره 

ی دوست داره هرکاری بکنی تا بهت اجازه فقط و فقط تو در کنارش باش
توضیح دادن بده...و یه چیز دیگه اصرار تو برای اوردن دلیل و توضیح برای 
هومن در این یک مورد نه تنها باعث شکستن غرورت نمیشه بلکه شیشه ی 
ترک خورده ی زندگیتو به حالت قبل برمیگردونه....پس اینبار من تو و قلبت 

رم میخوام اینبار خودت حکم نهایی رو بدی و یه بار دیگه رو با هم تنها میذا
جنگو با سرنوشت شروع کنی جنگی که پیروزی در اون به ادامه ی زندگیت 

 و شکست به از بین رفتن زندگیت منجر میشه.
داداش حرفاشو زد و بعدم اتاقو ترک کرد...من موندمو یه دنیا تنهایی 

 جاست و......پشیمونی نگرانی از اینکه هومن االن ک
. 

بدون هیچ حرفی به اغوش نوشین خانوم پناه بردم اونم در سکوت سرم رو 
دراغوش گرفت این روزا بیشتر از هروقت دیگه حسرتای زندگیم جلوی 

چشام رژه میره حسرت اینکه توی این شرایط سخت بتونم از تمام 
وشش ز اغدلگرفتگیها سختیها و تلخیهای دنیا به اغوش مادرم پناه ببرم...ا

بیرون اومدم روی تخت نشستم اونم روی مبل روبه روی تخت دقایقی بعد 
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صداشو شنیدم:هرچقدر منتظر بودم بیای ببینمت نیومدی دیگه نتونستم 
 طاقت بیارم خودم اومدم ببینمت.      

سرمو باال اوردم چشم دوختم به لبه ی میز با صدای گرفته ای گفتم:شرم 
 یام دیدنتون و مجبور بشم توی چشاتون نگاه کنم.....داشتم از اینکه بخوام ب

خیلی سریع گفت:دیگه این حرفو نزن مگه تو به من نمیگی مامان؟؟؟؟یه 
 دختر هیچوقت از اینکه بخواد توی چشای مامانش نگاه کنه شرمش نمیشه.

یه دختر هرچقدرم به مهربونی و لطف مامانش ایمان داشته باشه بازم  -
ر میزنه از توبیخ و طرد شدن میترسه.....ترسیدم از وقتی خطایی ازش س

اینکه بیام برای دیدنتون ولی به جای این نگاه همیشه مهربون با یه نگاه سرد 
و حق خواه روبه رو بشم..ترجیح دادم نیام تا اینکه بیام زخم زبون بشنوم و 

 برای هزارمین بار توی این چند روز
یدم باهام تلخ و سرد باشین بهتون دلم بشکنه..نیومدم چون بهتون حق م 

 حق میدم با حرفاتون زخمم بزنین با...
بغض مانع شد ادامه حرفموبزنم پاشد اومد کنارم روی تخت نشست 

دستامو توی دستش گرفت:این چه حرفیه میزنی هستی چرا من باید تو رو 
توبیخت کنم اصال به چه حقی بدون شنیدن واقعیت از زبون خود تو باید 

 اجازه ای رو به خودم بدم.؟؟؟ چنین
لبخند تلخی زدم:به همون اجازه ای که هومن بدون شنیدن واقعیت توبیخم 

 کردم....تحقیرم کرد....خوردم کرد.....
اشکام که تا اون موقع به سختی مانع ریزششون میشدم حصار مقاومتو 

شکستن و روی صورتم فروریختن ادامه دادم:آره مامان شما حق داری منو 



wWw.Roman4u.iR  608 

 

توبیخ کنی ولی اگه عدالتت مثل عدالتی باشه که هومن به کار گرفته میتونی 
بهم زخم زبون بزنی ولی اگه منطقت مثل منطقی باشه که هومن باهاش 

 داغونم کرد....اره مامان میتونی...میتونی...
سرم رو توی ب*غ*لش گرفت من محتاج این اغوش بودم اغوشی که بوی  

روزه رفته و حتی یه تماس کوتاهم باهام نگرفته  هومنو میداد هومنی که سه
هومنی که هرروز به امید دیدنش از خونه داداش میرم خونه خودم که شاید 
اومده باشه و تا اخر شب منتظرش میشم ولی اخر شب ناامید از اومدنش 

 طبق اجبار داداش برمیگردم اینجا.
 م من اصالباصدای نوشین خانوم از فکربیرون کشیده شدم:هستی عزیز

 نمیتونم و نمیخوام که این وسط قضاوت
کنم ولی میخوام بدونی که هومن االن به تو و بودنت احتیاج داره پس یه 

مدتی تا زمانیکه اروم بشه به عقل بیاد و خون برخاسته از تعصبی که جلوی 
چشاشو گرفته کنار بره درکش کن و ازش به خاطر تندخوئیاش چیزی به دل 

م به زودی همه چیز به روال قبل برمیگرده من پسر خودمو نگیر من مطمئن
میشناسم میدونم که خودش از تمام رفتارای ناپسندش ناراحته ولی مطمئنم 

یه چیزی این وسط داره باعث ازارش میشه تو باید بفهمی اون مسئله چیه که 
باعث شده هومن اینقدر تغییر کنه میگم تو باید بفهمی چون تو حتی همین 

م که هومن اینقدر باهات سرد برخورد میکنه تنها کسی هستی که میتونی االن
کاری کنی دهان باز کنه و حرف بزنه باشه عزیزم؟.... تنها به تکون دادن سر 
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اکتفا کردم لبخند محوی زده و در سکوت به صحبت های ارامش دهنده 
 اش گوش سپردم. 

. 
دیگه فرق  چهارشب از رفتن و برنگشتن هومن میگذره اما امشب

داشت...امشب دومین سالگرد ازدواجمون بود،طبق حرفایی که توی این 
مدت ازداداش شنیدم تصمیم داشتم باچنگ دندون زندگیموحفظ کنم برای 
همین ازصبح که پاشدم اومدم خونه خودمون تمام خونه رو نظافت کردم به 

درست اضافه ی اینکه غذای موردعالقه ی هومن)باقالی پلوباماهیچه(رو 
 کردم.

به گوشیه توی دستم خیره شدم نمیدونستم کاریکه انجام میدم درسته یانه 
امایقین داشتم این تنهاراه ارتباط دوباره است با استرس شماره ی هومن 

روگرفتم برخالف همیشه که خاموش بود اینبارنه تنهاروشن بودبلکه ارتباط 
ومن!!!! حتی وصل شد اماحرفی ازجانب اون زده نشد بابغض گفتم:ه

باآوردن اسمشم قلبم تیرمیکشید دلم به معنای واقعی براش تنگ شده 
بود....چشاموبستم ادامه دادم:هومن میدونم صدامومیشنوی....اینم میدونم 
که اشتباه کردم ولی توحتی نخواستی حرفاموبشنوی بدون شنیدن حقیقت از 

 زبون من منوتوبیخ کردی که البته حق میدم بهت شاید
من جای توبودم منطق که نه همه چیوکنارمیذاشتم....نه یعنی منظورم  اگه

اینه که....)هول شده بودم حسابی(  چشاموبستم یه نفس عمیق کشیدم 
باخالصانه ترین لحن ممکن گفتم:تو میدونی هستی دیوونته...هومن 
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تومیدونی من دوست دارم بیا این فرصتوبه خودمون بدیم بیا باهم صحبت 
 نم که بهترازمن میدونی امشب چه شبیهکنیم میدو

من خونه خودمونم شده تاصبح منتظرت میمونم تابیای 
 حرفاموبشنوی....اشکام ریخت:هومن!!!!بیا...فقط بیا.

این روش درستی نیست بادوری کردن منوتنبیه کنی....زمزمه کردم:درست 
 نیست.

ه یگه بهمون لحظه صدای بوق ممتد تلفن توی گوشم پیچید اما این بارد
 خودم اجازه ی گریه بیش ازاندازه ندادم

به گلهای رز قرمز صورتی سفید روی میزخیره شدم)وقتی اومدم 
 خریدمشون(گوشیوگذاشتم به سمتشون رفتم.

نیمی ازگلهارو رنگ درمیون سرته روی اپن چیدم بقیه شونم پرپرشون کردم 
 برای تزئین میزشام.

شیرینی های موردعالقه  ظرفی شیرینی روپرکردم ازمدلهای مختلف
 جفتمون به همراه ظرف میوه گذاشتم روی میز 
عسلی....حاالفقط خودم مونده بودم هوله ی 

 دورموهاموبازکردم،بعدازخشک کردنشون به بهترین شکل پیچیدمشون
گوشواره های لوزیه استیلموگوشم کردم انگشترپرنگین مشکیموبه انگشت 

 اشاره انداختم.
چشم کشیدم یه رژلب قرمز به ل*ب*ا*م مالیدم تونیک یه سایه دودی پشت 

 حریرشیشه سفیدموتنم کردم کمربندظریف
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بافته شده ی طالیشوبستم دورکمرم کفشای پاشنه بلند سفیدموپام کردم 
 رفتم سمت آشپزخونه.

نگاهی به سالن انداختم همه چی اوکی بودجز گل برگهای پرپرشده....ِست 
با دوتا جاشمعی دورتمام ظروف روباگل سفیدغذاخوری رو چیدم روی میز

 برگهای رنگی پرپرشده پرکردم طوریکه چیزی ازسطح میزدیده نمیشد.
 نفسی عمیقی کشیدم روی صندلی نشستم به ساعت خیره شدم.

 . 
باصدای پیچیده شدن کلیدتوی درسرمو از روی میزبرداشتم قبلیکه بتونم 

توی چارچوب  عکس العملی ازخودم نشون بدم چهره ی سرد اخموش
 درآشپزخونه ظاهرشد.

دستموبه گردنم گرفتم درحالیکه داشتم به این فکرمیکردم کی خوابم برده 
 گفتم:سالم چقدر دیراومدی.

بی توجه به حرفم رفت سمت اتاق کارش شونه ایی باال انداختم برگشتم 
تاشمع هارو روشن کنم تازه اونجامتوجه ی روشن بودن هواشدم باتعجب به 

صبح بود بادیدن ساعت بغض کردم چشام 6:20شم دوختمساعت چ
پرازاشک شداما اجازه ریزش بهشون ندادم)این یعنیکه اصالشب خونه 

نیومده(صندلی روکنار زدم ازجام بلندشدم باعصبانیت رفتم سمت اتاق 
کارش)دیگه تحمل این اوضاع رونداشتم(بدون در زدن واردشدم بادیدن 

 م:سیگارمیکشی؟صحنه ی روبه روناباورانه گفت
برگشت سمتم قبلیکه بخواد تلخی کنه نگاش خشک شد روی لباسی که 

 پوشیده بودم،لباس زیرم که دیده میشد.
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 باصدای خشکی گفت:چرا بدون در زدن اومدی داخل؟
سعی کردم حاالکه تاحدودی نرم شده آهسته تربرخودکنم....قدم قدم جلو 

گفتم:کجابودی؟؟؟چرایه زنگ رفتم کنارش ایستادم زل زدم توی چشاش 
 نزدی؟

 پوزخندتلخی زد:مگه مهمه؟
دستموگذاشتم روی شونش:معلومه که مهمه....معلومه که نگران میشم این 

چه حرفیه نکنه فکرکردی چون دروغ گفتم حق اینکه دلواپست 
بشموندارم؟هان.....کمی سکوت کرد فقط زل زده بود به چشای اشک 

 آلودم بابغض گفتم:
 .ادامه حرفم تداخل پیداکرد باگفتن سریع جانم از زبون هومن.هومن....

 هومن:جانم؟!
ناباورانه زل زدم به ابروهاش که داشت درهم کشیده میشد)قیافه اش مثل 

 کسایی شدکه تازه یادش اومده چی گفته(
بی توجه به تمام سردبودناش مقابلش ایستادم باتمام وجود کشیدمش توی 

 ه باتلخیه سیگارب*غ*لم بالذت عطرتلنشوک
یکی شده بود به ریه هام کشیدم گفتم:دوست دارم...تمام هستیه 

 هستی...دوستدارم.
حس کردم یکی ازدستاش دورکمرم حلقه شد با اون یکی خیلی نرم آهسته 

 کمرمونوازش کرد بالمس آغوشش
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واین عکس العمل ازجانب اون که نشون ازدلتنگیه جفتمون بود باعث 
ناخوداگاه سرموفروکنم توی گردن مردانش....یهویه شدلبخندمحوی بزنم 

فکری به سرم زد تاخواستم لب بازکنم تمام حقایق رو همینجا بگم تلفن 
همراهش زنگ خورد به آرومی منوازخودش جداکرد بادیدن شماره ی 

 مخاطب اخماش رفت توهم باسردی گفت:بروبیرون
 باتعجب گفتم:چی؟؟

 دادزد:گفتم بروبیرون نشنیدی؟
قدرمحکم کوبنده گفت که بی هیچ حرف دیگه ایی رفتم بیرون این

 دروبستم.
. 

دقیقه ایی میشدکه اومده بودم 15روی مبل روبه روی دراتاقش نشسته بودم یه
بیرون داشت باتلفن حرف میزد اماهرچی سعی کردم بفهمم چی میگه 

 یاباکی حرف میزنه نشدکه نشد.
ی شیک رسمی اومد بیرون اول تاخواستم ازجام بلندشم دراتاق بازشد خیل

فکرکردم بخاطرمناسبت دیشب تیپ زده اماوقتی دیدم ازکنارم ردشد 
 باتعجب پرسیدم:جایی میری؟

برگشت سمتم اخم کرده بود اینقدرکه یه لحظه ازپرسیدن این سوال پشیمون 
شدم اماخودمونباختم پرسشگرانه زل زدم بهش خیلی سردگفت:اگه 

م.....رفت سمت درخروجی که بدو بدو رفتم میخواستم بدونی بهت میگفت
 سمتش گفتم:هومن صبرکن بزار.....

 میون حرفم اومد:هستی االن وقتش نیست بروکنار کاردارم.
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اینبار من دادزدم:پس کی وقتشه؟توچر اینجوری شدی؟چرابه حرف من 
 گوش نمیدی؟هومن من دیگه خسته شدم.

ی بدونی چرا عصبانی دورخودش چرخید باصدای بلندی گفت:میخوا
 اینجوری شدم؟آره....چون بی اعتماد شدم

چون بقول خودت خسته شدم....من دیگه تحمل این زندگیه کوفتی پراز 
 تنش دروغ پنهون کاری دعوا روندارم.

اومد روبه روم ایستاد:این شخصیت جدید منه سرد بداخالق خشن بی 
 اعتماد...پسندیدی که خوب وگرنه...

 ها....مگه میشه یه آدم اینقدر زودتعقیرعقیده بده؟بابغض گفتم:وگرنه چی 
پوزخند زدباحالت مسخره ایی گفت:ِاِاِا...چرانشه....هستی خانوم 

 شخصیت جدیدهمسرشونونمیپذیرن؟
خواست بره بیرون که دستمو مانعش کردم باگریه گفتم:مگه نیومدی که 

 حرف بزنیم؟
بابچه ها اومدم خندید:نه....بالودگی گفت:فعال دارم میرم عشق صفا 

 حاضرشم.
دیگه گریه نمیکردم باحالت جدی زل زدم به چشای مشکیش گفتم:دروغ 

 میگی تواومدی چون بهت زنگ زدم 
چون گفتم اگه تاصبم نیای منتظرت میمونم برای همین اومدی مگه نه 

 هومن؟



 615 انیتر از گر انیگر

سکوت کرد،داشت آمپرم میزد باال جمله آخرش برام گرون تموم شد وقتی 
 باغضب گفتم:سکوتشودیدم 

لعنتی من تمام روزو بخاطرسالگرد ازدواجمون توی این خونه ی....میون 
حرفم اومد:خونه ی خالی ازصداقت اعتماد.....همینطورکه میرفتم سمت 

میز داخل آشپزخونه گفتم:من تمام ایناروبه عشق توآماده کردم 
ی نحاالبادوستات میخوای بری عشق صفا....هومن اگه قصد داری تنبیهم ک

این روش درستی نیست توحق نداری بازندگیمون بازی 
کنی.........اومدسمتم بافریادگفت:من حق ندارم بازندگیمون بازی کنم 

 اماتوحق داری؟
من حق ندارم دروغ بگم اماتو داری؟من بایدصداق باشم اماتونه؟من نباید 
زندگیوغرور شخصیت توروبه بازی بگیرم اماتو اجازه داری هرغلطی دلت 
 میخواد بکنی....برای یه لحظه به معنای واقعی تعادلشوازدست داد آنچنان

رومیزیه میز روکشیدکه تمام ظروف ریخت زمین خورد 
خاکشیرشد......همینطورکه سرموبادستام گرفته بودم اون عربده میزد 

صندلی هاروپرت میکرد؛فقط یه گوشه روی زمین نشستم که همزمان شد 
رز روی اپن به سمتم ازجانب هومن باخشم  باپرت شدن شاخه های گل

 گفت:دفعه آخرت باشه به عشق من کاری انجام میدی.
 رفت سمت درقبل خروج گفت:بهتره تایه مدتی همونبینیم.

. 
سرمو به شیشه ماشین چسبوندم با چه امیدی از خونه داداش طاهاشون 

 ما شباومده بودم بیرون...چه خیال خامی داشتم که فکر میکردم هومن حت
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میاد و به حرفام گوش میده و بعدم همه چی به خوبی تموم میشه ولی زهی 
خیال باطل....با صدای موبایلم از افکارم بیرون کشیده شدم نگاهی به 

صفحه اش انداختم از بیمارستان بود اخمام درهم کشیده شد لعنتی تازه 
ندادم تا یادم اومد که هیچ اطالعی درمورد غیبتم به مدیریت بیمارستان 

 یکیو جایگزینم کنن...دکمه اتصالو زدم و تماس برقرار شد...
. 

چند ضربه به در اتاق زده و وارد شدم اقای صبوری)مدیریت بیمارستان،یه 
مرد مسن خیلی خیلی مهربون و البته بادرایت(با دیدنم از جاش بلند شد با 

لحن متعجبی گفت:سالااااام خانوم اتشین چه عجب خانوم خوب 
 ستین؟؟ه
 سالم جناب دکتر ممنون.... -

 به صندلی اشاره کرد و گفت:بفرمایید بشینید.
طبق گفته اش روی صندلی نشستم نگاهی بهم کرد:خوبی خانوم اتشین چرا 

اینقدر رنگ پریده و ضعیف به نظر میرسی؟؟خدایی نکرده دوباره مشکل 
 معده ات شدت گرفته؟؟

راحت......کمی مکث کرده ادامه نه اقای دکتر حالم خوبه خیالتون  -
دادم:راستش قبل از اینکه بگین باهام تماس بگیرن خودم قصد داشتم بیام 

خدمتتون ولی وقت نشد)فکر کنم از بس هومن بهم گفته دروغ گو واقعا 
دارم یه دروغگوی قهار میشم یکی نیست بگه تو توی این مدت اصال یادتم 

ف مفت میزنی(درهرصورت من واقعا بود که بیمارستانیم وجود داره که حر
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عذرمیخوام از اینکه بدون اطالع دادن به شما مدتی نیومدم 
 بیمارستان....راستش....

میون حرفم اومد:خانوم اتشین دخترم من اگه گفتم باهات تماس بگیرن به 
این دلیل بود که نگران شدم مبادا اتفاقی برات افتاده باشه اخه شما هیچوقت 

لی بیمارستانو ترک نمیکردی حاال که میگی حالت خوبه بدون اطالع قب
 دیگه حرفی باقی نمیمونه.

شما لطف دارین جناب دکتر....نگاهی بهش کردم قبل از اینکه من  -
 چیزی بگم گفت:راحت باش بگو چی میخوای بگی؟؟

راستش دکتر یه مشکل شخصی برام بوجود اومده باید تمام توانمو برای -
خواستم اگه میشه یه مرخصی ازتون بگیرم یه مرخصی حل کردنش بذارم می

 که نمیدونم چند روزه است.
سرمو پائین انداختم صدای پدرانه اشو شنیدم:نگرانم کردی دختر گفتم چی 

شده شما خودت اینجا رئیسی هرزمان دلت میخواد برو مرخصی هیچ 
و  فتارمشکلی نداره......هزار بار گفتم اینبارم روش گاهی اوقات نحوه ی ر

اهالق انسان باعث میشه که طرف مقابل به هیچ وجه نتونه نه بگه شما هم 
ماشاا...اینقدر خوش برخوردی که من یه جورایی خودمو موظف میدونم 

 طبق خواستت عمل کنم.
 نگاه قدردانه امو بهش دوختم:ممنونم دکتر شما لطف دارین واقعا متشکرم.

ز همین لحظه مرخصیت حساب میشه تعارفاتو بذار کنارو پاشو برو که ا -
 ها گفته باشم.

 لبخند بی جونی زدم از جام بلند شدم:پس فعال با اجازتون....
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 موفق باشی دخترم.خدانگهدارت... -
به سمت در رفتم قبل از اینکه پامو از اتاق بیرون بذارم صداشو شنیدم:خانوم 

 اتشین..به سمتش برگشتم منتظربهش
ه چشم دشمن نگاه نکن بلکه اونا رو دوستانی چشم دوختم:به مشکالتت ب

بدون که میخوان بهت یادبدن هرچیزی که در مسیر زندگیت قرار میگیره به 
محکم شدنت کمک میکنه و اینم بدون که پشت هرموفقیتی یه شکستی 
 پنهان شده که انگیزه ای بوده برای پیروزی.....لبخندی زد:در پناه حق...

تاق و بعد از اون بیمارستان بیرون اومدم این بدون گفتن هیچ حرفی از ا
 جمله ی دکتر رو هم داداش و هم اقا

کامیار تا بحال بهم گفته بود از بس ماشاا....من با مشکالت قرارداد رسمی 
 و دائمی بستم.

سوارتاکسی شدم و درسکوت به بیرون چشم دوختم....بارون اروم اروم 
ب*م نشست گاهی وقتا بارش شروع به باریدن کرد لبخند محوی روی ل*

بارون رابطه ی عجیبی با دل ادما داره درست همون زمانی میباره که دل یه 
نفر به شدت گرفته و چشماش اماده ی ریزشه.......همزمان با اینکه بارون 

 شدت گرفت اهنگی که ایدا خیلی دوسش 
داشت از ضبط ماشین شروع به پخش شد اینبار لبخند تلخی روی ل*ب*م 

 نشست چشامو روی هم گذاشته و به اهنگ گوش سپردم.
همینکه میخوام حرف دلم رو با تو بگم میری...)یک ساعت پیش جلوی 

چشمم زنده شد  وقتی که با اشک از هومن خواستم بذاره براش توضیح بدم 
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ولی اون...چشامو روی هم فشار دادم تا شاید اینطوری بتونم مانع 
 ریزششون بشم(

د بوده کارم اینجوری دلگیری...)قلبم براش اتیش میگیره وقتی اره میدونم ب
 داغونیشو میبینم...وقتی به چشم خودم میبینم داره عذاب میکشه...(

میشه ایندفعه منو تو ببخشی میشه نگی میخوای ازم جدا شی...)اشکام 
میشه ایندفعه منو  روی صورتم سرخوردن....زیر لب به ارومی زمزمه کردم:

 ...خدایا بهت التماس میکنم یه کاری کن هومن اروم بشه...(تو ببخشی.
میشه ببخشی و بگذری عشق من.میشه فراموشت بشه 

گ*ن*ا*هم...)خدایـــا بهت التماس میکنم نذار نابودی عشقمو جلوی 
چشمم ببینم نذار به خاطر یه اشتباه توی گذشته ای که ازش متنفرم االن 

 مجازات بشم...(
اشک و آهم هنوزم از همه بهتری عشق من...)خدایا من  میشه نگاه کنی به

هومن خودمو میخوام هومنی که با دیدن اشکم تا مرز جنون پیش میرفت نه 
این هومنی که با اشک ازش التماس کردم بذاره براش توضیح بدم ولی اون 

 بی توجه بهم رفت...(ر
ش سال ا شمنو ببخش اگه بچگی کردم بذار دستاتو تو دستای سردم...)خدای

پیش موقع طلوع خورشید جلوی دریایی که عظمتشو به تو تشبیه میکنن 
ازت خواهش کردم اگه دارم راهو اشتباه میرم جلومو بگیری یه سال پیش که 
روبه روی همون دریا ایستادم فکر میکردم از دست دادن ایدا برای مجازاتم 

شه که اهی میکافیه نمیدونستم تلخی و سردی عشقمم مجازات تصمیم اشتب
 توی گذشته گرفتم...(
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منو ببخش میدونم اشتباه کردم....)خدایا زندگیمو بهم برگردون من میدونم 
 اشتباه کردم پس تو که بزرگی ببخش و کاری کن هومن ببخشم(

منو ببخش اگه از تو بریدم اگه شکستی و هیچی ندیدم...)یاد قطره ی 
با غرور و شخصیت اشکش افتادم قلبم تیر کشید چیکار کردم من 

 هومن؟؟؟!!!(
منو ببخش اگه بازم خطا کردم تو که همیشه سنگ صبور این دل 

تنهایی.)هومن کجایی که سخت محتاج اغوش گرم و استوارتم کجایی که 
دوست دارم به اندازه ی یه دنیا توی اغوشت اشک بریزم و از دردام بگم 

 (کجایی سنگ صبور هستی کجایی همه زندگیم کجا رفتی؟؟
اگه نباشی دنیا تمومه دیگه چه دنیایی..)خدایا اگه قراره دنیات بدون هومن 

 برام بگذره نمیخوامش همین االن نفسامو قطع کن...(
میدونی چیه دیوونگی بسه غرور چشممو غمت شکسته...)خدایا منو ببین 

من همون هستی مغرورم االن به یه ادم محتاج تبدیل شدم پس دستمو 
 بگیر...(

برندار از تو نگاه من اگه میشه بذار پیشت بشینم...)خدایا من بدون  نگاتو
هومن میمیرم جون میدم خدایا اگه هومن بخواد اینطوری ادامه بده باید از 

 کجا ارامشیو که فقط از توی چشای اون بدست میاوردم بدست بیارم...(
و که ت پشیمونم عزیز نازنیننم بیا ببخش دوباره این گ*ن*ا*ه من...)خدایا

میدونی من قصدم فقط خوشبخت شدن بود خدایا تو که دیدی من دروغ 
 نگفتم فقط نگفتم پس نذار دیواره های زندگیم روی سرم اوار شه...(
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 منو ببخش اگه دیوونه بودم تو که میترسیدی خونه نبودم...
اگه تو پاکیو همش گ*ن*ا*ه کردم...منو ببخش هنوز اگه میتونی.)خدایا 

توی چشای هومن نگاه کنم چطور باید توی چشایی نگاه کنم شرمم میشه 
که همیشه باهام صادق بوده و من اینطوری جوابشو دادم با پنهون 

 کاری؟؟؟!!!(
اگه مثل قدیما مهربونی منو ببخش عزیزم اشتباه کردم.)خدایا من به قلب 
 نهومنم ایمان دارم من مطمئنم اونم مثل من دلتنگو کالفست فقط داره با ای

بدخالقی منو تنبیه میکنه من این تنبیه و بادلوجون میخرم و تحمل میکنم تا 
 باالخره یه روزی ببخشم و مطمئنم اون روز دورنیست...(

 منو ببخش اگه بچگی کردم بذار دستاتو تو دستای سردم....
 منو ببخش اگه از تو بریدم اگه شکستی و هیچی ندیدم...

 ..)منو ببخش،مرحوم مرتضی پاشایی(منو ببخش اگه بازم خطا کردم...
بفرمایید خانوم رسیدیم....نگاهی به اطراف کردم چقدر زود رسیدیم  -

 هزینه تاکسی رو پرداخته و پیاده شدم.
بود کلید انداخته و درو باز  9:30نگاهی به ساعت دستم انداختم

 کردم.....(
ی به محض ورودم به خونه صدای مارال توجهمو جلب کرد:مهرسا دار

چیکار میکنی خوبه فقط ازت خواستم ده دقیقه بچه رو نگه داری بدش به 
 من دیوونم کردین.

 عصبی به سمت مهرسا رفت و بچه رو ازش گرفت....
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مهرسا:این چه طرز برخورده مامان خب بچه گرسنست من چیکار میتونم 
 بکنم؟؟؟

 هیچکار تو برو تو اتاقت مشغول صحبت کردن با دوستات شو... -
از اینکه مهرسا مجددا چیزی بگه گفتم:مارال این چه طرز  قبل

 برخورده؟؟؟؟
مارال که باشنیدن صدام تازه متوجه حضورم شده بود گفت:مگه دروغ میگم 

وقتی یه دختر دوازده ساله نتونه دو دقیقه یه بچه رو ساکت کنه به درد هیچ 
 تورو میذاشتکار نمیخوره...واال منم دختر بودم هستی بهش بگو که مامان 

پیش من ساعتها میرفت بیرون من نگهت میداشتم شاید یکم به خودش 
 بیاد.

با تعجب به مارال چشم دوختم لحنش اینقدر تلخ بود که اون لحظه به 
مهرسا حق هرکاری رو میدادم اما اون تنها با بغض روبهش گفت:حق با 

داخل شماست مامان من به درد هیچی نمیخورم.....اینو گفت و رفت 
 اتاقش.

باعصبانیت روبهش گفتم:این چه طرز حرف زدنه مارال مثل اینکه اصال 
حواست نیست داری چیکار میکنی؟؟اون بدبخت که هروقت تو خواستی 

از ارسالن مراقبت کرده حاال یه اینبار به هردلیلی نتونسته واقعا مثل اینکه 
 فراموش

 کردی تو مادر این بچه ای نه مهرسا.
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حاال ساکت شده بود روی مبل گذاشت ازجاش بلند شد با ارسالنو که 
لحن گرفته ای گفت:اره فراموش کرده بودم ممنون از اینکه به یادم 

اوردی....اخه میدونی چیه اگه تو نمیگفتی فراموشم میشد که مادرم.... اگه 
فراموشکار نبودم مطمئنا به یادم میموند که زندگی که با دروغ شروع بشه دیر 

بایدم به چنین جایی برسه....حق با توئه من کال احمقم اگه احمق  یا زود
نبودم که نمیذاشتم تو با زندگیت اینکارو بکنی...اشکاش روی صورتش 

ریختن چشامو بستم تحمل این یکی دیگه سخت بود...روی مبل نشستم یا 
بهتره بگم افتادم اونم روی مبل نشست با لحن تلخی)منظورم از تلخ تلخیه 

ه با شرمندگیه(به تلخیه حالم گفتم:اولین سیلی که من از تو خوردم همرا
 میدونی سر چی بود.؟؟

نگاه اشکیشو دوخت بهم ادامه دادم:سر فرار کردن از عشقی که فکرمیکردم 
یه طرفست....اولین سیلی که ازت خوردم به خاطر حسی بود که بیشتر از 

ود....اولین سیلی که هرچیزی توی قلبم جوانه زده و درحال رشد کردن ب
ازت خوردم سِر گرفتار شدن به حسی بود که آیدا بهش گرفتار شد و نابود 

 شد...
چشم دوختم توی چشاش:اولین سیلی که من از تو خوردم مارال سِر عشق 

 بود...عشقی که فکر میکردم فقط 
ازجانب من وجود داره عشقی که فکرنمیکردم به سرانجام برسه ولی زمانی 

دم امکان به واقعیت پیوستنش هست یه ترس بد وجودمو که فهمی
گرفت...ترس از اینکه مبادا حاال که بعد از اون همه عذاب و تلخیه که 

توگذشته کشیدم و تازه دارم خوشبختی رو حس میکنم یه راز که متعلق به 
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گذشتمه حالمو نابود کنه....روزی که فهمیدم حسم به هومن یه طرفه نیست 
که از وقتی فهمیده بودم قلبم متعلق به اون شده ریخته بودم تمام اشکایی 

جلوی چشمام زنده شد اون اشکارو که کنار زدم و به اینده نگاه کردم دیدم 
اگه قرار باشه اینده ای بدون هومن وجود داشته باشه،بازم پر از اشکه همین 

 باعث شد ترسم چند برابر بشه.....
زدم دستاشو توی دست گرفتم لبخند ازجام بلند شدم رفتم جلوش زانو 

 تلخی زده و گفتم:من اگه نگفتم دلیلش
این نبود که خواستم زندگیمو با دروغ شروع کنم دلیلش این بود که ترسیدم 

 بگم و هومنو از دست بدم.
ترسیدم بگم و تمام رویاهام مثل یه سراب به پوچی برسه..مارال عشق سخته 

ست تو نیست چون اگه بیاد دیگه خیلی سخت...نه اومدنش نه رفتنش د
هیچوقت از توی قلبت تکون نمیخوره ترسیدم که بخوام با یه عشق به 

سرانجام نرسیده سِر کاری که به گذشتم مربوط میشد ایندمو بسازم مارال 
من برای به سرانجام رسیدن این عشق تاوان زیادی پس دادم بدترین از اینکه 

م نابود شد بدترازاینکه زدم زیر باورهای خودم از شخصیتم جلوی چشم
قولی که به ایدا دادم بدتر از اینکه توی تنهائیم وقتی به گذشتم نگاه میکردم 

میدیدم درست گرفتار همون چیزی شدم که همه رو از مبتال شدن بهش منع 
میکردم؟؟بدتر از اینکه از تو خواهرم کسی که کمتر از مادر نبوده برام سیلی 

ونی بخاطر نگفتن و پنهون کردن منو سرزنش کنی خوردم؟؟پس تو نمیت
چون حتی نگفتنمم از سر عشق بود از سر ترس االن هم دارم تاوان همون 
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ترسو میدم اما این تاوان دادن زیاد طول نمیکشه من بزودی باهومن صحبت 
میکنم هرچقدر اون دوری کنه مهم نیست مهم اینه که من اینقدر عاشق 

ز از عشق و دلتنگی هست که بتونم در برابر هررفتاری هستم اینقدر قلبم لبری
دووم بیارم و باالخره هومنو محبور کنم به صحبتام گوش کنه و قانعش میکنم 

ازتوهم خواهش میکنم زندگیتو به خاطر من تلخ نکن فکر کن من یه مدتی 
مثل قبل مهمون خونتم و به زودی دوباره همه چیز به روال قبل 

پاشو برو پیش مهرسا مطمئنم االن داره خودخوری میکنه برمیگرده...االنم 
برو پیشش نذار بیشتر از این اذیت بشه...لبخند محوی زد و حس کردم 

میخواد چیزی بگه اما نگفت از جاش بلند شدبدون هیچ حرفی رفت داخل 
 اتاق مهرسا منم راه اتاقمو پیش گرفتم.

. 
س به صورتم برخورد میکرد نفسرم رو از پنجره بیرون گرفتم بارون به ارومی 

عمیقی کشیدم باوجود اینکه دوست ندارم این جمله رو حتی در ذهنم هم 
 مرور کنم ولی باید اعتراف کنم هومن واقعا تغییر کرده دیگه اون هومنی 

نیست که من میشناسمش هومن من هیچوقت اینقدر بیرحم نبود هومن من 
اعتراف کنم من واقعا با این بادیدن اشکم تا مرز جنون میرفت ولی باید 

هومن غریبه ام حاضرم قسم بخورم که اگه میدونستم پنهون کردن این ماجرا 
اینقدر سخت براش تموم میشه همون روزایی که فهمیدم اونم نسبت به من 
بی حس نیست همه چیزو بهش میگفتم. با بلند شدن صدای موبایلم رشته 

روش بود رفتم بادیدن اسم داداش  افکارم پاره شد به سمت میزی که موبایل
مهرداد ناخواسته بغض راه گلومو سد کرد همونجا روی زمین نشستم با 
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دستایی لرزون و صدایی لرزون تر از بغض که لرزششو حتی قبل اینکه 
حرفی بزنم هم حس میکردم دکمه اتصالو زدم و تماس برقرار شد....تمام 

فقط نفس کوتاهی کشیدم و  سعیمو کردم که چیزی بگم اما بغض مانع شد
 هیچی نگفتم.

مهرداد:الو....؟؟؟هستی؟؟؟!!!......اشکام روی صورتم راه گرفتن دستمو 
 جلوی دهانم گرفتم تا صدای شکستنم حداقل از مهرداد پنهون بمونه...
وقتی سکوت من طوالنی شد با صدای گرفته ای گفت:بهت حق میدم 

من از گذشته ی زندگیت متنفر جوابمو ندی...بهت حق میدم بخاطر وجود 
باشی....ولی هستی الزمه باهم صحبت کنیم قسم میخورم که من از هیچی 
خبر نداشتم میدونم االن چقد از شنیدن صدام ازار میبینی ولی ازت میخوام 

یه فرصت بهم بدی همو ببینیم تا برات توضیح بدم شاید بتونم ذره ای از 
 اری رو کم کنم....حس ناخوشایندی که االن نسبت بهم د

سکوت کرد به ارومی چند نفس عمیق کشیدم گفت:تنها چیزی که میتونم 
بهت بگم اینه که واقعا شرمندتم...و اینکه فکر میکنم خیلی پرتوقع بودم که 

 ازت توقع فرصت دادن داشتم بیشتر از این وقتتو نمیگریم خداحا....
 چقدر دیر زنگ زدی؟؟!! -

جه شدم چه اتفاقی افتاده.....همین امروز اتفاقی باکمی مکث گفت:تازه متو
 شیده گفت چه اتفاقی افتاده.

نفس ارومی کشیدم که بتونم حرف بزنم:هراتفاقی که افتاده مصوبش منم 
 پس نیازی نیست شرمنده باشی به 
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زندگیت برس فکرکن هیچ اتفاقی نیوفتاده این مشکلیه که من بوجود اوردم 
نها چیزی که االن نیازی دارم داشتن یه پشت و بذارین تنها حلش کنم به ت

پناهه اونم داشتن کسی که از دور مراقبم باشه به فکرم باشه تا قوت خیال 
بگیرم.احتیاجی نیست همو ببینیم مهرداد چون اینجوری من بیشتر اذیت 

 میشم...
حق داری با دیدنم اذیت بشی من ناخواسته خیلی بهت ضرر رسوندم  -

 تو شرمند...  همیشه در مقابل
مانع شدم ادامه حرفشو بزنه باصدای خش داری گفتم:حق با توئه من از 

گذشته متنفرم چون وقتی برمیگردم به گذشته برای هزارمین بار میبینم که 
گذشته فقط در غم و درد و حسرت برام خالصه شده اما توی همین گذشته 

 ینه.روی ل*ب*م بشتلخ و پراز تنهائی افرادی هستن که باعث میشن لبخند 
من وقتی به گذشته برمیگردم این حقو به خودم میدم که تا میتونم برای 

 خودمو و اقبال بدم اشک بریزم ولی وجود
 بعضیا باعث میشه بین تمام اشکا یه لبخند ملیح روی ل*ب*م بشینه....
توی گذشته ی من شخصی وجود داره که مردونگی رو در حقم به اتمام 

برادری رو در حقم به اتمام رسوند کسی که دوسال تمام رسوند کسی که 
نذاشت غم غربت از پا در بیارم ولی من نتونستم هیچ کدوم از لطفاشو 

جبران کنم من تا به االن سعی کردم جوری زندگی کنم که شرمنده ی هیچ 
کس نشم ولی نمیتونم کتمان کنم که درگذشته االن و اینده شرمنده ی تو 

 با گفتن این حرفا شرمنده ترم نکن... باقی میمونم پس
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ملتمسانه ادامه دادم:مهرداد یکم بد باش یکم نامهربون باش من لیاقت این 
همه لطف و محبت رو ندارم قسم میخورم که هیچوقت لیاقت این محبتای 

 تو رو نداشتم تو بخاطر من همیشه سختی کشیدی.....
شدن میون هق هق اشکای اروم و بیصدام باالخره به هق هق تبدیل 

گفتم:االن میتونم حدس بزنم که بخاطر من چقدر در زندگی با شیده عذاب 
کشیدی میتونم درک کنم چقدر متهم شدی به چیزی که نیستی بخاطر من 

بهترین رفیقت به رفاقتتون شک کرد)هق هقم اوج گرفت(ولی مهرداد هومن 
و ستی حقیقتنمیدونست یه شب قبل عروسی تو زنگ زدی به من و ازم خوا

بهش بگم که در اینده دچار مشکل نشم هومن نمیدونه مدتهاست دیگه 
حتی تو چشمم نگاه نمیکنی نمیدونه مدتهاست جزبیمارستان هیچ برخورد 

دیگه ای باهم نداشتیم نمیدونه و ندونسته متهمت میکنه...من دارم از 
 ونیعذاب وجدان میمیرم چرا با گفتن این حرفا دوبرابرش میکنی؟؟مید

وقتی به این فکرمیکنم که شیده به خاطر من تنفر رو با تمام وجودش حس 
کرده چقدر از خودم بدم میاد میدونی وقتی به این فکرمیکنم هومن به خاطر 

من به تو داداش طاها بهترین رفیقاش به چشم دروغگو و خ*ی*ا*ن*تکار 
ستم نگاه میکنه چه حالی میشم من داشتم زندگی میکردم ولی نمیدون

وجودم ممکنه باعث ازار تو بشه نفرت توی نگاه شیده شب عروسی عمو 
بهرام بهم ثابت کرد که چرا مدتهاست بجز امور کاری سعی میکنی هیچ 

جای دیگه باهام برخوردی نداشته باشی به خاطر اینکه متهم نشی؟؟؟متهم 
به چی به دوست داشتن کسی که مدتهاست اسمش توی گوشیت خواهری 
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.....مهرداد اینا دارن منو تو رو به چی متهم میکنن تو بگو این سیو شده
انصافه.؟؟؟انصافه یه نفر ازت متنفر باشه و تو ندونی؟؟؟انصافه عزیزات 

 متهمت کنن به دروغ گفتن درحالیکه تو فقط نگفتی؟؟؟هان انصافه؟؟
زده بودم به سیم اخر حس ناتوانی که تمام وجودمو فرا گرفته بود دوست 

م چون این حسو خیلی تکرار کردم چون این حس هروقت به سراغم نداشت
اومد یه چیزیو از دست دادم برای همین سعی داشتم با گریه کردن فریاد 

زدن و بیقراری این حسو از خودم دور کنم مهرداد در تمام مدتی که حرف 
میزدم در سکوت فقط به صحبتام گوش کرد وسط حرفام از شدت بغض 

و مجبور شدم سکوت کنم بعد از چنددقیقه ادامه نفس کم اوردم 
دادم:نمیتونم بیام ببینمت چون توی این موقعیت با دیدن تو بیشتر از قبل 

شرمنده میشم ولی همینجا از پشت تلفن از جانب همه بیشتر از هرکسی از 
طرف هومن ازت معذرت میخوام میدونم این معذرت خواهی به هیچ 

ری که میتونم درحقت انجام بدم همین دردت نمیخوره ولی تنها کا
عذرخواهیه...و یه خواهش مهرداد بهت التماس میکنم خودتو قاطی این 
ماجرا نکن به قول داداش این اتفاق دیر یا زود میوفتاد چون من از اساس 

اشتباه رفتم ولی همین منی که از پایه اشتباه کردم میخوام شروع کنم از پایه 
لی تنها...نوشین خانوم بهم گفت هومن االن به تنها و اساس دوباره بسازم و

کسی که احتیاج داره پس منم میخوام خودم تنها بار همه چیزو به دوش 
بکشم تا زندگیم دوباره جوش بخوره تا تیکه های شکسته اشو چسب بزنم 

میدونم سخته ولی من میتونم باید بتونم.........االن که قطع کردم ازت 
فراموش کنی و بری به زندگیت بچسبی نگران منم نباش میخوام همه چیزو 
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من بلدم چطوری از اول شروع کنم سرنوشت بالهایی سرم اورده که بیشتر 
از هرچیز دیگه از نو ساختن و شروع کردن رو بلدم.......و یه چیز دیگه 

 مرسی که هستی......باکمی مکث اضافه کردم:داداشی.
انوم ما میخواد دوباره بیوفته به جون خنده کوتاهی کرد و گفت:پس هستی خ

سرنوشت هان؟؟؟؟...من بهت ایمان دارم هستی عالوه بر تو به عشق 
هومنم نسبت به تو که مطمئنم هیچ زمان کمرنگ نمیشه ایمان دارم بنابراین 

طبق خواسته خودت عمل میکنم و مطمئنم موفق میشی یه چیز دیگه 
یه حسی بهم میگه الزمه یه چیزیو نمیدونم چرا میخوام اینو بهت بگم ولی 

به یادت بیارم توی دانشگاه وقتی اسم هستی اتشین میومد و کسی 
نمیشناختش برای معرفی کردنش اولین ویژگی ایی که براش ذکر میشد این 

بود که مغروره ولی غرورش ازار دهنده نیست بلکه دوست داشتنیه هستی 
خلش باشه تا اطرافیان شخصیت تو جوریه که همیشه باید کمی غرور دا

بتونن بشناسنت پس مراقب باش توی درگیری که میخوای با سرنوشتت راه 
بندازی خوار و ذلیل نشی و غرورت رو از دست ندی چون من مطمئنم 

اولین و تنها چیزی که میتونه تو رو واقعا از پا در بیاره از بین رفتن شخصیت 
 و غرورته.

فت:میخوام طبق خواسته خودت کمس سکوت کرد با لحن ارامبخشی گ
 قطع کنم ولی قبلش قول بده دیگه گریه نکنی...

لبخند محوی مهمون ل*ب*ا*م شد:چشم داداشم قول میدم دیگه گریه 
 نکنم...
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 خداحافظ.-خوبه افرین پس فعال خدانگهدارت... -
موبایلو روی میز گذاشتم سرم رو روی زانوهام قرار دادم...چشامو بستم با 

حقیقت خیلی واضح تر جلوی چشام زنده میشه میخوام توی چشم بسته 
این دقایق همه چیو فراموش کنم فقط به خودم فکرکنم این هستی که امروز 

اینجا نشسته چقد باهستی چندسال پیش متفاوته با هستی که همه به 
مغروری میشناختنش چقدرباور اینکه تازگیا اینقدر راحت و بی محابا 

م برام سخته انگار توی این دوهفته هستی دیگه ای جلوی همه اشک میریز
جایگزین من شده هستی ایی که راحت گریه میکنه راحت میشکنه تاپای 

 التماس پیش میره مگه من همونی نبودم که همیشه 
میگفتم عشق باغرور قشنگه دیوار غرورت که فروریخت فاتحه عشقتم باید 

ه شدم وقتی رفتارم اینطوری باشبخونی پس چرا اینروزا اینقدر حقیر و ذلیل 
باید به همه حق بدم که منو مقصر بدونن چون حتی خودمم باورم شده 

مقصرم درحالیکه نیستم هنوزم معتقدم که هومن اجازه نداره اینقدر اتیش 
این ماجرا رو زیاد کنه روزخاستگاری خودش با زبون خودش گفت گذشته 

َعَلم دعوا و داره همه جا  هرکس به خودش مربوطه پس چرا گذشتمو کرده
جار میزنه.....ازجام بلندشدم ایستادم جلوی اینه زیرلب به ارومی زمزمه 

کردم:هستی چرا به خودت نمیای مگه یادت شده هومن همیشه بهت 
میگفت زنای مغرور رو دوست داره از زنای ذلیل بدش میاد پس چرا طی 

نتی به م به خودت بیا لعدوهفته اینقدر تغییر کردی هستی بهت التماس میکن
خودت بیا الزمه همه بهت بگن تا بفهمی ضعف تو هیچ کاریو درست 

نمیکنه؟؟؟...بلندشدن صدای مجدد موبایل مانع از ادامه حرفم شد به 
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سمت میز رفته و برش داشتم شماره ناشناس بود باکمی تاخیر جواب 
 دادم:الو...بفرمایید؟؟؟

 مایید؟؟؟سکوت.......مجددگفتم:الو؟؟؟؟؟بفر
هیچ صدایی شنیده نشد چنددقیقه ای به همین شکل گذشت قبل از اینکه 

من تماسو قطع کنم از اون سمت قطع شد نگاهی به شماره انداختم 
خواستم گوشیو بذارم روی میز که بالفاصله زنگ اس ام اس بلند 

شد:سالهاست کوهستان دلم به حرمت ردپایت به برفهایش اجازه ی اب 
 ... شدن نمیدهد

نگاهی به شماره انداختم درکمال تعجب دیدم شماره ی همون ناشناسه پیش 
شمارشم مربوط به تهران بودبالفاصله شمارشو گرفتم.....دوباره و سه باره 

هم شمارشو گرفتم ولی جواب نداد به ناچار بهش اس دادم:عذرمیخوام 
 شما؟؟؟؟

نتی خاموشش ده دقیقه ای گذشت جواب نداد دوباره شمارشو گرفتم لع
کرده بود...گوشیو پرت کردم روی تخت بلند شدم رفتم به سمت حمام باید 

 تا اخر همین هفته ای که امروز شنبه اشه همه چیزو درست کنم بااااااید.
 فصل چهاردهم

ماشینو داخل پارکینگ پارک کردم و به سمت اسانسور به راه افتادم صدای 
یستم و به سمتش برگردم به اقای محمدی)سرایدار(باعث شد سرجام با

سمتم اومد و با لحن مهربونی گفت:سالم خانوم خوبین؟؟؟چه عجب چند 
 وقتیه خیلی کم توی ساختمون دیده میشین هم شما هم جناب رضائی.



 633 انیتر از گر انیگر

لبخند بی جونی زدم:سالم اقای محمدی ممنون خوبم یه مدتی کسالت 
 داشتم خونه خواهرم موندم ولی خب از االن 

 ه باید اذیتامو به جون بخرین.به بعد دوبار
این چه حرفیه....خداروشکر برگشتین ساختمون بدون شما که بعضی  -

 وقتا با من پیرمرد شوخی میکنی کسل کننده است 
 ممنون نظرلطفتونه.... -

دست داخل جیبش کرد کلیدی رو بیرون اورد و به سمتم گرفت:بیا باباجون 
نتون جا گذاشته بود یکی از ساکنین این کلیدو اقای رضائی روی در اپارتما

 دادش به من...
 با تعجب گفتم:هومن اومده بود خونه؟؟؟؟

اره فکرمیکنم دیروز طرفای بعدازظهر بود اومد ولی خیلی زود و باعجله -
 رفت...

کلیدو ازش گرفتم تشکرکرده و وارد اسانسور شدم کمی به ذهنم فشار اوردم 
وضعیتو راه انداخت سه روز میگذره طی از روز سالگرد ازدواجمون که اون 

این مدت نه حتی یکبار باهام تماس گرفته و نه تماسامو جواب داده منم تنها 
کاری که تونستم بکنم این بود که به تک تک جاهایی که احتمال میدادم 
اونجا باشه سرزدم ولی بی فایده بود امروز دیگه از گشتن خسته شدم به 

وام از این به بعد خونه بمونم شاید هومن نخواست داداش و مارال گفتم میخ
به این زودیا دست از این کاراش برداره من که نمیتونم از زندگی خودم 

 دست بکشم.
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کلیدو به در انداخته و وارد خونه شدم....نگاهی به اطراف انداختم خونه 
 هیچ تغییری با سه روز پیشش نکرده بود 
شده بود و خاک روی وسایلو گرفته تیکه های ظروف شکسته همه جا پخش 

 بود البته نه خیلی زیاد چون سه روز پیش همه جا رو مفصل گردگیری کردم.
نفس عمیقی کشیدم و به سمت اتاق خواب رفتم باید قبل از هرکار دیگه ای 

 خونه رو تمیزکنم.
. 

با خستگی خودمو روی مبل انداختم دستمو روی معده ام فشار دادم زیر 
 اهش میکنم االن شروع نکن اصال حوصله درد کشیدن ندارم.لب گفتم:خو

صدای تلفن خونه بلند شد از روی میز کنار مبل برش 
 داشتم:الو...بفرمایید؟؟؟

علیک سالم هستی خانوم خوبی؟؟؟چه خبر؟؟؟چه عجب افتخار دادی  -
جواب تلفنای بنده رو بدی؟؟مبادا یه خبری از من بگیری ها ببینم نکنه 

 منو گذاشتی توی لیست ردیات؟؟؟؟شماره ی 
لبخندی روی ل*ب*م نشست:علیک سالم صنم خانوم...بدنیستم....خبر 

زیاد دارم ولی به درد تو نمیخوره....خونه نبودم وگرنه جواب تلفناتو 
میدادم...شمارتم توی لیست ردی نذاشتم سرمم شلوغ بوده برا همین 

 نتونستم ازت خبر 
 بگیرم...
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قا برای چی باید سرت شلوغ باشه؟؟؟تو که راحت از هفت بهانه نیار دقی -
دنیایی...یعنی هیچکس توی معرفت رفاقت به خودم نمیرسه به فکرهمتون 

 هستم و هیچکدومتونم به فکرم نیستین.
پوزخند صداداری زدم:ادعای رفاقت داری ولی در بدترین شرایط زندگیم 

ه و به قول خودت بهم زنگ زدی و حتی نمیدونی طی این مدتی که گذشت
 خبری ازت نگرفتم چه اتفاقاتی برام افتاده....جالبه نه؟؟؟

 سکوت کرد:چی شد بلبل خانوم چرا دیگه چه چه نمیزنی؟؟؟؟
 مگه چی شده هستی؟؟؟ -
فکرنمیکنی یکم دیره برای پرسیدن....مرام رفاقت برای تو جوری معنا  -

 بشی؟؟؟متعجبم شده که اگه چندبار زنگ زدی و جوابی نشنیدی بیخیال
 ازت صنم....

باصدایی که نگرانی و ترس توش موج میزد گفت:هستی نیش زبون و کنایه 
 رو بذار کنار و بگو چت شده؟؟؟

هنوز اینقدرا برات ارزش دارم که برای یه ساعت دردودل بیای پیشم یا نه  -
 وقتت پره و سرت شلوغ؟؟؟

 بیست دقیقه دیگه اونجام....  -
 وی در اپارتمان خیلی خستم شاید تا اون موقع خوابم ببره.کلیدو میذارم ر -
 خیله خب فعال خداحافظ. -

ازجام بلندشدم کلیدو گذاشتم روی در بعد از خوردن سه تا مسکن باهم 
 روی مبل دراز کشیدم و چشامو روی هم گذاشتم.

. 
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با حس لرزشهای بدی در ناحیه پام بدونیکه چشامو باز کنم گفتم:نکن ایدا 
 ه ندارم بذار یکم بخوابم کلی کار کردم خیلی خستم.حوصل

بعد از چند دقیقه توی خواب و بیداری تازه متوجه شدم چی گفتم از جا 
پریدم با دیدن چهره ی صنم که داشت در سکوت بهم نگاه میکرد لبخند 
تلخی روی ل*ب*م نشست سرم رو روی شونه هاش گذاشتم به ارومی 

 باز کنم ایدا با لبخند بهم میگه بلند شو بریم گفتم:فکرکردم االن که چشامو
بیرون یه دوری بزنیم حوصلم سررفته بعد من ازش خواهش میکنم بذاره 

یکم دیگه بخوابم اما اون مثل همیشه موفق میشه و مجبورم میکنه از جا بلند 
بشم...برای یه لحظه فکرکردم االن که چشامو باز کنم برگشتم به اون روزی 

همین شکل بیدارم کرد و باخوشحالی بهم گفت قراره همه با هم که ایدا به 
بریم بیرون شهر برای تفریح مامانت گفته بیام بیدارت کنم که 

حاضربشی...برای یه لحظه فکرکردم االن که چشامو باز کنم ایدا مثل 
 همیشه سرحال و خندون ازم میخواد حاضرشیم باهم بریم دانشگاه.

ن:برای یه لحظه فکرکردم همه چیز دروغه صنم اشکام به هق هق تبدیل شد
همه چیز یه خواب تلخ وسخت بوده ولی این اشکا این حال خراب این 

خونه این سکوت این تنهایی این قلب پر از ناامیدی نشون از اینه که همه 
چیز سرجاشه نشون میده که ایدا مدتهاست رفته و هیچ یادی از من نکرده 

ته زنگ بزنم به سمیه خانوم و ازش بپرسم هیچ اینکه دیگه نمیخواد هرهف
تلفن یا نشونی از طرف ایدا به دستش نرسیده همه اینا نشون دهنده ی اینه 

که اتفاقاتی که برای لحظاتی فکرکردم کاب*و*سه واقعیت داره نشون دهنده 
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ی اینه که دارم ذره ذره در نبود هومن اب میشم.....کجابودی صنم تو که 
از ایدا چقدر زجرکشید تا تونست دوباره خودشو بسازه  دیدی هستی بعد

پس چرا تو هم تنهام گذاشتی چرا وقتی داشتم توی منجالب مشکالتم غرق 
میشدم نبودی که دست تنهامو توی دستات بذارم...هان چرا نبودی؟؟؟چرا 

 نبودی؟؟؟
صنم فقط سکوت کرده بود لرزش شونه هاش نشون میداد که اونم داره گریه 

ه با صدای خش داری ادامه دادم:شب عروسی عموم تبدیل شد به شب میکن
عذای خوشبختیم هومن همه چیزو فهمید هومن فهمید که زنش قبال نامزد 

بهترین رفیقش بوده ولی حتی یه بارم ازم نخواست توضیح بدم با توجه به 
اون چیزی که از شیده شنید قضاوت کرد و حکم داد...صنم شیده فکرمبکنه 

من و مهرداد چیزی هست ولی قسم میخورم که چیزی نیست بخدا بین 
 نیست....

توی اغوش صنم اشک میریختم و شکایت میکردم از زندگیم اونم مثل 
همیشه در سکوت کامل بهم اجازه داد خوب حرفامو بزنم و تخلیه بشم و 
بعد از اون شروع کرد به گفتن حرفایی که همه بهم زده بودن اینکه محکم 

اینکه تمام توانمو به کار ببرم تا زندگیمو از نو بسازم و من در تمام این باشم 
 مدت در سکوت فقط به حرفاش گوش میدادم.

. 
درو پشت سر صنم بستم و به سالن برگشتم حس بهتری داشتم همیشه بعد  

از اینکه با یه نفر صحبت میکنم حس خوبی بهم دست میده راه اتاق 
امروز تمیز کردن خونه رو تموم میکردم هرچند کارهومنو پیش گرفتم باید 
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هومن اصوال همیشه خودش اتاق کارشو تمیز میکرد ولی خب اینبار من 
باید اینکارو انجام بدم وارد اتاقش شدم نگاهی به اطراف انداختم هیچوقت 

این اتاقو اینقدر شلوغ و به هم ریخته ندیده بودم خواستم شروع کنم که 
تموم شده لعنتی کاش همون پائین متوجه میشدم متوجه شدم شیشه شوی 

که نخواد دوباره این همه پله رو برم پایین و یکی دیگه بردارم.چشم از اتاق 
گرفتم و به سمت در رفتم که برم یه شیشه شوی دیگه بیارم که چشمم روی 

 گوشه اتاق خشک شد....
بازه  نباربا کمال تعجب دیدم گاو صندوق هومن که همیشه درش بسته بود ای

 یاد حرفای محمدی افتادم که گفت
هومن با عجله خونه رو ترک کرده حتما از شدت عجله یادش شده در گاو 

صندوقشو ببسته ولی خب خیلی عجیبه چون در این گاو صندوق هیچوقت 
 باز نبود یه بار که ازش پرسیدم چی داخلشه گفت مدارک مهم کاریش.

ولی یه نیرویی پاهامو به سمتش خواستم بی توجه بهش به کارم برسم 
 کشید.

درشو باز کردم و جلوش نشستم اوهـــــــه اینجا چه خبره چه همه کاغذ 
داداش طاها هم گاو صندوق داشت ولی به این شلوغی نبود......تاخواستم 

دست ببرم یکی از کاغذا رو بردارم صدای گوشیم بلند شد پوفی کشیده و از 
وردمش نگاهی به شماره انداختم نوشین خانوم داخل جیب پیراهنم بیرون ا

 بود بالفاصله جواب دادم:الو...سالم مامان.
 سالم خانوووووم خوبی چه خبر؟؟؟؟ -
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 ممنون شماخوبین؟؟؟پدرجون چطورن؟؟ -
 مرسی عزیزم ما همه خوبیم کامیارم احوالپرست هست. -
 لطف دارین جونم مامان کاری داشتین؟؟؟ -
 بگم فردا ظهر بیای خونه ما.اره عزیزم زنگ زدم  -
قبل از اینکه چیزی بگم خودش ادامه داد:بهونه نیار خسته شدم از این رفتار  

بچه گانه شما دوتا،توواقاطاها،مارال فردا ظهر میاین خونه ما زنگ زدم 
 مهردادم بیاد که همه مشکالت فردا حل بشه.

 کنم.ولی مامان بهتر نیست اجازه بدین این مشکلو خودم حلش  -
اگه قرار بود اینطوری حل بشه تا االن حل شده بود تقصیر تو نیست هومن  -

 من شورشو دراورده دیگه باید یه
نفر باهاش یه رفتار جدی داشته باشه تا بفهمه زندگی مشترک کشک نیست 

 که به این راحتی چند روز زنشو ول کنه و یادیم ازش نکنه.
پیدا کنی توی این چند روز من اخه مامان شما چطوری میخوای هومنو  -

 هرجا که به ذهنم میرسیده رو دنبالش گشتم ولی هیچکس ازش خبرنداره.
کمی سکوت کرد:تو نگران اونش نباش فقط فردا ظهر یادت نشه بیای دیرم 

 نکنی.
 چشم هرچی شما بگین. -

با لحن شوخی گفت:افرین حاال شدی دختر حرف گوش کن خودم فعال 
 به پدرجون و اقاکامرانم سالم برسونین. نه-کاری نداری؟؟؟؟

 خداحافظ...-سالمتیتو میرسونم خدانگهدارت -
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گوشیو روی میز گذاشتم یعنی میشه فردا همه چیز تموم بشه؟؟؟منتظر 
صدای ندای درونم بودم ولی اون برای اولین بار سکوت کرده بود....بهتره 

 کارم برسم...بیخیال فکرکردن بشم و برای فرار از فکروخیال به 
ازجام بلند شدم به سمت گاوصندوق رفتم که درشو ببندم باز اگه چیزی گم 

 بشه هومن شاکی میشه.
 قبل از اینکه درشو ببندم یه پاکت مهروموم شده نظرمو جلب کرد...

مجددا روی زمین نشستم...همون پاکته رو برداشتم حسابی سفت کاری 
 شده بود یه حسی بهم میگفت دست نزن 

تی اگه هومن بفهمه باز بهونه میشه دستش ولی یه حس دیگم بهم هس
میگفت توی این جعبه چی میتونه باشه که اینقدر محکم کاری شده...در 

اخر حس دوم پیروز شد به ارومی چسبایی که به یه طرف پاکت زده بود رو 
باز کردم و محتویات داخلشو بیرون ریختم نفس عمیقی داشتم نمیدونم 

 عه حس نگرانی بهم دست داد.چرا یه دف
چندتا نفس عمیقی کشیدم تا اروم بشم بعد یه دونه از برگه هاشو 

 برداشتم....
شروع به خوندنش کردم......چشام چهارتا شده بود اینا دیگه چی بودن 
دستمو روی چشام گذاشتم و فشاری بهشون وارد کردم قلبم به شدت به 

لرزونی مجدد زیر لب مشغول خوندن دیواره ی سینه ام میکوبید...با صدای 
 شدم:
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بسمه تعالی....ضمن تقدیرو تشکر از جناب هومن رضائی که با مساعی 
خداوند تعالی و همکاری گروهی از همکاران محترم موفق به پیروزی در 

پرونده ای که امنیت کشور را مورد تهدید قرار داده بود اینجانب جهت 
 ....تشکر از نامبرده ایشان را از رتبه

چشام تار شد خدایا اینا دیگه چی بود خواستم ادامه اشو بخونم که چشمم 
 به برگه ی زیریش که اسم طاها تمجید داخلش نوشته شده بود افتاد.

بادستایی لرزون برش داشتم:مستقیما رفتم همون جمله ای رو خوندم که 
 ی اسم داداش توش نوشته شده بود:ارتقای سطح بدلیل موفقیت در پرونده

 طاها تمجید.
سرم گیج رفت برگه ها از دستم پخش شد و روی زمین افتاد روی یکیشون 

 بزرگ نوشته شده بود پرونده ی قاچاق در ارتباط با طاها تمجید.
تکیه امو به دیوار دادم و برگه رو برداشتم از اول مشغول خوندنش 

ت حتویاشدم...هنوز به انتهای متنش نرسیده بودم که احساس کردم تمام م
معده ام داره به سمت گلوم هجوم میاره....دستمو جلوی دهانم گرفتم با 

 دست دیگم از دیوار کمک گرفته و به سمت سرویسای بهداشتی راه افتادم.
. 

داخل اینه نگاهی به خودم انداختم یه تیپ سراندرپا مشکی،نگاهی به چهره 
بود پوستم  ام انداختم زیر چشام گود افتاده بود ل*ب*ا*م خشک خشک

عین گچ دیوار سفید بود پوزخندی زدم با صدای نوشین جون به سمت پایین 
به راه افتادم....همهشون روی مبل نشسته بودن داداش طاها،مارال،اقا 
کامیار،کامران،نوشین جون،مهرداد و دراخر کسی که باعث تمام این 



wWw.Roman4u.iR  642 

 

شده اومده ماجراها شده بود شیده...که من واقعا در عجبم با چه رویی پا
 اینجا.

 سرم بشدت گیج رفت دستمو از دیوار گرفتم و لحظاتی چشامو بستم...
به سختی خودمو به یکی از مبال رسوندم و روش نشستم درست مقابل 

داداش طاها...نگاه نگرانشو به خوبی حس میکردم چشاشو که دیدم یاد اون 
ار همه یه دادم انگبرگه های لعنتی افتادم...چشامو بستم و سرم رو به مبل تک

فهمیده بودن من امروز حالم از همیشه خرابتره به همین خاطر هیچکس 
 هیچی بهم نمیگفت.

چشامو تا زمانیکه صدای خدمتکار مبنی براین که اقا هومن اومدن باز 
 نکردم....باز کردن چشمام همزمان شد با 

رکتی وارد شدن هومن به داخل خونه....همه بلند شدن ولی من بی هیچ ح
سرجام نشستم فقط برای یه لحظه نگاهی بهم انداخت.روبه همه سالم 

خشکی داد هنوز یه قدم برنداشته بود که با دیدن مهرداد اخماش به شدت 
در هم رفت...با ناتوانی سرم رو به سمت مهرداد برگردوندم با شرمندگی 

 داشت بهش نگاه میکرد جیگرم اتیش گرفت.
رداد نگاه کرد بعد از اون رو به جمع پوزخندی زد و دقایقی با نگاه سرد به مه

 گفت:مثل این که حضور من اینجا اضافیه ترجیح میدم راه اومده رو برگردم.
برگشت به سمت در هنوز اولین قدمشو برنداشته بود که صدای جدی اقا 

 کامیار مانعش شد:هومن برگرد و سرجات بشین...همین االن.
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پدرش کاری بکنه اومد و روی تنها مبل  میدونستم محاله برخالف حرف
تک نفره ای که خالی مونده بود ودرست مقابل من قرار داشت 

 نشست....ولی در تمام این مدت حتی یه نیم نگاهم بهم ننداخت.
همگی سرجاهای قبلیشون نشستن....نوشین خانوم گفت:خب فکرمیکنم 

ه....نگاهی به همتون در جریان هستین که چرا این جلسه امروز شکل گرفت
من و سپس هومن انداخت:برای اینکه سوء تفاهمی که بین هستی و هومن 

شکل گرفته از بین بره.....درتمام این مدت من خیره شده بودم به هومن بعد 
 از اتمام جمله ی نوشین خانوم پوزخند صداداری زد.

که به اقا کامیار رو به مهرداد:مهرداد جان اول از هرچیز من معذرت میخوام 
خاطر سوء تفاهمی که برای هومن بوجود اومده باید در چنین موقعیتی قرار 

 بگیری و امیدوارم این رفتار غیر دوستانه هومنو ببخشی.
 مهرداد:نفرمایید اقاکامیار کسی که باید عذرخواهی کنه منم نه شما... 

حرفش توسط هومن قطع شد:حس نمکینی برای شرمندگی خیلی دیر شده 
 باتمسخر اضافه کرد:رفیق شفیق.باشه...

پدرجون:هومن اگه قراره با این حرفا باعث اذیت کردن خودت و دیگران 
 باشی بهتره از همین االن تا اخر صحبتا سکوت کنی و هیچی نگی.

پدر رو به مهرداد:مهرداد جان لطفا شما همه چیزو بدون هیچ کم و کسری 
 برای ما توضیح بده.

اخت چشامو روی هم گذاشتم)باز و بسته کردم(به مهرداد نگاهی به من اند
معنی اینکه راحت باش سرش رو پایین انداخت و شروع به توضیح داد همه 

چیزو گفت از اول تا اخر ولی نگفت که به من عالقه داشته یعنی خواست 
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بگه اما من با نگاهم ازش التماس کردم نگه نمیخواستم غرور تنها مرد 
یده بودم جلوی چشم همه خورد بشه....اون داشت کاملی که توی زندگیم د

میگفت و با هرکلمه اش تمام چهارسال زندگیم توی خارج جلوی چشام 
 زنده شد.

نمیدونم یه کجای حرفاش رسیده بود که با صدای ناله ی من همه سکوت 
کردن دستمو روی معده ام گذاشتم رو به مارال گفتم:قرصام داخل کیفمه 

 لطفا برام بیارشون.
مارال به سرعت باد از جاش بلند شد و به سمت باال رفت نوشین جون رفت 
داخل اشپزخونه اب بیاره داداش طاها با نگرانی به سمتم اومد از پشت هاله  

اشک که بخاطر ازدیاد درد بود نگاهم به هومن افتاد که روی مبل نیم خیز 
 ازش گرفتم....شده بود و با نگرانی بهم نگاه میکرد پوزخندی زدم و چشم 

مارال بسته قرصو به دستم داد سه تا باهم ازش دراوردم و قبل از اینکه بذارم 
 داداش مانع بشه همه رو داخل دهانم گذاشتم و لیوان ابم سرکشیدم...

نوشین جون:هستی این چه کاری بود کردی تو که میدونی دوز این قرصا 
 با هم خوردی. باالست یه دونشم برای معده ات سنگینه چرا سه تا

 داداش:مارال برو لباساشو بیار ببرمش بیمارستان.
 قبل از اینکه مارال بلند شه دستشو گرفتم:من خوبم ادامه بدین.

 مارال و نوشین جون همزمان گفتن:ول...
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مانع شدم:گفتم خوبم ادامه بدین.....نگاهی به هومن انداختم:بذارین همه 
میخوام همه برام حکم صادر کنن نه متوجه بشن که این اتفاق چرا افتاده 

 فقط یه نفر.
به این ترتیب همه دوباره سرجاشون برگشتن و من سرمو به مبل تکیه دادم و 

چشامو روی هم گذاشتم بغض بدی راه گلومو سد کرده بود اشتباهات 
گذشتم داشت جلوی همه فاش میشد کدومشون میتونستن درک کنن که در 

نم اسم ایدا رو فریاد میزد و میگفت از دست تمام این مدت ندایی از درو
دادنش به خاطر این بود که من زیر بار نرفتم که بیخیال زندگی توی خارج 

 بشم که اگه میشدم ایمان دارم ایداهم نمیرفت و االن کنارم بود.
توجهم به سمت حرفای مهرداد جلب شد:این تمام ماجرا بود هستی در این 

 لکهماجرا هیچ تقصیری نداشت ب
به خاطر شرط طاها زیر بار این نامزدی رفت اگه نه هیچ عالقه و یا دلیل 
دیگه ای برای این نامزدی وجود نداشت برای همینم به هیچ کس نگفت 

 چون این نامزدی درواقع باالجبار بهش تحمیل شد.
روبه هومن ادامه داد:هومن داداش از همین االن تا اخر دنیا من شرمندتم 

کنی بهت خ*ی*ا*ن*ت شده ولی به جون بچم قسم میخورم میدونم فکرمی
که هستی درحال حاضر به هیچ کس و هیچ چیز جز تو حتی فکرم نمیکنه 

ازت نمیخوام منو ببخشی چون میدونم نمیتونی ولی ازت میخوام یه فرصت 
دیگه به خودت و هستی بدی خودتم میدونی که هیچکدومتون بدون هم 

 نمیتونین ادامه بدین.
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هومن:اینقدرا بهم بدی کردی که حتی همینکه دارم به صحبتات گوش میدم 
 بزرگترین لطفیه که میتونم در حقت بکنم.

از جاش بلند شد رو به جمع گفت:این زندگی زندگیه منه خودم باید 
راجبش تصمیم بگیرم...روبه پدرش:با تمام احترامی که براتون قائلم بابا 

اید خودم و وجدانم باهم تنها باشیم ببینم ولی باید بگم در این مسئله ب
میتونم زندگی رو ادامه بدم که از پایه با دروغ بنا شده.....اشاره ای به من 

کرد و گفت:این خانوم باعث شده تمام ارزشها عقاید و تفکرات من راجب 
زندگی غلط از اب در بیاد باعث شد از این به بعد توی ذهنم همیشه این 

شه که وقتی صادق باشی کوچکترین لطف دیگران جمله ثبت شده با
درحقت دروغ گفتنه....من بهش گفتم تنها خواستم ازش اینه که باهام 

صادق باشه ولی هیچ توجهی بهم نکرد بنابراین االن هیچکس و هیچ چیز 
نمتونه به ما دوتا کمک کنه جز خواست خودمون که من هنوزم با خودم و 

ن جون:من ناهار میل ندارم مامان یه قرار کاریه خواستم درگیرم....روبه نوشی
 مهم دارم ببخش ولی باید برم.

نگاهی به من انداخت و پشتتشو به ما کرد قبل از اینکه قدم از قدم برداره از 
جام بلند شدم و گفتم:تو عادت داری همیشه حرفاتو میزنی ولی به دیگران 

 اجازه صحبت کردن نمیدی نه؟؟؟
ل از اینکه چیزی بگه گفتم:جلوی همه ی این جمع به سمتم برگشت قب 

 دارم ازت میپرسم ایا تو در طول این دو
 سال زندگیه مشترک با من صادق بودی.؟؟؟
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 هه چیه داری دنبال توجیح میگردی خودتو تبرئه کنی؟؟؟ -
کسی دنبال توجیح میگرده که اشتباه کرده باشه من اشتباهی مرتکب نشدم  -

 ال توجیح بگردم.که بخوام بخاطرش دنب
ابروهاشو باالانداخت با تمسخر پرسید:جدی؟؟؟؟از نظر تو درغ گفتن 

اشتباه نیست بگو ببینم تو چجور ادمی هستی که دروغ گفتن در نظرت هیچ 
 و پوچه.

 داداش:هومن احترام خودتو حفظ کن...
مانع داداش شدم:چند لحظه صبر کنید داداش لطفا.....رو بهش ادامه 

ترین و گ*ن*ا*هکارترین ادمیم که تا حاال رو دنیا وجود  دادم:من پست
داشته ولی همین ادم پست از تویی که مدعی هستی صادق بودی میپرسه ایا 

کسیو تا بحال دیدی که مرتکب خطا نشده باشه؟؟؟ایا روی این کره ی 
خاکی ادمی وجود داره که در تمام طول زندگیش مرتکب خطایی نشده 

 باشه؟؟؟
ت چشم دوخته بودیم بهش نگاهی به جمع کرد و گفت:به این همه در سکو

جمع نگاه کن همشون به خاطر تو و اشتباه تو در این موقعیت قرار گرفتن تو 
نه تنها در مقابل من بلکه در برابر تک تک اینا مسئولی پس خطای تو خیلی 
 بزرگتر از اون چیزیه که به ذهنت خطور کنه جالبه به جای اینکه عذرخواهی

کنی و بگی پشیمون بودی مدعی هم هستی...اعتراف میکنم که اصال 
 نتونستم بشناسمت هستی اصال اون چیزی که نشون میدی نیستی.

ناباورانه زل زدم توی چشاش با دلخوری گفتم:من از تو عذرخواهی نکردم 
 هومن؟؟؟اصال تو به من فرصت حرف زدن دادی؟؟؟
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سمت در رفت:با توام من ازت یه  بی توجه به سوالم پشتشو کرد بهم و به
 سوال پرسیدم ولی جوابی نشنیدم.

کار مهمی دارم حوصله ی اینم که اینجا بایستم و به حرفای تکراری تو  -
 گوش بدم رو ندارم.

به سمت در خروجی به راه افتاد پوزخندی زدم و گفتم:کارت اینقدر مهمه  
 که زندگیت در برابرش بی اهمیته..

ردم لبخندی زده و گفتم:حق داره یعنی به نظر من که حق نگاهی به همه ک
 داره مطمئنا حفظ جون چند میلیون نفر خیلی مهمتر از زندگی خودشه.

با اتمام جملم دستشو که روی دستگیره ی در گذاشته بود عقب کشید همه 
 سکوت کرده بودن برگشت با چند قدم 

 فتن این حرفا چیه؟؟؟بلند از در فاصله گرفت به سمتم اومد:منظورت از گ
زل زدم تو چشاش با صدای بلندی خطاب به نوشین جون گفتم:مامان من 

تمام دیروز و دوروز قبلش رو هرجایی که به ذهنم رسید دنبال هومن گشتم 
ولی پیداش نکردم میشه ازتون بپرسم شما در طی نصف روز چطوری 

 تونستین پیداش کنین.؟؟؟
ونفر و هومن کارتون شبیه هم نیست پس داداش طاها و مهرداد مگه شما د

چرا هومن اینقدر زیاد میره به سفر کاری ولی شما در سال حتی یک سوم 
 اونم به سفرکاری نمیرین.؟؟؟

 به سمتشون برگشتم ابرویی باال انداخته و گفتم:هوم واقعا چرا؟؟؟
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دستمو گرفت و محکم به سمت خودش برگردوند با بی رحمی تمام 
ه یه کار مهم دارم وقت این که بایستم اینجا و به گفت:بهت گفتم ک

حدسیات بچه گانه ی تو گوش کنم ندارم توهم این نمایشتو بهتره بری یه جا 
دیگه به راه بندازی چون اینجا و توی این خونه هیچ تماشاچی ایی برای 

 حرفای مزخرف تو وجود نداره.

 قدم بیشتربشهبه سمت در برگشت قبل از اینکه فاصله اش باهام از دو
 گفتم:فقط یه چیز دیگه اینطور که من تو 

تلویزیون دیدم عجله تو کار شما باعث به خطر افتادن جونتون میشه لطفا 
 مراقب خودت باش جناب سرگرد رضائی....................

درکسری از ثانیه به سمتم برگشت ناباورانه زل زد تو چشام.....صدای مارالو 
 ی میگی؟؟؟شنیدم:هستی چی دار

نگاهی به جمع انداختم نوشین جون رنگش مثل دیوار سفید شده بود اقا 
کامیار سرشو بین دودستش گرفت کامران فقط به من چشم دوخته بود 

مهرداد با تعجب به من نگاه میکرد شیده هم حاالتش نشون میداد که باور 
 چیزی که شنیده براش خیلی سخته.

فتی؟؟؟داری درمورد چی صحبت داداش:هستی تو همین االن چی گ
 میکنی؟؟؟

نگاهی به هومن انداختم و سپس رو به جمع گفتم:دارم از صداقت صحبت 
می کنم داداش از شرمندگی از عذاب وجدان از احساس گ*ن*ا*ه از 

دروغ از پنهون کاری.....دارم از اینا صحبت میکنم داداش...کمتر از 
جمله های این اقا خورد شدم دوهفته پیش من توی این خونه با تک تک 
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شکستم جون دادم چرا؟؟؟چون ادعای صداقت داشت چون میگفت بهش 
خ*ی*ا*ن*ت شده و تک تک شما بهش حق میدادین...کلمه به کلمه 

جمالتشو یادمه جلوی شما ایستاد و بهت گفت توی زندگی صادق جلو 
ی اومده امروز جلوی مهرداد ایستاد و مردانگیشو به تمسخر گرفت ول

 خودش......
برگشتم سمتش به سختی خودمو در برابر ریزش اشکام کنترل میکردم غرور 

از بین رفته ام در حال جوانه زدن بود ولی من خیلی خوب میدونستم این 
کنترل تادقایقی دیگه به صفرمیرسه:احساسات صادقانه ی منو نسبت به 

 خودت
 به چی تاخت زدی زندگیمونو سرچی قمار زدی؟؟؟ 

 مسخر گفتم:سر درجه!!!!هه...چیز ارزشمندی به نظر نمیاد...با ت
به سمت داداش برگشتم که مشخص بود حسابی گیج شده:داداش توی این 

 بازی تو مهره ی اصلی بودی....
مارال التماس وارانه گفت:هستی قسمت میدم بگو چی شده داری از چی 

 حرف میزنی ِد بگو لعنتی.
تمام اونچه که دیروز از اون برگه ها عایدم  پوزخندی زدم و شروع به توضیح

شده بود کردم:شش سال پیش وقتی من برای تحصیل رفته بودم کانادا 
داداش با فردی به نام خسروی قرارداد میبنده یه قرارداد خیلی بزرگ قرار 
براینه که پارچه ابریشم از ترکیه وارد ایران کنن و مسئولیتشم همون اقای 

ره از اون طرف پلیس که مدتهاست این خسروی رو خسروی برعهده میگی
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تحت تعقیب قرارداده متوجه میشه طاها تمجید به طور ناخواسته داره توی 
یه معامله بزرگ مواد مخدر همکاری میکنه...اخه قراره همراه با پارچه ها 

موادم از مرز عبور کنه و به دست خسروی برسه.......نگاهی به هومن 
دم و گفتم:پلیس زبده ترین نیروی خودش رو برای حل انداختم پوزخندی ز

این ماجرا به کار میگیره قرار بر این میشه که بهترین عضو فعالشون که از 
قضا فوق لیسانس بازرگانی هم داره به صورت یه تاجر به داداش طاها 

نزدیک بشه و از این طریق میتونن خسروی رو دستگیر کنن و به داداشم گفته 
روی قصد باالکشیدن تمام اجناسو داشته و به همین دلیل میشه که خس

 دستگیر شده....
این ماجرا به خوبی تموم میشه اما اون عضو فعال همچنان داره به فعالیتای 

خودش ادامه میده به پیشنهاد خودش قرار بر این میشه که از اون زمان به 
که قصد  بعد به شکل یه تاجر همه جا ظاهر بشه تا بتونه به هرگروهی

 فعالیت
غیرقانونی دارن خیلی راحت نزدیک بشه اخه کسی که دست گذاشته روش 

برای شراکت یکی از بهترین وبزرگترین تجار تهرانه و نزدیک بودن به اون 
 بهترین روش برای رسیدن به خواسته اش......

زل زدم توی چشای هومن لبخند تلخی زدم:بقیشو باید بتونی حدس بزنی 
حدس اینکه برای نزدیکی به طاها تمجید هیچ راهی بهتر از  دیگه مارال

 ازدواج باکسی که نقش خواهرو داره براش وجود نداره خیلی راحته!!!
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برگشتم به سمت داداش طاها زل زدم توی چشاش:اون مرد اون عضو فعال 
اون نیروی زبده همین کسیه که روبه روتون ایستاده.....پوزخندی زده و به 

 هومن به ظاهر تاجر و در واقعیت جناب سرگرد.سختی گفتم:
مارال با ناباوری نشست روی مبل داداش طاها با تعجب فقط به من خیره 

 شده بود.
رفتم ایستادم جلوی نوشین جون دیگه کنترلی در ریزش اشکام داشته 

نداشتم با حال زاری گفتم:چیکار کردین با من نوشین جون؟؟؟مگه ادعا 
تم مگه نمیگفتی دوست داری برام جای مادرمو نداشتی من مثل دختر

 پرکنی...
یه مادر اینطوری باعث نابودیه دخترش میشه یه مادر چطوری میتونه چنین 

 واقعیتو از دخترش پنهون کنه...میبینی 
نوشین جون من امروز جلوی چشم همه ی شما به معنای واقعی در هم 

 نها یه مرده ی متحرکشکستم نابود شدم از هستی که شماها میشناختین ت
 باقی مونده این مرده رو شماها ساختین...

به سمت اقاکامیار رفتم:شش سال پیش اومدم پیشتون و درمقابل چشاتون 
اشک ریختم نالیدم از سرنوشت و از دوری ایدا بهتون گفتم تابحال توی 

زندگیم هیچ خوشی رو به راحتی بدست نیاوردم از شما میپرسم دختری که 
سالگی تنها یار 23سالگی پدرمادرو تک برادرشو از دست بده توی 16توی 

و همراهشو چطوری باید با این مسئله کنار بیاد که تنها امیدش برای ادامه 
زندگی تنها همدم شبایی که با ترس از کاب*و*س گذشته از خواب میپره و 
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اون کنارشه کسی که اولین و اخرین عشقش بوده چجوری باید بپذیرم که 
ون ادم برای رسیدن به اهدافش برای ارتقای درجه برای باالرفتن از نردبون ا

ترقی بازیچه قرارم داده...)در طی گفتن این حرفا متوجه شدم نگاهها پر از 
تعجب شد اخه تا اون موقع جز هومن من داداش و خود اقاکامیار کسی 

 نمیدونست اقاکامیار یه زمانی دکتر
امروز تمام ناگفته هام گفته شد دیگه هیچ چیز روانشاس من بوده...جالبه 

 مخفی توی گذشته ام وجود نداره..(
جلوی کامران ایستادم:هروقت به مشکل برمیخوردم به هردلیلی نمیتونستم 
روی داداش طاها حساب باز کنم همیشه توی ذهنم کامرانی وجود داشت 

 واهرکه باتمام وجودش بهم کمک میکنه چیکار کردی؟؟؟منو تو همو خ
وداداش صدامیکردیم کدوم برادری اینطوری نامردیو در حق خواهرش به 

اتمام میرسونه....اون شبی که من اینجا داشتم جلوی چشات جون میدادم 
چرا لب باز نکردیو به منم نه بلکه به هومن یاداوری کنی خودش از من 

 بدتره.....هان چرا؟؟؟
که میبینم همیشه یادیه حرف نگاهی به شیده انداختم پوزخندی زدم:تو رو 

مامانم میوفتم مامانم همیشه بهم میگفت هستی توی زندگی صداقت داشتن 
با کسی که سیاست داره یعنی حماقت محض من با تو صادق بودم از لحظه 

 ای
که فهمیدم قراره با مهرداد ازدواج کنی سعی کردم به عنوان یه دوست 

رو چشیده بود ولی.....لبخند  بپذیرمت دوستی که مثل خودم درد بی پدری
تلخی زدم:تقصیر تو نیست ها این تقدیر منه هیچوقت زندگیم باب میلم 
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پیش نرفت همیشه سرراه خوشبختیم یه سد و مانع بزرگ به اسم سرنوشت 
 قرار داشت که شمشیر به دست اماده مقابله کردن باهام بود.....

ونستم بگم جز این که به نگاهی به مهرداد انداختم به این ادم هیچی نمیت
 ارومی زیر لب گفتم فقط میتونم بگم متاسفم به خاطر همه چیز.

ودراخر به سمت هومن رفتم روبه روش ایستادم زل زدم توی چشاش:توی 
اوج جوونی با مردی روبه رو شدم که ناخواسته دلم قلبم و تمام وجودم اسیر 

التم از تمام شب مهتابی چشاش شد من از تمام گذشتم از تمام مشک
تنهایی ها و زجرهایی که کشیدم که میشه ازش یه ملودرام غمگین ساخت 
عبور کردم و به تو پناه اوردم ولی همین تو امروز باعث شدی احساس کنم 
قلبم داره تیکه تیکه میشه....احساس کنم تمام احساساتم به بازیچه گرفته 

زندگیم توی تقویم شده هومن من از دیروز که به عنوان نحس ترین روز 
ذهنم تیک خورد تا همین االن دارم بدترین لحظات ممکنو میگذرونم 

میدونی تصور این که عشقت مردت همدمت به خاطر 
مادیات،رتبه،درجه،ارتقای سطح بهت نزدیک شده چقدر درداوره...میدونی 

تصور این که تمام دوستت دارمایی که توی این دوسال بهم گفتی در پشت 
 از دروغ نهفته شده چه دردی داره برام...هاله ای 

پوزخندی زدم:نه تو نمیفهمی یعنی تقصیر خودتم نیست ها نمیتونی بفهمی 
اخه تازگیا فهمیدم توی زندگی هیچی برات مهمتر از باالرفتن و ارتقا گرفتن 

 نیست.....
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همزمان با اتمام جملم درد شدیدی زیر معده ام حس کردم قبل از اینکه 
تم رو از جایی بگیرم تمام توانم تحلیل رفت منتظر بودم به زمین بتونم دس

سرد برخورد کنم ولی یه نفر مانع شد اخرین چیزی که متوجه شدم صدای 
 داداش

بود که خطاب به مارال میگفت لباساشو بیار به ارومی چشامو بستم و در دل 
ی ...ولارزو کردم وقتی بیدار میشم ببینم تمام اینا یه خواب تلخ بوده.

 افسوس و صدافسوس.
. 

باسردرد بدی چشامو باز کردم تاریکی بیش از حد چشامو اذیت کرد دستمو 
روی سرم گذاشتم روی تخت نشتسم یکم که چشام به تاریکی عادت کرد 

متوجه موقعیتم شدم داخل اتاق خودم بودم دست بردم اباژور کنارتختو 
لحظاتی فقط به اطرافم روشن کردم نور کمرنگی فضای اتاقو روشن کرد 

نگاه کردم تکیه امو به تخت دادم سرم رو به قسمت چوبیش تکیه دادم 
 دستامو توی هم قالب کردم و به روبه روم خیره شدم.

کمی به ذهنم فشار اوردم تا به یاد بیارم چه اتفاقاتی افتاده با یاداوری تمام 
 بخند تلخی رویاونچه به زبون اوردم و سکوتی که اطرافیان پیشه کردن ل

ل*ب*ا*م نشست.....تمام دیشب توی همین اتاق اشک ریختم و از خدا 
التماس کردم نوشته هایی که داخل اون برگه های لعنتی وجود داشت دروغ 

بوده باشه ولی امروز سکوت هومن مهر تائید به تمام اون گفته ها 
بودم زد......حرفایی که در این دوسال درمکانهای مختلف ازش شنیده 
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ودرست مثل یه ضبط صوت توسط ذهنم ثبت شده بود شروع به مرور در 
 خیالم کردن چشامو روی هم گذاشتم:

تنها چیزی که من ازت میخوام اینه که باهام صادق باشی........تنها چیزی 
 که میتونه یه زندگیو نابود کنه دروغه....

ر کج به نظر شنیدی میگن خشت اول گرنهد معمار کج تا ثریا میرود دیوا
من خشت اولی که میتونه باعث بشه ادامه زندگی رو به نابودی بره 

دروغه........اشکام روی گونه های سردم فروداومدن....درمیون اشک و 
بغض لبخند تلخی زدم زیر لب زمزمه کردم:چه سکوتی دنیارافرامیگرفت 

 اگرهرکسی به اندازه صداقتش سخن میگفت....هه.
تم و از جام بلند شدم در اتاقو باز کردم خونه در سکوت دستمو از تخت گرف

 و تاریکی غرق شده بود....همونجا
روی اولین مبل نشستم بدونیکه هیچ چراغی رو روشن کنم سرم رو به پشت 

مبل تکیه دادم قسمت پیش بینی ذهنم از کار افتاده بود و هیچ جوابی در 
 .برابر این سوال بهم نمیداد:یعنی قراره چی بشه

صدای اس ام اس گوشیم بلند شد نگاهی بهش انداختم به اسم ناشناس 
سیو شده بود کمی فکرکردم اهان این همون کسیه که زنگ زد حرف نزد بعد 

 یه اس فرستاد اس ام اسشو باز کردم:خاطره یعنی یه سکوت غیرمنتظره 
 میان خنده های بلند.... 

 حبت کنیم؟؟؟؟نمیدونم چرا ولی بالفاصله براش نوشتم:میشه ص
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دقایقی به صفحه ی گوشی خیره شدم هیچ اسی نداد براش نوشتم:سکوتت 
 عالمت رضایته؟؟؟؟

چند دقیقه گذشت اس داد:همیشه سکوت نشانه رضایت نیست!!!!گاهی 
وقتها نشانه ی یک دنیا درده!!!دردهایی که هیچکس جزخودت نمیتونه 

 بفهمه.
هی دلت از کسی میگیره که همزمان با فروافتادن اشکم نوشتم نوشتم:گا

فکرمیکردی با همه ادمای اطرافت فرق داره.........تو هم از سرنوشتت 
 شاکی ایی؟؟؟

فرستادم یه دقیقه طول نکشید که اس بعدیش اومد:بعضی روزا هست که 
خیلی بیشتر از یه روز توشون پیر میشم....همون موقعه که زیر لب با 

 میشد سرنوشت را از سر،نوشت. عجزوناتوانی خطاب به خدا میگم کاش
 بالفاصله اس داد:میتونم بپرسم توچرا از سرنوشتت شاکی ایی؟؟؟

 قبل از هرچیزی نوشتم:قبلش من میتونم بپرسم دارم با کی صحبت میکنم.
فرستادم مجددا نوشتم:مشخصات کلی نمیخوام فقط همینکه بدونم هم 

 جنس خودمی یا نه.؟؟
همجنس خودتم شک میکردم که میشناسم منتظر موندم اگه االن مینوشت 

 اسش اومد بازش کردم:تورونمیدونم ولی
من دخترم.....حاال تو سوال منو جواب بده البته اگه تمایل به ادامه دادن 

 داری.
هه پس نمیشناسم...نگاهی به اطرافم کردم زیر لب گفتم:اگه باتوی ناشناس 

 صحبت نکنم باید درودیوار پرازتنهایی 
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و تماشا کنم لبخند تلخی زدم اینروزا نمیدونم چرا جنس همه این خونه ر
 لبخندام تلخ شده براش نوشتم:بعضی 

حرفا رو ِنمیشه گفت باید خورد ولی بعضی حرفا رو نه میشه گفت نه میشه 
 خورد میمونه سردل میشه دلتنگی،

 میشه بغض،میشه سکوت میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چه مرگته.
 یی که حرف برای گفتن کم دارند درد برای گفتن زیاد دارند.ناشناس:انها

 من:میگویند فردا بهترخواهد شد!!!!!مگر امروز فردای دیروز نیست؟؟؟؟؟
ناشناس:توکل یعنی اجازه بدهی خداوندخودش تصمیم بگیرد!!!و پیشاپیش 

شادباشی و ایمان داشته باشی که خداونددعایت را به زودی مستجاب 
ن خداوند....نه به اندازه ی ارزوی تو که به اندازه ی ایمان و میکند......چو

 اطمینان توست اومیبخشد ایمان داشته باش...
لبخندی روی ل*ب*م نشست اما اینبار تلخ نبود دوباره و سه باره این جمله 

رو خوندم روزنه ی کوچیکی از امید به قلبم سرازیر شد برای ناشناس 
هی اوقات صحبت کردن با یه ناشناس با یه نوشتم:شنیده بودم میگفتن گا

غریبه خیلی اعجاز میکنه اما تا امروز تجربه نکرده بودم ممنون به عنوان 
 اولین بار تجربه خوبی بود.

دیگه هیچی نفرستاد...همزمان با خاموش شدن صفحه گوشیم صدایی 
 باعث شد ده متر باال بپرم:بهتری؟؟؟

دستمو روی قلبم گذاشتم توی تاریکی بهش خیره شدم پشت سرم ایستاده 
 بود ازجام بلند شدم به سمت کلید برق 
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رفتم و چراغو روشن کردم....دستمو جلوی چشمم گرفتم نور چشامو اذیت 
میکرد بعد از یه دقیقه دستمو پایین اوردم سرجاش ایستاده بود و داشت نگام 

دید گفت:بردمت بیمارستان یه سرم تقویتی میکرد نگاهمو که روی خودش 
بهت تزریق کردن در تمام مدت بی هوش بودی موندم خونه که به هوش 

بیای....میون حرفش پریدم:نگوکه نگرانم شده بودی چون خیلی مسخره به 
نظر میرسه....باقدمهای بلند خودمو بهش رسوندم ایستادم دقیقا جلوش زل 

 ؟؟؟زدم تو چشاش:هوم؟؟؟؟چرا ساکتی
 چی بگم؟؟؟؟ -
جالبه تا چند ساعت پیش حرف زیاد داشتی برای گفتن تاچند ساعت  -

پیش خوب بلدبودی با حرفات دل بشکنی غرورمو زخم بزنی تا چندساعت 
پیش خوب میتونستی توی چشام نگاه کنی و بگی باهام صادق 

بودی!!!جلوی همه گذشته ای که میدونستی ازش متنفر بودمو جاربزنی پس 
ا االن ساکتی چرا برام از صداقت حرف نمیزنی چرا دیگه نمیگی بهت بد چر

 کردم به زندگیمون بدکردم ها؟؟؟
اولین قطره ی اشکی که تا اون موقع با تمام توانم مانع ریزشش شدم روی 

گونم فروافتاد:این بود صداقتت هان؟؟؟؟توی لغت نامه ی ذهن تو صداقت 
گفتم درست ولی دروغ من یکی  چی معنا شده جناب صادق....من دروغ

بود تو میتونی بشماری بگی از اول شروع این زندگی چندبار دروغ 
گفتی؟؟؟برای رفتن به هرسفری که میخواستی به بهانه بستن قرار داد بری 

دروغ گفتی...هرروز صبح که از خونه بیرون میرفتی و من فکرمیکردم میری 
ی و میگفتم کجایی دروغ شرکت دروغ گفتی...هربار که بهم زنگ میزد
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میگفتی هربار تلفنو روم قطع میکردی و دلیلشو ازت میپرسیدم دروغ 
میگفتی هربار که میومدی خونه و یه جای بدنت زخم بود ازت 

چراشومیپرسیدم دروغ گفتی...هربار که ازت میپرسیدم توی اون گاو 
 صندوق گوشه ی اتاقت چیه دروغ گفتی.

منو به دروغ متهم کردی و خودتو راستگو جلوه  توی این چند هفته هربار که
 دادی بازم دروغ گفتی...

گریه ام اوج گرفت:توی لعنتی حتی هربار که بهم گفتی دوست دارمم دروغ 
گفتی هیچوقت نمیبخشمت هومن هیچوقت به خاطر احساسات خالصانه 

 ای که به پات ریختم و تو فقط بازیچه قرارشون دادی هیچوقت نمیبخشمت 
 ری تونستی اینقدر نامرد باشی هان؟؟؟؟چطو

دستامو مشت کردم و باتمام توان به سینه اش کوبیدم:چرا ساکتی 
هان؟؟؟چرا سرم داد نمیزنی چرا تحقیرم نمیکنی چرا دیگه به شیشه ی 

 غرورم ضربه نمیزنی و ترکاشو بیشتر نمیکنی؟؟؟
 هیچی نمیگفت فقط سکوت کرده بود تمام توانم تحلیل رفت همونجا

جلوش روی زانو نشستم سرمو بین دوتادستام گرفتم میون هق هقم گفتم:بد 
کردی هومن.....بدکردی با قلبی که فقط با یاد تو میتپید...بدکردی با زندگی 
کسی که به امید دیدن تو لحظه ها رو میگذروند....تک تک ثانیه های تلخ و 

ا رو بگم و تو بسخت دیشب ارزو میکردم امروز بیام جلوروت بایستم اینا 
جدیت کذبشون کنی بگی دروغه ولی با این سکوتت هستی امروز به نیستی 

تبدیل شد به یه مرده......سکوت کردم دیگه هیچی نمیگفتم فقط اشک 
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میریختم پنج دقیقه ای که گذشت صداشو شنیدم که گفت:موندم بیدار بشی 
ند روزی برو خونه بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم یه کار مهم دارم یه چ

 طاهاشون البته اگه دوست داری......بامکث گفت:خداحافظ.
هق هق ارومم با صدای بسته شدن در اوج گرفت لبخند تلخی بین گریه زدم 

زیر لب گفتم:توقع که نداشتی بمونه خونه پیش تو نه؟؟؟توقع که نداشتی 
ده انت شاالن بشینه و ارومت کنه نه؟؟؟توقع که نداشتی حتی ذره ای نگر

باشه نه؟؟؟...باحال زاری ادامه دادم:اگه چنین توقعاتی داشتی باید بهت 
بگم اشتباه کردی اخه مگه نمیدونی توی اولویاتای زندگی اون ادم تو حتی 

 اخرینشونم نیستی؟؟؟
همونجا روی زمین دراز کشیدم و پاهامو ب*غ*ل کردم چشامو روی هم 

کرخالی کنم هرچند میدونستم گذاشتم و سعی کردم ذهنمو از هرگونه ف
 اصال موفق نمیشم.

. 
رو به مارال گفتم:تو رو خدا دست از سرم بردار مارال چرا نمیذارین تنها 

باشم چرا نمیذارین یه مدت فقط خودم باشم و خودم تورو خدا دست از 
 سرم بردارین.

مارال:هستی جان عزیزم من چطوری برم خونه خودم وقتی تو اینجا تنهایی 
ی میدونم هرلحظه ممکنه به خاطر استرس و فشار زیاد درد معده ات وقت

شدت بگیره و یه بالیی سرت بیاد پاشو بریم خونه ما برو تو اتاق قول میدم 
نذارم کسی مزاحمت بشه.......جلوم روی زمین نشست دستامو توی 
دستش گرفت:توچرا با خودت و زندگیت اینکارا رو میکنی چرا اینقدر 
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ب میدی هستی من دیوونه میشم وقتی میبینم تو اینقدر عذاب خودتو عذا
 میکشی

مگه من جز تو کیو دارم هان؟؟؟بلند شو بیا بریم بذار حداقل نگران 
 سالمتی جسمیت نباشم....

پوزخندی زدم:سالمت جسمی؟؟؟؟جسمم سالم باشه به چه دردم میخوره 
ود با تمام وجوقتی روحم متالشی شده است وقتی باورام نابود شدن وقتی 

نفرت و تنفر رو حس کردم.مارال تو میدونی نفرت یعنی چی؟؟؟هان؟؟؟نه 
 نمیدونی ولی من خیلی خوب میدونم.

نفرت یعنی حس شیده نسبت به من نفرت یعنی حس ایدا نسبت به 
سرنوشتش نفرت یعنی حس من وقتی یه پلیسو تو خیابون میبینم نفرت یعنی 

فرت یعنی حس من نسبت به جاده ی حس من نسبت به گذشته زندگیم ن
شمال نسبت به کانادا و خاطراتش نفرت یعنی حس من نسبت به 

خودم...گریه ام اوج گرفت:یعنی اینقدر ذلیل بودم مارال اینقدر ذلیل و 
حقیر بودم که هومن به خودش اجازه داده ازم سوء استفاده کنه....هق میزدم 

دوروز پیش که انتظار داشتم و توی ب*غ*لش از زندگیم گله میکردم از 
هومن بشینه پیشم و سعی کنه برام توضیح بده چرا اینکارو کرده ولی اون در 

کمال بیرحمی گذاشت رفت بدترین وضعیت ممکن رو پشت 
سرگذاشتم....اینقدر که خودمو توی این خونه حبس کردم نه تلفنی رو 

اب مارالو دیدم جواب دادم و نه دروروی کسی بازکردم امروزم وقتی حال خر
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که چجوری پشت در اشک میریخت نتونستم خودمو متقاعد کنم که 
 همچنان به این اعتصاب ادامه بدم.

از ب*غ*لش بیرون اومدم:برو مارال برو و تنهام بذار میخوام بشینم فکر کنم 
ببینم با خودم چند چندم ببینم کجای کارم اشتباه بوده میخوام گذشتمو 

یلی برای این همه تلخیه زندگیم پیدا کنم بهت شخم بزنم شاید یه دل
 التماس میکنم برو.

سرم رو به مبل تکیه دادم و چشامو بستم صداشو شنیدم که گفت:میرم ولی 
 مواظب خودت باش و چند دقیقه بعد صدای بسته شدن در اومد....

چشامو باز کردم قطره ی اشکمو قبل فروافتادن روی گونم گرفتم تلفنو از 
برداشتم با دستایی لرزون شمارشو گرفتم ولی جمله ی دستگاه  روی میز

 مشرک مورد نظر خاموش میباشد مثل ناقوس مرگ توی گوشم پخش شد.
تلفنو روی میز گذاشتم زیر لب گفتم:خدایــــــا کجایی؟؟؟حواست 

هست صدای هق هق گریه هام از گلویی میاد که تو از رگش به من 
 خدایا دلم بیقراره قلبم دلتنگه خدایا بهشوننزدیکتری پس چرا نمیشنوی؟؟؟

بفهمون تا تو نخوای این روزای لعنتی تموم نمیشه بهشون بفهمون تا اینقدر 
بیقراری نکنن خدایا من دلم تنگه من هومنمو میخوام ولی هومن خودمو نه 

هومنی که منو به خاطر منافع خودش میخواد....خدایا خستم درموندم 
هیچکس جز تو نمیتونه ارومم کنه حاال که خودت تنهام پر بغضم ولی 

نمیخوای کمکم کنی همدممو بهم برگدون ایدامو برگردون تا با حرف زدن با 
 اون کمی ارامش بگیرم....هق هقم با بلند شدن صدای تلفن قطع شد.

 از روی میز برش داشتم:بفرمایید؟؟
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 اال.محمدی:سالم دخترم پیک اومده میگه بسته داری بذارم بیاد ب
پوزخندی زدم چقدر خوب میشد اگه به جای محمدی صدای ایدا در گوشم 

میپیچید حتی اگه برای یه دقیقه باشه با صدای بیحالی گفتم:بله مشکلی 
 نداره.

از جام بلند شدم یه شال انداختم روی سرم...همزمان زنگ در بلند شد به 
 می کرد وسمت در رفتم بازش کردم مرد مسنی پشت در ایستاده بود سال

گفت:بسته دارین....به سمتم گرفتش به محض اینکه بسته رو ازش گرفتم 
گفت:لطف کنین اینجا رو امضا کنید.....طبق خواسته اش امضایی به پای 
برگه های دستش زدم و درو بستم.شالو انداختم روی جالباسی و روی مبل 

 د.ارتا شنشستم نگاهی به بسته دستم کردم با دیدن عنوان روش چشام چه
 دادگاه خانواده......بازش کردم همزمان با اتمام خوندنم در باز شد.

بی توجه بهش دوباره و سه باره نامه رو خوندم امکان نداشت 
 یعنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!

نگاهمو بهش دوختم برای دقایقی نگاهم توی نگاش گره خورد چشاش پر 
شای معنیشو بفهمم ولی چبود از خستگی اشفتگی و چیزی که نمیتونستم 

 من توی اون لحظه فقط و فقط پر بود از ناباوری.
اومد از کنارم رد بشه با صدای لرزون و چشای گریون 

 گفتم:هومــــن؟؟؟!!!
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ایستاد از جام بلند شدم روبه روش ایستادم کاغذو به سمتش گرفتم 
درحالیکه بغض حرف زدنمو دشوار کرده بود به سختی گفتم:این 

 ؟؟؟چیه؟؟؟
نگاهی به کاغذ دستم انداخت بدون هیچ حرفی خواست از کنارم رد بشه 

که مانع شدم و با صدای بلندی فقط به خاطر اینکه از شدت بغض 
نمیتونستم اروم حرف بزنم گفتم:با توام میگم این چیه؟؟؟تو چطور تونستی 

 چنین کاری کنی؟؟؟...فریاد زدم:با توام میگم این چیه؟؟؟؟
با بیرحمی تمام گفت:این واقعیتیه که تو باید قبولش  خیره چشام شد

 کنی...این تاوان دروغه...این سرانجام زندگیه
 که توش نه اعتمادی وجود داره نه صداقتی...سعی کن باهاش کنار بیای. 

دستمو بردم باال با تمام توانم زدم توی گوشش اینقدر محکم که دست 
نم نداد مجدد زل زد توچشام خودم درد گرفت ولی اون حتی صورتشو تکو

گفت:این به تالفیه سیلی که من بهت زدم ولی امیدوارم بار اخرت باشه که 
 اینکارو میکنی چون در غیراینصورت نمیدونم ممکنه چه اتفاقی بیوفته.

بی توجه به حرفش که به تهدید شبیه بود گفتم:چطور تونستی چنین کاری 
یی اوتی یعنی تمام دوستت دارمابکنی؟؟؟یعنی اینقدر نسبت به من بی تف

که هرروز بهم میگفتی دروغ بود....میدونی اینکار یعنی چی هومن 
 هان؟؟؟

این یعنی خط پایان....چطور میتونی تنهایی حکم پایان زندگی ایی رو بدی 
که جونمو پاش گذاشتم فقط به خودت فکرکردی یه لحظه فقط یه ثانیه پیش 

ن چه ضربه ای میزنی ِد لعنتی تو عشقت خودت فکرنکردی با اینکارت به م
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دروغین بود ولی من که باتمام وجود عاشقتم چطوری میتونی اینقدر راحت 
 احساساتمو نادیده بگیری؟؟؟هان؟؟؟

روی مبل نشستم صورتمو ین دستام مخفی کردم و بلند بلند اشک 
 ریختم.....

دی دای بلندستمو با شدت گرفت و از جا بلندم کرد زل زد تو چشام و با ص
گفت:جز اینکار راه دیگه ای هم وجود داره؟؟؟اره هستی راه دیگه ای وجود 

داره؟؟؟تو فکرمیکنی من خوشم میاد همه بگن هومن رضائی با اون همه 
ادعاش طالق گرفت اره؟؟؟نه خانوم منم دوست ندارم داستان زندگیم نقل 

 هستی بفهم و هر شب بین یه خانواده باشه ولی راه دیگه ای جز این نیست
 درک کن که این راه برای دوتامون بهترین راهه. 

میون حرفش اومدم:برای هردوتامون نه....فقــط برای تو....چون تو یه 
دوست داشتن ظاهری داشتی ولی من واقعا دوست داشتم و دارم توی این 

دوروز من حتی یه ثانیه هم به جدایی فکرنکردم فقط منتظر یه حرکت از 
بودم تا همه کاراتو ببخشم و دروغاتو نادیده بگیرم تا بتونیم یه بار جانب تو 

دیگه کنارهم شاد باشیم......هومن اینکارو نکن زندگیمونو اینطوری نابود 
نکن بیا یه فرصت دیگه به هم بدیم اخه لعنتی مگه زندگی و دوست داشتن 

 کشکه که اینقدر راحت از جدایی حرف میزنی؟؟؟
اختم صداشو شنیدم:به من نگاه کن هستی.....باتوام میگم سرم رو پایین اند

به من نگاه کن....دستشو زیر چونم گذاشت و سرم رو باالاورد برای لحظه 
ای فقط در سکوت به چشای اشک الودم خیره شد یادمه همیشه میگفت 
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چشمات وقتی اشکین خیلی معصوم به نظر میرسن با صدای ارومتری 
ونم زندگی کشک نیست و قسم میخورم قصدم نسبت به قبل گفت:من مید

بازی کردن با احساسات تو نبوده و نیست برای همین میگم باید جدا بشیم 
 چون نمیخوام احساساتت بازیچه قرار بگیرن...

منو تو حتی اگـــه بخوایم دیگه نمیتونیم درکنار هم زندگی کنیم میدونی 
ون احترام بین خانواده چرا؟؟؟چون همه نبایدهامون تبدیل به باید شده چ

هامون از بین رفته چون اعتماد بین خودمون از بین رفته....میتونی تضمین 
کنی از این به بعد هرزمان که من تو رو با مهرداد میبینم تصورم راجب بهت 

نامربوط و بی ربط نشه میتونی تضمین کنی از این به بعد مثل قبل بتونم 
رو بدم میتونی تضمین کنی حاال که بهت اجازه رفت و امد در هرساعتی 

 واقعیتو فهمیدی مانع پیشرفتم نشی هان میتونی؟؟؟؟
نه نمیتونم تضمین کنم ولی میتونم کاری کنم که هیچ احتیاجی به تضمین  -

وجود نداشته باشه میتونیم بریم جایی زندگی کنیم که نیازی به توضیح 
اصال اگه الزم باشه من درمورد رفت و امد من و مالقاتم با مهرداد نباشه 

حاضرم به خاطر تو از همه چیزم بگذرم حتی حاضرم از کارکردن تو 
 بیمارستانم صرف نظر کنم هومن من پول و کارو بدون تو نمیخوام تو....

میون حرفم اومد:ولی من مثل تو نیستم برای من پیشرفت در کار در اولویت 
حرفا ادامه نده بذار بعد از هرچیزی قرار داره تو هم بیشتر از این به این 

 طالق اگه روزی به یادت افتادم همون هستی مغرور توی ذهنم زنده بشه..
نگاهشو به چشام دوخت:روز طالق چهارروز دیگست امیدوارم بیای و 

بیشتر از این این قضیه رو کشش ندی.....تااون روز من میرم که نه تو اذیت 
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شر این زندگی کوفتی راحت بشی نه من.....بذار دوتامون زودتر از 
 بشیم....باکمی مکث گفت:امیدوارم بتونی درکم کنی...خداحافظ.

از جلوی چشای پر اشکم عبورکرد  دورتر و دورتر تا اینکه کامال ناپدید شد 
 و صدای بسته شدن درو شنیدم.

روی زمین افتادم برگه درخواست طالق دقیقا جلوی چشمم بود نگاهم به 
فتاد پنج روز پیش یعنی حتی قبل از اینکه بفهمه من تاریخ درخواستش ا
 همه چیو فهمیدم...

از جام بلند شدم نگاهی به اطرافم کردم در یک حرکت آنی گلدون روی 
میزو برداشتم و به طرف دیوار پرت کردم و بعد از اون هرچیزی که به دستم 

 طرافمامیرسید رو پرت میکردم جنون بهم دست داده بود وقتی تقریبا هرچی 
بود رو شکستم ناتوان روی زمین افتادم عصبی بودم ولی فریاد نمیزدم پراز 

بغض بودم ولی هق نمیزدم دلگیر بودم ولی کفر نمیگفتم...فقط سکوت 
 کرده بودم.

جویباری از خون روی زمین راه گرفت نگاهی به دستم کردم زخم عمیقی 
لن گذاشتم برداشته بود سرم رو روی سرامیکای سرد و سخت کف سا

چشمه اشکم چرا خشک نمیشد قبل از اینکه چشام روی هم قرار بگیرن زیر 
عشق ناخود اگاه می آید... برای امدنش از کسی اجازه لب به ارومی گفتم:

نمیگیرد انقدر اهسته می اید که هیچ کس متوجه امدنش نمیشود...هرچه 
هر چه بیشتر مقاومت نشان دهی برای زمین زدنت مصمم تر میشود...

مغرور تر باشی بیشتر برای بدست اوردنت تالش میکند و ناگهان وقتی به 
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خود می ایی میبینی تمام وجودت را با خود عجین کرده است و با هر بار 
نفس کشیدنت انرا احساس میکنی...تک تک سلولهایت زمزمه عاشقی سر 

 میدهند و انجاست که سخت ترین ضربه را به تو میزند و تو را تنها
میگذارد...واین است که داستان زندگیت میشود:گریان تر از 

گریان........همزمان با قرارگرفتن چشام روی هم همه چیز برام رنگ 
 باخت.

حکایت من...حکایت کسی بود که عاشق دریا بود ولی قایق نداشت 
ما زجر کشید ا  دلباخته سفر بود اما همسفر نداشت حکایت کسی بود که

اشت اما ناله نکرد گریه کرد اما اشک نریخت حکایت من زجه نزد زخم د
تا همه ی صداها را   حکایت کسی بود که پر از فریاد بود اما سکوت کرد

 بشنود....

. 
چشامو باز کردم نور شدید اتاق باعث شد دستمو روشون بذارم با باالاوردن 
دستم سوزشی رو حس کردم با تعجب نگاهی به دستم انداختم سرم بهش 

 صل بود و دورش باندپیچی شده بود....و
با شنیدن صدای داداش سرمو به سمتش برگردوندم لبخند تلخی زد و 

 گفت:بهتری؟؟؟
این لبخند تلخ و لحن پراز درد باعث شد به یادبیارم تموم اون چیزی رو که 

برای لحظه ای فراموش کرده بودم مارال اومد نزدیک تختم همزمان با 
 قطره ی اشکش گفت:چیکارکردی با خودت خواهری؟؟؟فروافتادن اولین 
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نگاهمو به نوشین خانوم و اقاکامیار دوختم که با شرمندگی بهم چشم 
 دوخته بودن با ناتوانی گفتم:خوبم...لباسام کجاست میخوام برم خونه.

 مارال:باید صبرکنی دکتر بیاد معاینه ات کنه ببینه مشکلی وجود ندا...
 ی وجود نداره...لطفا لباسامو بیار برام.میون حرفش اومدم:مشکل

داداش:هستی جان برای اینکه بتونی سوء تفاهمی که بین خودت و هومن 
 بوجود اومده رو حل کنی باید سالم باشی پس لطفا لجبازی نکن...

روی تخت نشستم چشم دوختم به داداش:دیگه نیازی نیست رفع سوء 
 تفاهم کنم فکرمیکنم همتون اینو بدونین.

نوشین خانوم به سمتم اومد با همون نگاه شرمنده گفت:هستی جان من 
 میدونم که همه ما درحق تو بدکردیم ولی 

ازت خواهش میکنم بزرگی کن و ببخش من میدونم کاری که ما در حق تو 
کردیم غیرقابل بخششه ولی تو نباید اینقدر زود درخواست طالق بدی و یه 

 زندگی رو ازهم بپاشی.
خی زدم: مثل اینکه همتون اشتباه متوجه شدین درخواست طالقو لبخند تل

من ندادم نوشین جون از جانب هومن بوده........همشون بهم خیره شدن با 
 لحن محکمی ادامه دادم:ولی من عملیش میکنم.

مارال روی صندلی نشست داداش طاها سرش رو پایین انداخت اقاکامیار به 
 دیوار تکیه داد. من خیره شد و نوشین خانومم به

با عصبانیت و کالفگی سرمو از دستم به ارومی جداکردم تا بهونه دستشون 
 ندم.
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ازجام بلند شدم سرم گیج شد ولی به روی خودم نیاوردم خودمو به 
جالباسی رسوندم و لباسامو از سرش برداشته و تنم کردم به سمت در 

ن رای به چنگ گرفتخروجی رفتم قبل از اینکه از در خارج بشم گفتم:من ب
زندگیم جنگیدم داداش ولی موفق نشدم.حاال میخوام برای برگردوندن 

 غرورم بجنگم.
به سمتشون برگشتم:این اخرین باریه که اینو میگم...من برای به چنگ 

گرفتن این زندگی غرورم شخصیتم وباورامو نابودکردم ولی موفق نشدم ذره 
ه دم ولی بازم نتونستم زندگیمو بذره خورد و کوچیک شدم تحقیروتوهین شنی

روال عادی برگردونم از این به بعد میخوام درست مثل شش سال پیش فقط 
برای حفظ غروری بجنگم که باید از نو بسازمش و ایمان دارم که میتونم از 

نو بسازمش..نگاهی به هر چهارنفرشون انداختم و از اتاق بیرون اومدم 
ی خودمو به محوطه بیمارستان رسوندم و دستمو از دیوار گرفتم و به سخت

 سوار تاکسی شدم.
سرم رو به پشت صندلی تکیه دادم یعنی این واقعا اخر خط من و هومنه 

صداش توی ذهنم زنده شد:برای من پیشرفت در صدر اولویتای زندگیم قرار 
داره....چشامو بستم تا مانع فروافتادن اشکام بشم صدای راننده رو 

 خانوم؟؟؟؟شنیدم:کجا برم 
کمی فکرکردم امروز یکشنبه بود فقط تا پنج شنبه زمان داشتم باید این چند 

روز باقیمونده رو توی خونه خودم بگذرونم باصدای لرزونی ادرس خونه رو 
 دادم و درسکوت به بیرون خیره شدم.

 روز بعد)سه شنبه شب(3
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صمیم به ت یه پیش بند از داخل کشوی کابینت برداشتم و بستم از دیروز که
تمیزکردن خونه گرفتم به سختی کارکردم از تمیزکردن خونه تا تغییر 

دکوراسیون همشو تنهایی انجام دادم االنم فقط شستن همین چند تیکه 
ظرف مونده اعتراف میکنم که کمرم واقعا در حال شکستنه.....شیرابو باز 

ن کردم و مشغول شستن ظرفا شدم حاال که سرنوشت اینه که از هوم
جدابشم میخوام اخرین کارایی که درتوان دارم رو براش انجام 

بدم.....چندین مدل غذا براش درست کردم و گذاشتم داخل یخچال همه 
خونه رو براش مرتب کردم و دکوراسیونم تغییردادم که یکنواختی اذیتش 

 نکنه......
تک تک صحنه های دیروز جلوی چشمم زنده شد...داشتم گردگیری 

که زنگ در به صدا دراومد نوشین جون و اقاکامیار و کامران به میکردم 
همراه داداش و مارال بودن...سینک خالی ظرف باعث شد متوجه بشم تمام 
ظرفا رو شستم شیر ابو بستم و روی صندلی میزناهارخوری نشستم دستامو 

روی میزگذاشته و سرم رو روشون قرار دادم چشامو بستم و تمام گفته های 
 ز درذهنم زنده شد.دیرو

دروکه باز کردم و دیدمشون تعارفشون کردم داخل....به سمت اشپزخونه 
 اومدم تا براشون چای بریزم که نوشین 

خانوم مانع شد اومد به سمتم دستمو گرفت و گفت:نیومدیم اینجا چای 
 بخوریم اومدیم تا باهات صحبت کنیم.

 بفرمایید گوش میکنم. -
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گفت:هستی جان عزیزم اومدم ازت خواهش  نگاهشو به چشام دوخت و
کنم هومنمو ببخشی من میدونم که تو این چند روز بدی رو درحقت تموم 

کرده ولی ازت خواهش میکنم ببخشش و یه فرصت دیگه به خودتون بده به 
خدا حیفه مگه شما چی کم دارین که میخواین به این راحتی زندگیتونو ازهم 

حبت میکنم مجبورش میکنم بیاد ازت بپاشین...من خودم با هومن ص
 معذرت خواهی کنه ولی قبل اینکار میخوام مطمئن بشم که تو میبخشیش.
دست سردشو بین دودستم گرفتم لبخندی زدم و گفتم:نوشین جون دارین 

میگین هومنو مجبور میکنین بیاد عذرخواهی کنه یعنی حتی خودتونم ایمان 
مه این زندگی نداره...قسم میخورم که دارین که هومن دیگه عالقه ای به ادا

برای من عذرخواهی کردن یا نکردن هومن هیچ اهمیتی نداره توی کل 
زندگیم از یه چیز متنفر بودم اینکه سربار باشم و دیگران بخوان بهم ترحم 

 کنن....
زل زدم تو چشاش:نخواین که با این کار حس سربار بودنم بهم دست بده 

کنم که چنین چیزیو ازم نخوا...من در طی عبور مامان....ازت خواهش می
از مسیرهای زندگی یه چیزیو خوب یادگرفتم اونم اینه که قسمت هرچیزی 

که باشه همون اتفاق میوفته قسمت این بود که من به خاطر ترک کردن یکی 
از بهترین همدمای زندگیم با اقاکامیار اشنا بشم و در اخرین جلسه پسرشو 

..قسمت این بود که همون شب پسرشو توی خونمون توی مطبش ببینم.
ببینم و بفهمم که بهترین دوست و شریک داداشمه...قسمت این بود که 

عاشق بشم و هرچی که دارم در راه رسیدن به عشقم اهدا کنم همه چیز من 
غرورم بود که برای رسیدن به این عشق ازش صرف نظرکردم....قسمت این 
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ر و پدر و برادر پیدا کنم حتی اگه فقط برای کمتر از بود که من دوباره یه ماد
دوسال باشه مهم اینه که تونستم دوباره طعم داشتن خانواده رو 

بچشم....واالن قسمت اینه که از هومن جدا بشم نخوا که جلوی قسمتم 
بایستم چون من میدونم سرانجام مقابله کردن با تقدیر چیزی جز نابودی و 

 ا تمام وجودم چشیدم....شکست نیست من اینو ب
منو ببینین نوشین جون.....نگاهشو که پایین انداخته بود بهم دوخت 

لبخندی زدم و گفتم:مرسی که تو این مدت باعث شدین حس کنم مادر 
دارم مرسی که بودین و بابودنتون بهم ارامش دادین....یه عذرخواهی بابت 

ماواقعا جایگاه مادرو حرفای اون روز بهتون بدهکارم و میخوام بدونین ش
 داشتین برام من هیچوقت فراموشتون نمیکنم قول میدم.

امروز اخرین روز مالقات من و شماست به عنوان یه دختر ازتون خواهش 
میکنم نه روز طالق من از هومن و نه روزای قبل و بعدش دیگه به دیدنم 

ش  نیاین و کاررو برام سخت تر نکنین و یه چیز دیگه...ازتون خواه
میکنم... اولین قطره اشکم فروافتاد:ازتون خواهش میکنم دعام کنین چون 

میخوام راه سختیو درپیش بگیرم ازنو شروع کردن خیلی سخته دعا کنین 
بتونم از زیر این بار سنگین سالم بیرون بیام......سرم رو روی شونش 

ا ارامش ب گذاشتم و گفتم:دعای خیرتون رو بدرقه راه دخترتون کنین تا بتونم
 برم دنبال سرنوشتم.

به خودم که اومدم دراغوشش بودم شونه های لرزونش نشون میداد داره گریه 
میکنه باصدای گرفته ای گفت:بهم الهام شده بود که قراره یه اتفاق بد بیوفته 
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ولی نمیدونستم این اتفاق اینقدر خانمان سوزه....اگه تو اینطور میخوای من 
بگم با وجود اینکه میدونم بعد از جداشدن تو از هومن دیگه نمیتونم چیزی 

زندگیم خیلی تلخ میشه ولی باشه عزیزم همون کاریو میکنم که تو میخوای 
شاید به این روش بتونم ظلمیو که درحقت کردم جبران کنم....و اینکه 

میخوام بدونی همیشه چه قبل از این ماجراها و چه بعد از طالقت از هومن 
بدرقه ی راهته امیدوارم موفق باشی.....بغض مانع شد ادامه دعای خیرم 
 حرفشو بزنه.

به سمت اقاکامیار رفتم:یه بزرگی میگه گذشته هایت را ببخش زیرا آنان 
همچون کفشهای کودکی ات نه تنها برایت کوچکند بلکه تو را از گام 

 برداشتن های بلند باز میدارد.
جلسه ای که اومدم پیشتون برای یادتونه پدرجون این جمله رو اخرین 

 گرفتن پروندم بهم گفتین از همون
روز تا االن این جمله همیشه درذهنم حک شده اگه من االن تونستم دراین 

جایگاه بایستم نیمیشو مدیون شمام شمایی که با تک تک صحبتات امید 
زندگی مجددو در زندگی بی هدفم تابوندی....شما بهترین روانشانس 

و پدری هستی که تابحال دیدم خوشحالم که سرنوشت جوری پدرشوهر 
برام رقم خورد که باهاتون اشنا شدم و امیدوارم منم تونسته باشم براتون یه 

عروس خوب نه بلکه یه دخترخوب باشم....لبخندی زدم و گفتم:اگه امروز 
با وجود اندوهی که توی قلبم پنهوونه دارم لبخند میزنم مدیون حرفای 

که ازم یه هستی محکم و استوار ساخت ازتون ممنونم که همیشه  شماهستم
 باهام مهربون بودین....
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به خودم که اومدم در اغوش پدرانش بودم به ارومی زیر گوشم گفت:تا دنیا 
دنیاست مدیونتم باباجون بعنوان یه انسان نه بلکه بعنوان یه پدر درحقت 

انیکه احساس تنهایی کردی بدکردم امیدوارم ببخشیم و میخوام بدونی هرزم
میتونی بیای مثل دوتا دوست نه بلکه مثل دوتا غریبه اشنا باهم حرف بزنیم 

تا شاید بتونم با معجزه ی کلمات ارومت کنم...امیدوارم خوشبخت و 
سعادتمند بشی و بتونی محکم و استوار به زندگیت ادامه بدی 

 ن بادا بلرزه... باباجون...یعنی من مطمئنم تو بیدی نیستی که به ای
ازاغوشش بیرون اومدم در ذهن زمزمه کردم:پشت ای بغض بیدی نشسته 

 که خیال میکرد به این بادها نمیلرزد.
به سمت کامران رفتم لبخندی زده و گفتم:خب داش کامی خودمون 

 چطوره؟؟؟؟
 سرش رو پایین انداخت زیر لب به ارومی گفت:شرمندم زن داداش.

شی من باید شرمنده باشم که دارم رفتنی میشم ولی تو نباید شرمنده با -
 نتونستم یه خانوم مناسب برات پیدا کنم.

 لبخندتلخی زد:زن داداش واقعا هیچ راهی نداره که دوباره از نو شروع کنی.
 یه جاهایی پایان یعنی شروع دوباره میخوام یه قولی بهم بدی کامران. -

فتم:اگه یه روزی داداشت خواست پرسشگرانه نگام کرد بغضمو کنار زده و گ
یه زن داداش دیگه بیاره خونه کمکش کن یه انتخاب درست داشته باشه در 
ضمن سعی کن کاری کنی ازخونواده ای زن بگیره که یه دختر دیگه هم برا 

خودت داشته باشن داری بو ترشی میگیری دیگه....و اینکه هروقت 
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همیشه بیادته....مراقب  احساس تنهایی کردی بدون یه خواهر داری که
نوشین جونم باش بعد از این ماجرا ممکنه یکم طول بکشه تا حالش خوب 
بشه تنها خواهش جدیم ازت همینه که تا زمانیکه سالمتیشو کامال بدست 

 نیاورد به هیچ عنوان تنهاش نذاری باشه؟؟؟
تا بحال به هیچ کس نگفتم چشم ولی شما با همه فرق داری....چشم  -

 یدم.....لبخندی زدم و سکوت کردم.قول م
سرم رو از روی میز برداشتم و اشکامو پاک کردم.....پیش بندو باز کردم 

ازجام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم در راه نگاهی به ساعت انداختم 
 دوازده شب فقط هشت ساعت دیگه وقت داشتم.

م رفتوقتی مطمئن شدم همه چیز امادست به سمت اتاق خواب مشترکمون 
البوم عکسامونو از داخل کمد برداشتم و روی تخت نشستم همزمان 

ازداخل گوشیم یه اهنگم پلی کردم و مشغول ورق زدن خاطرات شیرین 
 گذشتم شدم.

پر از یادتوام پرخاطره.....عکس اول متعلق به روزی بود که باهم رفته بودیم 
شی و م بستنی فروخرید حلقه اونروز به پیشنهاد هومن بعدازخریدحلقه رفتی

دوتا بستنی خریدیم و تصمیم گرفتیم به جای نشستن توی بستنی فروشی 
کمی قدم بزنیم وسط راه رفتنمون من پام گیرکرد به یک سنگ نزدیک بود 
بخورم زمین هومن ازپشت محکم گرفتم وقتی به سمتش برگشتم بادیدن 

بستنیو لبخندمرموز روی ل*ب*ش اینقدر هول شدم که نفهمیدم چیشد و 
زدم درست وسط بینیم هومن از شدت خنده نمیدونست چیکارکنه توی 
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همون حین یه پسربچه ی کوچیک که عکاسی میکرد ازمون عکس گرفت و 
 اون صحنه رو برای همیشه برامون موندگارکرد.

چشام هرشب از نبودت پره....عکس دوم مربوط به سومین روز ازدواجمون 
ودیم سیرک اینقدر اون شب خندیدیم که بود توی این عکس باهم رفته ب

 تامدتها وقتی یادش میفتادم مجددا لبخندروی ل*ب*م مینشست.
اگه قلب من واست میزنه....به همین ترتیب عکسها رو رد کردم تا رسیدم به 

عکسای ماه عسلمون توی هلند بادیدنشون اشک چشامو پرکرد و بغض 
بهترین روزای زندگیمو رقم بیرحمانه گلومو سد کرد....اون سفرچندروزه 

 زد..
اگه بی چشات دلم میشکنه.....زندگی درکنارکسیکه دنیام به بودنش وصل 

بود...من توی اون سفربه معنای واقعی خوش بودم رفتارهومن باهام درست 
مثل یه پرنسس بود نه تنها توی اون سفربلکه درتمام این چندسال هیچ زمان 

 دن بهم دست بده.نذاشت به هیچ دلیلی حس ضعیف بو
خداحافظ تو با اینکه هنوزم میمیرم برات...عکسابه ترتیب رد میشد و بغض 

 من بزرگ و بزرگتر...
سخته حتی ازجون دادن دردناک تره.....بادیدن عکس کناردریامون و بابه 

یاداوردن اون روز دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و بابلندترین صدای 
 ممکن بغضمو شکستم...
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افظ تو میسوزوندم اتیش خاطرات....خواننده باهرجمله ی اهنگ خداح
داشت وجودمو به اتیش میکشید و سختیه مسیری که درپیش داشتمو به 

 رخم میکشید.
 خداحافظ تو تا قلبم به تنهایی عادت کنه

 تا اشکم به چشمام خ*ی*ا*ن*ت کنه
 خداحافظ تو خداحافظ تو....

ک خاطراتم داشتم جلوی چشام زنده قرارمون نبود تنها بری تو....تک ت 
میشد و یه صدائیم دائما توی گوشم زمزمه میکرد ازفردا باید اتیش بزنی 

 تمام این خاطرات شیرین تر از عسلتو.
 قرارمون نبود بی تو بمونم
 قرارمون نبود فاصله باشه

 قرارمون نبود بی تو بخونم
 خداحافظ تو با اینکه هنوزم میمیرم برات
 خداحافظ تو میسوزوندم اتیش خاطرات 
 خداحافظ تو تا قلبم به تنهایی عادت کنه

 تا اشکم به چشمام خ*ی*ا*ن*ت کنه
دیگه نمیتونستم ادامه بدم البوم عکسو کنارگذاشتم اهنگ همچنان داشت 

 پخش میشد و اشکامو شدید ترمیکرد.
 ین خونهازجام بلندشدم به سمت کمد رفتم تااخرین یادگاریهامم ازتوی ا

جمع کنم..چمدونمو از زیر میز برداشتم و روی تخت گذاشتم تمام لباسامو 
از داخل میز توی چمدون چیدم....با دیدن هرکدوم از لباسا یه خاطره برام 
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زنده میشد و نفس کشیدنو برام سخت تر میکرد.....به سمت کمد هومن 
دیل هق تبرفتم با باز شدن کمدش بوش توی فضا پیچید گریه ام به هق 

شد....سرم رو بین لباساش فروکردم و اشک ریختم قلبم داشت از شدت 
 غم تیکه تیکه میشد 

باتمام توانم فریادزدم:خدایـــا غلط کردم خدایا ببخش خدایا من طاقت این 
دوریو ندارم هومنمو بهم برگردون چطوری باید دل از مردی بکنم که تمام 

ه میشه اخ خدا چشام داره کور میشه از زندگیمه.....اخ خدا قلبم داره پار
شدت اشک گلوم داره پاره میشه از شدت بغض خدایا به معجزه ات نیاز 

دارم قسمت میدم به حق تمام مقربین درگاهت کمکم کن بتونم از زیر بار 
 این مشکل سالم بیرون بیام...خدایا هستیتو دریاب که داره نابودمیشه.

 و از کمدش بیرون کشیدم مثل یک شیباعجزودلشکستگی یکی از لباساش
مقدس تاش کردم و گذاشتم داخل چمدون.....رفتم سراغ کشو....البوم 
عکسای شب عروسیمونم عالوه برسایر عکسا،همه هدیه هایی که برام 

خریده بود ساعت نقره ای که از اولین سفرکاریش برام خریده بود گردنی 
شتم و سریع داخل چمدون تولدم که رنگ چشام بود همه و همه رو بردا

گذاشتمشون دیدن یکی دیگه از عکسای البوم برابر بود با مرگ باقیمانده 
 احساسم.

به خودم که اومدم اتاق تقریبا خالی شده بود به سمت تخت رفتم روبالشتی 
بالشت هومن رو دراوردم عطرشو با تمام وجود به ریه هام منتقل کردم و بعد 

مراه البوم تصاویر از سایر وسایل جدا کردم و روبالشتی و پیراهنشو به ه



 681 انیتر از گر انیگر

گذاشتم داخل یه نایلون و محکم بستمش..اینم از اخرین غنیمتی که عشق 
برای هستی به یادگار گذاشت. نگاهی به ساعت کردم چرا اینقدر امشب 

ساعت زودمیگذشت مثل اینکه عقربه ها هم دوست داشتن سریعتر نابودی 
اغو خاموش کردم و روی تخت دراز کشیدم روح و احساسمو ببینن....چر

تااین چندساعت باقیمونده رو با یاد خاطراتی که توی این اتاق داشتم 
 بگذرونم.

 فصل پانزدهم:اخر جاده عاشقی.
با دستایی لرزون در ماشینو باز کردم و پیاده شدم نگاهم به تابلوی باالی 

 مجتمع افتاد.....دادگاه خانواده.
زش کردم سعی کردم محکم باشم هه از درون شروع به لر

محکم....باقدمهایی به ظاهر استوار ولی از درون فروپاشیده به سمت در 
ورودیش حرکت کردم...قبل از اینکه پامو روی اولین پله بذارم صدای 

 اشنایی از پشت سر اسممو خطاب قرار داد:هستی....
 مثل منبه سمتش برگشتم به ظاهر اشفته اش نگاهی کردم اونم درست 

 سراندرپا مشکی پوشیده بود به سمتش 
 رفتم روبه روش ایستادم مجدد صداشو شنیدم:چه سروقت....

زیر لب چیزی گفت که بدلیل اروم بودن صداش نشندم ولی یه جورایی 
 شبیه این بود:انگاری تو هم خیلی بدت نمیومده.....

 ...درسکوت فقط بهش خیره شدم:بیا بریم داخل االن نوبتمون میشه
قبل از اینکه ازجلوم رد بشه گفتم:فقط یه سوال ازت دارم میتونی به حرمت 

 یه سال و نیم زندگی جواب یه سوالمو بدی؟؟؟
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 برگشت سرجاش نگام کرد:بپرس.
چرا درمورد شغلت بهم دروغ گفتی چه فرقی میکرد که من بدونم پلیسی  -

 یا ندونم.
گفته باشم که من اهل باکمی مکث گفت:فکر کنم یه بار دیگه هم اینو 

شهرت و مقام نیستم به همین دلیلی ترجیح میدم شغلم مخفی بمونه دلیلش 
فقط همین بود....حاال بیا بریم تا دیرنشده...... پوزخند زدم زیر لب به 

ارومی جوری که فقط خودم بشنوم گفتم:چقدر عجله داری یعنی اینقدر 
 پشت سرش راه افتادم. سربار بودم؟؟؟درجواب فقط یه لبخند تلخ زده و

. 
درجواب به قاضی که سعی داشت متقاعدمون کنه برای ادامه زندگی 

 گفت:طالقمون توافقیه جناب قاضی 
 هیچکدوممونم هیچ شکی در تصمیمون نداریم لطفا مراحلشو انجام بدین.

 قاضی رو به من:نظر شما هم مثل ایشونه دخترم؟؟؟
زی بود که نمیتونستم بخونم با نگاهی به هومن انداختم توی چشاش یه چی

صدایی که سعی میکردم لرزششو مخفی کنم گفتم:بله جناب قاضی حق با 
 ایشونه.

 قاضی با تاسف سری تکون داد رو به هومن گفت:مهریه خانوم؟؟؟؟
همین االن تماما پرداخت میکنم....ازجاش بلند شد به سمت قاضی  -

قبل اینکه به دست قاضی رفت دست کرد داخل جیبش یه چک اورد بیرون 
 بده ازجام بلند شدم باصدای محکمی گفتم:مهرمو بخشیدم جناب قاضی.
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به سمتم برگشت باتعجب گفت:بخشیدی؟؟؟یعنی چی هستی منظورت 
 چیه؟؟؟ 

بی توجه به سوالش رو به قاضی گفتم:مهر حق منه من باید درموردش 
 تصمیم بگیرم تصمیم منم اینه میخوام مهرمو ببخشم.

 بله کامال. -مئنی دخترم.؟؟؟؟ مط -
اومد جلوم ایستاد:این مسخره بازیا چیه داری در میاری وظیفه ی منه که 

 مهرتو پرداخت کنم.
نگاه دلخورمو دوختم توی نگاهش:تو اصال ادم وظیفه شناسی نیستی هومن 

سعی نکن خودتو وظیفه شناس جلوه بدی......خودتم خوب میدونی 
کسی نمیرم پولت پیش کش خودت و  جونمم بدم زیر دین و منت

 ارزوهات...
خواست چیزی بگه که صدای قاضی مانع شددرحالیکه سرش روی برگه 

 های جلوی دستش بود پرسید:باردار نیستی؟؟؟؟
نگاه هومن خشک شد روم بغضمو کنار زدم نتایج ازمایشاتو گذاشتم جلوی 

 قاضی و گفتم:خیر...
خت ازمایشی که نشون میداد حامله قاضی نگاهی به برگه های ازمایش اندا

 نیستم.
درد معده امم بیشتر شده بود،ولی اینروزا دیگه هیچی برام مهم نیست بی 

 ارزشترین چیز روی دنیا فعال سالمتی و 
جونمه ارزوی قلبیمه که زودتر این زندگیه کوفتی تموم بشه....صدای قاضی 

 مانع شد به تفکراتم ادامه بدم:
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جا رو امضا کنید فقط امیدوارم هیچوقت پشیمون بسیار خب بیاین این
 نشین.

اول هومن رفت جلو خودکارو برداشت قبل از اینکه امضا کنه کمی مکث 
کرد به سمتم برگشت و زل زد توی چشام گویا میخواست با چشاش چیزیو 

 بهم بفهمونه ولی حیف که من عاجز بودم از خوندن چشاش...
ای برگه ها رو امضا کرد حاال نوبت خیلی زود ازم چشم گرفت و سریع پ

من بود به سمت اوراق رفتم خودکارو از روی میز برداشتم نگاهی به برگه ها 
انداختم قطره ی اشکم روی میز افتاد خیلی سریع پاکش کردم نفس عمیقی 

کشیده و در یک حرکت خیلی سریع هرجایی که قاضی نشون داد رو 
کردم قلبم از جا کنده شد درتمام  امضازدم....اخرین امضا رو که زدم حس

این مدت سنگینی نگاهشو حس میکردم ولی حتی یه بارم نگاهش نکردم 
چون میدونستم اگه نگاش کنم محاله بتونم طبق خواستش عمل کنم به 
سمت صندلی رفتم کیفمو از روش برداشتم رو با قدمهایی بلند از اتاق 

 بیرون اومدم.
و به سمت درخروجی رفتم به محض بیرون به سرعت از اتاق بیرون اومدم 

اومدن از اون مکان نحس بارون به شدت به صورتم برخورد کرد بی توجه 
پله ها رو دوتا دوتا رد کردم قبل اینکه کامال پله ها رو طی کنم صداشو 

 شنیدم:هستی یه لحظه صبر کن لطفا...
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 نداختایستادم اما برنگشتم اومد ایستاد جلوم نگاهی به چشای خیسم ا
ولی خیلی زود نگاهشو دزدید با صدای گرفته ای گفتم:چیز دیگه ای هم 

 مونده که بخوای بگی؟؟؟
اره....میخوام به عنوان اخرین حرف بهت بگم همه چیز اونجوری نیست  -

که تو میبینی امروِز ما نتیجه ی سادگی دیروز ماست....و اینکه امیدوارم 
 رای همیشه.بتونی منو ببخشی.....خداحافظت....ب

اینو گفت و بدونیکه منتظر گفتن حرفی از جانب من باشه رفت منم پشتمو 
 بهش کردم و به سمت ماشین رفتم

)توصیف این صحنه:هردوشون پشتشون به هِمه(قطرات اشک روی صورتم 
راه پیدا کردن زیر لب با صدای بغض الودی گفتم:کاش چون پاییز 

چون پاییز خاموش و مالل انگیز بودم....کاش چون پاییز بودم...کاش 
بودم....برگهای ارزویم یکایک زرد میشد افتاب دیدگانم سرد 

میشد....اسمان سینه ام پردرد میشد....ناگهان طوفان اندوهی به جانم 
چنگ میزد اشکهایم همچو باران دامنم را رنگ میزد....وچه زبیا بود اگر 

عری در چشم من میخواند پاییز بودم وحشی و پرشور و رنگ امیز بودم شا
 شعری اسمانی....درکنار قلب عاشق شعله میزد  در شرار اتش درد نهانی....
نغمه من....همچو اوای نسیم پرشکسته عطر غم میریخت بر دلهای خسته 

 پیش رویم چهره ی تلخ زمستان جوانی 
پشت سر.....اشوب تابستان عشقی ناگهانی...سینه ام منزلگه اندوه و درد و 

گمانی....کاش چون پاییز بودم..کاش چون پاییز بودم.)کاش چون پاییز بد
 بودم...فروغ فرخزاد(
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. 
با سرعت وحشتناکی میروندم صدای ضبطو زیاد کردم تا شاید صدای هق 

 هقم توی صدای خواننده گم بشه....
 خواننده با هربیت شعرش اتیش به قلبم میزد.(

)هق هقم اوج گرفت حالم غیر بهم گفتی خداحافظ تو رو دیگه نمیخوامت
 قابل توصیف بود فریاد میزدم و اشک میریختم(

بهت قول میدم از امروز دیگه هیچوقت نمیپامت)فریاد زدم:خــــــــدا 
 هستی؟؟؟؟؟میبینی؟؟؟؟میشنوی؟؟؟؟؟(

بهم گفتی تو این روزا ازت من میگذرم اسون.)خدایــــا دارم دیوونه میشم 
اگه االن معجزه اتو نشونم ندی تا اخر عمر دیگه اگه هستی خودتو نشون بده 
 هیچ احتیاجی بهش ندارم(

ببین ذرات عشقم رو همه حل شد توی بارون...)خدایـــــا این عشق داره 
ذره ذره هستیو اب میکنه خدایــــا به جرم کدوم گ*ن*ا*ه باید اینقدر 

 بسوزم؟؟؟؟هااااااااااااااااااااان باتوام؟؟؟؟(
اسون بود چشات امشب چه اروم بود...)خدایـــــا بدون خداحافظ چه 

 هومن دنیاتو نمیخوام قسمت میدم همینجا نفسامو قطع کن(
پیچیدم توی یک فرعی توی یک خیابون خیلی خلوت از ماشین پیاده 

 شدم...
ولی انگار که عشق من مثل جغد روی بوم بود.)خدایـــــا باتوام تا جوابمو 

 الن میخوام بودنتو حس کنم داری میشنوی؟؟؟؟(ندی ول کن نیستم من ا
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خداحـــافظ.....خداحـــافظ...خداحـــافظ..)دستامو روی گوشم 
گذاشتم:نــــــه من نمیگم خداحافظ...خداحافظ یعنی اتمام یعنی پایان 

 یعنی مرگ.. من نمیگم خداحافظ(
ه ردیگه عشقو نمیفهمم دیگه خون تو رگام خشکید)با احساس اینکه قلبم دا

از جا کنده میشه و ضربانش روبه کندی میره دستمو روش گذاشتم لبخند 
تلخی زدم دیگه قلبی نبود که بخواد ضربانی وجود داشته باشه امروز به 

خواست من سند شکسته شدن و نابودی قلبم امضا شد قطره های اشکم 
 دونه دونه روی گونه هام فرومی افتادن و بین قطرات بارون گم میشدن(

و چشمای غمگینت چرا از عشق من ترسید) نگاهی به دستام بگ
کردم...چطور تونستم با دستای خودم اون برگه ها رو امضا کنم چطور 

توانایی انجام این کارو داشتم کی باورش میشه من امروز سند جدایی از 
عشقمو با اراده خودم امضا کردم( خداحافظ عزیز دل برو دل کندن 

خیابون زانو زدم دستمو روی قلبم فشار دادم من  اسونه)روی اسفالت کف
چیکار کردم چطور تونستم اینکارو بکنم چطور تونستم با اراده خودم از تنها 

کسی که تونستم باهاش به عمق کلمه ی عشق پی ببرم  جدا بشم....فریاد 
زدم:خــــــدایا چرا مانعم نشدی؟؟؟؟هــــــــــان؟؟؟به دستام نگاه 

یا چرا لحظه ای که خودکار دادن دستم تا زیر برگه ای رو کردم:خـــــدا
امضا کنم که همزمان با امضا کردنش اخرین برگ خوشبختیم ورق خورد 

 قدرت حرکت دادن دستامو ازم نگرفتی؟؟؟(
دل خوش باور و تنهام از این بازی دلش خونه..) ازجام بلند شدم دور 

الن با صدای هومن از خواب خوردم چرخیدم نه باورم نمیشه این یه خوابه ا
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بیدار میشم سراینکه کی میز صبحانه رو بچینه باهم کل کل میکنیم سرمیز 
صبحانه هومن با ترفندای مختلف لیوان شیرو به خوردم میده بعد دوتامون 

از خونه میریم بیرون میریم سرکار هردوساعت دوساعت به هم زنگ میزنیم 
غذا درست میکنم اونم طبق عادت  بعداز ظهر برمیگردم خونه باعشق براش

 همیشگیش شب با یه شاخه گل رز قرمز میاد خونه...(
خداحافظ چه اسون بود چشات امشب چه اروم بود...)سرم رو به سمت 
اسمون گرفتم قطرات بارون به شدت به صورتم برخورد میکردم اره این یه 

عی داغون ای واقخوابه باید بیدار بشی بیدار شو هستی اگه بیدار نشی به معن
 میشی التماست میکنم از خواب بیدار شو لعنتی از خواب بیدار شو...(

ولی انگار که عشق من مثل جغد روی بوم بود )بلند شو هستی تو رو خدا 
بلند شو قسمت میدم به نوجوونی تل*خ*ت قسمت میدم به جوونی پر از 

 گرفتاریت قسمت میدم بلند شو( .)خداحافظ...امین رستمی.(
ناتوان روی زمین افتادم باصدای بلند فریاد میزدم و از خدا کمک 

میخواستم:خدایا التماست میکنم اینکارو باهام نکن.....میخوای چی 
بشنوی باشه هرچی دوست داری میگم اعتراف میکنم که در برابر سرنوشت 

کم اوردم اصال همیشه سرنوشت پیروز میدون بود اعتراف میکنم با گرفتن 
ابا و حامد و ایدا به معنای واقعی شکستم اعتراف میکنم دیگه هیچ مامان ب

غروری برام باقی نمونده اعتراف میکنم که قلبم داره از شدت درد اتیش 
میگیره میشنوی سرنوشت تو به خواستت رسیدی هستی درهم شکست 

نابود شد پودر شد حاال هومنمو بهم برگردون غلط کردم که مقابلت قرار 
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کردم که خواستم باهات بجنگم اصال من کی باشم بخوام با تو گرفتم غلط 
بجنگم من کی باشم بخوام سرنوشتمو از سر بنویسم من از حقیرترین 

ادمای روی زمین پست تر و حقیرترم شنیدی حاال که همه چی طبق 
خواسته تو تموم شد هومنو بهم برگردون......باصدای گرفته ای 

م هستیه هستیو بهش برگردون من بدون گفتم:هومنمو بهم برگردون تما
هومن میمیرم جون میدم هومنمو بهم برگردون....اخ خدا قلبم داره تیکه 

 تیکه میشه هومنمو بهم برگردون...
ناتوان تکیه امو به ماشین دادم بریده بریده با تمام توان باقی موندم 
م کرده تگفتم:لعنت به دنیا که از اول جدایی و فاصله رو توی تقدیرم قسم

 بود لع...نت....به...دنیا..و..بی عدالتیاش.
 چشام روی هم افتاد و همه چیز در نظرم سیاه و محو شد.

. 
با سردرد بدی چشامو باز کردم حس میکردم وزن سرم صد 

کیلویه.....تاریکی بیش از حد چشامو زد کمی که گذشت و چشام به 
دن اطراف اتاق متوجه تاریکی عادت کرد نگاهی به اطرافم انداختم با دی

شدم که خونه داداش طاهام چشمم بدونیکه فرمانی از من بگیره به سمت 
دیوار سمت راست متمایل شد و دنبال یه نشونه اشنا گشت. بادیدن خالی 

بودن جای قاب عکس دونفرم با هومن لبخند تلخی روی ل*ب*م نشست 
م و ه شدم دست بردسرم رو به پشت تخت تکیه دادم و به دیوار روبه روم خیر

 نیمه شب. 3:30اباژور کنارتختو روشن کردم تا ساعتو ببینم 
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از جام بلند شدم به ارومی درو باز کردم و از اتاق خارج شدم درکمال 
 تعجب دیدم که چراغ سالن پایین روشنه 

مطمئنا مهرسا میخواسته بره اب بخوره فراموش کرده خاموشش کنه......به 
 ولی قبل از اینکه سمت اشپزخونه رفتم 

 بهش برسم یه صدا توجهمو جلب کرد.
هستی مامان جون اینجا رو نگاه کن.......باتوام وروجک چرا ناز  -

 میکنی.....
مامان ایدا باهام قهر کرده بهش بگو باهام اشتی کنه بیاد باهم عکس -

 بگیریم بهش بگو قول میدم دیگه هولش ندم تو اب.
خواهش کنم هستی رو ببخشی میگه قول میده ایدا جون خاله میشه ازت  -

 دیگه هولت نده که بیوفتی تو اب.
 امممممم باشه خاله جون به خاطر شما میبخشمش. -

اشکام روی صورتم فروداومدن این فیلم مربوط به شش سالگیم بود یادمه با 
خالشون رفته بودیم بیرون من افتادم تو اب برای اینکه مامانم دعام نکنه ایدا 

هم هل دادم تو اب اونم باهام قهر کرد چه روز خوبی بود اون روز رو
 هیچوقت یادم نمیشه.......

بادیدن مارال که جلوی تلویزیون نشسته بود و داشت به ارومی اشک 
میریخت راه اومده رو برگشتم سریع خودمو به اتاق رسوندم و درو به ارومی 

م دستمو جلوی پشت سرم بستم همونجا پشت به در روی زمین نشست
دهانم گرفتم تا هق هقم توی گلو خفه بشه سرم رو به در تکیه دادم نالون به 
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این فکرمیکردم که باید چیکار کنم تا ذره ای ارامش بدست بیارم از جام 
بلند شدم گوشیمو از روی میز کنار تخت برداشتم شماره هومنو گرفتم 

م ندایی از درونم دستمو روی دکمه اتصال گرفتم چشامو روی هم گذاشت
فریاد زد:اون تو رو نمیخواد خودتو کوچیک نکن اونم عذاب نده.....گوشیو 
 پرت کردم روی تخت:پس چیکار کنم لعنتی دارم دیوونه میشم چیکار کنم.
ازداخل کشوی میز یه بسته قرص ارامبخش برداشتم نمیدونم چه تعداد ولی 

روی تخت دراز کشیدم نزدیک پنج شش تا همشو باهم خوردم و بالفاصله 
 به این امیدکه یکم اروم بشم...

. 
با بی تفاوتی به دیوار سفید روبه روم خیره شدم فکرمیکنم سه روز باشه که 

همینجوری روی این تخت نشستم و به روبه رو خیره شدم سه روز میشه که 
لب به هیچ چیز جز اب و قرص ارامبخش نزدم فکرمیکنم سه روزی میشه 

عف دائما درحال باالاوردنم و تنها چیزی که به بدنم میرسه که از شدت ض
 سرم تقویت کننده است...

خالصه بخوام بگم سه روزی میشه که کامال خنثی ام نسبت به همه چیز به 
گذرزمان به درد بیش از حد معده ام به صحبتای مارال و داداش طاها به 

که نه لبخند زدم  حرفای بامزه ی مهرسا به همدردیای صنم سه روزی میشه
نه اشک ریختم اره سه روز میشه که کامال بی حسم بی تفاوت و سرد نسبت 

 به زندگی...
تلفنو از روی میز برداشتم شماره خونمون در تهرانو گرفتم بعد از چند بوق 

 اتصال برقرار شد:الو....بله؟؟؟
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 باصدای خش داری گفتم:سالم سمیه خانوم....
 سالم بفرمایید؟؟؟؟؟ -
 زخندی زدم:نشناختی؟؟؟پو

 کمی مکث کرد با شک گفت:هستی تویی مادرجون؟؟؟
 اره خودمم خوبین؟؟؟ -
 مرسی مادرجون صدات چرا اینجوریه خدایی نکرده اتفاقی برات افتاده؟؟ -
 نه همه چیز خوبه سرما خوردم.....سمیه خانوم؟؟؟ -
 جانم مادر؟؟؟؟ -
کم راهشونو روی صورتم باز هیچ تماس و یا نشونه ای از.......قطرات اش -

کردن جملمو ناتمو گذاشتم صداشو شنیدم:نه مادرجون چرا اینقدر خودتو 
 اذیت میکنی اگه خبری بشه خودم بهت خبر میدم برو به زندگیت برس...

 راستی اقاهومن خوبه؟؟؟
لبخند تلخی زدم:اره خوبه سالم میرسونه براتون.....خیله خب سمیه جون 

 نداری؟؟؟ مزاحمت نمیشم کاری
 خداحافظ.-نه مادرجون سالم برسون برای همه خدانگهدارت... -

دستامو جلوی صورتم گرفتم و بعد از سه روز دوباره شروع به هق زدن کردم 
از ته دل هق میزدم.... بی هیچ حرفی بهش چشم دوختم....دروبست و 
 اومد کنارم روی تخت نشست دستای سردمو گرفت داخل دستاش.....

 گذشت چند دقیقه باصدای بغض الودی گفتم:صنم؟؟؟؟ بعد از
 جون دلم؟؟؟؟؟ -
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چشم ازش گرفتم با کمی مکث به سختی از بین بغض گفتم:تو میدونی 
 امروز چندمه؟؟؟؟

سکوت کرد منتظر بود ادامه بدم لبخند تلخی زدم و گفتم: من روز و ماهو 
که بی هیچ گم کردم تومیدونی چند روز دیگه تا عید مونده؟؟؟؟؟اشکامو 

توقفی روی صورتم فرود می اومدن پاک کردم و ادامه دادم:اخه باید برم 
خرید، سفره هفت سین اماده کنم خونه رو تمیزکنم بعدش موقع تحویل 

 سال برای موفقیت هومن و برگشتن ایدا دعا کنم..
 سرم رو به سمتش چرخوندم:اره صنم تو میدونی؟؟؟؟

گفت:داری با خودت چیکار میکنی همزمان با فروافتادن قطره اشکش 
 هستی؟؟؟چرا انقدر خودتو عذاب میدی؟؟؟

پوزخندی زدم:نه من خودمو عذاب نمیدم این واقعیته زندگیمه نمیتونم که  
 روبه روی سرنوشتم بایستم....

یعنی میخوای از این به بعد همینجوری به زندگیت ادامه بدی؟؟؟بی هیچ  -
تو میسازی؟؟؟هستی خودتو پیدا  هدفی؟؟؟مگه فراموش کردی سرنوشتو

کن من این هستی که از خودت ساختیو نمیشناسم....پس کی میخوای 
 دوباره از نو شروع کنی و زندگیتو بسازی.

از جام بلند شدم در بالکنو باز کردم و رفتم بیرون زیر بارون ایستادم صنمم 
پشت سرم اومد باصدای گرفته ای گفتم:میخواهی قضاوتم کنی؟؟؟کفش 

هایم را بپوش...راهم را قدم بزن....دردهایم را بکش...سالهایم را 
 بگذران....

 بعد قضاوت کن.
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سرم رو به سمت اسمون گرفتم فریاد زدم:خدایـــــا داری میشنوی صنم 
میگه از نو شروع کن میگه این هستی بی هدف و ضعیفو نمیشناسه صنم 

وباره زندگیتو میگه میشه سرنوشتو از نو نوشت میگه کی میخوای د
 بسازی.؟؟؟

دستامو جلوی صورتم گرفتم میون هق هقم گفتم:ولی خدایـــــا صنم 
نمیدونه هستی ایی که االن روبه روش ایستاده چقدر داغونه نمیدونه چقدر 
خسته اس نمیدونه چقدر دلش برای یه خواب که هیچ بیداری ایی در پیش 

 نداشته باشه تنگ شده....
نشستم و به حفاظای بالکن تکیه دادم سرم رو روی پاهام ناتوان روی زمین 

گذاشتم و ادامه دادم:خدایــــــا صنم نمیدونه هستی داره از دلتنگی جون 
میده نمیدونه توی این سه روز چی به هستی گذشته نمیدونه چقدر سخته 

صبح تا شب منتظر باشی تلفنت زنگ بخوره و یه اسم اشنا ببینی یه اسم که 
دوری صاحبش ذره ذره اب میشی خدایــــــا صنم داداش طاها و  داری از

مارال هیچ کدوم اینا رو نمیدونن و نمیتونن بفهمن و ازم انتظار دوباره 
 ایستادن دارن.....

به خودم که اومدم توی ب*غ*ل صنم بودم:صنم تو رو خـــدا یه راهی پیش 
احاال کشیدم تحملش پام بذار.دارم دیوونه میشم هیچ کدوم از دردایی که ت

مثل این یکی سخت نبود.......این یکی از جون دادن سخت تره باید چیکار 
 کنم هان؟؟؟تو بهم بگو...توروخدا کمکم کن...
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سکوت کرده بود حتی صنمم از گفتن یه راه حل برای زندگی من عاجز 
 بود...سرمو روی شونش گذاشتم و چشامو بستم.

. 
ر داشت نشستم و داخل اینه به خودم خیره روی صندلی که مقایل اینه قرا

شدم.....از روز جداییم باهومن تا االن یک هفته و چهار روز میگذره یعنی 
دقیقا یازده روز......اعتراف میکنم که این روزا طوالنی ترین تل*خ*ترین و 

دردناکترین یازده روز زندگیم بود.......فقط یازده روز طول کشید که 
هومن سرهمه ی زبونا بیوفته تنها یازده روز طول کشید که ماجرای طالقم از 

هستی خوشبخت در نظر همه به یه زن مطلقه تبدیل بشه....لبخندی زدم 
بهتره بگم تنها یازده روز طول کشید که نگاههای تحسین برانگیز دیگران به 

نگاه ترحم امیز تبدیل بشه....توی این یازده روز افراد زیادی به مالقاتم 
دن به مالقات هستی ضعیف که از شدت ضعف جسمی مدتیه اوم

استراحت مطلقه اما هیچکس به مالقات هستی ضعیف که از لحاظ روحی 
در حال مرگه نیومد.....همه فقط ظاهرو دیدن همه فقط براساس ظاهر 

قضاوت کردن جمله های تک تک دوستام فامیال داداش مارال همه و همه 
اگه ده کلمه داشت نه کلمه اش درمورد  توی ذهنم حک شده جمالتی که

فراموشی بود...و االن این منم هستی که بارها شکست ولی از نو شروع کرد 
داداش طاها مارال صنم و بقیه انتظار دارن توی همین روزا دوباره سرپا بشم 

و از نو بسازم اما این فقط یه امید پوچ و توخالیه....وقتی مامان بابا رو از 
ه امید مارال ایدا داداش خاله دوباره سرپاشدم و از نو ساختم دست دادم ب

وقتی ایدا رو از دست دادم به عشق ارزوهامون به عشق خواسته ایدا از نو 
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شروع کردم و دوباره ساختم...اینبار فرق میکنه اینبار تقریبا میشه گفت همه 
 ..چیزمو باهم از دست دادم عشقمو عقایدمو باورامو غرورمو شخصیتمو.

ولی برای از نو شروع کردن هیچ انگیزه ای دیگه برام وجود نداره برای همینه 
که تصمیم گرفتم راه بی تفاوتی رو پیش بگیرم....و اما امروز به اجبار داداش 

طاها قراره بعد از تقریبا دو هفته از خونه برم بیرون البته نه برای تفریح برای 
اصال حوصله مخالفت ندارم ترجیح گرفتن یه سری ازمایش از اونجایی که 

دادم به حرفشون گوش بدم و طبق خواسته اشون عمل کنم.......شال 
مشکیمو از روی صندلی برداشتم و انداختم روی سرم....پوزخندی زدم 
الکی دارن خودشونو به دردسر میندازن من هیچیم نیست یعنی از لحاظ 

 سمت پایین راه افتادم.جسمی هیچیم نیست...برق اتاقو خاموش کردم و به 
. 

دکتر رو به داداش طاها:باتوجه به گفته های خانوم اتشین مبنی براینکه 
سرگیجه های شدید دارن حالت تهوع بیش از حد و احساس ضعف من 

 حدسیاتی زدم ولی بهتره صبرکنیم جواب ازمایشات بیاد.
 داداش:چقدر طول میکشه تا جوابشون اماده بشن؟؟؟

ه ولی خانوم اتشین فرق میکنه.....شما دوروز دیگه طبیعتا یک هفت -
 تشریف بیارین من خبرشو بهتون میدم.

 خیلی ممنون جناب دکتر لطف میکنین.. -
خواهش میکنم انجام وظیفه بود......خانوم اتشین دخترم امیدوارم  -

 سریعتر سالمتیتو بدست بیاری و برگردی سرکارت.



 697 انیتر از گر انیگر

 چیز...... به سردی گفتم:ممنونم دکتر بابت همه
 روبه داداش:داداش من بیرون منتظرتون میمونم حالم مساعد نیست.

ازجام بلند شدم و بعد از خداحافظی از دکتر از اتاق بیرون اومدم به عادت 
همیشگیم اخمی به چهره نشوندم اخه هنوز هیچکس اینجا خبرنداره هستی 

 اتشین یه زن مطلقه است هه.
ات معده ام داره به سمت گلوم هجوم ناگهان احساس کردم تمام محتوی

میاره خیلی سریع خودمو به فضای ازاد رسوندم...لعنتی چم شد برای اولین 
باره که بوی بیمارستان اینقدر اذیتم کرد...باقدمهای بلند به سمت شیراب 

 رفتم و چند مشت اب به صورتم زدم...
ن قصد روی نیمکت نشستم و به اسمون خیره شدم مثل اینکه این بارو

نداشت بند بیاد فکرکنم اسمونم این روزا حسابی دلش گرفته برخورد قطرات 
  بارون به صورتم حس خوبیو بهم منتقل میکرد....

زیر لب زمزمه کردم:ببار ای باران...ببار که غم از دلم رفتنی 
نیست....اشکهای روی گونه ام دیدنی نیست....ببار ای باران که این تنهایی 

یست....ان لحظه های زیبا هرگز تکرار شدنی نیست...ببار ای تمام شدنی ن
باران که شعرتلخ جدااااااایی خواندنی نیست غم تلخی که در سینه دارم 

 هرگـــزفراموش شدنی نیست.
اشکم روی گونم فروافتاد....لعنتی این روزا به کلمه جدایی حساسیت پیدا 

 کردم.....
بونودر پیش گرفتم اشکام بی هیچ ازجام بلند شدم بی هیچ هدفی راه خیا

 توقفی روی صورتم فرودمی اومدن.
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بارون همیشه برای من خاطره سازه بارون برای من یعنی گذشته یعنی ایدا 
 یعنی جدایی....

هنذفریمو به گوشیم زدم اهنگی که همیشه با ایدا زیر بارون گوش میدادیم 
یکردم به اهنگ گوش رو زیاد کردم و همینطور که بی هدف خیابونا رو طی م

 سپردم...
 ببار اسمون نذار کسی ببینه گریه هامو...)اشکامو به ارومی پاک کردم....(
بذارپنهون کنم بغض صدامو...)از شدت بغض و هق هقی که نمیتونستم 

 بشکنمش دل دل میزدم....(
اخه هیشکی نمیخواد که بخونه ازتو نگاه من گالیه هامو....)راسته که میگن 

اهی اوقات از غصه ادما غصه دار میشه یه وقتا میشینه پای درددل اسمون گ
 ادما و دلش میگیره...(

بگو تا کجا باید برم تا دلم اروم بگیره...)نگاهی به خیابون انداختم....خدایا 
باید تا کجا برم تا بتونم به ذره ای ارامش برسم خدایا میشه بگی اخرجاده ی 

 عاشقی کجاست؟؟؟(
از من بگیره...)واقعا نمیتونم حالمو توصیف کنم....تنها یه  کی میتونه غمو

عاشق میتونه حال منو درک کنه تنها یه عاشق میتونه بفهمه وقتی مهر تلخ 
طالق بخوره پای شناسنامه ی کسی که قل*ب*ش با نوای عشق میتپه 

 چقدر سخته(
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اونی که شیشه ی دلو شکسته حتی سراغی از من نمیگیره...)هیچوقت 
فکرنمیکردم هومن اینقدر نامرد باشه هیچوقت فکرنمیکردم بتونه اینقدر 

 راحت ازم دست بکشه(
بخون تو هم صدای من اسمون...)به خودم که اومدم توی کوچه ای ایستاده 

بودم که تا یازده روز پیش خونم توش قرار داشت.....هه مثل اینکه پاهام 
 نجا رو دنبال کنن(عادت کردن بیمارستانوکه ترک میکنن مقصد ای

دل خسته ام از بازی این زمون...)به در مجتمع چشم دوختم....دستمو 
 جلوی دهانم گرفتم تا صدای هق هقم به گوش کسی نرسه.....(

انگاری که دل تورم شکستن بغضت رو بشکن اره بارون بزن...)لبخند 
نه خوتلخی زدم و راه اومده رو برگشتم...طول میکشید تا پاهامو به مسیر 

داداش عادت بدم......آه بلندی کشیدم قدمهامو بلند کردم باید سریعتر از 
 این مکان دور بشم وگنه کنترل قلبو پاهامو از دست میدم...(

 ببار اسمون نذار کسی ببینه گریه هامو...
 بذارپنهون کنم بغض صدامو...

 اخه هیشکی نمیخواد که بخونه...
 ازتو نگاه من گالیه هامو...

 تا کجا باید برم تا دلم اروم بگیره...بگو 
 کی میتونه غمو از من بگیره...

اونی که شیشه ی دلو شکسته...حتی سراغی از من نمیگیره...)برای اخرین 
بار نگاهی به خونه انداختم زیر لب گفتم:بباراسمون.....نذار کسی ببینه 
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بار ااااااااار()بگریه هامو بذار پنهون کنم بغض صدامو..........ببار بارون ببا
 اسمون شاهین پرواز(

. 
به محض بازکردن در داداش طاها ازجا پرید بادیدنم نفس راحتی کشید با 

قدمهای بلند خودشو بهم رسوند روبه روم ایستاد با صدایی بلندی 
گفت:کجا بودی هستی؟؟؟خیلی بی فکری اصال برات مهم نیست که یه 

گفتی بیرون منتظرم میمونی پس عده ممکنه نگرانت باشن مگه تو به من ن
 نزدیکه سه ساعته کجا رفته بودی؟؟؟

اشکامو باپشت دستم پاک کردم و سرمو روی شونه ی داداش گذاشتم به 
 ارومی گفتم:ببخشید داداش.....درحالی 

 که دل دل میزدم همزمان با شکستن بغضم گفتم:حواسم به ساعت نبود....
و هق میزدم مدتها بود که  باصدای بلند توی ب*غ*لش اشک میریختم

دنبال اغوشی برودم برای هق زدن تازه این اغوشو پیدا کردم صداشو 
 شنیدم:اروم باش هستی اروم باش.

چطوری اروم باشم داداش....هان؟؟؟چطوری؟؟؟چند روز دیگه عیده  -
باید به چه امیدی سرسفره ی هفت سین بشینم و لبخند بزنم....باید به چه 

لندشم و از نو بسازم....داداش منم از خوِد االنم متنفرم ولی امیدی دوباره ب
چیکارکنم؟؟؟چطوری باید به قلبم حالی کنم که کسیکه به امیدش نفس 

میکشیدم دیگه نیست چطوری باید هومنو فراموش کنم درحالیکه حلقش 
هنوز تو دستمه چطوری باید فراموشش کنم درحالیکه هنوز زبونی اعتراف 



 701 انیتر از گر انیگر

نمیتونم داشته باشمش......چطوری باید از نو بسازم وقتی  نکردم که دیگه
 بریدم...

سکوت کرده بود التماس وارانه گفتم:داداش دلم برا مامان بابا تنگ شده 
التماست میکنم منو ببر پیششون ببر پیششون تا باهاشون حرف بزنم شاید 

وانه منو دی یکم دلم اروم بگیره.....توروخدا بیا بریم تهران این خیابونا داره
 میکنه داره نابودم میکنه...دورم کن از این خاطره ها داداش...دورم کن.

دستشو نوازش وار روی موهام که شال به طور کامل ازروشون افتاده بود 
کشید و باصدای گرفته ای گفت:خیله خب هستی اروم باش بهت قول میدم 

میدم فقط  جواب ازمایشت که اومد برای همیشه ببرمت تهران بهت قول
دوروز تحمل کن بعد از دوروز برای همیشه از اصفهان میریم تو فقط اروم 

 باش...
حدود ده دقیقه توی ب*غ*لش اشک میریختم بعد از اینکه کمی اروم شدم 

 از ب*غ*لش بیرون اومدم و یکراست وارد حمام شدم.
 زمان حال:کویر.

اون روزا قلبم از  اشکامو با دستم پاک کردم هنوزم که هنوزه با یاداوری
 شدت درد تیرمیکشه....

تحمل این که بدونی از این به بعد قرار نیست کنارکسی باشی که واقعا 
عاشقشی خیلی سخته بااین وجود اون روزا من به همین که باخاطرات 

هومن سرکنم راضی بودم ولی نمیدونستم که بهای عشقم از جدائیم سخت 
ه بین من و هومن جدایی و فاصله افتاده تره اون روزا من هق میزدم سراینک

 بود ولی نمیدونستم بدتر از این قراره سرم بیاد.
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االن که به گذشتم نگاه میکنم میبینم واقعا مقاوم بودم که تونستم از این همه 
مشکالت جون سالم به در ببرم و هربار از نو بسازم...حتی االنم که خیلی 

بخورم که ذره ای از عشقم نسبت به وقت از اون روزا گذشته میتونم قسم 
هومن کم نشده میتونم قسم بخورم که هنوزم به اندازه ی همون موقعا از 

 دوریش رنج میبرم و عذاب میکشم.
سرمو تکون دادم تا از این فکرا بیرون بیام چشامو روی هم گذاشتم و به 

 ذهنم اجازه دادم قسمتای پایانی زندگیمم برام به تصویر در بیاره.
 خش سوم:درمسیر تاوان عشقب

 فصل شانزدهم.
روز دیگه مونده 24نگاهی به تقویم کردم لبخندی زدم و زیر لب گفتم:فقط

 تا تولدت ایدا دیوونه.
خیلی کنجکاوم بدونم در طی این دوسال چه شکلی شدی مطمئنا االن 

 خوشگلتر و خانوم تر به نظر میرسی 
میدونی چیه ایدا؟؟؟دلم خیلی برات تنگ شده بیشتر از اون چیزی که فکر 

 کنی ولی نمیدونم باید چیکارکنم تا کمی 
 از دلتنگیم برطرف بشه تو بهم کمک میکنی اره؟؟؟

نگاهی به اطرافم انداختم دقیقا همون لحظه چشمم به دفتروخودکار روی 
 میز افتاد لبخندی زده و گفتم:ایول..همینه
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مینویسم یادته بچه که بودیم وقتی مامانامون میخواستن تنبیهمون کنن  برات
نمیذاشتن همو ببینیم ماهم میشستیم برای هم نامه مینوشتیم و وقتی موفق 

 میشدیم همو ببینیم میدادیم به هم خب منم االن همین کارو میکنم.
م ادفترو خودکارو برداشتم به پشت تخت تکیه دادم و مشغول نوشتن شدم تم
 حس و حال و خواسته های اون روزامو روی برگه در قالب کلمات نوشتم: 
میخواهم برگردم به زمان کودکی ان زمان که پدرتنها قهرمان بود عشق تنها 

در اغوش مادر خالصه میشد باالترین نقطه های زمین شانه های پدربود 
میم بود بدترین دشمنانم خواهروبرادر خودم بودند تنها دردم زانوهای زخ

تنها چیزی که میشکست اسباب بازیهایم بود و معنای خداحافظی فقط تا 
فردا بود....اما امروز قهرمان زندگیم مدتهاست در خانه ای سرد و دور از 
من قرار گرفته)پدر(تنها عشق جاودانه ی زندگیم مدتهاست سراغی ازمن 

 نگرفته)مادر(
تانم میرسد دردهایم به تعداد دشمن هایم کم کم به تعداد انگشتان دس

اسمان رسیده دلم برای هزارمین بار شکسته و مدتهاست خوشبختی بهم 
 پشت کرده.

سالم خواهر جونم خوبی؟؟؟هه مدتهاست این سوالو در ذهن روی برگه  
زیر لب خطاب به تومیپرسم ولی جوابی دریافت نمیکنم دوسال و یاشایدم 

ناکه اینقدر که حتی در بیشتر گذشته گذر زمان در نبودت خیلی درد
واقعیترین لبخندامم یه غمی نهفته است مدتهاست نه تنها تورو بلکه حتی 

جائیو که گفتی وقتی دلم برات تنگ شد بهش پناه ببرم رو ندیدم زندگی 
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فاصله ی زیادی بینمون انداخته ولی این فاصله تا دیروز کمترحس میشد 
 یعنی سعی میکردم

نبودت عادت کردم میدونی که من بازیگر خیلی اینطور تظاهر کنم که به  
خوبیم وقتی تصمیم گرفتم در عین ضعف محکم باشم خیلی خوب موفق 

 شدم.
تظاهر به بی تفاوتی تظاهر به بی خیالی به  این روزهایم به تظاهر میگذرد

 شادی به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست...
 چه سخت میکاهد از جانم این نمایش......اما

االن یه کمبود همه جای زندگیم دیده میشه اینروزا دائمادارم از اول تا ولی 
اخر زندگیم از روزایی که باهم خاطره سازشون کردیم تا افسردگی من به 

خاطر از دست دادن مامان بابا و حامد و بعد از اون رفتن تو و عاشق شدن 
ی ذهنم خودم رو مرور میکنم با مرور همه ی گذشته ام یه سوال بزرگ تو

شکل گرفته اینکه چـــــرا من نمیتونم مثل بقیه عادی زندگی کنم مگه من 
از خدا از زندگی از سرنوشت چی میخواستم؟؟؟اما االن انگاری خنثی 
شدم از هرفکری از هرحسی...بی تفاوتم قلبم انگار دیگه نمیخواد باهام 

ن واب برای ایکنار بیاد باهام قهر کرده اینقدری که االن حتی پیدا کردن ج
 سوالم دیگه برام مهم نیست...

سرنوشت منو تو شبیه هِمه هردومون از عشق ضربه خوردیم ولی من نمیتونم 
و نمیخوام مثل تو از نو شروع کنم میدونی چرا؟؟؟چون دیگه توانایی از نو 

شروع کردنو ندارم چون دیگه رمقی برای دوباره ایستادن برام نمونده میخوام 
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عد روی زانو راه برم شاید روی زانو راه رفتن از ایستادن و مجدد از این به ب
زمین خوردن خیلی راحت تر باشه چه اهمیتی داره دیگران چی فکرکنن 

 وقتی تمام زخمای زندگیمو همین دیگران بهم زدن....
یادته همیشه بهم میگفتیم ما زانو نمیزنیم حتی اگر اسمون کوتاهتر از قدمون 

یزنیم حتی اگه تمام مردم دنیا روی زانوهاشون راه برن مهم باشه ما زانو نم
اینه که ماهمو داریم و هیچوقت به هم اجازه نمیدیم زانو زدن و ضعیف 

جلوه کردنو قبول کنیم االن من میخوام برخالف این جمله عمل کنم چون 
االن همه چیز فرق کرده نه مادیگه همو داریم و نه من هیچگونه امید و 

 ه اینده....ایمانی ب
اشکام راه گرفتن:ایدا کجایی؟؟؟دارم دیوونه میشم...چطور میتونی اینقدر 
بیرحم باشی اینقدر نامرد چطور میتونی خودتو راضی کنی که توی بدترین 
شرایط زندگیم کنارم نباشی االن بیشتر از هروقت دیگه ای به تو نیاز دارم تا 

ست که پناه هق زدنای بی توی اغوشت هق بزنم تا حداقل بدونم یه نفره
امونم باشه....ایدایی کجایی که هستی اینروزا دیگه واقعا شکست شاید 
حتی تو هم نتونی حسمو درک کنی حس این که یه کلمه باعث شد تمام 

 ایندم به سیاهی مطلق تبدیل بشه.
میدونم االن تنها چیزی که میتونه ارومم کنه دیدن توئه ولی دیگه نمیخوام 

از خدا طلب کنم اخه میدونم فایده نداره از شونزده سالگی تا االن برگشتنتو 
 کی خدا صدامو شنیده که االن امید داشته باشم که صدامو میشنوه......
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اشکامو پاک کردم سرمو به تخت تکیه دادم لعنتی نوشتن بیشتر حالمو 
خراب کرد دفترو گذاشتم روی میز بهتره این صحبتا نیمه تموم بمونه چون 

 اتمامش مثل شروعش تلخه...
فردا نتایج ازمایشات اماده میشه بعد برای همیشه این شهرو ترک میکنم 

چشامو روی هم گذاشتم خدایا التماست میکنم فرداهم بیاد و زود بگذره و 
باالخره روزی برسه که دارم به شهر خاطرات کودکیم 

و لبخندهای برمیگردم.........لحظاتی بعد در خاطرات کودکیم غرق شدم 
واقعی روی ل*ب*م نشست اینقدر به بچگی فکرکردم که چشام گرم شد و 

 بعد از مدتها بدون قرص ارامبخش به خواب رفتم.
. 

خطاب به داداش که مشغول پوشیدن کتش بود گفتم:داداش خودم میرم 
دیگه کار سختی که قرار نیست انجام بدم میخواد برم نظردکترو درمورد 

 رسم...همین.نتایج ازمایش بپ
الزم نکرده تو سربه هوایی میری اونجا به همه چیز گوش میدی جزحرفای  -

 دکتر.
 خب حداقل یه نفرتون بیاد مارال تو چرا داری میای؟؟؟ -
 چون اگه نیام تا وقتی شما برمیگردین جون میدم از نگرانی. -

درحالیکه به سمت درخروجی میرفتم گفتم:چنان حرف میزنن انگار 
صعب العالج دارم هزاربار بهشون بگو این عالئم فقط به خاطر  بیماری

 ضعفه اگه قبول کردن.
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باقدمهای بلندخودمو به ماشین رسوندم و سوار شدم دقایقی بعد سه نفری 
 به سمت بیمارستان حرکت کردیم.

هرسه سکوت کرده بودیم با بی حوصلگی حواسمو به سمت صدای اهنگ 
 متمرکز کردم.

 به من واحساسم گرمی دستاتو به خوبی میشناسم.... وقتی که نزدیکی
 پیش تو ارومم وقتی دلم تنگه قلبم واسه عشقت با دنیا می جنگه....

 چه حسه خوبیه تویی اینجا پیشم وقتی که میخندی من عاشق تر میشم....
 میخوام همه عمرم کنارتو باشم میخوام عاشق ترین عاشق دنیا شم....

 به دستامو تو دستات میذارم....عشقـم تورو دارم چه خو
دستامو روی گوشام گذاشتم لعنتـــــــــــی لعنتی.....باکالفگی 

 گفتم:ضبطو خاموش کن داداش.
مارال با تعجب بهم چشم دوخته بود داداش طاها که گویا متوجه شد این 

اهنگ یاداور یه خاطرست خیلی سریع ضبطو خاموش کرد بیچاره مثال این 
بود که یکم جو عوض بشه دستامو به شدت روی گوشام اهنگو گذاشته 

فشار میدادم و چشامو محکم بسته بودم خدایا از این به بعد چجوری باید 
یه زندگیم ادامه بدم وقتی با یه اهگ اینقدر به هم میریزم....چشامو محکم 

روی هم فشار دادم نباید به هیچ عنوان گریه کنم نباید به یادبیاری هستی 
 نباید 

 فکرکنی التماست میکنم به یادنیار فقط به االن فکرکن...خواهش میکنم...
. 
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دکتر صبوری لبخند گرمی بهم زد و گفت:خب خانوم اتشین فکرکنم 
 مرخصیت حاال حاالها طول بکشه...

پرسشگرانه نگاش کردم بالحن مهربونی گفت:یه خبر خیلی خوب برات 
 دارم هم برای تو هم برای وابستگانت.

 خبر خوبی جناب صبوری؟؟؟چه  -
زیاد عجله نکن میگم....ولی قبلش میخوام بدونم تو چطور دکتری هستی  -

 که نفهمیدی دردت چیه؟؟؟
 متوجه منظورتون نمیشم اقای دکتر... -

 رو به مارال گفت:خانوم اتشین شما چطور متوجه نشدین....
 ماارل:واال من متوجه منظورتون نمیشم جناب صبوری.

دی زد وگفت:به نظر شما وقتی یه نفر حالت تهوع شدید داشته مجدد لبخن
 باشه اشتهاش کم شده باشه ضعف و سرگیجه و مانند اینها نشونه چیه؟؟؟

حس میکردم اتاق داره دور سرم میچرخه با حال زاری گفتم:اقای دکتر 
 خواهش میکنم واضح صحبت کنین منظورتون چیه؟؟؟

ارم میگم شماخانوم اتشین به زودی واضح تر از این......بسیار خب د -
 مامان میشی.

با ناباوری بهش خیره شدم دوباره و سه باره جملشو زیرلب تکرار کردم 
چطور امکان داشت نه داره اشتباه میکنه ازجام بلند شدم دستمو از دیوار 

گرفتم که از شدت سرگیجه روی زمین نیوفتم گفتم:چی دارین میگین جناب 
یش بارداری دادم جواب منفی بود...مطمئنا دارین اشتباه دکتر من تازه ازما
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میکنین....گذشته ازاون به من گفتن مشکوک به کیست هستم والبته ناگفته 
 نماندبرای رفع مشکلم ازقرص استفاده میکنم.

صبوری:حق با توئه دخترم منم خودم جواب ازمایشاتو دیدم و درجریانم 
لی این نتیجه کامال اشتباهه قرار گرفتم که مشکوک به کیست بودی و

ازاینجوراشتباهات توی نتایج آزمایشگاهی پیش میاد وحتی شمامیتونی 
شاکی این موضوع باشی...شما االن تقریبا یه ماهه بارداری دلیلی این 

اشتباهم این بوده که به علت ضعف شدید جنین خیلی کوچیک و ضعیفه به 
شکر من به دقت بررسی همین دلیل همه فکرکردن کیسته ولی خب خدارو

کردم و نتایجو به چندتا از همکارای دیگه در بخش مامایی نشون دادم و 
 االن با اطمینان دارم به شما این خبرو میدم.

دیگه صداشو نمیشنیدم قبل از اینکه بتونم خودمو کنترل کنم چشام بسته شد 
 و دیگه هیچی نفهمیدم. 

 . 
راف انداختم داخل بیمارستان بودم به ارومی چشامو باز کردم نگاهی به اط

 هیچکس داخل اتاق نبود.
ِسُرمو از دستم جداکردم و ازجام بلند شدم در اتاقو بازکردم به محض 

بازکردن در اتاق مارال درچهارچوب درظاهر شد بادیدنم لبخند به ظاهر 
 شاد ولی در اصل پرازنگرانی ایی زد و گفت:چرا از جات بلند شدی؟؟؟

داش طاها هم به جمعمون پیوست اونم لبخندی زد و با همون لحظه دا
ارامش ساختگی گفت:هستی برو سرجات دراز بکش دکتر باید بیاد کامال 

 معاینه ات کنه.
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ازجلوی در کنارزدمشون درحالیکه از جلوشون رد میشدم گفتم:مجبور 
نیستین لبخند بزنین اونم وقتیکه هممون میدونیم به چه مصیبتی گرفتار 

 شدیم...
قبل از اینکه ازشون فاصله بگیرم صدای داداشو مجدد شنیدم:هستی 

 کجاداری میری؟؟؟
برگشتم به سمتش:یه کاری دارم باید انجامش بدم بعدش میام خونه شما 

 نگران نباشین فعال خداحافظ.
. 

برگه های ازمایشو باعصبانیت تقریبا پرتاب کردم جلوش و گفتم:یعنی چی 
ه بوده خانوم محترم؟؟؟اگه عرضه نداری جنینو از که مشکل از دستگا

 کیست تشخیص بدی بیجاکردی اومدی اینجا ایستادی.
 پرستار:وا خانوم حاال مگه چی شده یه اشتباه بوده دیگه. 

باعصبانیت پوزخندی زده و گفتم:همین یه اشتباه بوده...اومدیم و پس فردا 
تا دوماه دیگه بمیره ازکجا  یکی اومد اینجا ازمایش داد ایدز داشت قرار بود

 معلوم دستگاه اشتباه نکنه؟؟؟؟
یه صدای مردانه و کامال جدی از پشت سر مانع شد چیزی بگه:اینجا چه 

 خبره؟؟؟؟
به سمتش برگشتم اخمی کرد و گفت:چه خبرتونه خانوم محترم مثل اینکه 

 اینجارو با میدون جنگ دعوا گرفتین.
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ه طرز صحبت کردنه اقای به ظاهر مثل خودش اخمی کرده و گفتم:این چ
 محترم.....اصال ببینم شما کی باشین؟؟؟

بنده مدیر این مکان هستم حاال که فهمیدی بهتره بفهمی چطوری  -
صحبت کنی.....شما مثل اینکه حواست نیست توی یه مکان عمومی 

 ایستادی و داری دادوبیداد میکنی؟؟؟؟
فرق نمیکنه شمایی که اینقدر با هه ببین جناب برای من مدیر و غیرمدیر  -

تکبر میگی مدیر اینجایی این چه جور مدیریته که کادر کارکنانت فرق جنین 
 و کیستو نمیدونن.؟؟؟

خشمش کم کم جای خودشو به تعجب داد بعد از چند دقیقه رو به همون 
 پرستاره گفت:این خانوم چی دارن میگن؟؟؟

ه زشکیمو از روی میز برداشتم بقبل  از اینکه پرستاره چیزی بگه پرونده پ
 سمتش گرفتم:بهتره خودتون ببینین...

برگه ها رو از دستم گرفت نگاهی بهشون انداخت:خب االن مشکل 
 چیه؟؟؟

یعنی چی جناب به من گفته شده مشکوک به کیستم بعد امروز فهمیدم  -
اون چیزی که از نظر شما کیست معنی شده جنینه یه انسانه شما دیگه 

 ن به خدا این همه خونسردی رو از کجا اوردین خدا میدونه.نوبرشی
مجددا نگاهی به برگه انداخت نمیدونم چی دید که چشاش چهارتا شد 
بالفاصله نگاهشو ازبرگه ها گرفت درحالیکه با تعجب بهم نگاه میکرد 

 گفت:شما خانوم اتشین هستین؟؟؟
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ل اسم و فامی داشتم از شدت عصانیت منفجرمیشدم االن چه وقته پرسیدن
 منه باحرص گفتم:بله خودم هستم مشکلی وجود داره؟؟؟

لبخندی زد و گفت:خانوم اتشین از شما بعیده شما که خودتون همکار ما 
هستین میدونین این اشتباهات در پزشکی کامال عادیه شما دیگه چنین 

رفتاری رو ازخودتون بروز میدین؟؟؟بفرمایید داخل اتاق در ارامش باهم 
 میکنیم. صحبت

من نمیدونم شما منو از کجا میشناسی ولی فکرمیکنم کسی که درمورد  -
من بهتون گفته این مطلبو گوشزد نکرده که از نظر من همکارو مردم عادی 

هیچ فرقی باهم ندارن....اینبارو فقط به خاطر اینکه خودمم یک دکترهستم 
شما و از این مسئله چشم پوشی میکنم....ولی من امروز بادیدن 

خونسردیتون که انگارهیچ اتفاقی نیوفتاده واقعا دلم به حال خودم نه بلکه 
مردمی که عادی هستن و گرفتار این مشکل عدم دقت و هوشیاری شما 

میشن سوخت شماهم بهتره به جای اینکه بخواین در ارامش بامن صحبت 
کنین از وقتتون نهایت استفاده رو ببرین برای تقویت دقت کادر 

 ولینتون.......مسئ
برگه های ازمایشو برداشته و اون مکانو ترک کردم......باقدمهای بلند 

خودمو به دربستی که گرفته بودم رسوندم و داخلش نشستم خطاب به راننده 
 گفتم:حرکت کنید لطفا.

. 
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با بی حوصلگی از جام بلند شدم قفل دروباز کردم مارال و بعد از اون 
ن به محض ورود صداشو شنیدم)مارال(:چرا درو داداش طاها وارد اتاق شد

قفل کردی هستی؟؟براچی هرچی صدات میزنم بیای شام بخوری توجه 
 نمیکنی؟؟؟

 درحالیکه به سمت پنجره میرفتم گفتم:چون میل ندارم.
یعنی چی میل ندارم.....هستی خواهرم عزیزم تمام زندگیم چرا نمیفهمی  -

 نه توجود تو االن داره یه بچه رشد میک
خودتم که میل نداشته باشی اون باید از غذایی که تو میخوری تغذیه کنه 

 لجبازی نکن بیا بریم شام بخور....بیا بریم 
 چرا اینقدر هم خودتو عذاب میدی هم اطرافیانتو....

به محض اتمام جملش انگار یه دفعه ای جنون بهم دست داد با عصبانیت 
ذا فریاد شبیه بود گفتم:نمیخوام.....غبه سمتش برگشتم با صدایی که به 

نمیخوام.....توجه نمیخوام....محبت نمیخوام....توجه نمیخوام...زندگی 
نمیخوام...نفس کشیدن نمیخوام...من خودم از زندگی سیرم خودم خستم 

تو زندگی خودم موندم همینم مونده تو این حالم به فکر زندگی این بچه هم 
پرید:این بچه بهتره که به دنیا نیاد اصال باباش  باشم....ناخواسته از دهانم

 چی بوده که خودش بخواد با....
قبلیکه حرفم تموم بشه یک سمت صورتم به شدت شروع به سوزش کرد 

دستمو روش گذاشتم با تعجب به کسی که اینکارو کرده بود نگاه کردم باورم 
 داش نه...نمیشد اگه مارال بهم سیلی میزد میتونستم تحمل کنم ولی دا

 با ناباوری گفتم:چیکار کردی داداش؟؟؟
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 کاریو کردم که مدتها بود باید انجامش میدادم. -
 مارال:طاها اروم باش...

داداش میون حرفش پرید:تو ساکت باش مارال بذار من تکلیفمو با هستی 
 مشخص کنم. 

به سمت من برگشت:ببینمت با خودت چندچندی؟؟؟هان هستی 
کی باشی که بخوای برای زندگی یه نفر دیگه تصمیم  باتوام؟؟؟؟اصال تو

بگیری؟؟؟من اینجوری تو رو بزرگت کردم که اینقدر راحت کفر 
بگی؟؟؟کارت به جایی رسیده دق دلیتو سر بچه ای خالی کنی که هنوز 

 بدنیا نیومده؟؟؟پدر این بچه اگه بده تو چرا تا دیروز به خاطر 
بودی؟؟؟متعجبم از تو مارال از  دوریش خودتو توی این اتاق حبس کرده

روزی که فهمید مهرسا یا ارسالنو بارداره عشق مادری ازهمون لحظه اول 
توی دلش جوونه زد...متعجبم از تو میدونی چرا چون به چشم دیدم که یه 

مادر برای بچش هرکاری میکنه بعد تو اینقدر داری راجب زندگی کردن و یا 
وشت خودته؟؟؟چه بالیی سروجدانت مرگ بچه ای صحبت میکنی که از گ

 اومده هستی چه بالیی سر اعتقاداتت اومده؟؟؟
کالفه دستی به صورتش کشید باصدای ارومتری نسبت به قبل ادامه 

داد:هومن تنهات گذاشته ولت کرده خوب تقدیرت این بوده حاال چون 
اینطوری برات مقدر شده باید زندگیو هم به کام خودت هم اطرافیان تلخ 

 نی؟؟؟ک
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تاکی باید این رفتارتو ببینم و تحمل کنم تا کی باید شاهد ضعفو و حقارتت 
باشم و سکوت کنم....تا کی باید برات دل بسوزونیم؟؟؟)با اتمام جملش 

اولین قطره ی اشکم روی صورتم فرود اومد(ادامه داد:مگه میتونی با 
رف بچت ح خواست خدا مبارزه کنی بگو ببینم تو که راحت درمورد نابودی

 میزنی به جایی هم رسیدی که بخوای باشخص
خدامبارزه کنی؟؟؟بعد از کمی مکث گفت:هستی چرا دیگه نمیتونم  

 بشناسمت هااااان؟؟؟
درتمام این مدت ناباورانه فقط بهش خیره شده بودم وقتی سکوت کرد 
نگاهی به مارال انداختم در سکوت به در تکیه داده بود و داشت اشک 

داش طاها نگاه اخرو بهم انداخت پشتشو کرد بهم خواست بره میریخت دا
 که باصدای بغض الودی گفتم:خیلی بی انصافی داداش.......

سرجاش ایستاد با دوقدم بلند رفتم ایستادم جلوش:این عدالت جدید 
 داداش طاهاست؟؟؟

شماهم که شدی مثل هومن حرفاتو زدی و داری میری چرا هیچکس به 
 یده...هان؟؟؟؟حرفای من گوش نم

چون تو حرف نمیزنی یا فقط گریه میکنی یا مثل االن حرفای بی نتیجه و  -
 عذرمیخوام ولی چرت میزنی...

ناباورانه سرمو تکون دادم:این تویی داداش؟؟؟باورم نمیشه....خیره شدم به 
 چشماش:منو با مارال یکی میکنی؟؟؟

د داره رو برات پس خوب گوش بده تا تفاوتایی که بین منو مارال وجو
 بگم....مارال وقتی فهمید مهرسا رو بارداره 
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مادر داشت پدرداشت شمارو داشت میدونست میتونه به این سه نفر تکیه 
 کنه...میدونست حتی اگه بالیی سر

خودش بیاد کسی هست که از بچش از پاره ی وجودش مراقبت کنه...شما 
ودش خبردار بشه راست میگی داداش بچه ادم ازهمون لحظه ای از وج

میشه نیمی از زندگیش....برای همینه که از دیروز که از وجود این بچه 
 خبردار شدم دارم دیوونه میشم.

میدونی چرا دلیلش دقیقا برمیگرده به تفاوت بین منو مارال......مادر این 
بچه نه مادری داره که بهش تکیه کنه و نه پدری که پناهش باشه....این بچه 

ره که منتظرش باشه میدونی چرا؟؟؟چون پدرش به هیچی جز پدریم ندا
پیشرفت و از جناب سرگرد به سرهنگ و الی اخر تبدیل شدن براش مهم 

نیست.......فکرمیکنی اگه میگم تمایلی برای بدنیا اومدنش ندارم اینه که 
نامهربونم و مهرمادری ندارم؟؟؟پس چطوری ادعا میکنی هستیو شناختی 

 درموردش اینه..... وقتی طرز تفکرت
دستمو روی پیشونیم گذاشتم حال بدی داشتم با لحن گرفته ای ادامه 

دادم:برای من دل میسوزونین؟؟؟مگه من ازتون خواستم؟؟؟مگه من بهتون 
گفتم برام دل بسوزونین؟؟؟فکرمیکنین با دل سوزوندنتون به من کمک 

 میکنین؟؟؟
م رای هزارم و یکمین بار میگنخیر بیشتر داغونم میکنین...هزار بار گفتم ب

مـــــــن از ترحم و دلسوزی متنفرم اگه میخواین نمک رو زخمم بپاشین 
 برام دل بسوزونین.
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مجدد زل زدم تو چشای داداش:حق با شماست داداش یه مادر باید برای 
بچش هرکاری بکنه بنابراین من فردا میرم دنبال پدر این بچه درسته با رفتنم 

کنم به معنای واقعی پودر میشم ولی میرم درسته معتقدم خورد میشم میش
زندگی ایی که بخواد بخاطر بچه جوش بخوره همون بهتر اصال شکل نگیره 
ولی میرم....میرم تا حداقل به شما ثابت کنم مادر بی مهری نیستم.....فردا 

 من به تنهایی میرم به دیدار هومن توی این سیزده روز دلم برای دیدنش
زد ولی خودمو کنترل کردم و نرفتم چون نخواستم حرمت عشق  له له 

خودمو زیر سوال ببرم اما فردا میرم چون نمیخوام اطرافیان حرمت عشق 
مادریمو نسبت به بچه ای که هنوز بیست و چهارساعتم نیست از وجودش 

خبردار شدم زیر سوال ببرن..............االنم لطفا تنهام بذارین......نگاهی 
کردم:میخوام ببینم کجا اشتباه رفتم که مستحق این سیلی بودم...برای  بهش

شما نه داداش بلکه برای خودم باتمام وجود متاسفم..لب باز کرد که چیزی 
بگه دستمو باال اوردم و مانع شدم:خواهش میکنم داداش االن نه االن فقط 

 به تنهایی احتیاج دارم....لطفا تنهام بذارین....
ستم همزمان با بسته شدن در اتاق و بیرون رفتن داداش و روی تخت نش

مارال اشکام شدت گرفتن چقدرحرفاش برام گرون تموم شد راسته که میگن 
غریبه هرچقدر بهت ضربه بزنه میتونی تحمل کنی ولی حتی تحمل زخم 

 زبون شنیدن از جانب دوست برای انسان برابره با مرگ....
تلخی زدمو زیر لب گفتم:میدونم هنوز دستمو روی شکمم گذاشتم لبخند

یه تیکه گوشت بیجونی ولی دلخوشم که میتونم باهات حرف بزنم.....تو 
 حرفایی که امروز شنیدیو نشنیده بگیر...باشه مامانی....
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لبخندی روی ل*ب*م نشست واقعا حس قشنگیه بااین وجود که هنوز این 
 اطر وجودش.بچه یه ماهشه ولی حس خیلی خوبی بهم دست داده بخ

روی تخت دراز کشیدم وشروع کردم با خودم حرف زدن:فردا روز سختیه 
هستی.....بعد سیزده روز دوباره هومنو میبینی یادته سیزده روز پیش مثل 

فردا صبح ساعت هشت برگه های جدایی از هومنو امضا کردی کی فکرشو 
 بهش میکرد دیدار بعدیمون وقتی باشه که من میخوام خبر باباشدنشو

بدم...خدایا بهم کمک کن برای اولین بار احساس ترس شدیدی دارم من از 
فردا میترسم نمیدونم چرا ولی حس میکنم قراره اتفاق بدی بیوفته....چشامو 

روی هم گذاشتم به این چیزا فکرنکن هستی مطمئن باش فردا همه چیز 
 ن یه ماههساده میگذره میری بهش میگی نتایج ازمایش اشتباه بوده و اال

بارداری.......کمی فکرکردم نطفه ی این بچه همون شبی شکل گرفت که 
هومن بعد از چند شب اومد خونه و با بیرحمی ازم تقاضای رابطه 

کرد.....ولی ایمان دارم اون شب هومن حتی در عین تلخیش تمام رفتارا 
حرکاتش و حتی سکوتش هیچ رنگی از ه*و*س نداشت درسته از سر عشقم 

 وده یعنی فکرنب
نمیکنم هیچ کدوم از رابطه هامون از سر عشق بوده باشه ولی ایمان دارم که 

هیچکدومش از سره*و*سم نبوده و همین ارومم میکنه.........اینقدر به 
همین مسائل به فردا حرفایی که باید به هومن بزنم لباسی که باید بپوشم 

گرم شد و به خواب عمیقی  و...و...و...و...فکر کردم که نفهمیدم چشام کی
 فرورفتم.
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. 
داخل اینه نگاهی به خودم انداختم یه مانتوی سبز تیره رنگ)هومن عاشق 

رنگ سبز بود میگفت رنگ سبز بیشتر از هررنگی بهم میاد چون رنگ 
چشامه(شلوار پارچه ای مشکی شال سبز مشکی به همراه کفشای پاشنه 

....کیف مشکی رنگمم تخت مشکیم بدون هیچ ارایشی حتی یه رژلب
بعداز ظهربود...توی دلم انگار  5:30برداشتم نگاهی به ساعت انداختم 

داشتن لباس میشستن حس خیلی بدی داشتم دلشوره نگرانی ترس دلتنگی 
همه و همه باهم جمع شده بودن.....توی اینه نگاه اخرو به خودم انداختم و 

ین طی میکردم زیر لب اتاقو ترک کردم درحالیکه پله هارو به سمت پای
گفتم:خدایا ازت خواهش میکنم مسیر باالاومدن از این پله ها لبخند روی 

 ل*ب*م باشه.
هنوز حتی خودمم نمیدونم دوست دارم چه اتفاقی بیوفته واقعا سردرگم و 

 گیجم.
نگاهی به داداش و مارال که روبه روی مبل جلوی تلویزیون نشسته بودن 

صدای کفشام هردوشون به سمتم برگشتن مارال انداختم.....با شنیدن 
 بالفاصله از جاش بلند شد و بعد از اون داداش....پایین پله ها ایستادم.

 مارال با اضطراب گفت:هستی تصمیمی که گرفتی ایمان داری؟؟؟؟
برای اینکه کمی ارامش مهمون قل*ب*ش کنم لبخند ساختگی زده و 

داداش انداخته ولی خیلی سریع گفتم:اره مطمئن مطمئنم.....نگاهی به 
چشم ازش گرفتم روبه مارال ادامه دادم:باالخره باید مهرمادریم به اطرافیان 

نه بلکه به خودم ثابت بشه یانه؟؟؟؟درضمن حق هومنه بدونه بچه داره 
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تصمیم هومن هرچی که باشه مهم نیست من باید اینکارو انجام 
 احافظ.بدم...........برام دعا کن مارالی.....خد

 قبل از اینکه قدم از قدم بردارم صدای داداشو شنیدم:هستی!!!؟؟؟
به سمتش برگشتم پرسشگرانه بهش نگاه کردم لبخند تلخی زد و گفت:وقتی 
بیای باید مفصل باهم صحبت کنیم ولی قبل از اینکه بری میخوام بهت بگم 

 تتم...تنه پش که امروز هراتفاقی که افتاد میخوام بدونی که من تا ته دنیا یه
 حاال برو.

لبخندی روی ل*ب*م نشست من این توجهو دوست داشتم خیلی زود 
 پشتمو بهشون کرده و خونه رو ترک کردم.

. 
بود لعنتی 7:30با عصبانیت نشستم داخل ماشین نگاهی به ساعت انداختم 

حدود دو ساعت توی ترافیک بودم االنم به در بسته خوردم معلوم نیست 
این ساعت میومد خونه بعد دوباره اگه کاری داشت  کجاست همیشه

میرفت بیرون با کالفگی ماشینو به سمت خونه نوشین جونشون به حرکت 
 دراوردم.

حس خیلی بدی به تمام وجودم چیره شده بود دست بردم ضبطو روشن 
کردم تا بتونم ذهنمو از فکرکردن به چیزای مسخره دور کنم.......سعی کردم 

 ه سمت اهنگ سوق بدم.تمام ذهنمو ب
عاشق که بشی حالت میشه مثل من...مثل من که ارامش ندارم یه 

 روز...)اولین قطره اشکم همزمان با شنیدن بیت اول اهنگ فروافتاد(
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تنها میشی از تنهایی دق میکنی...عشقت میره و میگه بمونو بسوز...)واقعا 
برای  حداقلعشق حس تلخیه....یعنی تلخیش خیلی بیشتر از خوشیهاشه 

 من که اینطوره(
 عاشق که بشی حالت میشه مثل من... مثل من که زندونم اتاقم شده.

 تو تاریکی میشینی و میفهمی اون حرفای که از عشق میزدن بیخوده...
هرروز از غم دوریش عذاب میکشم هرروز زندگیم از روز قبل بدتره.)شاید 

ما فقط خدا میدونه که در طول این دوهفته ب تفاوتی پیش گرفته بودم ا
 گذروندن هرساعت چقدر برام سخت بوده(

من هیچوقت نباید عاشقش میشدم این عشق ابرومو اخرش میبره.)به هیچ 
عنوان به این بیت اهنگ اعتقاد نداشتم من به عشقم نسبت به هومن میبالم 

 اگه به گذشته برگردم بازم باکمال میل قلبمو به عشق هدیه میدم.(
ــــو ای دل با تنهایی سرکن...حالم رو میبینی حرفامو باور عاشق نشـــ

 کن...
 عاشق نشو ای دل عاشق شدن درده...میسوزی میمیری این دنیا نامرده...

 از وقتی که من عاشق شدم زندگیم...مثل یه جهنم شد و توش گم شدم...
 اون لیلی مجنون توی قصه شد...اما من اسیر حرف مردم شدم...

من عاشق شدم حالمو هیچکی مثل روزای گذشتم از وقتی که 
ندید...)لبخندی زدم حق داره خب از وقتی عاشقش شدم زندگیم دگرگون 

 شد و همه متوجه تغییر حاالتم شدن(
 من مثل یه شمع میسوختم و اب میشدم اون پروانگی میکرد و پرمیکشید.

 بدتره.هرروز از غم دوریش عذاب میکشم هرروز زندگیم از روز قبل 
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 من هیچوقت نباید عاشقش میشدم این عشق ابرومو اخرش میبره.
 عاشق نشو ای دل با تنهایی سرکن...حالم رو میبینی حرفامو باور کن...

عاشق نشو ای دل عاشق شدن درده...میسوزی میمیری این دنیا 
 نامرده...)امین حبیبی...عاشق نشو(

 بین اشک زدم چرا وقتی اشکام به ارومی روی صورتم فرومیریختن لبخندی
میخوای ذهنتو از یه چیز دور کنی همه چیز برعکس میشه.......به کوچه 

روبه روم نگاهی کردم فقط باید یه دور کوچیک بزنم تا برسم به خونه نوشین 
جونشون ماشینو متوقف کردم داخل اینه نگاهی به صورتم انداختم 

 ورتم با یه دستمال کاغذیخداروشکر ارایش نداشتم که االن گند بزنه به ص
صورتمو خشک کردم و مجدد ماشینو راه انداختم و درکمتر از یک دقیقه 

 خونه نوشین جونشونو از دور دیدم.

قبل از اینکه ماشینو متوقف کنم کامرانو دیدم که نشست داخل ماشین کمی 
دقت کردم نوشین جون و اقاکامیارم داخل ماشین بودن بالفاصله بعد از 

امران نشست ماشین حرکت کرد.......اه لعنتـــــــــــی چه غلطی اینکه ک
 بکنم حاال؟؟؟؟؟

به ناچار پشت سر ماشین کامران حرکت کردم....درحالیکه داشتم از شدت 
عصبانیت منفجرمیشدم....نمیدونم چرا دارم ماشین کامرانو تعقیب میکنم 

ادم و سعی ولی حسم میگه دارن میرن جایی که هومنم هست سرمو تکون د
 کردم تا رسیدن به مقصد به چیزی فکرنکنم.

. 
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با تعجب به محلی که ماشین توقف کرد نگاه کردم بعد از اینکه اونا از 
ماشین دور شدن پیاده شدم نگاهی به اطراف انداختم....کمی فکرکردم تا 

دوهفته پیش قرار نبود کسی توی فامیل نوشین جون یا اقا کامیار ازدواج کنه 
 ا اینا اومدن باغ تاالر؟؟؟پس چر

 موبایلم به صدا دراومد نشستم داخل ماشین داداش بود:الو بله داداش؟؟؟؟
 کجایی هستی؟؟؟؟ -
من؟؟؟؟رفتم خونه هومن نبود رفتم خونه نوشین جونشون به محض  -

رسیدنم نشستن تو ماشین و حرکت کردن به ناچار دنبالشون راه افتادم ولی 
مشب هومنو ببینم اخه به نظر میرسه امشب داداش فکرنکنم بتونم ا

 خانوادگی عروسی دعوتن!!!!!!
 تو از کجا میدونی؟؟؟ -
اخه نوشین جونشون جلوی تاالر از ماشین پیاده شدن رفتن داخل......من  -

 یکم دیگه منتظر میمونم اگه هومنو
 ندیدم میام خونه تا ببینیم چی میشه.

ومی نداره اینکارو بکنی همین با صدایی که حس میکردم نگرانه گفت:لز
 االن هستی دارم میگم همین االن حرکت کن بیا خونه شنیدی؟؟؟

 ولی اخه چرا؟؟؟؟ -
بیا خونه بهت میگم.....من منتظرتم ها حداکثر نیم ساعت دیگه خونه  -

 باشی.
 بسیار خب خداحافظ..... -
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م مباتعجب شونه ای باالانداختم اینا چشونه؟؟؟؟دستمو گذاشتم روی شک
لبخندی زدم و گفتم:میبینی کوچولو قسمت نبود امشب بابارو ببینیم ولی 
نگران نباش امشب نشه منتظر فردا میمونیم و اگرفردا نشه اینقدر اینکارو 

 میکنیم تا باالخره موفق بشیم.
به محض اینکه دست بردم ماشینو روشن کنم عده ی زیادی از تاالر بیرون 

 ت و بوق و بمب شادی در فضا پیچید....اومدن و بعد از اون صدای دس
نتونتسم کنجکاویمو نادیده بگیرم با احتیاط از ماشین پیاده شدم)دوست 

نداشتم کسی متوجه حضورم بشه(کنار در ماشین ایستادم جمعیت زیادی 
جلوی در تاالر ایستاده بودن و جلوی دیدمو گرفته بودن...کمی قدمو بلند 

 ر چی ایستادن...ماشین عروس.کردم تازه موفق شدم بفهمم دو
با احتیاط کمی جلو رفتم شیشه های ماشین کامال دودی بود و هیچی 

مشخص میشد عروس و دامادهم هنوز هیچکدوم پیاده نشده 
بودن....باالخره نوشین جون جلو رفت و در سمت عروس رو باز 

کرد...اولین سوال در ذهنم شکل گرفت:چرا نوشبن خانوم اینکارو 
 کرد؟؟؟؟

قبل از اینکه بخوام به پاسخ فکرکنم در سمت عروس کامال باز شد و پیاده 
شد بادقت نگاش کردم یه دختر تقریبا قد بلند و الغر بود که باید اعتراف 

کنم زیبا و خواستنی بود هرچی بیشتر دقت میکردم کمتر به نتیجه میرسیدم 
که کن قبل اینیه ندایی از درونم فریاد زد هستی بشین تو ماشین و حرکت 

 جوابی به اون ندا بدم باالخره اقا داماد افتخار دادن پیاده بشن...
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به محض اینکه یه پاشو از ماشین بیرون گذاشت تلفنم مجددا به صدا 
 دراومد...اه لعنتی برش داشتم...

داداش طاها بود دکمه اتصالو زدم همزمان سرمو باال اوردم تا از شر این 
 کنجکاوی راحت بشم....

 به محض باالاوردن سرم......
ضربان قلبم شدت گرفت عالئم حیاتیم یک به یک رو به انحطاط میرفت 

حس میکردم دنیا داره دور سرم میچرخه صدای داداش طاها از یک سمت 
صدای دست و سوت و هلهله از یک سمت در این میون چشم من خشک 

ورزشکاری موهایی که شده بود فقط روی یک مرد قدبلند چهارشانه با اندام 
 رو به باال حالت داده بود و چشای کامال مشکی...

داداش:هستی؟؟؟؟؟؟؟؟با توام بهت میگم کجایی؟؟؟؟؟هستی قسمت 
 میدم ادرسو بده تا سریع خودمو برسونم.

 گوشی رو تقریبا پرت کردم داخل ماشین...
جمعیت:مبارک باشه نوشین جون.......ماشاا...چه عروس برازنده 

 .....خدابرای هم حفظشون کنه....انشاا...ای..
 خوشبخت بشن.......

چشم از همشون گرفتم به داماد دوختم هه داماد.....به سمت عروسش 
 رفت لبخندی بهش زد و دستشو به سمتش 

دراز کرد همزمان با قرارگرفتن دستاشون تو دست هم اولین قطره اشکم 
 فروریخت دستام مشت شد باتمام وجود 
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ردم قلبم مچاله شد به معنای واقعی حس کردم تمام احساساتم احساس ک
همون جا جون دادن و دفن شدن..دستمو جلوی دهانم گرفتم تا بغضمو 

توی گلو خفه کنم دل دل میزدم اشک میریختم و صدای فریادمرگ 
 احساساتمو

توی خودم خفه میکردم.......دستمو محکم روی ل*ب*ا*م فشارمیدادم تا 
دادنمو نشنوه.....لحظه ی سختیه حس سختیه درد  کسی صدای جون

سختیه وقتی ببینی عشقت شوهرت پدربچت دست یه نفر دیگه رو بعنوان 
همسرجدیدش گرفته تو دستش............نه امکان نداره این هومن من 

نیست محاله اینی که داره با لبخند ازهمه به خاطر حضورشون تشکر میکنه 
 رفته هومن من باشه....محالـــــــــــه.و محکم دست کناردستیشو گ

به خودم که اومدم تمام جمعیت رفته بودن داخل تاالر......بی جون نشستم 
داخل ماشین دروبستم سرمو به صندلی تکیه دادم و فقط به در تاالر خیره 

شدم میدونستم نباید ببینم میدونستم نباید این صدای هلهله رو بشنوم 
باشم چون اینجا بودن یعنی اتمام زندگیم ولی  میدونستم نباید اینجا

 میخواستم به چشم خودم خط پایان زندگیمو ببینم.
صدای موبایلم برای هزارمین بار بلند شد و برای هزارمین بار اسم داداش 

 روش نقش بست با صدای گرفته ای جواب دادم:بله؟؟؟؟
به من  بتدیگه نه فریاد میکشید نه مضطرب بود با صدای گرفته تری نس

 گفت:خوبی هستی؟؟؟؟



 727 انیتر از گر انیگر

بغضمو کنار زدم از بس بغضمو کنار زده بودم داشتم کمبود نفس پیدا 
 میکردم:اره داداش خوبـــــــم...خوب خوبم....

کنترلم از دستم خارج شد بغضم شکست صدای هق هقم توی فضا پیچید 
اید سکوت کرده بود ادامه دادم:بهم زنگ نزن داداش نگرانمم نباش من باااا

امشب با چشم خودم تک تک این صحنه ها رو ببینم باید با چشم خودم 
مرگ احساسمو ببینم باید با چشم خودم داماد شدن عشقم پدربچم تنها 

 مردی که بهش دل باختمو ببینم....باید ببینم داداش باید ببینم.....
صدای گریه مارال توی گوشی پیچید بالفاصله گفت:هستی الهی مارال 

ت بشه تو حالت خوب نیست اون روز میدونی توی چه وضعیتی قربون
رسوندنت بیمارستان میدونی اگه یه رهگذر نمیدیدت و با ما تماس 

نمیگرفت چه بالیی سرت میومد)منظورش روز طالق بود(مرگ مارال برگرد 
خونه بیا اینجا داد بزن فریاد بکش هرکاری میخوای بکنی تا اروم شی انجام 

 ونه.بده فقط بیا خ
چشم دوختم به درتاالربا صدای بغض الودی صدایی که پربود از دلخوری 
عجزدرد و غم گفتم:نمیشه مارال قسم نده امشب باید به چشم خودم همه 
چیو ببینم فوق فوقش دوساعت دیگه طول میکشه بعدش همه چیز تمومه 

فقط ببینم هومن زن جدیدشو سوار ماشین میکنه فقط ببینم میبرش توی 
ن خونه ای که باعشق توش منتظرش میموندم بعدش میرسیم به همو

اخرخط میرسیم به از نو شروع کردن به سنگ شدن به سخت 
 شدن......باکمی مکث اضافه کردم:به.....به فراموشی مطلق.
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و چه کسی میدونه گفتن اون جمله چقدر سخت بود اینقدر سخت که حتی 
لفنو بلند شروع به گریه کرد ت مارالم نتونست بغضشو کنترل کنه و باصدای

 قطع کردم و درحالیکه اشک میریختم به روبه روم خیره شدم.
. 

نمیدونم بزرگترین و دردناکترین درد دنیا چیه نمیدونم کجاست که داستان 
زندگیت اشک دیگرانو در میاره نمیدونم کجاست که تنها راه چاره برای 

یدونم این که خیلی سخته ارامشت اشک ریختنه تنها یه چیزو به خوبی م
خیلی خیلی سخته خودتو برای روبه رویی با عشقت اماده کنی خونه رو 

ترک کنی با هزار امید هرجایی که به ذهنت میرسه رو سربزنی و اخرش از 
 پشت ماشین عروسش سردربیاری.

با یه قلب عزادار و احساس مرده داشتم درست پشت ماشین عروسش 
که به منظور تشکر از اطرافیان میزد مثل ناقوس حرکت میکردم صدای بوقی 

 مرگی بود که دائما برام تکرار میکرد هستی این اخرخطه.
دندونامو محکم روی هم فشارمیدادم اشکام اینقدر زیاد بود که دیدمو 

تارکرده بود کم چیزی نبود من داشتم پشت ماشین عروس عشقمم نه 
دونه خاطراتم با همین ادمی که  شوهرمم نه بلکه پدربچه ام بوق میزدم دونه

امشب توی یه مجلس نقش دامادو داشت جلوی چشمم زنده شد من با این 
ادم عشقو تجربه کردم ترس از دست دادنو تجربه کردم خنده های از ته دلو 

تجربه کردم گریه های بی امونو تجربه کردم ولی هرگز نمیتونم بگم من با 
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ن درست برخالف قانون عشقه و یه عاشق این ادم نفرتم تجربه کردم چون ای
 هیچ زمان نمیتونه از عشقش متنفر بشه.....

نمیدونم چقدر گذشت نمیدونم چقدر اشک ریختم فقط وقتی به خودم 
اومدم که همه ماشینا متوقف شدن......چشم دوختم به ماشین عروس ابتدا 

د تلخی هومن و بعد از اون عروسش پیاده شد نگاهی به اطراف کردم پوزخن
زدم پس اینقدر مرد بوده که همسرجدیدشو نبره تو خونه ای که دوسال باهم 

 توش زندگی کردیم و یک خونه جدید براش خریده.....
به معنای واقعی داشتم اتیش میگرفتم حسم حسادت نبود حسرت بود نفرت 

نبود کم توقعی بود به ارومی زیر لب گفتم:مبارک باشه با اینکه نامردیو در 
 م به اتمام رسوندی ولی مبارک باشه امیدوارم خوشبخت بشی......حق

ماشینو به حرکت دراوردم دست در دست همسرش درست ازجلوی ماشین 
 عبور کرد ولی منو ندید اخه سرگرم حرف زدن با عشقش بود.

لبخند تلخی روی ل*ب*م نشست همزمان با عبور کردن از کنارش زیر  
 همیشه...لب گفتم:خداحافظ......برای 

 امشب چیزی برای ترکاندن ندارم جز بغض...
. 

تمام سعیم در فریاد نزدن به یکباره فروکش کرد پامو روی پدال گاز گذاشتم 
همزمان با فشار دادنش تا اخر با تمام توانم فریاد 

زدم:خــــــــــــــــــــدا این همه عذاب برای چیه؟؟؟؟این ته 
ادامه داره؟؟؟؟؟اگه ادامه داره باید بهت بازیته؟؟؟؟؟این تهشه یا هنوزم 
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بگم دیگه واقعا تحمل ندارم کم اوردم اگه ادامه داره باید بهت بگم دیگه 
 اشکی برام نمونده که بخوام بریزم....

ماشینو زدم کنار سرمو گذاشتم روی فرمون التماس وارانه گفتم:پس تمومش 
ت قسم دیگه کن......بذار برسم به ته خط....دیگه کافیه به خود

کافیه.....بیشتر ا این که دامادی همه وجودمو دیدم مگه هنوزم وجود 
داره...قلبم دیگه طاقت نداره تمومش کن...........من که گفتم...گفتم 

 هروقت از ته دل بخندم سرنوشت امادست یه چیزیو ازم بگیره 
و ینقبل از اینکه جملمو کامل کنم یادحرف هومن افتادم توی هلند وقتی ا

بهش گفتم لبخند زد و گفت سرنوشت غلط کرده.....بعد از اون به ترتیب 
تمام حرفاش مبنی بر اینکه نمیذاره دیگه هیچوقت چشام گریون بشه رو بیاد 

اوردم و دراخر امشبو بیاد اوردم که درکمال نامردی دست یه نفر دیگه رو 
براش مهم گرفت و حتی یه درصدم من منی که دارم تو دوریش جون میدم 

نبودم......نمیدونم با چه قدرت و توانی ولی باتمام وجودم سنگ شدن و 
 سخت شدن قلبم روحس کردم..

درکمتر از چند دقیقه سخت و تلخ شدم ماشین وبه حرکت دراوردم و به 
 مقصد خونه با باالترین سرعت ممکن حرکت کردم.

. 
نیمه شب......به ماشینو پارک کردم و نگاهی به ساعت انداختم یک و نیم 

محض بسته شدن در ماشین مارال داداش اقا همت)خدمتکارمون که یه 
پیرمرد مسن و مهربون بود(ازخونه بیرون اومدن.....درحالیکه اشکام حتی 
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لحظه ای متوقف نمیشد با قدمهای بلند به سمتشون رفتم مارال با دیدن 
داش طاها رد اشکام همونجا کنار در روی زمین سرخورد از روبه روی دا

شدم جلوی اقا همت ایستادم با دلسوزی داشت نگام میکرد این نگاه بیشتر 
اتیشم داد با لحن کامال سردی گفتم:عمو همت لطفا همین االن یکم بنزین 

 برام بیار.....سریع.
به قدمهای بلند خودمو به اتاقم رسوندم دروبه شدت باز کردم طوریکه به 

 جاش.  دیواربرخورد کرد و برگشت سر
وارد اتاق شدم برقو روشن کردم نگاهی به اطراف انداختم به سمت 

چمدونم رفتم بازش کردم همه لباسایی که ازخونه هومن برداشته بودمو 
مارال چیده بود داخل کمدم پرت کردم داخلش......به سمت کشوی میزم 

 رفتم همون
اوردم و  ونکشویی که تمام یادگاریهاشو توش گذاشته بودم کشوی میزو بیر

تمام وسایل توشو خالی کردم داخل چمدون ازجام بلند شدم چرخی دور 
خودم زدم ناگهانی دستم به گلدون روی میز خورد و افتاد روی زمین بی 

هیچ توجهی به سمت تختم رفتم عکسایی که این دوهفته رو بانگاه کردن به 
..به سمت اونا تونستم بگذرونم برداشتم و همشو داخل چمدون ریختم...

چمدون رفتم درشو بستم یه چمدون دیگه از زیر تخت بیرون کشیدم و فقط 
مدارک و وسایل کاری و ضروریمو داخلش ریختم در حین انجام اینکار 
چشمم به صفحه ای از شناسنامم که مهر طالق توش خورده بود افتاد و 

تیک سبرای هزارمین بار شکستم قبل از اینکه چمدونو ببندم چشمم به پال
زیر تخت که حسابی محکم بسته بودمش افتاد حوصله ی اینکه بازش کنم 
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نداشتم با این تصور که اونم یه چیز مهمه گذاشتم داخل چمدون وسایالم و 
 ازجام بلند شدم.

به سختی دوچمدونو ازروی زمین برداشتم و دنبال خودم کشون کشون به 
بسته  ت اشپزخونه رفتم وسمت حیاط بردمشون......قبلیکه برم بیرون به سم

 کبریتو از داخل کشو برداشتم.
به محض بیرون اومدنم از خونه داداش که روی زمین نشسته بود و سرشو 

بین دودستش گرفته بود از جاش بلند شدمارال با نگرانی به سمتم 
 اومد:هستی میخوای چیکارکنی؟؟؟؟

روی زمین به  نزدیک نیا مارال........رفتم وسط خیاط چمدونو انداختم -
 سمت عمو همت رفتم:بنزین کو عمو؟؟؟

سکوت کرد با کالفگی به سمت ماشین رفتم صندوق عقبشو بازکردم بطری 
بنزینو از داخلش برش داشتم چمدون وسایالمو گذاشتم 

 داخلش....صندوقو بستم.
به سمت چمدون رفتم بازش کردم تمام بنزین موجود در بطری رو روش 

کبریتو از داخل جیب مانتوم بیرون اوردم                        خالی کردم....     
روشنش کردم گرفتم جلوی صورتم شعله اشو تار میدیدم ازداخل شعله 

زردرنگ اتیش تمام خاطراتم به تصویر دراومد...با دستای لروزن و همزمان 
با شکستن بغضم کبریتو انداختم روی چمدون و در کمتر از یه ثانیه شاهد 

 ختن تمام لحظه های خوش زندگی گذشتم شدم.سو
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کمرم خم شد و خیلی طول نکشید که زانوهامم خم شد و دوزانو روی زمین 
افتادم...دستامو جلوی دهنم گرفتم و محکم بهشون فشار وارد کردم و 

 همزمان با تمام وجود بغضم شکست.....
نم تا و تخلیه کقلبم داغدار بود و عذادار و نمیتونستم به هیچ شکلی این درد

 کمی ارامش بدست بیارم حتی توی اون لحظه فریادزدنم ارومم نمیکرد...
نمیدونم چقدر گذشت فقط وقتی به خودم اومدم دستامو اینقدر به 

ل*ب*ا*م فشار داده بودم که طعم شورخونو توی دهنم حس میکردم با 
بغض و ناتوانی یک دستمو به زمین تکیه دادم درحالیکه از شدت درد و 

اشک و فریاد بیصدا به نفس نفس افتاده بودم به ارومی زیر لب گفتم:امشب 
 خاطراتت را سوزاندم ولی بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد.

نمیتونم ازت متنفرباشم ولی قول میدم فراموشت کنم...........به سختی 
 اضافه کردم:اخه عادت ندارم به چیزی که 

 م.مال یه نفر دیگست چشم داشته باش
اتیش کامال خشک شد و تنها کمی خاکستر روی زمین باقی مونده بود 

 پوزخندی زدم اینم خاکستر عشقم.
به سختی ازجام بلند شدم حین بلند شدن دوبار نزدیک بود به زمین بخورم 

ولی خودمو نگه داشتم با قدمهای کوتاه و ناتوان خودمو به داداش رسوندم 
کردم ولی درکمتر از یه دقیقه دوباره صوت خیسمو با استین مانتوم پاک 

کامال خیس شد نگاهمو به چشماش که برای اولین بار خیس میدیدمشون 
دوختم و به ارومی گفتم:بودن در این جا داداش بودن توی این شهر حتی 

برای یه ساعت دیگه یعنی رسیدن به ته خط رسیدن به اونجایی که دست به 
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بودن اینجا داداش یعنی عذاب یعنی کاری بزنم که به شدت ازش بیزارم 
خاطره یعنی درد من دیگه نمیتونم حتی برای یه دقیقه هوای این شهرو 

 تحمل کنم با هرنفسی که میکشم قلبم تیرمیکشه از شدت غم و اندوه.....
من میرم داداش همین امشب مستقیم به سمت تهران حرکت میکنم قسمت 

ننداز شما تازه اینجا جا افتادی میدم دیگه به خاطر من خودتو به دردسر 
همین جا به همراه مارال زندگیت ادامه بده من میرم باید به تنهایی عادت 

کنم میرم و قسم میخورم دیگه به این شهر بی وفاییها برنگردم مراقب مارال 
 باش بخاطر من خیلی عذاب کشید مستحق این زندگی پردرد نیست.

و*سه ای روش کاشتم و بی هیچ به سمت مارال رفتم دستشو گرفتم ب*
حرفی به سمت ماشین راه افتادم قبل از رسیدن به ماشین صدای داداشو 
شنیدم:منو مارال مهرسا و ارسالن حداکثر سه روز دیگه تهرانیم مراقب 

 خودت باش برو به زودی همو میبینیم.
به سمتش برگشتم قبل اینکه چیزی بگم مارال گفت:وسیله هاتو من برات 

یکنم میارم.                      لبخند تلخی زدم:نه مارال همشونو بذار جمع م
همینجا باشن من دارم از این شهر و از خاطراتش فراموش میکنم اون وسایل 

تنها داغ دلمو تازه تر میکنن........نگاه اخرو به خونه و سپس به داداش 
ند روز اینده مارال و عمو همت انداختم با صدای خش داری گفتم:پس تا چ

 خداحافظتون...
سوارماشین شدم و به مقصد تهران حرکت کردم درهمون حال به ارومی زیر 

 لب و درمیون بغض و اشک زمزمه کردم:
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 از اتنهای تنهاییم باز هم فقط به تو مینگرم...
 چه سخته نفس کشیدن در سلول تنهایی و ناامیدی....

زمان که من ازشدت بغض ولی سخت تر از اون وقتیه که درست همون 
توانایی نفس کشیدن را ازدست دادم تو دست در دست دیگری بلند بلند 

 میخندی و از کنار من مانند عابری غریبه بدون هیچ توجهی رد میشی..
همون موقعه که برای هزارمین بار ارزوی مرگم را از خداوند طلب میکنم و 

 ه سخت و دردناکه....چه کسی میدونه تقاضای تمام شدن عمرت چه انداز
وای بر من و لعنت بر دل بیقرارم که بی هیچ توقفی دائما تو را میخواند و از 

 تمام وجودم تو را طلب میکند.........
بهترینم نمیدانی تنهایی چقدر سخت و دردناکه...و بزرگترین مشکل من در 

یچگاه ه حال حاضر اینه که چگونه به دل بیقرارم بفهمانم تو رفته ای و دیگر
 باز نمیگردی تو که تنهابهانه من برای ادامه زندگی بودی...

همزمان با شکسته شدن بغضم به طرز وحشتناک و غیرقابل کنترلی ادامه 
 دادم:

اما هم اکنون به تو و قلب نا ارام خودم اطمینان میدهم که با گذر زمان تو و  
یگر ق ناتمامم که دخاطراتت را به دست باد میسپارم و سوگند میخورم به عش

هیچگاه قلب و احساسم را بازیچه دست هیچ مردی قرار ندهم وبه هیچ 
کس اعتماد نکنم چرا که انسانها در عصر حاضر فقط برای پر رنگ تر کردن 

خود و باالتر بردن موقعیتشان حاضرند دیگران را محو و بی رنگ کنند.و 
عشق چقدر پست و درد  امروز درست در زمانی که به این باور رسیده ام که

ناک است از پروردگارم که تنها یار من در این دنیاست میخواهم چنان اراده 
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ای به من بدهد که من هم بتوانم مثل خود تو بی هیچ توجهی ازکنارت عبور 
کنم از خداوند میخواهم قلبم را به دریچه نفوذ ناپذیر و سخت و حتی سنگ 

گاه، صدا و احساسات دروغین هیچ و بی رحم تبدیل سازدکه در برابر  ن
مردی حتی تو مقلوب نشود و خود را نبازد که ان شخص جز تنهایی پایان 

 ناپذیر هیچ چیز دیگری برایش به یادگار نمیگذارد..........
. 

از اغوش سمیه خانوم بیرون اومدم به محض ورودم اشکاش راه گرفتن 
ز ته دل اشک میریخت نمیدونم از کی متوجه جدائیم از هومن شده ولی ا

لبخندی زدم و گفتم:سمیه جون هنوز ساعت شش و نیمه برو بخواب راحت 
 باش منم میخوام برم استراحت کنم.

 کمی دیگه حرف زد و طبق خواستم رفت که بخوابه.....

باقدمهای لرزون به سمت اتاقم رفتم....درشو باز کرده و واردش شدم...به 
ال بوی خوش بچیگمو استشمام محض ورودم به اتاق بعد از دوس

کردم.....همونجا کنار در روی زمین نشستم سرمو به در تکیه دادم چشامو 
 بستم.

این اتاق همون اتاقیه که مامانم هرروز توش موهامو شونه میکرد بابام 
هرشب برام قصه میگفت این اتاق همون اتاقیکه داخلش تنهایی رو با تمام 

قبول کردم با ایدا برم خارج و در ادامه وجودم چشیدم داخل همین اتاق 
داخل همین اتاق روزهای بدون ایدا بودن رو تحمل کردم داخل همین اتاق 
بود که فهمیدم عاشق شدم اشک ریختم برای ترس به دست نیاوردن عشق 
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داخل همین اتاق بود که برای اولین بار به هومن گفتم دوِست دارم....من 
 م و از نو ساختم و شروع کردم.داخل همین اتاق بارها شکست

و در اخر االن توی همین اتاق باید برای از دست دادن این عشق اشک 
بریزم...توی همین اتاق باید دوباره بلند شم از نوشروع کنم یه هستی مقاوم 

 بسازم.....
 ازجام بلند شدم با همون لباسا روی تخت دراز کشیدم زیر لب زمزمه کردم:

 برگردم...میخواهم به گذشته 

میخواهم در گذشته زندگی کنم....اخر در گذشته ام پر است از خاطرات 
شیرین باتوبودن....اما هر گاه به حال زندگیم باز میگردم دل بیقرارم دائما تو 

را میخواند نه تنها دلم بلکه تمام وجودم.وجودی که تک تک سلولهایش با 
ی است محال برایم.تویی که حت یاد تو انس گرفته اند.اما گویا یاد تو ارزویی

در رویا هم نمیتوانم بودن با تو را از ان خود بدانم...تویی که با هر بار نفس 
کشیدنم دلم رفتن و نبودنت را به رخم میکشد....ولیکن باتمام این وجود 

 راهی نیست بایـــــد تحمل کرد....
گینش همان زمانی که عشق در دل رسوب میکند بایــد منتظر بهای سن

 بود...
هنگامیکه بر تمام قرارهایت با دل پرده فراموشی میکشی باید منتظر تنهایی 
سرد و خاموشی باشی که در هر لحظه عشقت را برایت یاداور میشود و هر 

 بار تو را لبریز میسازد از عشق و تنها عشق....
نازنینم هر زمان که در کوچه دل قدم برمیدارم خاطراتت مرا بیش از قبل 

 مدهوش و سرگشته میسازد.
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قبل از اینکه از شدت خستگی چشام روی هم قرار بگیرن گفتم:ای کاش 
 بتوانم تو را فراموش کنم که یادت مرا نابود ساخته است.........

. 
یا مقلب القلوب و االبصار.......دستمو روی شکمم گذاشتم...چشامو 

 بستم.
ریزش اشکام خودمو کنترل  یا مدبرالیل و النهار......به سختی در برابر

 میکردم..
یامحول الحول و االحوال.....دوسال پیش در چنین روزی توی هواپیما 

 ایرانو به مقصد هلند ترک کردم.
حول حالنا الی احسن الحال....و االن به تنهایی روبه روی تلویزیون 

 ..نشستم و منتظرم عیداعالم بشه تا بعد از مدتها برم به مالقات پدرومادرم.
و باالخره بانگ ورود به سالی جدید.....تلویزیونو خاموش کردم با بی 

تفاوتی از جام بلند شدم و به سمت درخروجی رفتم گریه نمیکردم ولی 
لبخندم نمیزدم....دلیل برای گریه زیاد داشتم ولی برای لبخند حتی یه دلیلم 

 وجود نداشت....
رای اولین بار خلوت بود سوارماشین شدم و حرکت کردم شهربزرگ تهران ب

لبخند تلخی زدم مطمئنا همه ترجیح دادن لحظه تحویل سال پیش خانواده 
هاشون باشن....داداش طاها و مارال درمسیرن کمتر از دوساعت دیگه 

میرسن تهران....امیدوارم هرچه زودتر بیان چون این دوروزی که تنها بودم 
دوروز به هیچ عنوان از لحظات خیلی بدیو پشت سرگذاشتم در طول این 
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خونه بیرون نرفتم االنم که اومدم فقط به این دلیله که میخوام برم مالقات 
 والدینم و بعد از اون ایدا....

. 
وارد مزار شدم هواش از همون لحظه ی اول حال گرفتمو بدتر کرد و 

داغونترم کرد بارونم نیم ساعتی میشد که شروع به باریدن کرده بود من 
خنثی شدم حتی دیگه این بارون زیبای بهاری هم نمیتونه باعث چقدر 

 شادیم بشه.
با قدمهای بلند خودمو به خونه ولدینم رسوندم دلم دیگه بیتاب دیدنشون 
شده بود به محض دیدن سه قبر کنار هم اولین روزیو که باهومن اومدیم 

ار یف فشاینجا به قول خودش مادرزن سالمو به یاد اوردم دستمو به دسته ک
دادم آخ لعنتی خاطره های شیرین خودشون بعضی وقتا باعث دراومدن 

اشکت میشن.....اشکایی که به سختی تا اون موقع کنترلشون کردم روی 
صورتم راه گرفتن صداش توی گوشم پیچید:مامان ازتون به خاطر بدنیا 
اوردن هستی ممنونم قول میدم کاری کنم که خنده از روی ل*ب*ا*ش 

 شه قول میدم خوشبختش کنم....جمع ن
دستمو جلوی دهنم گرفتم بغض داشت خفم میکرد میون بغض بریده بریده 

 گفتم:کجایی هومن؟؟کجایی بیمعرفت؟؟
کجایی نامرد؟؟؟مگه به مامانم قول ندادی کاری کنی خنده از روی 

ل*ب*ا*م جمع نشه پس چرا االن خودت کاری کردی که اشک چشام قطع 
 نشه؟؟



wWw.Roman4u.iR  740 

 

ی برای ایستادن نداشتم روی زمین نشستم انگار همه چیز برام بی دیگه توان
اهمیت شده بود اصال مهم نبود که زمینی که روش نشستم پر از گله اصال 

برام مهم نبود که امروز اولین روز عیده و اگه امروزمو باگریه بگذرونم تا اخر 
ضه بهش سال گریه میشه همدمم تنها چیزی که برام مهم بود و توی اون لح

فکر میکردم جمله ای بود که از زمانیکه رسیدم به اینجا داره توی ذهنم 
 تکرار میشه:)زندگی تکرار مکررات است(

تکرار پشت تکرار اشتباه پشت اشتباه دروغ پشت دروغ وابستگی پشت 
وابستگی اشکای مداوم هق هقای بیصدا تنهایی بی پایان جدایی غیرقابل 

 باور.....
ی ل*ب*م نشست زیر لب گفتم:هشت سال،هشت سال لبخند تلخی رو

پیش درست توی یه روز بارونی جلوی این سه قبر زانو زده و اشک میریختم 
 اشک از سر دلتنگی شما سه نفر....

دوسال،دوسال پیش  توی یه روز بارونی جلوی این سه قبر زانو زده و اشک 
 اهم....میریختم اشک از سر دلخوری و ترس از دست دادن تنها همر

زیر لب گفتم:میبینی بابا امروزم من روبه روی شما سه نفر زانو زده و دارم 
گریه میکنم.....این بود بابا؟؟این بود زندگی که بخاطرش از یه ماشین که 
چهارسرنشین داشت فقط من زنده موندم....بابا هشت سال پیش که روبه 

نبودنت گله  روتون زانو زدم و اشک ریختم از سرنوشت گله کردم از
کردم..مامان هشت سال پیش یادته وقتی درست همینجا زانو زده و گفتم 
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میترسم از بی پناهی؟؟؟؟بابا یادته دوسال پیش زمانی که خاله شیوا مثل 
 شما

بی وفایی کرد و ماروتنها گذاشت اومدم همین جلو زانو زدم و ازت التماس 
م گرده؟؟؟؟مامان یادته گفتکردم دعا کنی بتونم کاری کنم ایدا به زندگی بر

 من بدون ایدا نابودم هان یادته؟؟؟
اگه یادتونه باید بهتون بگم امروزم تکراریه از همون روزا با این تفاوت که 

 دیگه نه دعاتونو میخوام نه نگاهتونو.
با گفتن این جمله از درون تما وجودم نوا سردادن که هستی این حرفو نزن 

 کارو نکردم.حرفتو پس بگیر ولی من این
اشکام به ارومی روی صورتم میریختن نه فریاد میزدم نه هق میزدم با لحن 

 بغض الودی ادامه دادم:
خستم،خستم از بیکسی از تنهایی از تاوان پس دادن از این زندگی که 

هرفصلش که ورق میخوره ادامه دادنو برام سخت تر میکنه....بابا نمیدونم 
صدا بزنم میدونی چرا چون حضورشو مدتیه  چرا ولی دیگه نمیتونم خدارو

حس نمیکنم چون بعضی وقتا با خودم فکرمیکنم مگه میشه خدایی که 
میگن از رگ گردن به ادم نزدیکتره بتونه هق زدن یه بندشو ببینه و هیچ کاری 

 نکنه...اره مامان میشه؟؟؟
دستامو قاب صورتم کردم میون گریم که باالخره به هق هق تبدیل 

م:مامان خسته شدم کجایی که ببینی هستیت االن عالوه بر اینکه یه شدگفت
یتیم و بی سرپرسته یه زن مطلقست یه زن مطلقه ی عاشق...مامان قلبم 
توی این سن مثل قلب یه ادم مسن بادرد به سینه میکوبه مامان شنیدی 
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میگن بعضی روزا هست که ادم بیشتر از یه روز توش پیر میشه امروز یکی 
مون روزاست امروز داغونم حالم خیلی خرابه مامان تحمل این یکی از از ه

همه سخت تره وقتی شمارفتین داداش و مارال بودن وقتی ایدا رفت رویاها و 
اهدافم بودن ولی االن دیگه هیچی ندارم بابا هستیت االن به جز یه قلب 

ه پراز حسرت و درد و ناامیدی هیچی نداره مامان امروز روز اول عید
عیدامسالم با اشک شروع شد ولی دوسال پیش عید ماه عسل بودم پارسال 

 عیدم با دوستت دارم هومن شروع شد....
مامان منم دارم مثل تو مامان میشم ولی بچه ی من از همین اول بابا نداره 

مامانش حداقل شونزده سال طعم داشتن پدرو چشید ولی این بچه از همین 
......صدام داشت بلندوبلندترمیشد:اخه اول باید بی پدری بکشه.

چرا؟؟؟مگه من چه گ*ن*ا*هی مرتکب شدم مگه این بچه چه 
گ*ن*ا*هی مرتکب شده که ادم بدشانس و بیکسی مثل من باید مادرش 

 باشه.
سرمو روی قبرپدرم گذاشتم:بابا خیلی خیلی تنهام دارم جون میدم تو 

اشتی؟؟؟؟بابا من به هراونچه تنهایی این زندگی زندگیه اییه که برام ارزو د
میخواستی رسیدم طبق خواسته شما االن شدم یه دکترمعروف و ماهر طبق 

خواسته شما اگه فقط همین یکی دوهفته روحذف کنی بقیه ی زندگیمو 
باغرور گذروندم و به هیچ کس اجازه ندادم با ترحم بهم نگاه کنه بابا در 

 سربلندیت تالش کردم ولی االن تمام طول این مدتی که تنهام گذاشتی برای
دیگه بریدم اعتراف میکنم خستم التماستون میکنم یه کاری کنین منم بیام 
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پیشتون من از جنگ با سرنوشت خسته شدم دلم یه خواب همیشگی 
میخواد........کاش بودی مامان اگه بودی اینقدر توی ب*غ*لت اشک 

تونستم د خیالم راحت بود میمیریختم تا اروم بشم بابا اگه بودی پشتم گرم بو
اراده امو بدست بیارم ولی االن دیگه هیچ انگیزه ای برای بااراده بودن ندارم 

انگیزه ی من بعد از شما ایدا بود که اونم معلوم نیست االن کجاست بابا 
کمکم کن....باباغلط کردم گفتم دعاتو نمیخوام امروز اومدم ازت التماس 

پر دست انداز هستی تنهات کنی مامان امروز  کنم دعای خیرتو بدرقه راه
اومدم بهت التماس کنم ازخدا کمی ارامش برام طلب کنی تا شاید کمی دل 

 بیقرارم دست از بیتابی برداره.
فکرمیکنم حدود دوساعت به همون حالت اشک ریختم و باعزیزام صحبت 

ایدا و  دکردم بعدازاون رفتم نزدیک قبر خاله شیوا و کلی از سرنوشت و نبو
تنهایی پیش اونم گله کردم بیشتر از این نتونستم جلوی خودمو بگیرم دروغ 
چرا دلم داره برای ایدا پر میکشه خودش نیست ولی جایی که گفته هروقت 

دلم براش تنگ شده برم که هست باید امروز برم اونجا و تالفی تمام این 
که برام یاداور  دوسال دوریو در بیارم سوارماشین شدم و به سمت جایی

دوران خوش جوونیم زمانیکه ایدا رو داشتم و میتونستم به بودنش تکیه کنم 
 حرکت کردم.

 
 ازاین دنیا چنان دلگیروغمگینم که روزمرگ خودراجشن میگیرم....

 فصل هفدهم
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درماشینو باز کردم با چشمای پر از اشک به نیمکت دونفره ی روبه روم که 
 د از گل و درخت خیره شدم.مقابل یه دره که توش پربو

دستم ناخوداگاه به سمت قلبم رفت قلبم اینروزا چرا اینقدر تیر میکشید چرا 
انقدر فشرده میشد با قدمهای لرزون به سمت همون نیمکت رفتم با 

هرقدمی که برمیداشتم صدای ایدا توی گوشم زمزمه میشد پشت به نیمکت 
ارتفاع زیرپام افتاد ناخوداگاه چند روبه روی دره مرتفع ایستادم....نگاهم به 

قدم عقب اومدم نمیدونم چرا احساس میکنم دوباره دارم از ارتفاع 
 میترسم؟؟؟

ندایی از درون فریاد زد:اخه کسی که باعث شد ترست از ارتفاع بریزه امروز 
 دیگه کنارت نیست.....

ن با لحباناتوانی روی زمین زانو همزمان با فروافتادن اولین قطره ی اشکم 
 سرشار از دردی گفتم:سالم خواهری....

قطره های اشکم شروع به مسابقه دادن با بارون کردن دستمو جلوی دهنم 
گرفتم همین یه کلمه کافی بود تا بغضم بشکنه به سختی ادامه 

دادم:کجایــــی؟؟؟کجایی ایدا کجایی که ببینی هستی 
 داغونه؟؟؟کجایــــی لعنتی؟؟؟

ببینی زندگیم ارزوهام احساساتم امید توی قلبم با  فریاد زدم:کجایی که
خاک یکسان شده؟؟؟کجایی ببینی هستی به نیستی تبدیل شد......باحال 

زاری ادامه دادم:اره هستی مدتهاست به نیستی تبدیل شده هستی درست از 
همون روزی که با دست خودش زیر اون برگه های طالقو امضاکرد مرد 
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ی که فهمید درونش داره یه بچه رشد پیدامیکنه هستی درست از همون روز
 مرد هستی درست همون شبی که دامادشدن پدربچشو دید مرد....

ولی هنوز محکومه به تاوان دادن باید از این به بعد به امیدبچه ای زندگی 
 کنم که نامردی پدرش احساسموبه اتیش

زمانیکه باید باشی کشیده....فریاد زدم:چرا نیستـــــــــــی چرا درست 
نیستی چرا باید همیشه باخاطره ها زندگی کنم چرا نمیفهمین که زندگی 

 کردن با خاطره ادمو نابود میکنه.....
پس کی این دوری لعنتی تموم میشه یعنی انقدر طول میکشه که احساساتو 

از قلبت بیرون کنی؟؟؟یعنی اینقدر ازنوشروع کردن برات طول 
وشتی که میری دریچه ی قلبتو نفوذناپذیر کنی پس میکشه؟؟؟مگه برام نن

 چرا بر
نمیگردی سه سال گذشته...سه سال کافی نیست برای سنگ شدن.....سنگ 

و سخت شدن که خیلی اسونه فقط کافیه چشاتو ببندی دونه دونه 
نامردیهایی که در حقت شده رو به یادبیاری همزمان تمام احساساتو دور 

احساس تبدیل بشی...من چهل روزم از مرگ  بریزی و به یه انسان بی
مادرپدرم نگذشته بود که تصمیم گرفتم با احساساتم وداع کنم و موفقم 

شدم ولی دلیل اینکه دوباره احساس پا به قلبم باز کرد فقط و فقط تو بودی 
 تو با تمام خود  خواهیات......

اینکه برای یه لحظه جنون بهم دست داد ازجام بلند شدم همزمان با 
دورخودم میپزخیدم بین بغض اشک و قلبی که ضربان داره ولی ضربان بی 

تفاوتی فریاد زدم:خـــــــــــــــــــــــدا هستی؟؟؟اگه هستی چرا 
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خدایـــــیتو نشونم نمیدی؟؟؟خدایا تنهایی االن منو هیچکس نتونه درک 
رام م بکنه تو که میتونی...توکه خودت تنهاترین تنهایی پس چرا یه مره

نمیفرستی......خدایــــــا مرهم بفرست رای زخمام ولی التماست میکنم 
جنس مرهمت انسان نباشه من هروقت خواستم برای اروم تر شدن و سبکتر 

شدن به یکی از بنده هات اعتماد کردم تنهاتر و دلگرفته تر شدم.....خدایا 
برام یه مرهم  برام یه مرهم بفرست از جنس تموم شدن خالصی رهایی خدایا

بفرست از جنس خودت.......خدایا من لیاقت مادری ندارم این زندگی پراز 
درد و دوری و نامردیو تموم کن بهم لطف کن و تمومش کن.......مجدد 

روی زمین افتادم:خدایا یا تمومش کن یا دیگه زندگیمو بنداز روی دور تکرار 
تنهایی دیگه رو ندارم  من طاقت یه درد دیگه طاقت یه داغ دیگه طاقت یه

التما........قبل از اینکه حرفم تموم بشه زیر دلم به شدت تیر کشید اینقدر 
 که نفسم بند اومد دستمو روی زمین مشت کردم سنگ ریزه ها رفتن

زیر ناخونام و سوزش بدی درناحیه انگشتام بوجوداوردن دستم که روی 
تکیه کرده بودم خم شد و زمین قرار داشت و تااون لحظه باتمام وزن بهش 

روی زمین به حالت دراز کش دراومدم از شدت درد نمیتونستم نفس بکشم 
به سختی گفتم:آی خدااا کمک.....ولی قبل اتمام جملم تمام توانم ره 
صفررسید چشام داشت روی هم میوفتاد که حس کردم یه نفرداره بهم 

 تاریکی مطلق. نزدیک میشه  بعد از اون استشمام یه بوی اشنا و سپس
. 
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چشامو باز کردم از شدت سردرد اخم مهمون ابروهام شد نگاهی به اطراف 
انداختم هه تا چندماه پیش من باید بیمارایی که روی این تخت دراز 

میکشیدنو معالجه میکردم و امروز خودم شدم یکی از اون بیمارا که تازگیا 
 خیلی زیاد روی این تختای مخصوص بیمار میخوابه.

رباز شد بادیدن چهره ی مارال لبخند گشادی روی ل*ب*م نشست دستمو د
تکیه دادم به تخت و به سختی نشستم ماارل همچنان جای در ایستاده بود 

لبخندمو تجدید کردم و گفتم:نمیای خواهر کوچولوتو ب*غ*ل کنی دلم 
 کلی برات تنگ شده.

فی شده بودم یک دقیقه یک ثانیه نمیدونم چقدر بعد در اغوش مارال مخ
قبل از اینکه حرفی بزنم حس بویاییم شروع به تجزیه تحلیل کرد این بو برام 
خیلی اشنابود خودمو از اغوش ماارل بیرون کشیدم پرسشگرانه نگاش کرده 

 و گفتم:این بو.....عطرتو عوض کردی مارال؟؟؟؟؟
سکوت کرد.......نگاهی به اطراف انداختم مغزم تازه شروع به یاداوری 

 تفاقات کرد سعی کردم بیادبیارم چرا االن داخل این اتاقم......ا
رفتم مزار بامامان بابا صحبت کردم بعد از اون رفتم همون جایی که ایدا 

گفته بود هروقت دلت برام تنگ شد بیا اینجا.......بعد......بیهوش 
شدم..........به سرعت باد سرمو باالاوردم چشم دوختم به چشمای مارال 

 صدای لرزون با
اما اینبار از استرس نه بغض گفتم:من رفته بودم جایی که فقط و فقط خودمو 

 ایدا ازوجودش خبر......
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شوکه شدم اینقدر که به طور ناگهانی دستمو کشیدم و اینکار همزمان شد با 
جداشدن سوزن سرم و جاری شدن باریکه ای از خون....مارال با دیدن 

 دی هستی؟؟؟؟صبرکن برم بگم پرستار بیاد.خون هراسون گفت:چیکار کر
تاخواست از تخت دور بشه با دست دیگم دستشو گرفتم بی توجه به 

سرگیجه شدیدم از جام بلند شدم جلوش ایستادم زل زدم تو چشاش که 
حس میکردم عالوه بر نگرانی حاال الیه ای محو از خوشحالی توش دیده 

جا؟؟؟هیچکس ازوجود جایی که میشه پرسیدم:مارال....کی منو اورده این
 من رفتم خبرنداشت جزخودم و ایدا......

سکوت کرده بود لرزش بدی به تمام وجودم چیره شد با لحن التماس وارانه 
ای گفتم:التماست میکنم مارال حرف بزن به خدا قسم االن وقت مناسبی 

 برای سکوت نیست بگو کی منو رسوند بیمارستان؟؟؟
مکای لرزون چشمم ثابت موند چونش شروع مردمک چشمش داخل مرد

به لرزیدن کرد قبل اینکه اشکاش بریزه لبخندی زد و گفت:حدست درسته 
هستی....همون کسی که نزدیکه سه ساله منتظرشی اوردت اینجا.....این 
دوری لعنتی باالخره تموم شد هستی....میبینی خدا فراموشت نکرده خدا 

ر شد:هستی باورت میشه ایدا باالخره همیشه میبینت......لبخندش گشادت
 برگشت..

دستم از بین دستش سرخورد و کنار بدنم افتاد ناباورانه زل زدم توی چشاش 
نـــه حاضرم قسم بخورم توی این چشا هیچ رنگی از شوخی دیده نمیشه 
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مارال داره جدی حرف میزنه و این جدیت یعنی؟؟؟روی تخت نشستم یا 
 ت یعنی ایدا واقعا برگشته؟؟؟؟؟!!!!!!!!!بهتره بگم افتادم این جدی

دستمو روی قلبم گذاشتم چندین هفتس که ضربانش اینقدر تند نشده بود 
چند هفته بود که کامال عادی و بی تغییر میزد چی شد که دوباره قلبم زنده 

شد؟؟؟؟یعنی باور کنم ایدا برگشته بعدسه سال اصال ایدا کی رفت؟؟؟چرا 
ریشو تحمل کردم؟؟مارال دستمو توی دستش رفت؟؟چطوری سه سال دو

 گرفت چشممو دوختم به لبای خندونش
مارال:پاشو خواهری پاشو بریم ایدا رو ببین ایدا تا همین ده دقیقه پیش رو 
سرت بود ولی قبلیکه به هوش بیای رفت.....لحنش پرازغم شد:میگفت 

دیدیمش ما دیگه نمیتونه تو چشات نگاه کنه ایدا غیرقابل کنترل بود وقتی
اولین کلمه ای که وقتی ب*غ*لش کردم به زبون اورد این بود که چه بالیی 

سر هستی اومده؟؟؟چرا اینقدر درمونده و افسرده شده؟؟؟؟بلند شو هستی 
پاشو بریم این دوری نحسو تمومش کنیم....طاها بیرون از اتاق داره کارای 

 .ترخیصتو انجام میده از خوشحالی رو پا بند نیست...
دقیقا همون لحظه در باز شد و داداش اومد داخل به محض ورودش 

لبخندی بهم زد و با خوشحالی که مدتی بود دیگه ازش خبری نبود به سمتم 
 اومد با لحن شادی گفت:چشمت روشن خانووووم.

ولی من فقط بهشون نگاه میکردم اینا داشتن چی میگفتن چرا خوشحال 
داداش و لحن سرتاسر امید مارال با صدای  بودن بی توجه به نگاه پرازشادی

ضعیفی گفتم:حالم خوب نیست دلم تنهایی میخواد یا بریم خونه یا لطفا 
بگین دکتر بیاد یه مسکن بهم تزریق کنه..........هردوسکوت کردن نگاهی 
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بهشون انداختم رنگ نگاهشون خیلی زود تغییرکرد و جای خودشو به 
حن من و شاید سر اینکه هیچ عکس تعجب داد تعجب سر بی تفاوتی ل

 العملی نسبت به برگشت ایدا از خودم نشون ندادم.
ازجام بلند شدم سرم گیج شد دستمو از مانتوی مارال گرفتم خواست کمکم 
کنه بشینم که مانع شدم دستشو به ارومی پس زدم و به سمت کفشام رفتم:از 

ون بهتره برم خونه اینجا از این بو از این حس و حال غریب بدم میاد هم
 استراحت کنم.

کفشامو پوشیدم دستمو از میز گرفتم که یکدفعه بلند شدن باعث نشه زمین 
 بخورم....

 نگاهی به داداش کردم:میشه بریم داداش حالم خوب نیست.
بی هیچ حرفی درو باز کرد و منتظر موند از اتاق خارج بشم با پاهایی لرزون 

 دم از کنارش عبور کردم و ارزو کر
زودتر برسم به اتاقم و به یه خواب عمیق و راحت برم......دقت کردی 

 راحت...هه.
. 

به سمت اتاقم حرکت کردم قبل از اینکه پام به پله ها برسه صدای داداش 
 طاها باعث ایستم شد به سمتش برگشتم 

باقدمهای بلند خودشو بهم رسوند مارالم خیلی زود اومد نزدیکمون پوزخند 
زدم ازکی تابحال نزدیک شدن داداش به من باعث نگرانی مارال  بی صدائی

سال ازش سیلی  26میشد کمی فکرکردم شاید از همون روزی که بعد
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خوردم داداش بی توجه به پوزخندم بالحن کامال ارومی گفت:هستی این 
 سکوتت چه معنی ایی میده؟؟

دید اینقدر شدستمو روی شقیقه هام گذاشتم این سردرد لعنتی دقیقا از کی 
شده بود خطاب به مارال گفتم:دوتا مسکن برام میاری لطفا از شدت سردرد 

 دارم کور میشم.
مارال سری تکون داد قبل از اینکه قدمی برداره صدای داداش که مجدد منو 
خطاب قرار داده بود مانعش شد واقعا چرا مارال میترسید از تنها موندن من 

 ا شما صحبت میکنم.و داداش؟؟:هستی خانوم دارم ب
با کالفگی گفتم:داداش ببخش ولی االن اصال زمان مناسبی برای صحبت 

 کردن نیست بیش از هرزمان دیگه ای االن به ارامش نیاز دارم.
دستای سرد و بی پناهمو توی دستای گرمش گرفت:منبع ارامشت منتظره یه 

چ گردونه چرا هیاشاره از جانب توئه تا بیاد و تمام ارامش از دست رفتتو بر
حرفی از برگشتن ایدا نمیزنی چرا از زمانیکه به هوش اومدی حتی یه کلمه 

 هم از ایدا نگفتی؟؟؟
پوزخندی زدم اما اینبار صدادار با صدایی که کالفگی دلخوری  

و...و...و...توش موج میزد گفتم:توقع داری چی بشنوی ازم داداش؟؟؟نکنه 
توجه برگشتن ایدا میشم از خوشحالی توقع داشتی وقتی به هوش میام و م

 ذوق مرگ
بشم؟؟؟نگو اره که خندم میگیره داداش.....بالحن پرازتمسخری گفتم:منبع 

ارامش.....به من نگاه کن توی چشای من طلب ارامش میبینی؟؟؟چرا 
متوجه نمیشین من از هرارامشی که یه انسان بخواد بهم منتقل کنه متنفرم 
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ه وقتی از بودن یه نفر از نوای صداش ارامش خستم چون تجربه ثابت کرد
میگیرم یعنی وابسته شدم.....منو ببین داداش قیافم شبیه کسیه که میخواد 

دوباره سه باره و هزار باره وابسته بشه و زخم بخوره........ارامشی که قرص 
 ارامبخش میده رو ترجیح میدم به صدتا منبع ارامش از جنس وابستگی....

گفتم:سرم درد میکنه حس میکنم سلوالی بدنم دارن از درون روبه مارال 
فشرده میشن به سمیه جون بگو برام مسکن بیاره اگه خودت میترسی 

 تنهامون بذاری.
 مارال با تعجب گفت:چقدر تلخ و بیرحم شدی هستی....

لبخند تمسخر امیزی زدم:هه تلخ و بیرحم....شخصیت جدید من همینه 
م دستمو از حفاظ پله ها گرفتم یه صدا توی نمی پسندی؟؟)چشامو بست

گوشم زنده شد:هستی خانوم شخصیت جدید همسرشونو 
 نمیپذیرن؟؟؟(پ

دستمو روی گوشام گذاشتم روی پله ها نشستم چشامو بستم محکم 
گوشامو فشار میدادم:لعنتی خفه شو....برو دست از سرم بردار........با 

بار بگم یه مسکن برای من صدایی که شبیه به فریاد بود گفتم:چند 
 بیارین....

اشکام راهشونو روی صورتم باز کردن با لحن زاری گفتم:یه مسکن برای 
دردام بیارین دارم دیوونه میشم......یه مسکن و مرهم برام بیارین که بعده ها 

نشه باعث دردم....برین دست از سرم بردارین بذارین تنها باشم بذارین 
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دائما با حرفاتون زخمم میزنین چرا اینقدر دائما با  اروم باشم چرا اینقدر
 کلمه به کلمتون یه خاطره رو برام زنده میکنین؟؟؟؟

فریاد زدم:نه نمیپسندم.....من این شخصیت بیرحمو خشنو سنگو 
 نمیپذیرم.....

دست خودم نبود اولین باری بود که چنین حالتی بهم دست داده بود فریاد 
گذشته های نزدیک و دور با صدای بلند گله  میزدم از حال میگفتم از

 میکردم تنها چیزی که شنیدم صدای داداش بود که خطاب به مارال میگفت:
حمله ی عصبیه سریع برو قرصاشو از داخل ماشین بیار تا کار دست 

 خودش نداده.
چشام بسته شد ولی همه چیزو میشنیدم و حس میکردم طعم تلخ و گزنده 

اخل دهانمو حس کردم ولی حتی نتونستم اخمی به ی شربتی که ریختن د
چهره ام بنشونم تمام بدنم بی حس شده بود به خوبی میتونستم گرمای 

دستایی که محافظ سرم هستن رو تشخیص بدم دستای داداش بودن کمی 
بعد از خوردن اون شربت تلخ حس داشت به اعضای بدنم برمیگشت 

ه داداش گفت:چش شد یه دفعه صدای بغض الود مارالو شنیدم که خطاب ب
 ای طاها؟؟؟

دستای داداش که نوازش وار روی موهام کشیده میشدن حس خوبی رو بهم 
منتقل کردن حسی مثل اینکه هنوزم هستن کسایی که نگرانم باشن صداشو 
شنیدم:وقتی تو و ایدا روسرش بودین من رفتم پیش روانشاس بیمارستان یه 

ا براش افتاده رو براش گفتم تشخیصش این خالصه ای از اتفاقاتی که اخیر
بود که ممکنه به خاطر فشار زیاد عصبی ناشی از طالق و صحنه های بعد 
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اون،افسردگی مخصوص دوره ی بارداری و زنده شدن خاطراتش با ایدا 
دچار حمله ی عصبی بشه که اگه سریع به دادش نرسیدم عالوه بر خودش 

 جون بچه هم شدیدا به خطر میوفته.
پوزخندی زدم اینبار نه بادهان بلکه با قلبم به ارومی چشامو باز کردم  

چشای مارال قرمز شده بود از شدت گریه بمیرم که به خاطر من هیچوقت 
 خوشی ندید صدای داداشو شنیدم:بهتری هستی؟؟؟

چشامو به عالمت تائید روی هم گذاشته و مجدد بازشون کردم به ارومی و 
 ام برم تو اتاقم.باناتوانی گفتم:میخو

دقایقی بعد روی تختم دراز کشیده بودم پاهامو تو شکمم جمع کردم و 
چشامو بستم دقایقی بعد صدای بسته شدن در نشون از تنهاشدنم 

داد.......رفتن و تنهام گذاشتن با این تصور که میخوام بخوابم ولی نمیدونن 
تخت نشستم باید  که خواب از االن تا ساعتها دیگه به چشمم نمیاد...روی

 سرمو گرم کنم تا فکر نکنم اره اینروزا باید فقط و فقط 
یه کاری کنم که فکروخیاالت مسخره ازم دور بشه......با چشم تمام اتاقو 

 گذروندم تا به چمدونم رسیدم...
ازجام بلند شدم این روزا سرگیجه هام زیاد و شدید شده بودن دستمو روی 

ی سرجام ایستادم وسایال از حرکت ایستادن سرم گذاشتم و چند دقیقه ا
خونه دیگه نمیچرخید به سمت چمدون رفتم درشو باز کردم شاید بیرون 

 اوردن وسایلم از چمدون فعال بهترین راه باشه.....
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دونه دونه لباسامو بیرون اوردم و روی زمین چیدم تاخواستم بلندشم 
برش داشتم و  بچینمشون داخل کمد چشمم به پالستیک داخلش افتاد

بازش کردم به محض بازشدنش یه بوی اشنا توی کل فضای اتاق پیچید 
پالستیکو برگردوندم محتویات داخلش ریخت روی زمین....قلبم برای 
لحضه ای ایستاد از بین تمام اون خاطرات مهمتریناش هنوز اینجاست 

توی  وروبالشتی هومن پیراهنش البوم عکسامون.....تکیه دادم به کمد پاهام
شکمم جمع کردم سرمو روشون گذاشتم اخ خدا دیگه چقدر باید عذاب 

بکشم این دوری این فراق این جدائی این فاصله به خودی خود داره دیوونم 
میکنه چرا خاطرات شیرینمم داری بهشون اضافه میکنی خاطراتی که حاال 

عد ب دیگه تلخن درست مثل لیمو شیرین که اولش شیرین تر از قنده و کمی
تل*خ*تر از زهر،خاطرات خوشم اینروزا دقیقا نقش لیموشیرینو دارن 

برام.......اشکام دوباره راهشونو بازکرده بودن اما اینبار بعد از مدتها فقط 
 اشک بود دیگه نه خبری از هق هق بود نه ناله فقط اشک بیصدا بود.
م پرشد دروبالشتیشو جلوی صورتم گرفتم و با تمام وجود نفس کشیدم وجو

 از دلتنگی از فاصله از جدائی از عشق از نیاز ازدلخوری.
سرم به شدت تیرکشید اینقدر شدید که دستمو روش گذاشتم و محکم 

فشاردادم این بوهای اشنا تازگیا دارن روح مردمو زنده میکنن سریع وسایلو 
 برگردوندم داخل چمدون و درشو بستم.
برم که چشمم به گوشیم افتاد هه ازجام بلندشدم خواستم به سمت تختم 

 فکرکنم سه چهارروزی باشه که یادم شده
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گوشیمو چک کنم از روی میزبرش داشتم و روی تخت دراز 
کشیدم...روشنش کردم فقط و فقط یه پیام داشتم لبخند تلخی روی 

ل*ب*م نشست چقدر زود فراموش شدی هستی....نگاهی به شماره 
ود این اس مربوط به دوروز پیش بود انداختم شماره ی همون ناشناس ب

بازش کردم:کاش بودن ها را قدر بدانیم به خدا قسم نبودن ها همین نزدیکی 
 هاست......

بغضم سخت شد اه بلندی کشیدم معلومه این غریبه هم مثل من از دوری 
رنج میکشه....تمام اساش از اولین روزی که بهم زنگ زد تا همین االن 

 صله و جدایی بود......مبنی بردلتنگی و فا
گوشیو گذاشتم روی میز و چشامو بستم سعی کردم بخوابم به این امید که 

 این سردرد مثل گذشته با خواب دست از سرم برداره.
. 

باصدای هستی گفتن مارال چشامو باز کردم غلتی روی تخت زدم و 
 عترافگفتم:خوابم میاد مارال برقو خاموش کن بذار بخوابم...............ا

میکنم بوی قورمه سبزی که میدونستم هنر سمیه جونه بدجور اشتهامو 
 تحریک کرد.

روی تخت نشست چشام بسته بود ولی حس کردم که نشست همزمان با 
شنیدن صداش دستش روی شکمم قرارگرفت:هستی جون عزیزم میدونم 
شرایطت مناسب نیست برای این صحبتا ولی خواهری شما االن عالوه بر 

ت مسئولیت یه نفردیگه رو هم به دوش میکشی خودت فکرکن ببین خود
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چه مدته که بجز اب و چای چیز دیگه ای نخوردی تازه همون چایم من به 
زوربه خوردت میدم از دیروز تا سه چهارساعت پیش تو بیهوش 

بودی)تعجب کردم یعنی یه روز کامل بیهوش بودم و متوجه نشدم(االنم 
 ن اون جنین تو شکمت باید از چی تغذیه کنه؟؟؟گرفتی خوابیدی خب اال

دلم اتیش گرفت برای این نگرانی بیش از حد نسبت به کسی که لیاقتشو 
 نداشت واقعا من لیاقت این محبتو نداشتم.

چشامو باز کردم دوختم به چشاش بعدازمدتها با لحن شیطونی گفتم:تورو 
 یلی تنگ شده...نمیدونم ولی من دلم برای قورمه سبزیای سمیه جون خ

لبخند نشست روی ل*ب*ش خم شد ب*و*سه ای روی پیشونیم 
کاشت:پس پاشو بیا که سمیه جون حسابی سنگ تموم گذاشته......من میرم 

 طاها رو صدا کنم.
سری تکون دادم و رفت ازجام بلند شدم داخل اینه نگاهی به خودم انداختم 

به هستی چندهفته پیش  هه این هستی نامرتب و پژمرده امروز هیچ شباهتی
 نداره......شونه ای به موهام زدم و اتاقو ترک کردم.

به سمت اتاق مهرسا رفتم دلم براش یه ذره شده بود راستش نگرانش بودم 
مهرسا االن تو سنیه که نیازش به محبت بیشتر از هروقته ولی مشکالت من 

 باعث شده توی الک تنهائیش فروبره.
و دراتاقشو باز کردم.......بادیدن اتاق خالی و  لبخندی به چهره نشوندم

تاریکش تعجب مهمون چشام شد عادت نداشت وقتی اتاقشو برای شام یا 
هرچیز دیگه ای ترک میکرد برقشو خاموش کنه...شونه ای باالانداختم و راه 

 سالنو پیش گرفتم.
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ت نداداش و مارال کنارهم رو به روی تلویزیون نشسته بودن ارسالن با شیط
دستشو از مبل گرفته بود و سعی داشت از زیر پایه ی مبل این سمتو نگاه کنه 

 الهی قربونش بشم....
 باصدای شادی گفتم:اقا ارسالن!!!!

به سرعت سرشو برگردوند لبخند شیرینی زد با شیرین زبونی 
گفت:آله.....)لبخندی زدم این بچه تقریبا با این پیش فعالیش همه کلماتو 

 ی نتونست خ خاله رو درست تلفظ کنه(یادگرفت ول
لبخند روی ل*ب*م نشست به سمتش رفتم ب*غ*لش کردم و چند دور 

 توی هوا تابش دادم البته هواسم بود پاهاش به 
 شکمم برخورد نکنه درمورد سنگینیشم که خب بچه وزنی نداشت.

نگاهمو دوختم توی صورتش با صدای بلند میخندید و من چقدر این خنده 
 و دوست داشتم خنده هایی که از ته دل بود و بی ریا.ها ر

ده دقیقه ای باهاش بازی کردم دراخر باخستگی روی مبل مقابل داداششون 
نشستم نفسم هنوز به حالت عادی برنگشته بود از شدت باالپایین پریدن 
برای خندوندن ارسالن نگاهی بهشون کردم و گفتم:مهرسا کجاست توی 

 اش بزنم.؟؟؟اتاقش نبود رفتم صد
هردوکمی سکوت کردن بعدازچند دقیقه مارال گفت:چیزه......اصال مهرسا 

 خونه نیست.
باتعجب نگاهشون کردم:ساعت نزدیک یازدست کجایه مهرسا تا این 

 موقع؟؟
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قبل اینکه مارال چیزی بگه داداش زل زد تو چشام و گفت:گذاشتمش پیش 
 ایدا که تنها نباشه.

شد فشاری که مارال به دست داداش وارد  لبخند از روی ل*ب*م جمع
کردو حس کردم بی توجه به ضربان قلبم که هربار با شنیدن ایدا شدت 

میگرفت چهره ی بی تفاوتی به خودم گرفتم و گفتم:که اینطور....دلم براش 
تنگ شده بود امسال عید اینقدر گرفتار خودم بودم یادم شد به مهرسا و 

 مو باهاشون بگذونم برای همین گفتم.ارسالن عیدی بدم و کمی وقت
اشک تو چشای مارال جمع شد میدونستم طاقت این بی تفاوتی رو نداره و 
میدونستم داداش طاها میفهمه که چقدر ساختن این ظاهر بی تفاوت برام 

 سخته از جام بلند شدم:برم ببینم سمیه جون به کمک نیاز نداره؟؟؟
 تی؟؟؟؟ صدای داداش مانع حرکتم شد:تا کی هس

 نگاهش کردم:چی تا کی داداش؟؟؟
تا کی میخوای به این رفتار دروغینت ادامه بدی...این تظاهر به بی  -

 تفاوتیت حالت تهوع اوره.
کمی بهش نگاه کردم ابروهامو باال انداختم و بلند بلند شروع به خندیدن 

اور....واقعا کردم یه خنده ی کامال عصبی بین خنده ام گفتم:حالت تهوع 
داداش این شمایی؟؟؟؟هه چه جالب اینروزا صبرت خیلی کم شده ها 

نظرت چیه خودتو راحت کنی و بگی من و زندگیم حالت تهوع اوریم 
 هان؟؟؟

شایدم دوست داشته باشی بلند شی بیای برای دومین بار بهم سیلی 
 بزنی؟؟؟؟اره داداش دوست داری؟؟؟؟
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ری پاشو بیا بزن......بغض کردم:سیلی من مشکلی ندارم ها اگه دوست دا
شما و...سکوت کردم دهنتو ببند نکنه میخوای با برمال کردن اینکه از هومنم 

سیلی خوردی ته مونده غرورتم برفنا بدی پوزخندی زدم: سیلی شما از 
سیلی هایی که از روزگار خوردم که دردش بیشتر نیست؟؟؟اصال در برابر 

د نفس عمیق کشیدم نه دیگه نه نباید اشک اونا دردش حس نمیشه.....چن
 بریزم بسه هرچقدر خورد شدم گریه بسه کافیه. 

رو به مارال گفتم:چرا غذاتونو برنمیدارین برین پیش ایدا همه باهم 
 بخورین؟؟

ها؟؟؟ایداهم خیلی قورمه سبزی دوست داره ها؟؟کجاهست االن خوبه 
باره بگه.......برای سرحاله..پوزخندی زدم:تونسته به زندگیش سالم دو

 دومین بار شروع به خندیدن کردم اینبار بلندتروطوالنی تر ازقبل:
مسخرست........خنده داره........داداش میبینم خیلی خوشحالی خب 

 خدا رو شکر ایداهم برگشت تمام دل نگرانی
هات از بین رفت...فقط یه سوال چرا االن اینجائی حس نمیکنی ممکنه ایدا 

ساس تنهایی کنه بذاره بره؟؟؟؟بلند شین سریع.....افرین پاشین دوباره اح
وسایلتونو جمع کنین برین جای ایدا فقط حتما یه نفرتون شب تا صبح 

کنارش باشه و مراقبش باشه اخه ممکنه بیدار بشین ببینین دوباره ایدا خانوم 
رفته.....درست مثل من منی که بعد از چهارشبانه روز بیدار خوابی فقط 

برای پنج ساعت کنترل چشامو ازدست دادم و خوابم برد و وقتی بیدار شدم 
دیدم بعلـــــــــــه ایدا خانوم رفته..........مارال از جاش بلند شد 
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خواست به سمتم بیاد تقریبا فریاد زدم:بهم نزدیک نشو هیچکدومتون بهم 
رین نزدیک نشین....حالم از خودم این زندگی و تک تک شماهایی که دا

 باهرنگاه وجملتون
 که پر از ترحم و دلسوزیه اتشیم میدین به هم میخوره... 

 ماارل ناباورانه گفت:چی داری میگی هستی؟؟؟؟متوجهی؟؟؟
دوست نداری؟؟؟؟ببخش من همینم دیگه بهتر از این  -

نمیشم...شخصیت حالت تهوع اوری دارم نه؟؟؟                                       
اداش گفتم:ولی داداش رفتار امروز من تظاهر نبود ایدا دیروز شایدم روبه د

 پریروز دقیقا روز اول عید برای
همیشه توی ذهن و قلبم مرد)تک تک سلوالم زمزمه سردادن که داری دروغ 

میگی ولی من نیاز داشتم به این تلخ بودن(ادامه دادم:نه تنها ایدا بلکه تک 
 گیم وجود دارن....تک افرادی که توی گذشته ی زند

روبه مارال:از این به بعد من همینم خوشت بیاد یا نیاد برام مهم فقط و فقط 
 خودمم و بچه ای که قراره بی پدر بزرگ بشه.

روبه داداش:پس بهتره اینقدر با این حرفات سعی نکن زندگی دوبارمو بهم 
یگه د برگردونی سعی نکن با خورد کردنم کاری کنی بلند شم و بایستم چون

 قرار نیست ایستادنی برای هستی وجود داشته باشه....
باقدمهای بلند خودمو به اشپزخونه رسوندم سمیه جون داشت میزو اماده 

میکرد با دیدنم نمیدونم چه شکلی بودم که مات و مبهوت فقط نگام کرد به 
ازداخل کابینت یه بشقاب برداشتم به سمت گاز رفتم در قابلمه ی برنجو 

تم داغیش درحدی بود که از دستم ول شد و افتاد روی زمین مهم نبود برداش
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دیگه سوزش و درد مدتهاست برام بی اهمیت شده به اندازه ی یک کفگیر 
برنج و دوسه قاشق خورشت داخل بشقاب ریختم صندلی رو عقب کشیدم 

و نشستم روش قاشقای غذا رو پشت سرهم قورت میدادم بدونیکه حتی 
میخورم بدونیکه طعمشو حس کنم البته چرا طعمش خیلی  بدونم دارم چی

اشنا بود مزه ی بغض میداد بغض از سرتنهایی بغض داشتم چون  با وجود 
اینکه ایدا با رفتنش نامردی رو درحقم تموم کرد همین االن که اینجا نشستم 

تک تک سلوالم اغوششو ازم طلب میکنه و دلم داره برای دیدنش پر 
یه کفگیر بیشتر نکشیده بودم ولی چرا تموم نمیشد خسته  میکشه...مطمئنم

شدم از بس سنگینی نگاه مارال و داداشو حس کردم و سرباالنیاوردم 
باصدای برخورد قاشقم به بشقاب خالی به خودم اومدم تموم شد اصال چی 

 بود قورمه سبزی پس چرا دیگه از خوردنش لذت نبردم.
ظرفمو بشورم لبخند تلخی زدم با ازجام بلندشدم ایستادم پشت سینک 

صدای گرفته ای گفتم:اولین غذای کاملی که بعد از اینکه فهمیدم باردارم 
 خوردم قورمه سبزی بود...

دستامو خشک کردم نگاه پر اشکمو دوختم به داداش:داداش بچه هومن 
 حتما مثل خودش عاشق قورمه سبزی میشه نه؟؟؟؟

خیلی دوست داشت درست مثل  سمیه جون هومن قورمه سبزیای شما رو
خوِد من حاال اولین غذایی که خوردم تا بچم ازش تغذیه کنه قورمه سبزی 

 دستپخت شما بود جالبه نه؟؟؟
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قاشقی که شسته بودم از دستم افتاد صداش توی سرم اکو شد دستامو کالفه 
روی سرم گذاشتم مارال خواست به سمتم بیاد که با قدمهای بلند از 

ر کردم و بی توجه به صدازنای مارال وارد اتاق شده و درو قفل کنارشون عبو
 کردم.

دتاریکی روی تخت نشستم سرمو به پشتش تکیه دادم و چشامو روی هم 
 گذاشتم برای دست اوردن جرعه ای ارامش اما دریغ.

. 
پله ها رو به سرعت طی کردم مارال روی مبل نشسته بود داشت فیلم نگاه 

تش رفتم با دیدن هراسم کمی ترسید با عجله میکرد با عجله به سم
 گفت:چی شده هستی؟؟؟؟

 شماره ایدا رو میخوام مارال همین االن...داری؟؟؟ -
ماراال باتعجب بهم نگاه کرد از این یه دفعه ای یادایدا افتادن....سردرگم 

گوشیشو برداشت و شماره ایدا رو برام اورد سریع از دستش گرفتم با شماره 
 ی مطابقت دادم.......تکیه امو دادم به مبل دستمو گذاشتم رویی توی گوش

سرم خودش بود چطور نهمیده بودم بی توجه به مارال که بانگرانی ازم دلیل 
این خواسته رو میپرسید ازجام بلندشدم و به سمت اتاقم راه 

افتادم.........مارال مثل اینکه عادت کرده بود به این رفتارای ناگهانی من 
 سکوت کرد و چیزی نگفت.چون 

روی تخت افتادم لعنتی هستی احمق چطوری نفهمیدی اون ناشناسی که 
تک تک پیاماش مبنی بر دلتنگی فاصله و جدایی بود همون ایدای گمشده 
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ی خودته.......همون ناشناسی که ازش پرسید چرا از سرنوشتت شاکی 
 ایی؟؟؟؟

مش شیم انداختم این پیاتکیه امو به پشت تخت دادم نگاهی به صفحه ی گو
اینقدر واضح بود که به ناشناس بودنش شک کنم برای هزارمین بار اس 

اخرشو زیر لب زمزمه کردم:بیتاب و دلتنگم نمیشوی؟؟؟؟بیقراری نمیکنم 
 فراموشیمان مبارک.

دستام می لرزید میخواستم جواب ایدا رو بدم یعنی این ممکنه یعنی ایدا 
با ایدای خودم با همدمم از طریق پیام حرف میزدم واقعا برگشته و من مدتیه 

و نمیدونستم اشک دیدمو تار کرده بود با همون دید تار براش نوشتم:وقتی 
اشکهایم بر روی زمین می ریخت تو هرگز ندیدی که چگونه می گریم تو 

دلم را با بی کسی تنها گذاشتی و چشمانم را در انتظار نگاهت گریان 
چیزا تغییر کرده بهتره ندونی هیچ چیز رو ندونی گذاشتی.......خیلی 
 اینطوری خیلی بهتره.

براش ارسال کردم و بالفاصله گوشیمو خاموش کردم.......دلم داره برات 
 پرمیکشه ولی میخوام یکم تلخ و بیرحم باشم ببینم چه مزه ای داره.

. 
م ددست به سینه روی تاب نشستم و هوای زیبای بهاری رو به ریه هام کشی
عید تموم شد در طی سیزده روز عید حتی برای لحظه ای پامو از خونه 

 بیرون نذاشتم همه چیز عادی گذشت امروز بعد از پونزده روز از خونه رفتم 
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بیرون از بیمارستان باهام تماس گرفتن دکتر کارم داشت باید میرفتم 
نا میدیدمش وگرنه دراینده اگرمیخواستم به کارم ادامه بدم که مطمئ

همینطوره به مشکل برمیخورم االنم یه مرخصی نه ماهه گرفتم و قراره بعد نه 
 ماه و وضح حملم دوباره کارمو داخل بیمارستان شروع کنم.

پونزده روز از برگشتن ایدا میگذره ولی حتی حاضرنشدم یه بار ببینمش 
روحم خسته بود ونمیخواستم با این روح خسته کسیو ببینم که رفت تا روح 
خستشو مداوا کنه و برگرده...ولی نمیتونم انکارکنم امروز از صبح دلم بیتابه 

 که 
 به یه طریقی تولدشو بهش تبریک بگم....

باد سردی درفضاپیچید از جام بلند شدم اینروزا مقاومتم در برابر سرماهم 
کم شده بودم خودم نه ولی تازگیا جنینی که حاال دوماه داشت خیلی برام 

 ود سالمتیش مهمتر از سالمتیه خودم بود.مهم شده ب
قبلیکه دروباز کنم متوجه یه جفت کفش غریبه شدم شونه ای انداختم چه 

 اهمیتی داشت هرکی میخواد باشه دروباز کردم و وارد خونه شدم.
به محض ورودم به خونه بوی اشنایی رو حس کردم اروم قدمامو برداشتم 

 ز چند سالت شد؟؟؟صدای مهرسا رو شنیدم:خاله جون امرو
دستم ناخوداگاه روی قلبم رفت داشت از شدت بیقراری داشت از سینه ام 

بیرون میزد چشمم خشک شده بود روی قامت زنی که پشت به من روی 
 مبل نشسته بود....

 ارسالن:آله....سالم.
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به یکباره تمام نگاهها به سمت من برگشت همه از جاشون بلند شدن و به  
 .سمت من برگشتن

نگاهم خیره شد روش ذهنم سریع تصویر سه سال پیششو جلی چشمم 
 زنده کرد در مقایسه با سه سال پیش الغر

شده بود و به همون نسبت قدش بلندتر به نظرمیرسید چشم دوخت توی 
چشای عسلیش توی این چشا چی بود که اینقدر ارامش به وجودم منتقل 

 میکرد.
 به ارومی گفت:هستی....

داداش طاهای مضطرب و مارال نگران افتاد نمیدونم چطوری با نگاهم به 
چه قدرت و نیرویی بی توجه به هستی عاجزانه ای که گفت از کنارش رد 

 شدم و حتی کلمه ای به زبون نیاوردم.
دستمو از حفاظ پله ها گرفتم تا نیوفتم هنوز پامو روی اولین پله نذاشته بودم 

 وووم.که صدای داداشو شنیدم:هستی خانو
برگشتم سمتش گفت:رسم مهمون نوازی اینه خانومی اینکه از کنار مهمونی 

 که برای دیدن تو اومده اینقدر راحت عبور کنی و حتی بهش سالمم ندی.
پوزخندی زدم خواستم بی توجه به اتاقم برم که صدای جدی مارال مانع 

 شد:هستی سرجات بایست.
 داری باهام؟؟؟ نگاهی بهش کردم با صدای سردی گفتم:کاری

به سمتم اومد بازومو توی دستش گرفت پشت سرش کشان کشان از پله ها 
پایین اومدم مقابلم ایستاد:اره خواهری باهات کار دارم میخوام چشاتو باز 
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کنم......هستی یه نگاه به این خونه بنداز هر گوشش یه خاطره است برای 
با همین ادمی ساختی که  هممون ولی برای تو بیشتر از همه،خاطراتی که تو

امروز حتی ازگفتن سالمم بهش خودداری کردی....مگه تا چند روز پیش 
فریاد نمیزدی و از نبود ایدا گله نمیکردی؟؟؟خب حاال ایدا اومده خدا 

دوباره فرستادش برات تا همدم تنهائیات باشه تا کی میخوای به این رفتارت 
 ادامه بدی چی شدی تو هستی...

ن میشناختم قل*ب*ش با کینه هیچ پیوندی نداشت به خودت هستی که م
 بیا.....این تویی؟؟

دستمو از دستش بیرون کشیدم با چند قدم بلند خودمو رسوندم جلوی ایدا 
سرتاپا نگاهی بهش انداختم لبخندی زده و گفتم:مثل اینکه خوش گذشته 

 تر بهت خانوم رادمنش....سری تکون دادم:خوش تیپ تر شدی جا افتاده
 شدی دیگه زیر چشمت گودی نمیبینم چشات برق اشک نداره...

به سمت مارال برگشتم:ازم چی میخوای 
مارال.....گذشت؟؟؟بخشش؟؟؟فراموش کردن؟؟؟لبخند زدن و دوباره 

 زندگی کردن؟؟؟ازم قلب بی کینه میخوای هان؟؟؟
مم البخند عصبی ایی زدم دستمو به کمرم زدم:ندارم....دیگه ندارم....نمیخو

 داشته باشم.
به سمت ایدا برگشتم:چرا ساکتی؟؟؟حرف بزن دیگه بگو از سفرطوالنیت 

بگو....ببینمت االن دیگه محکم و استوار شدی؟؟؟دیگه هرگز اشک 
 نمیریزی؟؟؟سخت و سنگ شدی؟؟؟ازهمه ی مردا متنفری؟؟؟

 فریاد زدم:به چه قیمتی؟؟؟؟؟؟؟
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پرسیدی به چه قیمتی  به داداش نگاه کردم:پرسیدی ازش داداش؟؟؟؟ازش
 اینکارو کرده؟؟؟؟چرا ساکتی؟؟؟همتون

 صدای بلندتون مختص به منه؟؟؟ 
ایستادم جلوی داداش:میترسی اگه ازش بپرسی چرا اینکارو کرده دوباره 

 بذاره بره نه؟؟؟؟؟
هستی........میون حرفش اومدم:صبرکنید لطفا داداش حرفام تموم  -

 هنوز شروع نشده.نشده.....پوزخندی زدم:یعنی اصال 
مجددا ایستادم جلوی ایدا:به من نگاه کن......سرشو باال اورد چقدر دلم 
برای این چشا تنگ شده بود....ادامه دادم:قیمت کاری که کردی برای من 

خیلی گرون تموم شد خانوم راد میدونی چقدر گرون؟؟؟اصال یکبار از 
م:چی به سرش کسی پرسیدی به سر هستی چی اومده.....بغضمو کنارزد

 اومده که میترسه از خونه بیرون بره؟؟؟
چی به سرش اومده که پشت تمام لبخنداش بغض مخفی شده؟؟؟؟چی به 

سالگی حمله ی عسی بهش دست 26سرش اومده که توی سن 
میده؟؟؟ازکسی پرسیدی چی به سرهستی اومده که از رنگا گریزون شده و 

رهستی اومده که اینقدر دائما مشکی تنشه؟؟؟از کسی پرسیدی چی به س
 داغونه....فریاد زدم:هااااااااان پرسیدی؟؟؟؟...

سرمو به نشونه تاسف تکون دادم:ایدا من از تو تویی که فکرمیکردم دوست 
 ترین دوستی جوری زخم خوردم که از دشمنم نخوردم.
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لحظه لحظه تعجب بیشتری به چشاش نفوذپیدامیکرد لب باز کرد که چیزی 
 دم:هیشششش...ساکت.بگه که مانع ش

یادته در قالب یه غریبه ازم پرسیدی چرا از سرنوشتت شاکی ایی هان 
 یادته؟؟؟خوب گوش کن میخوام جواب سوالتو بدم.

کمی ازش فاصله گرفتم طوری که هرسه شون روبه روم قرار گرفتن با دست 
به خودم اشاره کردم با بغضی که کنترلش برام مثل مرگ بود گفتم:من هستی 

شین از سرنوشتم شاکیم....شاکیم چون تو شونزده سالگیم یه داغ دیدم یه ات
داغ خیلی بزرگ من از سرنوشتم شاکیم چون مدتهاست وقتی ساعت میشه 

نه صبح حس بدی بهم دست میده حس میکنم دقیقا همون روز بارونیه و 
قراره یکی از عزیزامو از دست بدم....من شاکیم که از شونزده سالگی تا 

ست سالگی مثل یه سنگ زندگی کردم فقط و فقط به اهدافم فکرکردم بی
روزوشبم شده بود رسیدن به ارزوهایی که با این خانوم که توی ذهنم 

اسمش صاحب ارزوهام ثبت شده بود ساخته بودیم.....از سرنوشت شاکیم 
چون باعث شد در مسیری قرار بگیرم که دوراه بیشتر نداشت یا دوری از این 

یا نامزدی اونم درست زمانیکه تمام فکرم اهدافم بود و حتی ذره ای  خانوم
 به ازدواج و این چیزا فکرنمیکردم...

شاکیم چون فکرکردم با رفتن و چهارسال زندگی کردن تو یه کشور غریب 
میتونم ارزوهامو داشته باشم.....اولین قطره ی اشکم فروافتاد:میتونم 

ی نشد چهارسال زندگی کردن توی صاحب ارزوهامو داشته باشم....ول
 غربت برام غنیمتی به جا گذاشت به اسم تنهایی.
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چهارسال دور بودن از سرزمینم جایی که توش عزیز دفن کرده بودم برام 
 افسردگی و غمگینی به جا گذاشت...

اون چهارسال لعنتی باعث شد اینقدر از خودم دور بشم اینقدر توجهم به 
 عشق پا به قلبم بذاره و من نفهمم.... قلب و احساسم کم بشه که

نگاهمو دوختم تو نگاه ایدا ایدا صورت خیسمو با لبه ی استینم خشک 
 کردم مانع ریزش بیشتر اشکام شدم با 

صدای گرفته ای گفتم:تا اینجا رو خودتم خوب میدونستی غریبه ی اشنا 
 نه؟؟؟؟خوب گوش کن از این به بعدش 

گوش کن میخوام بشنوی از زبون خودم برای تو جذاب میشه.....خوب 
 بشنوی که رفتنت چه بالیی به سرم اورد.

نفس عمیقی کشیدم داشتم خفه میشدم از یاداوری خاطرات گذشتم داشتم 
عذاب میکشیدم ولی نمیدونم چرا سکوت نمیکردم بعدازکمی مکث ادامه 

دادم:اون روز صبح که باصدای داداش طاها چشم بازکردم و دیدم نیستی 
حتی لحظه ای هم به خودم اجازه ندادم فکرکنم رفتی همه جا رو گشتیم 

 تهرانو زیرورو کردیم.
لبخند تلخی زدم:ولی نبودی رفته بودی وقتی مطمئن از رفتنت شدم که 

نامتو خوندم....نوشتن اون نامه شاید برای تو سخت بوده باشه ولی 
 خوندنش برای من هزاربرابر عذاب اور تر بود.

نوشته بودی میری خودتو بسازی وقتی این جمله رو خوندم  اخه توش
 باخودم گفتم مگه ایدا نمیگفت وقتی کنار



 771 انیتر از گر انیگر

منه بیشتر از هروقتی احساس امنیت میکنه پس چطوری بدون من رفته 
 خودشو بسازه؟؟؟هه.

زل زدم توچشاش:پیش بینی اینکه بعد رفتنت دوباره خوردن قرصای 
وع شد خیلی سخت نیست.......حال و اعصابم بدون اطالع حتی یه نفرشر

 هوام خیلی بد بود از طریق باران با یک روانشناس اشنا شدم...
اشکام مجدد راهشونو باز کردن:اقای رضایی....نمیدونم چند جلسه رفتم 

پیشش ولی وقتی به خودم اومدم داشتم توی بیمارستان کار میکردم به خاطر 
اهداف و ارزوهامونو تنهایی دنبال تو و خواسته تو اخه ازم خواسته بودی 

 کنم.
گفتم همه چیو از همون روز اول براش گفتم تا رسیدم به االنم ساعتها طول 
کشید و در طی این مدت طوالنی هیچکس حتی قدمی تکون نخورد همه 

ایستاده داشتن به من گوش میدادن ایدا باورش نمیشد اینو وقتی فهمیدم که 
با دیدن اشکاش از ته دل خنده بلند و اشکاش روی صورتش فروریختن 
 طوالنی و عصبی ایی کرده و گفتم:

میبینین؟؟؟این خانوم رادمنشه داره گریه میکنه.....چقـــــــدر جالب مگه 
تو نرفته بودی که خودتو محکم بسازی پس چرا اینقدر راحت اشک میریزی 

 اونم تو جمع.؟؟؟!!!
م نه تو....منی که ازهمون اول صدام رفت باال:کسی که باید اشک بریزه من

که بچه بودم تا همین االن که صاحب یه بچه ام دارم عذاب میکشم.....تو 
چرا گریه میکنی مگه تو هم مثل من پشت ماشین عروس شوهرت،پدربچه 
ات از همه مهمتر عشقت هق زدی؟؟؟؟تو چرا داری اشک میریزی مگه تو 
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گ بشه؟؟؟که خودت تنها باید هم مثل من یه بچه داری که باید بی پدر بزر
 براش بری خرید؟؟؟خودت تنها باید براش اسم انتخاب کنی؟؟؟

تقریبا فریاد زدم:گریه نکن ایدا بهت نمیاد به قلب سنگ و خالی از 
احساست گریه نمیاد در ثانی من اصال نیازی به ترحم تو یک نفرندارم بعد 

ل ش اگه به این دلیسه سال برگشتی که بهم ترحم کنی؟؟؟هـــه نگران نبا
برگشتی تو این خونه افراد زیادی هستن که با ترحم و دلسوزی بهم نگاه 

کنن....نگاه گذرایی به داداش انداختم باقدمهای بلند خودمو رسوندم 
جلوی ایدا باصدای پرتمسخری گفتم: با توام چرا ساکتی؟؟؟؟اینجوری 

 بهم نگاه نکن اخه فکر
 میکنم دوسم داری....

دومین بار بلند زدم زیر خنده:خنده داره نه؟؟؟؟تــــــو!!!دوست برای 
 داشتن!!!مـــــن!!!هه.

اشکاش به شدت روی صورتش فرومی اومدن دستشو جلوی دهانش گرفت 
حسشو درک میکردم بغض داشت خفش میکرد درست مثل من زل زدم تو 

چیو چشاش گفتم:چرا داری گریه میکنی؟؟؟؟مگه شما خانوم ایدا راد همه 
ول نکردی رفتی که خودتو پیدا کنی که دریچه قلبتو نفوذناپذیر کنی پس چرا 

 االن داری گریه میکنی.؟؟؟
با صدای به شدت بغض الودی گفت:هستی به خدا نمیخواستم اینطوری 

 بشه....من....من.....سکوت کرد از شدت بغض نمیتونست چیزی بگه.
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اش دستامو مشت کردم نمیخواستی؟؟؟؟هه...جالبه...زل زدم تو چش -
قلبم داشت از سینه بیرون میزد با صدای در ظاهر محکم ولی در اصل 

فروپاشیده ای درعین سختی گفتم:برو ایدا....برو و برنگرد...نه تنها توی 
این خونه بلکه دیگه هیچ جا ظاهر نشو نمیخوام ببینمت دیگه دیدنت ارومم 

 نمیکنه بر....
رج بشه صدای داداشو شنیدم:هستی اینجا قبلیکه کلمه کامل از دهنم خا

 خونه ی ایداست این چه حرفیه داری
میزنی؟؟؟من میدونم عصبی و خسته ای ولی سعی کن خودتو کنترل کنی 

 داری کمی زیاده روی میکنی.
برگشتم سمت داداش نگاهی بهش کردم سری تکون دادم لبخندی زده و 

.....به هرسه نفرشون گفتم:حق باشماست داداش اینجا خونه ی ایداست..
نگاه کردم:اینقدرا اجازه ندارم که ایدا رو از خونش بیرون کنم....بنابراین 

 خودم میرم.
هق هق خفه ی ایدا ساکت شد به سمت داداش رفت با حال زاری گفت:نه 

داداش حق باهستیه من اشتباه کردم از اولم نباید میومدم با اجازتون من میرم 
 دیگه.

چیزی بگه باصدای بلندی گفتم:به خدا قسم قدم از قدم قبلیکه داداش 
برداری اینبار کسی که برای همیشه گم و گور میشه و دیگه هیچوقت حتی به 

 عنوان یه غریبه هم نمیبینیش منم...
سرجاش خشک شد با ناباوری به سمتم برگشت و نگام کرد درحالیکه به 

ی کافی طعم داشتن سمت پله ها میرفتم به ارومی گفتم:من به اندازه 
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خانواده و زندگی تو این خونه رو چشیدم حق با داداشه نوبتیم باشه نوبت 
 توئه.

باقدمهای بلند خودمو به اتاقم رسوندم نگاهی به اطرافش انداختم از داخل 
کمدم کلید خونه ای که هدیه عروسیم بود)اینم یه خاطره دیگه(برداشتم 

دم برداشتم تمام اینکارا رو در کمتر از چمدونمو که فقط یه بار بازش کرده بو
سه دقیقه انجام دادم قبل از اینکه از اتاق خارج بشم دفتری که در طی این 
سه سال داخلش با ایدا حرف زده بودم رو گذاشتم روی میز ولی نمیدونم 
چا اینکارو کردم؟؟قرصای خوابمو از داخل کشو توی کیفم انداختم و به 

 ی هیچ تردیدی.سمت سالن راه افتادم ب
هیچ کس حتی ذره ای ازجاش تکون نخورده بود فقط ایدا به دسته مبل تکیه 

داده و سرشو پائین انداخته بود تمایلمو نسبت به اینکه برم تو ب*غ*لش به 
 خاطر تمام دردام هق بزنم رو به سختی از خودم دور کردم.

م بیاد ه سمتباشنیدن صدای قدمام مارال مثل باد به سمتم برگشت خواست ب
که با صدای سردی اینقدر سرد که خودمم سردم شد گفتم:من عالوه بر کینه 

ای تازگیا خیلی بی پرواهم شدم مارال...نیا جلو بذار با رعایت احترام ها 
 برم.

سرجاش خشک شد شاید شنیدن این حرف از جانب من خیلی براش گرون 
 تموم شد ولی دیگه مهم نبود...بود؟؟؟
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و هم طی کردم نگاهی به همشون انداختم به جمعی که حاال با اخرین پله ر
خودم شش نفره بود ولی اینبار من این جمع شش نفره رو به یه جمع پنج 

 نفره تبدیل میکنم.
ایستادم جلوی داداش چمدون خیلی روی دستم دلم قلبم و روحم سنگینی 

ورتم وی صمیکرد ولی وزنشو تحمل کردم قطره ی اشکمو قبل از فروافتادن ر
گرفتم لبخند تلخی زده و گفتم:دارم میرم داداش.....دو بار دیگه هم با یه 
چمدون این خونه رو ترک کردم یه بار به مقصد کانادا و بار دیگه خونه ی 

 هومن.
هردوبارش هستیو دوباره به همینجا برگردوند ولی اینبار میخوام جوری برم 

رای ر اگه پامو توی این خونه بذارم بکه برگشتی برام وجود نداشته باشه اینبا
 دیدار شماست برای زنده کردن خاطراتم برای....ولش کن داداش.

زل زدم تو چشاش:میدونم از ضعف و ناتوانی متنفری ولی لطفا از این به 
بعد اگه خواستی کسیو به زندگی برگردونی اگه خواستی بهش تلنگر بزنی تا 

ه نکن استفاده از نقطه ضعف افراد به خودش بیاد از نقاط ضعفش استفاد
وسط پریشونیشون نه تنها کمکی بهشون نمیکنه بلکه بدتر و بدترشون 

میکنه.....اون روز وقتی گفتی برام دل میسوزوندی هستی که نه چون دیگه 
 هستی وجود نداره بلکه داداش طاها در ذهن مرده هستی تغییرشکل داد.

م که زندگی مهرسات بشه تکرار حواستو جمع کن داداش من بدجور میترس
 مکررات زندگی هستی...
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وقتی کنارمهرسا نشستی تا براش از فواید غرور یه زن بگی یه راهیم پیش 
پاش بذار تا اگه در زمانی یا مکانی غرورش زخم برداشت قلب و روحش 

 زخم برنداره نذار استدالل مهرسا از محکم بودن بشه مغروربودن.
سخته مرگو جلوی چشمت میبینی وقتی یه نفر غرور خوبه داداش ولی 

غرورتو به بازی بگیره شاید اگه یکی به من گفته بود که بعضی وقتا باید به 
جای مغرور بودن ضعیف بود بعضی وقتا باید سست بود و بار سنگین روی 
دوشو به یکی دیگه داد االن اینقدر ضربه نمیخوردم.........کلیدای دستمو 

پربغضی زدم و روبه همشون گفتم:دارم میرم تو خونه  باال اوردم لبخند
خودم.....خونه ای که هدیه وصالم بود میخوام اولین لگدای بچمو توی 
خونه خودم حس کنم میخوام اولین باری که ه*و*س چیزی میکنم توی 

خونه ی خودم باشم.......لبخندی زدم:میخوام وقتی از ریخت و قیافه در 
ی نازمو بخره با درودیوارای خونه خودم حرف بزنم اومدم و نیاز داشتم یک

 جایی که
قراره هفت ماه دیگه بچم توش اولین نفساشو بکشه.......چرا خوشحال 
نیستین؟؟؟؟مگه همینو نمیخواستین مگه نمیخواستین از نو شروع کنم 

خب میخوام همین کارو بکنم.....ولی اینبار میخوام با تکیه برخودم از نو 
ر از شما اگه اینبارم بخوام به شما تکیه کنم میدونم در اینده شروع کنم دو

 ضربه میخورم میخوام یه زندگی مستقل بسازم..
نگاهی به اطراف خونه کردم:من توی این خونه خیلی چیزا به دست 

اوردم......اینجا فهمیدم بهترین دوستم مادرمه بهترین تکیه گاهم پدرمه 



 777 انیتر از گر انیگر

نجا ارزو ساختم با صاحب ارزوهام بهترین پناهم خواهرمه.....من ای
خندیدم اشک ریختم اره من تو این خونه با خنده ی ایدا خندیدم با اشکش 

اشک ریختم اونم همینطور هربار همه چیز فروپاشید باهم 
ساختیم......لبخندی زدم:روزای قشنگی داشتم اینجا.......ولیکن چیزایی 

 امه.که اینجا از دست دادم خیلی بیشتر از داشته ه
من تو این خونه مادر پدر برادر ارزو صاحب ارزو عشق اعتقاد غرور 

مهربونیم سادگیم لبخندام شادبودنای بی دلیلم همه و همه رو از دست دادم 
میخوام برم با خودم بجنگم تا دوباره همه ی اینا رو بدست بیارم....اره 

ه ی سعی کردم بواقعیت همینه من نمیتونم روی زانو راه برم تو این مدت خیل
خودم بقبولونم همینطور ضعیف و سست و شکننده باشم ولی نمیتونم من 

باید ازنو شروع کنم....تادیروز میگفتم هیچ انگیزه ای برای دوباره شروع 
کردن ندارم ولی حاال میبینم انگیزه هام برای ازنوساختن اینبار بیشتر از 

ش کاشتن بذر لبخند روی هرزمان دیگست...بچه ام،اینده اش،رفاه و راحتی
 ل*ب*ش اینا همه و همه انگیزه ان...

ازهمتون به خاطر اینکه تا االن کنارم بودین و تحملم کردین 
 ممنونم......خداحافظ.

. 
دروباز کردم و وارد شدم چمدونو همون کنار جاکفشی 

 گذاشتم.........دستمو روی کلید برق گذاشتم و روشنش کردم.
 لبخند نشست روی ل*ب*م.با روشن شدن خونه 

 هستی میگم کاش طاها این خونه رو بهت هدیه نمیکرد. -
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 چرا اونوقت؟؟؟؟ -
اخه اینطوری هروقت باهم قهر کنیم میذاری میای اینجا.......باصدای  -

بلند زدم زیر خنده.....االن نه دوسال پیش وقتی باهومن بعد ازدواج اومدیم 
 ن خونه رو ببینیم.همینطوری سروقت کشی ودرکنارهم بود

ای کاش هیچوقت پاشو تو این خونه نمیذاشت ای کاش حداقل این یک جا 
 از خاطراتش خالی بود.

این خونه از همون سال به بعد در اختیار یه زن و شوهر جوون قرار گرفت با 
مشورت هومن اینکارو کردم و با تصمیم هردومون این خونه رو به یه تازه 

مالی خوبی نداشتن به خواست خودشون اجاره عروس داماد که وضعیت 
دادیم من میخواستم رایگان اینکارو کنم ولی خودشون قبول نکردن و اون 

چیزی که در وسعشون بود رو به عنوان اجاره پرداختن که البته اونم مستقیما 
 به حساب یه پرورشگاه منتقل میشد.

ا بهم ن خیلی درسروی مبل نشستم االن که فکرمیکنم میبینم زندگی با هوم
داد روزی که بهم گفت دلیلی نداره صفرای حساب بانکیه ما روز به روز باال 
بره و چندتا بچه در حسرت داشتن یه عروسک ساده بمونن به عمق مهربونی 

ایی که پشت غرور پنهون کرده بود پی بردم.....روزیکه پشت چراغ قرمز 
ادامس موزی بخره اون وقتی یه دختر شیشه ی ماشینو زد و ازش خواست 

 یکی دوتانه بلکه تمام ادامسای دختروخرید درحالیکه من میدونستم
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از ادامس موزی متنفره و یه تراول پنجاهی بهش داد و زمانیکه اون دختر  
رفت گفت یه لبخندش میرزه به هزار تا تراول پنجاهی فهمیدم هنوزم 

 همیت بدن...انسانیت وجود داره و کسایی هستن که به غم دیگران ا
سرمو به پشت مبل تکیه دادم دستمو روی شکمم گذاشتم زیر لب 

گفتم:مامانی توحرفای منو نادیده بگیر وقتی فریاد میزنم و میگم این بچه 
قراره بی پدر بزرگ بشه.....پدرتو مرد خیلی بزرگیه اینو االن فهمیدم االن که 

م انجام داد هنوزم حتی باوجود تمام بی عدالتیهایی که حقم نبود و درحق
 نمیتونم حتی بگم دیگه دوسش ندارم چه برسه بخوام بگم ازش متنفرم.

تو قرار نیست بی محبت پدر بزرگ بشی میدونی چرا؟؟؟چون پدرت توی 
این دوسال حتی به تظاهر اینقدر درحقم مهربون بود که لبریزم از 
که  خندیمحبت....شاید در واقعیت پدری نداشته باشی ولی من مطمئنم لب

اون روز پدرت با مهربونیش روی لب اون دختر نشوند یه روزی ده برابرشو 
 خدا روی لب تو مینشونه...

پدرتو توی ذهن خیلی از دخترا و پسرایی که بی سرپرستن و توی اسایشگاه 
 زندگی میکنن نقش یه پدرو بازی میکنه....

ناه خودم بی پشت و پ لبخندی زدم:تو به دنیا بیا سالم بدنیا بیا خودم تنهایی
 تک تک تمام دنیا رو به پات میریزم 

منوتو دوتامون تنها و بی پناهیم ولی این فقط تصور ذهنیه ماست تو هنوز 
اون تویی وقتی اومدی بیرون و یکم بزرگ شدی اسمونو بهت نشون میدم و 

 میگم که از اون باال پنج نفر همیشه مراقب ماهستن.
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.دایی جون....خاله شیده.....لبخندم عمیقتر اقاجون....مامان جون....
شد:وقبل از همه ی اینا کسی که تو رو توی اوج ناامیدی بهم بخشید این 
یکیو خوب میشناسی اخه داری از پیشش میای روی کاناپه دراز کشیدم و 

 زیر لب گفتم....خـــدا.
. 

ردن وتلفونو روی میز گذاشتم زنگ زدم چند تا وسیله سفارش دادم هنوز نیا
مجددا که تماس گرفتم تازه یادشون اومده رسیدگی کنن.....لبخندی زدم 

زیر لب درحالیکه به سمت قابلمه ی ماکارونی میرفتم گفتم:چه بالیی سرم 
اومده برای شکمم کم مونده با مردم دعوا کنم.....همش تقصیر توئه 

 وروجک کوچولو....
دن خیار برای ساالد روی میز داخل اشپزخونه نشستم و مشغول خورد کر

شدم یه هفته است ازخونه ی داداششون نقل مکان کردم مارال داداش و 
مهرسا و ارسالن کوچولو هررزو برای مالقاتم اومدن جالبه که هرروز وقتی 

 همشون میان داخل چشم انتظارم که ایداهم وارد بشه....
ر راحت االن که فکرمیکنم باورم نمیشه که اون من بوده باشم که اینقد

 باهاش تلخی کردم و اون فقط سکوت کرد.
باصدای زنگ در ازجام بلند شدم شالمو روی سرم انداختم......به سمت 

در رفتم بدونیکه از داخل چشمی نگاه کنم اخه میدونستم سفارشارو اوردن 
دروباز کردم.....بادیدنش چشام چهارتاشد لبخندی زد پالستیکای دستشو 

بخندش گفت:اسانسور پربود از پله اومدم برای تشکر باال اورد و با حفظ ل
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ازم که این همه پله رو اومدم باال تا خریداتو برات بیارم.....سرشو خم کرد 
 مظلومانه گفت:میذاری بیام داخل؟؟؟

خیلی سخت جلوی خودمو گرفتم تا لبخند نزنم ازجلوی در کنار رفتم وارد 
اخل اشپزخونه مثل سه سال شد....جلوتر از من راه افتاد مستقیم رفت د

 پیش قبل از هرکاری رفت سراغ قابلمه......لبخند محوی زدم.....فضول.
اممممممم چه بویی راه انداختی.....صبرکن....به سمتم برگشت:تورو  -

نمیدونم ولی من خیلی گرسنه ام.....لبخندی زد و گفت:در ضمن خودمم 
لقلب نشدی که یه ادم میدونم خیلی پرروام ولی میدونم اینقدر غلیظ ا

 گرسنه رو بدون غذا از خونت بیرون کنی.
اعتراف میکنم هیچ فرقی با ایدای سه سال پیش نکرده با لحن به ظاهر 
جدی ایی گفتم:یک قبل از اینکه به سرقابلمه دست بزنی باید دستاتو 

 میشستی حاال که نشستی باید عالوه بر دستات سرقابلمه رو هم بشوری.
ارونیا قارچ ریختم تو دوست نداری..........بالفاصله متوجه دو داخل ماک

شدم چی گفتم لعنتی....لبخندی زد و گفت:چه حافظه ای داری غریبه ی 
 اشنا....

 اخم کردم:از این کلمه خوشم نمیاد.
 دوست داری چی بگم... -

 ایستادم پشت میز نگاش کردم:قبال چی میگفتی؟؟؟؟
میگفتم صاحب ارزو االن میذاری اینا رو لبخندی زد:قبال میگفتم خواهری 

 بگم؟؟؟
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بی توجه بهش چاقو رو برداشتم تا ادامه خیارو خورد کنم اومد جلوم 
ایستادم چاقو رو از دستم گرفت دستامو گرفت توی دستاش ارامش به 

وجودم منتقل شد گفت:هستی....من امروز اومدم اینجا تا فقط یه سوال 
 ازت بپرسم.

دفتری که خط به خطش حرفایی بود که خطاب به من توی دفترت همون 
گفته بودی هیچوقت ننوشتی ازم متنفری یه هفته ی پیش توخونه ی داداش 

بازم بهم نگفتی ازم متنفری حتی نگفتی فراموشم میکنی میخواستم ازت 
همینو بپرسم االن که خودم و خودت اینجائیم االن که من هستم و نیازی 

بنویسی....اشکش روی صورتش افتاد:میتونی بهم  نیست حرفاتو روی برگه
 بگی ازم متنفری؟؟؟

لرزیدم واقعا لرزیدم داشت چی میگفت تنفر؟؟؟از ایدا؟؟؟محاله...ایدا 
نفسه زندگیه بهونه است برای ادامه دادن مگه میشه ازش متنفر باشم اشکاش 

شدت گرفتن فشاری به دستم وارد کرد میون بغض گفت:هستی من نرفتم 
با رفتنم خوشبختی رو از زندگی تو ببرم رفتم تا بتونم ایدایی بسازم که تو که 

ازم توقع داشتی ایدایی که محکمه ایدایی که هیچوقت احساس ضعف 
نمیکنه ایدایی که نگه نمیتونم نگه رسیدن به یه سری از ارزوهامون 

و تمحــاله....به خدا هستی به روح مامانم قسم من نرفتم که لبخندو از لب 
ببرم رفتم که ایدایی بسازم که وقتی برگشت کنار هم روزای پرلبخند 

بسازیم.....هستی من یه هفته است دارم میسوزم من اگه سه سال بی هیچ 
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پشتیبانی جنگیدم به خاطر تو بود وگرنه من کیو دارم که بخاطرش بخوام ازنو 
 شروع کنم؟؟؟

رزویی نیست نگو هستی بزن تو دهنم ولی التماست میکنم نگو دیگه ا
هدفی نیست مگه تو نمیگفتی وقتی هدف و ارزو از بین بره دیگه ادامه 

 زندگی معنا نداره؟؟؟
دستامو ول کرد التماس وارانه نگام کرد و به سختی بین اشکای بی امونش 

گفت:من میرم هستی ببخش که روزتو خطاب کردم میرم ولی قسمت میدم 
 شتی برگرد توخونه ای که متعلق به توئه به جون ایدایی که یه روزی دوسش دا

کسی که باید بره منم اصال من نباید برمیگشتم....هستی التماست میکنم 
برگرد تو درشرایطی نیستی که تنها زندگی کنی باید یکی مراقبت باشه من 

همین امشب میرم وسایالمو جمع میکنم میرم هتل و قسم میخورم دیگه تو 
 و برگرد.اون خونه نمیبینیم فقط ت

دقایقی سکوت کرد خیره شده بودیم به چشای هم همزمان با فروافتادن 
اولین قطره ی اشک من ازم چشم گرفت و پشتشو کرد بهم اشکمو ندید 
سریع پاکش کردم درحالیکه داشت اشپزخونه رو به قصد رسیدن به در 

خروجی ترک میکرد به ارومی گفت:مراقب خودت باش....خواهش 
 حافظت.میکنم....خدا

قبلیکه کامل از اشپزخونه خارج بشه گفتم:میتونم با قاشق قارچای ظرف 
 ماکارانیه تو رو جدا کنم.
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باکمی مکث به سمتم برگشت انگار شک داشت چی شنیده با چند قدم 
ایستادم جلوش:نامردیه که من یادم باشه تو قارچ دوست نداری ولی تو 

 ت ندارم.یادت رفته باشه من تنهایی غذا خوردنو دوس
به خودم که اومدم توی اغوشش بودم سرشو روی شونم گذاشته بود.اشکاش 

سرشونمو خیس کرد دستامو حلقه ی کمرش کردم و گفتم:ایدا رفتن 
هیچوقت برای من راه چاره نبوده...من جنگیدنو بیشتر میپسندم....من مدت 

و تو طویلیه تلخ و سنگ شدم اون روز تو خونه ی داداش با مارال داداش 
بدحرف زدم میدونی چرا؟؟؟چون نیاز داشتم حس کنم حتی وقتی تلخم 

کسایی هستن که نگرانم باشن....داداش یه هفته است پشت سرهم به دیدنم 
میاد روزی پنج شیش بار بهم زنگ میزنه بامهربونی میپرسه مامان کوچولوی 

فی ما چیزی ه*و*س نکرده براش بخرم...مارال هرروز میاد اگه ظرف کثی
دارم میشوره هرروز فشارمو میگیره اگه یه درجه از حالت نرمال خارج باشه 

مجبورم میکنه برم دکتر.....ایدا تو االن اینجائی...اومدی اینجا داری بهم 
میگی حاضری تنها سرپناهتو تنها پشتیباناتو بذاری بری به خاطر 

ار کردین دیومن.....این یعنی من تنها نیستم....این یعنی شما همتون سعی 
تنهائی ایی رو که دور خودم کشیدم بشکنین و داخل بشین....من همینو 

 میخواستم.
ایدا من نمیتونم بهت بگم ازت متنفرم میدونی چرا؟؟؟چون نه االن و نه 
هیچ زمان دیگه من ازت متنفر نبودم اگه باهات تلخی کردم چون انتظار 
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واستم کمی جبران بشه و اینقدر سخته که دوست داری ذره ذره جون بدی خ
 تنبیهت کنم.......

ازاغوشش بیرون اومدم زل زدم تو چشاش لبخندی زده و گفتم:تنبیه 
 شدی؟؟؟؟

دوباره ب*غ*لم کرد و گفت:بدترین تنبیه عمرم بود......هیچوقت 
فکرنمیکردم بی توجهی از سمت تو اینقدر سخت باشه...عادت کرده بودم 

کنار خودم باشی دنبال خودم بگردی  توی هرجمعی که میری فقط و فقط
فقط کنارخودم شاد باشی و لبخند بزنی ولی نمیدونستم بی توجهی از 

 جانب تو اینقدر برام سخته نمیدونستم اگه بخوای میتونی
 اینقدر فقط با بی توجهیت اذیتم نه بلکه دیوونم کنی.

گم ببا لحن خنده داری گفتم:نکنه انتظار داشتی هم دیدمت ب*غ*لت کنم 
 وااااااای ایدا جوووووون کجا بودی دلم برات تنگ شده بود اره؟؟؟

سکوت کرد با لحن جدی ایی ادامه دادم:ایدا اگه میدونی امکان داره به 
هردلیلی و یا توی هرشرایطی دوباره تنهام بذاری همین االن برو بذار به 

 دوریت عادت کنم...
ون دادم تو این سه سال به نه هستی قسم میخورم دیگه هیچ جا نرم من ج -

 معنای واقعی اب شدم...
لبخند روی ل*ب*م نشست خاک تو سرت هستی این داره میگه جون داده 
تو خوشحال میشی زیر لب به ارومی گفتم:دوست داشتنای بی دلیلمون رو 

 دوست دارم.......
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سرم رو روی شونش گذاشتم با کمی مکث ادامه دادم:ایدا من مسیر سختیو 
و دارم قراره تا کمتر از هفت ماه دیگه یکی بهم بگه مامان میتونی تو پیش ر

 این مسیرکمکم کنی.
اگه االن اینجام یعنی تا اخرش کنارت هستم...مهم نیست این اخر کجا  -

 باشه فقط بودن تو مهمه.....بابودن درکنار تو هرسختی برام اسون میشه.
 شده بود. مرسی......و یک چیز دیگه.....دلم برات تنگ -

از اغوشم بیرون اومد خیره شد تو چشام لبخندی زد و گفت:یک ماهه 
 منتظره شنیدن این کلمه از زبون توام.

چشمکی زده و گفتم:تولدتم مبارک خانومی...........سال دیگه چهارتا 
 تولدتو باهم برات جبران میکنم.

 از لبخند عمیقش لبخند به ل*ب*م اومد دستشو روی شکمم گذاشت و
گفت:الهی قربونش بشه خاله.تو مثل ادم به توصیه های بزرگترات گوش بده 

 این جوجه سالم به دنیا بیاد همین بهترین هدیه تولد برای منه.
فعال این جوجه گرسنه اشه برو لباساتو درار با همکاری هم غذارودرست  -

 کنیم...زنگ میزنم بگم داداششونم بیان همه دور هم باشیم.
بچه ها دستاشو بهم کوبید و درحالیکه از اشپزخونه خارج می  با ذوق مثل

شد گفت:خودم اتاقمو پیدا میکنم فردا هم چمدونامو میارم تو نگران 
 نباش...امشبم از لباس راحتیای تو میپوشم دیگه فوقش.
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لبخند نشست روی ل*ب*م دیوونه......دستمو گذاشتم رو شکمم:میبینی 
دیوونست ولی خیلی مهربون و دوست داشتنیه از مامانی این خاله ایدات 

 وقتی اومده خنده از رو لبای مامان جمع نمیشه.
دستامو شستم تلفنو برداشتم و شماره خونه داداششونو گرفتم بعد از چند 

 بوق داداش پاسخ داد:الو...جانم هستی؟؟؟
 سالم داداش خوبی؟؟؟ -
 مرسی عزیزم تو خوبی؟؟؟همه چیز عادیه؟؟؟ -

ی زدم:داداش منو شما دوساعت پیش باهم صحبت کردیم و من لبخند
 گفتم که همه چیز خوبه فقط...

 فقط چی؟؟؟؟ -
 فکرنکنی ادم پرروایم ها ولی ه*و*س یه چیزی کردم. -

 صداش خندون شد:ه*و*س چی کردی مامان کوچولو؟؟؟
ه*و*س اینکه امشب که میشینم سرمیز شام همه دور هم باشیم و با لبخند  -

مونو بخوریم....شما مارال ارسالن و مهرسا میشه لطفا همین االن بلند غذا
 شین بیاین اینجا؟؟؟

باکمی مکث که دلیلشو فهمیدم گفت:اره عزیزم تا نیم ساعت دیگه 
 اونجائیم.

 مرسی داداش....فقط یه چیز دیگه..... -
 جانم بگو؟؟؟ -

باهم یه  ین دونفریلبخندی زدم:منتظر ایدا نباشین اینجا پیش منه تا شما بیا
 ماکارونی خوشمزه درست می کنیم.
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سکوت کرد یه سکوت طوالنی بعد از تقریبا سه دقیقه گفت:داری جدی 
 میگی هستی؟؟؟

اره داداش......من فقط دوهفته کامال متکی به خودم بودم خواستم تا اخر  -
همینطور متکی به خودم ادامه بدم ولی نمیدونستم برای متکی بودن به 

ت باید بدونی یه عده هستن که دوِست دارن داشتم با این رفتارم اون خود
عده رو از دست میدادم....هرچند شمابزرگتر از اونی بودین که به خاطر 
کارام توبیخم کنین....ولی داداش تجربه بدست اوردم که بخشش خیلی 

 شیرین تر از کینه و دشمنیه....
ستی.....بالحن شادی ادامه بالحن پرارامشی گفت:بهت افتخار میکنم ه

داد:فکر کنم امشب واقعا قراره همه درکنار هم پشت یه میز شام بخوریم و 
 لبخند بزنیم....تا نیم ساعت دیگه اونجائیم.

خداحافظی کرده و تلفنو قطع کردم همون لحظه ایدا اومد داخل اشپزخونه 
 لبخندی زدوگفت:خب من چیکارکنم؟؟؟

 شور......بعد بیا بشین باهم ساالد درست کنیم.شما اول از همه دستاتو ب -
دستشو روی چشمش گذاشت کمی خم شد و گفت:چششششم امر دیگه 

 بااااانو.
 لبخندی زدم:فعال هیچی فکرمیکنم اگه چیز دیگه ای بود بهت میگم.

لبخندی زد دشتاشو شست و بعد از خشک کردنشون اومد نشست پشت 
 میز چاقو برداشت و مشغول شد.

 دقایقی که گذشت گفتم:خب بگو ببینم چیکارا کردی تو این سه سال؟؟؟؟
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باکمی مکث انگار رفته بود تو عمق خاطراتش گفت:یه سال اولش سعی 
کردم فقط زنده بمونم ناامید تر از اون چیزی بودم که تو فکرشو بکنی طرد 

شدن از طرف ماهان فوت مامان ونبودن تو از دست دادن پناهی مثل داداش 
و منبع ارامشی مثل مارال درحدی بودن که از پا در بیارنم.....ولی بعداز یک 

سال به خودم که اومدم دیدم دیگه کمتر خاطراتی که باماهان داشتم جلوی 
چشمم رژه میره و فهمیدم ماهان و خاطراتش دارن به دست فراموشی سپرده 

ار شغول به کمیشن در طول این دوسال توی یه بیمارستان داخل استانبول م
بودم بعد از اون دیگه شروع کردم به کارکردن روی خودم...به روانشناسای 
زیادی مراجعه کردم هرکدوم یه راه حل بهم پیشنهاد میکردن تا دوباره خود 

واقعیمو بسازم....و االن کنارتو نشستم ولی همونطور که برات توی اون نامه 
خوردم زمانی برگردم که نوشتم دیگه هیچ ضعفی توی وجودم نیست قسم 

 واقعا محکم و استوار شده بودم.......به یه نتیجه دیگه هم رسیدم.
اینکه حسم نسبت به ماهان هیچ زمان عشق نبوده یه حس -چی؟؟؟؟؟ -

زودگذرم نبود ولی مطمئنم عشق نبود چون عقیده ام اینه که محاله یه عاشق 
 فراموش کنه.بتونه اینقدر راحت خاطراتیکه با عشقش داشته رو 

سکوت کرد شاید تازه متوجه شد چی گفته لبخند تلخی زده و گفتم:این 
عقیده نیست این یه قانونه خاطراتی که سازندشون عشق و عالقه ی قلبی 

باشه هیچوقت فراموش نمیشن میدونی چرا؟؟؟؟چون خواسته یا ناخواسته 
ه قایسذهن و احساس و قلب رفتار تک تک اطرافیانتو فقط با یه نفر م

میکنن....مثل همین االن که تو دستتو گذاشتی رو چشمت و خم شدی 
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هروقت از هومن میخواستم کاری انجام بده همین کارو میکردو منم دقیقا 
 همین جمله رو میگفتم.....

هیچ کس نتونست کاری کنه که حس بد من نسبت به شیر از دست بره ولی 
لیوان شیرو میخورم چون االن هرروز صبح بدون هیچ اجباری خودم یه 

عادت کردم اخه هومن هرروز صبح که از خواب بیدار میشدم با ترفندای 
مختلف یه لیوان شیر به خوردم میداد.....خیارو از داخل بشقاب برداشتم 

 گرفتم کمی باال:این خیارو ببین.
هومن محال بود خیاری بخوره که ذره ای پوست روش باشه االن به این 

منی که عاشق پوست خیار بودم تمام پوستشو  خیار نگاه کن
جداکردم.......و هزار تا چیز دیگه از این قبیل اینا هیچ کدوم به خواست 

خود انسان نیستن اینا توی ذهن و روحت ثبت شدن و حتی گذرزمانم 
 نمیتونه پاکشون کنه.

ولی ایدا چیزیو که تو درطی سه سال بهش رسیدی این که میشه فراموش 
ازهمون اول میدونستم ولی نمیتونستم ازت چنین چیزیو بخوام کرد من 

چون من فکرمیکردم حست واقعا عشقه عاشق نشده بودم بدونم عشق چیه 
ولی االن به عنوان یه عاشق که بهای عشقشو با کنار زدن احساساتش 

پرداخته دارم بهت میگم فراموشی برای کسی که عشق به پاش قلب گذاشته 
دایی که چنین قانونیو برای عشاق قرار داده در مقابلش خیلی سخته ولی خ

عادت کردنو پیشنهاد کرده من باید عادت کنم باید بپذیرم که دیگه هومن 
نیست که زندگی هستی اتشین باهومن رضائی رسیده به خط پایان برنده ی 
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مسابقه کی بوده مهم نیست اینکه اول کی به خط پایان رسیده هم مهم 
که بازنده بتونه شکستو بپذیره حکمتی که توی شکست  نیست مهم اینه

پنهان شده رو قبول کنه......من االن با دوهفته پیش که درحال جون دادن 
بودم هیچ فرقی نکردم هنوزم ذره ذره جون میدم وقتی اون صحنه ها یادم 

میاد ولی من االن دیگه نباید به فکرخودم باشم االن مسئولم بچه ی همون 
یکه به جرات میگم هنوزم عاشقشم رو سالم به دنیا بیارم.....و ادمی همون

این یعنی زندگی یعنی مادر بودن......لبخندی زده و گفتم:البته اعتراف 
 میکنم که از همین االن دارم از ترس زایمان میمیرم.

لبخندی زد لبخندی که بوی تظاهر میداد میدونستم ایدا هیچوقت برام دل 
 م واقعا و از ته دل میسوزه...نمیسوزونه بلکه برا

برای اینکه از اون حال و هوا درش بیارم گفتم:باورم نمیشه که سه ساله 
ندیدمت یه جورایی محال به نظر میرسه واقعا نمیدونم چطوری تونستم سه 

 سال بدون حضور دیوونه ای مثل تو سر کنم.
 ممنون از تعاریفت.....ولی خب یه چیزی هست. -
 چی؟؟؟؟-
 ه شماداری اشتباه میکنی در طی این یه سال شما یه بار منو دیدی.اینک -

 باتعجب گفتم:کی؟؟؟؟؟؟؟
 لبخندی زد و گفت:حدس بزن...سه بار فرصت داری.

 با ناباوری گفتم:نکنه.....دوسال پیش....هلن...
هنوز حرف کامل از دهانم خارج نشده بود گفت:افرین چقدر زرنگ 

سال پیش منو تو هلند دیدی....یادمه اون شدی...دقیقا زدی به هدف...دو
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روزا دلم خیلی برات تنگ شده بود نمیتونستم بیام و خودتو ببینم تصمیم 
گرفتم به جایی برم که میدونستم تو هم بابودن دراونجا ارامش میگیری برای 
همین به مدت یه ماه رفتم هلند....روز اخری که داشتم برمیگشتم خواستم 

ی پیاده روی کنم به سمت پارک راهی شدم پارک خیلی برای اخرین بار کم
شلوغ بود اخه مسابقه دوچرخه سواری داخلش برگزار شده بود و همه جا 

 پراز ازدحام بود.
کمی مکث کرد انگاری با یاداوری اون روزا خیلی عذاب میکشید ادامه 

ه ک داد:من اون موقع از ازدحام متنفر بودم داشتم دنبال یه راه فرار میگشتم
بین جمعیت یه چهره ی اشنا دیدم.....اشتباه نکرده بودم خودت بودی روی 

نیمکت کنار یه مرد نشسته و فکرمیکنم داشتین باهم بحث 
میکردین....نمیدونم چطوری متوجهم شدی ولی به محضی که نگاهت 

بهم افتاد رومو ازت گرفتم و به سرعت پشت یه درخت مخفی شدم دیدم که 
یتو کنار زدی و نه یکبار بلکه چند بار همه جا رو گشتی چقدر بیتاب جمع

داشتم کنترلمو از دست میدادم میخواستم بیام نزدیکت که دیدم رفتی تو 
ب*غ*ل همون مرد و شروع کردی به گریه کردن........باتعجب به اون 

صحنه نگاه کردم اعتراف میکنم همه چیز اوار شد روسرم اون موقع فکرکردم 
 ت منو فراموش کردی و ازدواج کردی  تو خیلی راح

و حالم بدتر از قبل شد......نگاهشو دوخت بهم لبخندی زد و گفت:حاال 
 متوجه شدی خانوم دکتر؟؟؟
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لبخندی زدم و فقط به تکون دادن سراکتفا کردم به سمت گاز رفتم سعی 
کردم خودمو کنترل کنم امشب میشه گفت اولین شبیه که بعد از سه سال در 

ایدا قرار دارم بهتره خودمو شاد جلوه بدم لبخندی زده و گفتم:خداکنه کنار 
 این ماکارونی قابل خوردن باشه.

بالحن شادی گفت:خدا بخیر بگذرونه.....هستی تو باالخره موفق شدی 
 کامال اشپزیو یادبگیری؟؟؟

به سمتش برگشتم سری از روی تاسف تکون داده و گفتم:ببخشید چند وقت 
 در یه بچه توقع داشتی هنوز نتونم اشپزی کنم؟؟؟دیگه میشم ما

ازجاش بلند شد به سمتم اومد با بدجنسی گفت:ازتو هیچی بعید 
 نیست.....خاله پیره زن.

خاله پیرزن عمه ی نداشته اته.......دستشو با لطافت روی شکمم  -
گذاشت و گفت:بگو ببینم تو که االفی وقتم زیاد داری اسمم برای این 

 ه پیدا کردی؟؟؟شیرین خال
خیلی خوب فهمیدم اینو گفت که ذهنمو از گذشتم دور کنه ولی نفهمید که 

با این سوال پرت شدم در اعماق گذشته نفس عمیقی کشیدم تازگیا به این 
نتیجه رسیدم فرودادن بغض از هر زهری تلخ تر و کشنده تره.ناخواسته 

 گفتم:
 عسل انتخاب کردیم.... باورت میشه منو هومن اسم بچه هامونو توی ماه

لبخندش جمع شد تازه فهمیدم چی گفتم ولی چه اشکالی داشت این 
واقعیت بود نمیشه از واقعیت های زندگی فرار کرد لبخندی زده و 
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گفتم:دیوونه چت شد من خوبم یاداوری گذشته جزو عادات 
 زندگیمه....نمیخوای جواب سوالتو بدونی؟؟

قرارمون با هومن این بود که اگه دختر بود سرتکون داد لبخندی زده و گفتم:
من اسمشو انتخاب کنم و اگه پسر بود اون البته با توجه به نظرات طرف 

 مقابل...
من اسم آرامو برای دختری که هنوز بدنیا نیومده بود پیشنهاد 

کردم......باورت نمیشه اگه بگم هومن به چه اسمی برای پسرش که قرار بود 
 د عالقه داشت!!!!در اینده دنیا بیا

 کمی مکث کرده پرسشگرانه نگاه کرد گفتم:آروین.....درست مثل تو. 
انگار همه چی یادش شد با ذوق لبخندی زد و گفت:واقعا!!!اقاتون خوش 

 سلیقه بوده ها.
با این حرفش انگار به قلبم خنجر زدن خواستم بگم دیگه اقامون نیست 

بخندی زده و گفتم:بله پس چی اقاشونه ولی برای اینکه ناراحتش نکنم ل
فکرکردی من الکی به کسی بله میگم.....تو مراقب غذاها باش من برم یه 

 ابی به صورتم بزنم.
بدون اینکه منتظر جوابی از جانبش باشم سریع از اشپزخونه خارج شده و با 
قدمهای بلند خودمو به توالت رسوندم.....دروقفل کردم تکیه امو دادم بهش 

هیچ توقفی روی صورتم فرودمی اومدن خاطرات داشتن دیوونم اشکام بی 
میکردن تقصیر خودم نبود ایدا روزایی رو برام به تصویر کشید که توی ذهنم 

 جزو بهترین روزای زندگیم ثبت شده بود........
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چند مشت اب به صورتم زدم داخل اینه نگاهی به صورتم انداختم زیر لب 
 زت گفتم:هستی امشبو خراب نکن ا

خواهش میکنم........چند دقیقه ای دیگه همون داخل موندم و پس از اینکه 
تونستم کمی به واسطه ی گریه اروم بشم مجدد به سمت اشپزخونه رفتم به 

همراه ایدا مشغول فراهم کردن وسایل شام شدیم و هیچکدوممون دیگه 
 سعیی در بیاد اوردن خاطرات گذشته نکرد.

واقعا بعد از مدتها از ته دل خندیدم شاید در عمق اعتاف میکنم اون شب 
عمق خنده هام که میرفتی رده هایی از غم بود ولی من یادگرفته بودم که 

 دیگه به عمق خیلی چیزا فکرنکنم.
بادیدن لبخند داداش و مارال مهرسایی که حاال داشت چهارده سالش میشد 

ی برامون حرف میزد و ایدایو ارسالنی که به شیرینی با زبون تازه راه افتادش 
که سه سال بود اینقدر نزدیک خودم حسش نکرده بودم تونستم برای یک 

 شبم که شده از خاطراتم فاصله بگیرم و درحال زندگی کنم.....
باخستگی در خونه رو بستم رو به ایدا گفتم:خیلی تنبل شدم منی که صبح 

ود اینکه از وقتی مارال تا شب بیرون میموندم بازم انرژی داشتم االن با وج
 اومده نذاشته تکون بخورم ولی دارم میمیرم از خستگی.

لبخندی زد و گفت:تقصیر تو نیست که تقصیر اون وروجک خالست بیا 
 بریم بخوابیم.

سری تکون داده و به همراه ایدا وارد اتاق شدیم دوست داشتم اون شب 
 هردومون پیش هم بخوابیم.
 هستی لباساتو هنوز نذاشتی داخل کمد؟؟؟روی تخت نشستم.....ایدا:
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نه......نه حوصلشو داشتم نه وقتشو....داخل چمدونه هرچی میخوای  -
 بردار.

به سمت چمدون رفت ازجام بلند شدم به سمت پنجره رفته و بازش 
کردم....سرم رو ازش بیرون گرفتم چند نفس عمیق کشیدم به سمت ایدا 

به  ین افتاده بود و یه البوم دستش بودبرگشتم لباسی که دستش بود روی زم
سمتش رفتم کنارش روی زمین نشستم با دیدن البوم عروسیم با ذوق 

کودکانه ای گفتم:وااااای ایدا خوب بود دیدمش میخواستم نشونت 
بدم....بیا دونه دونه برات معرفیشون کنم.....اینو ببینم این نوشین جونه یه 

من توی این مدت یه رفتار که از سایر  خانوم مهربونیه لنگه نداره یعنی
مادرشوهرا میدیدم ازش ندیدم.....این یکی اقا کامیاره همونیکه بعد از رفتن 

تو رفتم پیشش برای روانکاوی....یه مرد مهربونیه لنگه نداره......لبخند 
عمیقی زدم:این دیوونه ام که کسی نیست جز کامیه خودمون کامران داداش 

کی بود لنگه نداشت.....وای چقدر دلم برای تک تکشون هومن یعنی یه دلق
 تنگ شده.

لبخندی زده و ادامه دادم:حاال حدس بزن این کیه؟؟؟خب معلومه دیگه 
ایشون همسر بنده هومن رضائی هستن.....ببین کنار ابروش یه زخم داره 

من عاشق این زخمش بودم اینا عکسای داخل باغ تاالرمونه بذار عکسای 
 نو بهت نشون بدم.....اتلیه امو

هستی.........بی توجه بهش داخل چمدون دنیال البوم عکسای اتلیه  -
 هستی.....-میگشتم......
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با صدای تقریبا بلندش به خودم اومدم چشم دوختم به چشای خیس و 
 بارونیش با بغض گفت:فکر کردی داری چیکار میکنی؟؟؟

من داشتم  عکسا از دستم ول شد و پخش زمین شد راست میگفت
چیکارمیکردم؟؟؟؟دستمو جلوی دهانم گرفته و اشکام جاری شد زیر لب 

با صدای گرفته ای گفتم:یه لحظه کنترل از دستم خارج شد....من چیکار 
 کردم؟؟؟دارم

عکسای شوهر یه نفردیگه رو به تو نشون میدم؟؟؟وااااای....ایدا من چم 
نباید بهش فکرکنم شده؟؟؟ایدا هومن ازدواج کرده این یعنی من حتی 

 اره؟؟؟یعنی حتی این حقم ندارم.............
بغضم شکست:چقدر سخت اینطوری که خیلی نامردیه من بدون یاد هومن 

 میمیرم.نگو که حتی نمیتونم بهش فکرکنم.
سرمو در اغوش گرفت:اروم باش هستی.....اروم باش...بهش فکرنکن 

 فکرنکن.ذهنتو خالی از هرچیزی کن و به هیچ چیز 
بغضم به هق هق تبدیل شد:مگه میشه؟؟؟ایدا نمیشه صحنه های اون شبو 

فراموش کرد نمیتونم صحنه ای که هومن دست یه نفردیگه رو گرفت 
فراموش کنم.....نمیتونم بپذیرم االن به یه نفر دیگه به جای من میگه 

خانومم میگه زندگیم.....ایدا من اشتباه کردم کاش لحظه ای که داشت 
دست یه نفردیگه رو میگرفت میرفتم بهش التماس میکردم که بخاطر 

 بچشم که شده یه فرصت دیگه به خودمون بده......
هیشششش...ساکت باش هستی قسمت میدم ساکت لعنتی داری با  -

 گفتن این حرفا خودتو نابود میکنی ساکت باش جون ایدا ساکت باش.
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نم چقدر اشک ریختم سکوت کردم ولی اشک ریختنم قطع نشد نمیدو
چقدر هق هقمو خفه کردم چقدر سعی کردم ذهنمو فقط به سمت حرفای 

 ایدا به نوازش دستاش سوق بدم که چشام گرم شد و به خواب رفتم.
و به این ترتیب اون شب گذشت نه تنها اون شب بلکه شبهای بعدی رو هم 

درست به همین منوال با گوش دادن به نوای صدای ایدا به صبح 
 رسوندم......

روزیکه رفتم سونوگرافی تا جنسیت بچه مشخص بشه روزیکه صدای 
قل*ب*شو که کامال مشابه نوای قلب پدرش بود شنیدم غم بی انتهایی به 

وجودم سرازیر شد.....وقتی زنایی که شکماشون باالاومده بود رو دست در 
مان کت دست مرداشون میدیدم شاید به ظاهر بی تفاوت بودم ولی نمیتونم

 کنم که چقدر دلم میسوخت برای تنهاییم.
میگم تنهایی چون تنها بودم چون داداش مارال ایدا و بقیه هرچقدرم که 

 سعی میکردن دائما کنارم باشن نمیتونستن
جای خالیه کسیو برام پرکنن که باید میبود و نبود.....یه زن حامله تو دوران 

ه شوهرش پدربچش بهش بارداری دوست داره نازشو بکشن دوست دار
زنگ بزنه بگه چیزی ه*و*س نکردی برات بخرم نه شوهرخواهرش دوست 

داره وقتی نصف شب از درد با گریه بیدار میشه شوهرش کنارش باشه نه 
دخترخالش حاال هرچقدرم که این دخترخاله  و شوهرخواهرعزیز باشن 

. رکنن....بازم نمیتونن توی دوران بارداری جای خالیه پدربچتو برات پ
هروقت از شدت تهوع اینقدر باال میاوردم که گلوم زخم میشد بین تمام اون 
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دردا من محتاج فقط یه صدای اشنا بودم تا همه چیو فراموش کنم و بی هیچ 
 شکایتی فقط برای چند دقیقه به نوای صداش گوش بدم.

زمانیکه دکتر صدای قلب بچه امو برام گذاشت دوست داشتم مثل هرزن 
گه ای شوهرم کنارم باشه و با عشق به اون صدا گوش بده نه دی

خواهرم.....یه زن تو دوران حاملگیش به خودی خود یه حس غم الود داره 
شرایط من به اون حس اضافه شده بود و روز به روز حالمو بدتر میکرد تنها 

دلخوشیم شده بود اینکه توی اتاقم تنها باشم و با بچه ای که جنسیتش 
شد و معلوم شد پسره و من از همون اول آروین صداش کردم مشخص 

صحبت کنم ولی من حتی زمانیکه با بچم صحبت میکردم از دلگرفتگیام 
نمیگفتم بغضمو قورت میدادم و با لبخند براش از خوبیای دنیای بیرون 

میگفتم نه پستیا و نامردیاش.............تقریبا از ماه ششمم به بعد سکوت 
یش گرفتم تمام حرفی که میزدم سالم و یه احوالپرسی ساده بود سختی در پ

بیشتر میرفتم تو اتاقم و خودمو به خواب میزدم حوصله ی هیچکسو نداشتم 
سکوت در پیش گرفته بودم غافل از اینکه سکوت چیزی از عشق کم 

 نمیکنه.
زمانیکه به خودم اومدم وارد ماه اخر شده بودم و روزای اخرمو سپری 

م به خاطر بیماری معده ام و شرایط بد که نه خیلی بد روحیم از از میکرد
اخرای ماه هفتمم توی بیمارستان بستری شدم..........و باالخره با تحمل 

درد بسیار و با تلنبار شدن کلی حسرت و ارزو و خواسته توی قلب و دلم ماه 
ذان صبح نهم فرارسید و باالخره یه روز صبح همزمان با بلند شدن نوای ا

 درد بدی به تمام وجودم رخنه کرد و.........
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 تیغ روزگار شاهرگ کالمم را چنان بریده که سکوتم بند نمی اید.
 فصل هجدهم

احساس تشنگی شدیدی داشتم با صدای نامفهوم و ضعیفی بدونیکه چشم 
 باز کنم گفتم:آ.....آب.

کم کم توان به اعضای بدنم برمیگشت به ارومی و خیلی سخت چشامو که 
 انگار به هم چسب زده بودن باز کردم 

اولش تنها چیزی که میدیدم سفیدی بود ولی وقتی کمی چشام به نور عادت 
کرد تونستم موقعیتمو بشناسم داخل بیمارستان بودم....بیمارستان.!!!!!در 

د اوردم گردنم اینقدر خشک شده بود طی یک دقیقه همه چیزو به یا
نمیتونستم تکونش بدم همون لحظه در باز شد به سختی سرمو به سمت در 
برگردوندم ایدا با دیدن چشای بازم در عرض چند ثانیه لبخند عمیقی روی 
ل*ب*ش نشست از شدت خوشحالی نمیدونست باید چیکار کنه دروباز 

 فت:باالخره به هوش اومد.کرد و به کسی که فکرمیکنم پشت در بود گ
همون لحظه مارال وارد اتاق شد با دیدن چشای بازم به سرعت به سمتم 

اومد ایداهم اینقدر هول شده بود که نمیدونست باید چیکارکنه باالخره به 
 خودش اومد و گفت میره داداش و پرستارو خبر کنه.

 فداتمارال با خوشحالی ب*و*سه ای روی پیشونیم کاشت و گفت:الهی 
 بشم من خواهری قربونت بشم من که باالخره بیدار شدی.

 به سختی و با ضعف فراوان گفتم:ما...مارال...
 جونم...جون دل مارال. -
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 بچم.....بچم سالمه.... -
 اره الهی قربونت بشم اره خیالت راحت باشه بچت حالش خوب خوبه. -

اتاق شدن داداش بی خواست چیزی بگه که دکتر به همراه داداش و ایدا وارد 
صبرانه به سمتم اومد کنارم ایستاد خیره شد تو چشام دستمو توی دستش 

 گرفت و گفت:خوبی خانومی؟؟؟؟
پلکامو به نشونه ی تائید تکون دادم لبخندی زد و گفت:تو که منو دق دادی 

 تا به هوش اومدی بدجنس.
باصدای دکتر به خودم اومدم:خب خانوم اتشین خوش گذشت خانوم 

 فکرکنم تمام بی خوابیات جبران شد ها.
با لبخند رو به داداش گفت:همه چیز خوب و نرماله فقط خیلی خیلی زیاد 

ضعیفه باید حسابی تقویت بشه....من میرم یه نسخه از داروهای تقویتی که 
نه برای مادر و نه برای بچه ضرری نداشته باشه رو یادداشت میکنم بیاین 

 بگیرین.
 ما.چشم دکتر حت -

دکتر رو به من:خانوم اتشین حسابی خودتو تقویت کنی که مادربودن به 
 همین راحتیا نیست.

داداش خواست همراه دکتر بره بیرون که باهمون ضعف که دوماهه به صدام 
 پیوند خورده گفتم:داداش....

 به سمتم برگشت نگام کرد:جانم چیزی الزم داری؟؟؟
 بچم......بچمو میاریببینم؟؟؟ -
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ندی زد و گفت:پرستار داره میارتش فقط حواستو جمع کن پسرت مثل لبخ
خودت شکمویه االنم که تازه از خواب بیدار شده مواظب باش که از 

 گرسنگی ممکنه خودتم بخوره.
لبخند محوی نشست روی ل*ب*م....داداش رو به مارال:پرستار االن بچه 

 رو میاره شما پیشش باشین مواظبش باشین
 رو تهیه کنم. من برم نسخه

مارال باشه ای گفت و داداش رفت.......ایدا لبخند گرمی زد و 
 گفت:خوبی؟؟؟؟

تمام توانمو به کار بردم تا لبخند بزنم ولی فک کنم تنها هاله ای از لبخند 
 روی ل*ب*م نشست:اره خوبم....فقط یه خورده معده و سرم درد میکنه.

ومد میگیم بهت مسکن تزریق نگران نباش....برای سردردت پرستار که ا -
کنه درد معده اتم باید صبر کنیم یه چند تا ازمایش بدی با توجه به نتایج 

 ازمایش دارو تجویز کنن که برای بچه ضرر نداشته باشه.
همون لحظه در باز شد و پرستار با یه بچه خیلی کوچیک وارد اتاق شد 

ومد و چشمم روی بچه دستش خشک شده بود با لبخند به سمتم ا
گفت:چه عجب مامان خوابالو بیدار شدی...بچت که مارو کشت از بس 

 بهونه گیری کرد.
کنارم ایستاد و بچه رو با احتیاط کنارم گذاشت با چشمای باز بهم نگاه 

میکرد این چرا اینقدر ساکت بود با نگرانی گفتم:چرا گریه 
 نمیکنه؟؟؟؟غیرعادی نیست؟؟؟
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نباش اتفاقا پسرت از تمام بچه هایی که پرستار لبخندی زد و گفت:نگران 
االن تو بیمارستانن از لحاظ جسمی سالم تره االنم چون برای اولین بار داره 

 مامانشو میبینه تعجب کرده و ساکت شده.
نگاهمو دوختم بهش صدای پرستارو شنیدم:خانوم اتشین نمیخوای بعد  

 دوهفته بیهوشی به پسرت شیر بدی؟؟
 باالاوردم:چی؟؟؟من دوهفته بیهوش بودم؟؟؟با تعجب سرمو 

بله حسابی استراحت کردی........رو به مارال:کمکش کنین به بچه شیر  -
 بده من برمیگردم.....اینو گفت و رفت.

خواستم چیزی بگم که صدای گریه هاش بلند شد چشممو بهش دوختم 
مو تمیترسیدم بهش دست بزنم خیلی کوچیک بود باالخره با هزار ترس دس

بردم و دست کوچیکشو در دست گرفتم ب*و*سه ای روش زدم چشامو 
 روی هم

گذاشتم ارامش دنیا به وجودم سرازیر شد رو به مارال و ایدا گفتم:کمکم 
 میکنین بهش شیر بدم؟؟؟

. 
به سختی کمی خودمو باالکشیدم و به بالشت تکیه دادم سه روز از وقتی به 

دائما از اتاقی به اتاق دیگه مشغول هوش اومدم میگذره توی این سه روز 
دادن انواع ازمایش بودم داداش و مارال و ایدا در این مدت از روی سرم 

تکون نخوردن امشب باالجبار فرستادمشون خونه ولی ایدا رو هرکار کردم 
قبول نکرد بره و موند پیشم االنم رفته بچه رو تحویل بده اورده بودنش 

اینقدر شیرینه دیروز وقتی داداش ازم پرسید  شیرش بدم الهی فداش بشم که
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اسمشو چی میخوای بذاری و گفتم اروین همه فکرکردن به عشق ایدا 
اینکارو کردم نمیدونستم این اسم انتخابی پدرشه برای اروین 

 کوچولو......پدرش؟؟؟؟!!!!!!پوزخندی زدم.
گذاشته یه صدا از بیرون توجهمو جلب کرد با دقت از الی در که ایدا باز 

 30بود بیرونو نگاه کردم یه اقای حدودا
ساله با خوشحالی داشت به پرستارا و افرادی که داخل سالن بیمارستان 
بودن شیرینی میداد صدای ایدا توجهمو جلب کرد:ممنون....مناسبتش 

 چیه؟؟؟
فهمیدم همون مرد بهش شیرینی تعارف کرده صدای مرده رو شنیدم:به 

 دخترمه.مناسبت به دنیا اومدن 
ایدا:مبارک باشه انشاء ال...سایتون تا اخر عمر روی سرش باشه....بازم 

 ممنون بااجازتون.
اومد داخلو دروبست نگاهم به شیرینی دستش بود لبخندی زد به سمتم 

 اومد شیرینی رو گرفت مقابلم:میخوری؟؟؟
 وقتی بچه ی من به دنیا اومد کی به پرستارا شیرینی داد؟؟؟؟ -

لبخند تلخی زدم و گفتم:فدای سرم......اصال مهم سکوت کرد 
نیست....یعنی دیگه مهم نیست....فدای سرم که وقتی چشمو باز کردم به 

جای پدربچم شماها رو سرم بودین....فدای سرم که داداش طاها به پرستارا 
 شیرینی داده....
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ده فدای سرم که رنگ چشای اروینم که هنوز دوهفته و سه روزه به دنیا اوم
 درست عین پدرش مشکیه مشکیه...

بعد از سه روز اولین قطره ی اشکم از کنار صورتم سرخورد و روی بالشت 
افتاد صدای نگران ایدا رو شنیدم دستمو توی دستش گرفت و گفت:هستی 

 عزیزم میخوای برم بگم مشاور بیمارستان بیاد یکم باهاش صحبت کنی.
کردن چه به قول تو پدربچشون  ببین همه خانومایی که مثل تو وضع حمل

رو سرشونه چه نیست با مشاور صحبت کردن دوست داری برن بگم 
 بیاد؟؟؟میتونه با صحبتاش ارومت کنه...

پوزخندی زدم:از همین االن تا زمانیکه زنده ام قسم میخورم دیگه هیچوقت 
 با هیچ مشاوری برای کم شدن دردام هم صحبت نشم...

اذیت نکن....دوساعت دیگه چه بیدار میشه باید پس اروم باش و خودتو  -
بهش شیر بدی اگه همینطوری ادامه بدی شیری که بچت ازت تغذیه کنه از 

 سمم بدتره براش.
از روی میز کنارتخت  یه دستمال کاغذی برداشتم صورتمو خشک کردم به 
روبه رو خیره شده و گفتم:یه کار نیمه تموم دارم وقتی ازاینجا مرخص شدم 

حالم خوب شد و انجامش دادم به طور کل زنجیر زندگیمو از گذشته جدا و 
 میکنم و به سمت اینده حرکت میکنم.....

. 
چشم بستم و سعی کردم از این سکوت که این وسط بر همه جا احاطه شده 

 استفاده کرده و کمی ارامش بدست بیارم.
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سالگی که  24سالگی تا همین االن از  24به مدتی که گذشت فکرکردم از 
عشق پابه قلبم گذاشت تا االن که مادر شدم مادر!!!چه لفظ شیرینی شاید 
 همین کلمه بتونه کمی دردامو التیام ببخشه و در اینده باعث ارامشم بشه.

یک ماه....به جز اون دوهفته که بیهوش بودم یک ماه از مادرشدنم میگذره 
..چند روزی میشه تونستم آروین کوچولوم حاال دیگه شده یک ماه و نیمه....

از جا بلند بشم و کارامو خودم انجام بدم قسم خورده بودم به محض اینکه 
تواناییمو به دست اوردم بیام و کار نیمه تمومی که باعث میشه گذشته ام 

 هرثانیه درکنارم باشه رو تموم کنم....
لی و نگاهی به ساعت انداختم پنج ساعته از بچم دورم بی مسئولیته میدونم

من به عنوان یه مادر باید اینکارو بکنم تا به قول ایدا با عذاب دادن خودم 
بچمم عذاب نکشه.....باید گذشته و خاطراتشو فراموش کنم و با یه ذهن 

 خالی و سفید برگردم تهران.
نگاهی به اطرافم انداختم درست وسط دریا بودم صحنه خیلی قشنگیه 

 باشی درست موقع طلوع افتاب وسط دریا 
کناردستم داخل قایق یه برگه بود به همراه چند شاخه گل رز قرمز و 

مشکی......مشکی!!!!مگه اومده بودم عزاداری؟؟؟؟زیر لب گفتم:اره 
 اومدی به عزای عشقت بشینی برای اخریِن اخرین بار.

وقتی بعدازمدتها چشمم به دریا افتاد نگاهم مستقیما به سمت صخره ای 
همراه هومن روش نشستیم و از گذشتم براش کشیده شد که به 
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گفتم.....وقتی بعد از مدتها وارد ویال شدم خودمو وسط سالن دیدم که 
 دست در دست

هومن دارم میر*ق*صم و چه ساده بودم که نفهمیدم اون موقع عشق به دلم 
 پا گذاشته بود و من بیخبر از همه جا بودم.

زشی توی همین ویال داشتم ادابازی با به یاداوردن اون روزی که با لباس ور
درمیاوردم و بعد از کلی اسکول بازی متوجه شدم هومن پشت سرمه 

 لبخندی روی ل*ب*م نشست و بالفاصله شروع اشکای لعنتیم.
چشم به اب ابی رنگ دریا دوختم که این وسط کامال سبز دیده میشد چه 

شدت خفه سکوتی همه جا حاکم بود دوست داشتم فریاد بزنم ولی از 
 کردن صدام گلوم درد میکرد و نمیتونستم.  

چشمم به برگه کنار دستم افتاد برش داشتم پوزخندی زدم روزایی که 
افسردگی حاملگی بهم غلبه کرده بود و تنها توی اتاقای بیمارستان که بوی 

غم میداد به سرمیبردم زمانیکه خانومای باردار دیگه رو میدیدم که 
کنارشون نشسته و حسرت توی دلم انباشته میشد  شوهراشون چه باعشق

زمانیکه از درد اشک میریختم به جائیکه دست هومن توی دستم باشه تا 
قوت دل بگیرم براش نوشتم و همون روزا قسم خوردم که اگه سالم از اتاق 
عمل بیرون بیام به دریا بیام و همزمان با خوندن بلند حرفای دلم که توی 

 ود تمام خاطرات گذشته رو پاک کنم.نامه نوشته شده ب
چشممو دوختم به برگه دستم همزمان با اینکه تمام خاطرات این دوسال 

درست مثل یه فیلم سینمایی جلوی چشام زنده شد با بغض مشغول خوندن 
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حرفایی شدم که با اشک و درد نوشته شدن ولی حتی نمیتونن مثقالی از 
 دردی که تحمل کردمو به تصویر بکشن:

مشب باری دیگر به گذشته برگشتم و در گذر از کوچه ی خاطراتم در جاده ا
ی تنهایی و در کوچه پس کوچه های زندگی مشاهده کردم درست 

همانجایی که باید لبخند میزدم اشک ریختم.همانجایی که باید فریاد میزدم 
سکوت کردم.همانجایی که باید سر بر روی شانه هایت میگذاشتم شانه 

ی.همان زمانی که به بودنت،نوای صدایت،عاشقانه هایت و خالی کرد
ضربان نامنظم قلبت،نیاز داشتم رفتن را به من اموختی.درست زمانی که 

معنای خوشبختی را با تمام وجودم چشیدم برای چندمین بار کاخ 
 خوشبختیم به ویرانکده ای بس دلگیر و بیروح تبدیل شد...

قلبم نفوذ کرد و به من فهماند  بی رحمی است همان کسی که روزی در
عشق متعلق به داستان و رویا نیست مرا در فراغ عشقش رها سازد..این 

من که یکی از همین روزها گفته بودم در نبودنت  کمال نامردی است
گفته بودم در نبودت نفس کشیدن منت بر سرم  اسمانم ابی نیست

اندن م اگر مطمئن به ممیگذارد،گفته بودم نبودنت نابودم میسازد،گفته بود
نیستی بگوتا از تو تکیه گاه امنی برای خود نسازم،اما باز هم گله ای نیست 

من عادت دارم بعد از هر لبخند بهای سنگینی بپردازم.واقعیت این 
است...که االن تو نیستی و من باری دیگر تنهایم اما اینبار با دفعات قبل 

و دردناک است.نمیدانم باید از متفاوت است.اینبار فراموشی بسیار سخت 
 خدا خواهان چه چیز باشم برگشتنت یا هرگز ندیدنت.
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همه ی وجودم اگر کمی صبر میکردی،هدیه ی عروسیت،هدیه وصالت با 
کسی که فکرمیکنم در طول این دوسال هر لحظه و ثانیه به یادش بودی تولد 

 فرزندمان بود...
دنبالش تلخی هم وجود دارد  عشق زیبایی است اما به به من گفته بودند

 افسوس که باور نکردم.
به من گفته بودندعشق بها دارد ولی نمیدانستم بهایش میتواند اینقدر سنگین 

 باشد.بهای عشق من فروریختن دیوار غرورم بود.
بهای عشق من این است که ادامه ی عمرم را به تنهایی با غنیمتی که برایم به 

 م.یادگار گذاشته ای زندگی کن
بهای عشق من دیواری است از جنس سختی و پستی که به دور خود 

 میکشم تا مبادا دل به دیگری بندم....
بهترینم به فرزندمان خواهم اموخت اگر در یکی از وهله های زندگی همه 

کِس دختری شد مراقب باشد اورا در تنهایی همانند پدرش رها نسازد چون 
 شود.ان دختر بعد از او خیلی بی کس می

به فرزندمان خواهم اموخت اگر دلش در کوچه پس کوچه های زندگی 
گرفتار کسی شد برای حفظ غرورش غرور کس دیگری را نابود نسازدبرای 
باالبردن موقعیتش قلب دیگری را به اتش نکشد...اری سوگند میخورم به 

زندگی تلخم که هیچوقت نخواهم گذاشت فرزندمان نامردی را از پدرش به 
 ببرد... ارث



wWw.Roman4u.iR  810 

 

میگریم و برای اخرین دفعات یادت میکنم با خود حرف میزنم و،اعترافات 
قلبیم را به دست اب میسپارم.میخواهم اخرین حرف هایم در اب دفن 

 شوند.
ای کاش قطرات اب برایت به تصویر بکشانند که شب عروسیت برایت   

 سنگ تمام گذاشتم عشقم...
ردم و بر بدبختیم اشک ریختم.شب با تمام قدرت برای خوشبختیت دعا ک

 عروسیت تا توانستم برایت از خداوند طلب خوشبختی کردم.
فقط اگر در یکی از جاده های مسیرزندگیت به بن بست خوردی مبادا 

احساس تنهایی کنی،روح من از همان لحظه ی وصال تا لحظه ی جدایی و 
یلی چیزهای دیگر در بعد از ان همراه تو بوده و خواهد بود اما یاد تو مثل خ

 من دفن خواهد شد.
اعتراف میکنم بعد از تو اخرین بازمانده های هستی فروریخت اما من 

 هستی جدیدی میسازم.
خواهدسوخت..خواهند سوخت  امشب یاد تو همانند تمام یادگاری هایت

 و از تو در ذهن من تنها یک عنوان باقی خواهد ماند؛پدر بچه ام...
پدری واقعی میسازم اما هیچ زمان به او نمیگویم نامردی  از تو برای فرزندم

 را برای مادرش به اتمام رساندی.
اینروزا رو روزاییکه بیشتر از هرزمان به بودنت نیاز دارم و نیستی با یاد 

خاطراتت سپری میکنم با بیاد اوردن هرکدوم از خاطراتت لبخندی روی 
میارم که دست یکی دیگه رو ل*ب*م میشینه ولی در اخر صحنه ای رو بیاد 
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در دست گرفتی و با عشق بهش نگاه کردی..........افسوس و صد افسوس 
از این عشق که چیزی جز حسرت و کاش های فراوون برام به یادگار 

 نذاشت.
فقط برای اخرین جمالت میخوام بدانی تنها کسی بودی که قلبم را به 

 ایت اشک ریختم...اختیار خود در اورد و اخرین کسی هستی که بر
این اخرین سخن ها از دفتر زندگیم است..حقا که در بازی 

 زندگی،سرنوشت چه بالها به سرم اورد..تنهاشدم،
عاشق شدم،خائن شدم و هم اکنون مادر شدم میخواهم ازاین پس اگر 

 چیزی نوشتم یا حرفی زدم اگر به کسی 
 زندم باشد.دل بستم یا برای کسی نگران شدم ان فرد فقط و فقط فر

اری واقعیت این است از این پس من دیگر برای خود زندگی نخواهم 
کرد.من هم اکنون به پایان رسیدم خودکشی این نیست که تیغی برداری و بر 
روی رگت بفشاری خودکشی همان جایی است که قید احساست را بزنی و 

 من هم 
روی همه بسته  اکنون به انجا رسیده ام.دریچه ی قلبم از این به بعد به

 خواهد ماند و تنها متعلق به پسرم است..
پسری که رنگ چشمانش،ارامش صورتش را و همه و همه را از پدرش به 

 ارث برده..پسری با چشمان مشکی که از این پس همه چیز مادرش میشود.

میخواهم بدانی تمام عشقی را که از من نپذیرفتی به پای پسرمان خواهم 
شب در جزر و مد دریای قلبم به اتمام خواهد ریخت.و یاد تو ام

 رسید...خداحافظ اشناترین غریبه ی زندگیم.
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اشکامو پاک کردم نامه رو تیکه تیکه کرده و داخل اب ریختم گالی رزو 
برداشتم پرپرکرده و روی اب ریختم صحنه ی قشنگی بود حرفای یه عاشق 

بود یه روزی روبه  داشت در دل اب دفن میشد اینجا دیگه واقعا خط پایان
روی همین دریابذر عشق اروم اروم توی قلبم شروع به رشد کرد و امروز من 

در همین دریا این بذرو از ریشه خواهم کند و نمیذارم حتی کوچکترین 
 جوونه ای ازش باقی بمونه تا دوباره سرباز کنه و شکوفا بشه.

ردم بعدم درشو امروز یه جارو برداشتم و دل و قلبمو حسابی اب و جاروک
برای همیشه قفل کرده و کلیدشو داخل همین دریا انداختم و امیدوارم امواج 

 دریا کلید قلبمو دیگه به دست هیچ رهگذری نسپاره.
دیگه نه کاغذی روی اب وجود داشت نه گلی و نه گذشته ای در ذهن 

من.........همشونو پاک کرده و به اب سپردم به امید رسیدن به اینده ای 
 روشن برای تنها امیدم اروین.

. 
باید کسی را پیدا کنم که دوستم داشته باشد،انقدر که یکی از این شب های 
لعنتی اغوشش را برای من و یک دنیا خستگی بگشاید..هیچ نگوید و هیچ 
نپرسد فقط مرا در اغوش بگیرد...بعد همانجا بمیرم تا نبینم روز های اینده 

نها میگذارد...روزی که عاشق دیگری را....روزی که مرا تنهای ت
 میشود.....عاشق دیگری میشود...

 بخش اخر:گذر از گذشته و رسیدن به حال. 
 فصل نوزدهم.
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 سه سال بعد
لبخند ارومی بهش زدم دستاشو در دست گرفته و گفتم:مادرجون نگران 

نباشین به خدا توکل کنین ماهم نهایت سعیمونو کردیم انشاا...که به زودی 
 رگلتون به هوش میاد.دخت

 خدا از دهنت بشنوه دخترم.....بعد خدا امیدم به تویه. -
 بعد از خدا امیدتون به مقربین درگاه خدا باشه من کاره ای نیستم. -

همون لحظه یکی از پرستارا صدام زد فشار ارومی به دستای ضعیف 
سال داشت و حدود دوهفته است دخترش بیهوشه  60خانومی که حدودا 

رد کردم:بااجازتون من دیگه میرم دوباره میام بهش سرمیزنم عالئم وا
هوشیاریشو داره بدست میاره انشاا...همین روزا یه خبر خوب بهتون 

 میدیدم...
 انشاا...مادرجون....برو عزیزم برو به کارت برس. -

دستاشو ول کرده و به سمت پرستار بخش رفتم:خانوم احمدی خانوم 
 هنوز؟؟؟ رادمنش اومدن یا نه

بله خانوم دکتر رفتن به یکی از بیمارا که شرایطش اضطراری بود  -
 سربزنن.......

 ممنون.... -
 راستی خانوم اتشین.....پسرتون داخل اتاقتون منتظره. -

لبخند روی ل*ب*م نشست سری تکون داده و به سمتم اتاقم رفتم به ارومی 
وی صندلی داشت با دروباز کردم الهی فداش بشه مامان نشسته بود ر
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ماشینش بازی میکرد دروبه ارومی بسته و گفتم:آقا اروین نمیخوای بیای به 
 مامان یه ب*و*س خوشگل بدی پسری؟؟؟

ازجاش بلند شد با لبخند به سمتم اومد خم شدم به سمتش ب*غ*لش 
 کردم لبخندی زده و گفتم:کو سالمت؟؟؟

ر زبونتو خورده اقا پسبه ارومی سرشو تکون داد لبخندم پررنگتر شد:موش 
 ناناس؟؟؟

دست کوچیکشو جلوی بینیش گرفت و با زبون شیرینش که خیلی زودتر از 
بقیه همسناش راه افتاده و پیشرفت کرده بود و به طرز عجیبی تقریبا 

میتونست تمام کلماتو دست و پاشکسته بیان کنه گفت:هیس 
 مامانی.....خاله جون میاد دعبا میکنه.

گفتم:اوال دعبا نه مامان جون باید بگی دعوا....دوما باز  مثل خودش اروم
 چه دسته گلی به اب دادی؟؟؟

نه مامان جون...گل نریختم تو اب فقط گباش نالنجیم ریخت روی  -
 مانتوی خاله ایدا.

ب*و*سه ای روی پیشونیش کاشتم با لبخندی که حاال صدادار شده بود 
گواش در ضمن نالنجیم اشتباهه گفتم:الهی فدات بشم مامانی گباش نه 

 باید بگی نارنجی....حاال بگو ببینم رو کدوم مانتوی خاله ریختی؟؟؟
 همون مانتو نازش که ابی بود. -

هه بلندی کشیدم:وای اروین خاله ایدا نه تنها تو بلکه پوست سر منم جدا 
 میکنه....
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تی خنشوندمش روی مبل خودمم نشستم کنارش:شما دقیقا چرا گواشاتو ری
 روی مانتویی که خاله ایدا یه هفته ام نیست خریدتش؟؟؟

 با لحن غمگینی گفت:میخواستم خوشل بشه اخه فقط آبی داشت.
حاال نمیخواد شما خودتو لوس کنی...بگو ببینم از خاله ایدا عذرخواهیم  -

 کردی؟؟؟
سرشو به عالمت نه تکون داد با تعجب گفتم:آروین؟؟؟از خاله عذرخواهی 

 ؟نکردی.؟
همون لحظه در وارد شد و ایدا اومد داخل با دیدن من کنار اروین اخمی 

کرد درحالیکه سعی میکردم خودمو کنترل کنم تا نزنم زیر خنده 
 گفتم:علیک سالم.

درواروم بست با عصبانیت اومد روی مبل روبه روم نشست قبلیکه چیزی 
 بگه اروین گفت:خاله من اصال حرف نزدم مامان مجبورم کرد..

فهمیدم لبخندشو کنترل کرد با حفظ اخمش گفت:شما اصال با من صحبت 
 نکن که خیلی از دستت ناراحتم.

 اروین سرشو پایین انداخت و گفت:یعنی میتونم با مامان صحبت کنم.؟؟؟
دستمو جلوی دهانم گرفت و ریز مشغول خندیدن شدم صدای ایدا رو 

این شازده ه*و*س میکنه شنیدم:بخند هستی خانوم بایدم بخندی یه بار 
گواش بریزه رو مانتوی نوی من یه بار ابمیوه اشو خالی میکنه رو مدارکام یه 

 بار کلید اتاقمو میندازه تو چاه....بله بخند شما نخندی کی بخنده؟؟؟
درحالیکه سعی میکردم خودمو کنترل کنم گفتم:جدی این همه بال سرت 

 اورده اخی دلم برات سوخت.



wWw.Roman4u.iR  816 

 

 میزنم لهت میکنم ها!!!هستی میام  -
خوب بابا....چه جوی گرفتش...اروم گفتم:خالشی دیگه سروسایل تو  -

انرژیشو تخلیه نکنه پس با کی تخلیه انرژی کنه.؟؟؟....مجدد مشغول 
 خندیدن شدم.

باحرص گفت:تو به خندیدنت ادامه بده فقط یادت نشه مادوتا باهم تنها 
کار من تموم میشه میام خونه نه حق میشیم....اقا اروین شما هم تا شب که 

 داری نقاشی بکشی نه تلویزیون ببینی میری تو اتاقت تا من بیام شنیدی؟؟؟
 سرشو تکون داد مجدد گفت:نشنیدم جواب بدی.......شنیدی؟؟؟

 بله خاله جون. -
ازجاش بلند شد و بدون هیچ حرف دیگه ای اتاقو ترک کرد به اروین سربه 

 و ببین پسرم.زیر نگاهی انداختم:من
چشای مشکیشو دوخت به چشام لبخندی زدم و گفتم:االن متوجه شدی که 

 کارت اشتباه بوده؟؟؟
سرشو تکون داد اخم مصنوعی کرده و گفتم:اروین هزار بار بهت گفتم وقتی 

 کسی ازت سوال میپرسه قشنگ جواب بده.
 بله مامانی. -
ان االن لباساشو خیله خب چون متوجه شدی که کارت اشتباه بوده مام -

عوض میکنه باهم میریم یه مانتوی دیگه برای خاله ایدا میخریم بعدم میریم 
خونه منتظر میشیم تا بیاد و شما ازش عذرخواهی کنی و قول بدی که دیگه 

 چنین کارایی رو انجام نمیدی.
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باخوشحالی پرید ب*غ*لم و دستاشو محکم دور گردنم قفل کرد دستامو 
 لقه کردم بعد از یه روزدور کمر کوچیکش ح

سخت کاری هیچ چیز به اندازه ی بودن درکنار اروین نمیتونه بهم ارامش 
بده....ازجام بلند شدم تا طبق قولی که بهش دادم ببرمش و یه مانتو مشابه 

 مانتوی قبلی ایدا براش بخریم.
. 

به چهره ی ارومش که توی خواب زیباتر و خواستنی تر میشد نگاه کردم 
به ارومی در دست گرفتم نگاهی به سمت دیگه ی تختش انداختم  دستشو

از زمانیکه از خرید اومدیم مانتوی ایدا رو گرفته دستش و منتظره تا بیاد 
بهش بده ایدا رو خیلی دوست داشت درواقع ایدا نقش مادر دومو داشت 

 براش. 
درست از یک سالگی به بعدش که دوباره من تصمیم گرفتم کارمو در 

بیمارستان شروع کنم قرارمون براین شد که شیفت کاریه من ایدا مراقبش 
 باشه و شیفت کاریه ایدا من.....و به همین ترتیب سه سال گذشت.

در طی این سه سال سرم اینقدر شلوغ بود و وقتم کم که حتی فکررفتن 
مجدد به دانشگاه برای گرفتن مدرک دکتری حتی از ذهنم عبورم نکرد ولی 

 مدتیه دارم به این موضوع فکرمیکنم.االن 
اخه وقتی اروینو بذارم مهد دیگه هم من و هم ایدا وقت ازاد برای ادامه 

تحصیل داریم....لبخندی زدم؛وقتش بود پسرم با محیط و ادمای دیگه ای 
جز خانوادش اشنا بشه وقتشه توی محیط بزرگتری قرار بگیره و از همین 

 ه کنه.االن خیلی چیزا رو خودش تجرب
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ازجام بلند شدم به ارومی از اتاق بیرون اومدم نگاهی به ساعت انداختم 
رو نشون میداد تلفن به صدا دراومد سریع خودمو بهش رسوندم و  7:30

 وصلش کردم.
اروین اینقدر خوابش سبک بود که با کوچکترین صدا بیدار میشد درست 

 مثل.....صدای مهرسا توی گوشی پیچید:
 ....سالم خاله جون

 سالم مهرسا جون خوبی خاله؟؟؟؟ -
 مرسی شما خوبی؟؟؟خسته نباشی... -
 مرسی عزیز دلم...فدای مهربونیت. -
ممنون خاله جونم....خاله جون مامان میگه امشب شام با خاله ایدا و  -

 اروین بیاین اینجا.
ازش تشکر کن بگو خاله میگه بذار برای یه وقت دیگه امشب خیلی  -

 خسته ام.
لحن بدجنسی گفت:مطمئنی خاله.....شام یه چیز خوشمزه داریم ها  با

فکرکنم اگه اروین بفهمه کاری کنه نظرت عوض بشه.....گوشیو بده بهش 
 بگم شام قورمه سبزی داریم ببینم بازم میتونی بگی نمیام.

لبخندی زدم:مهرسا خانوم شما هم خوب از خاله نقظه ضعف پیدا کردی 
 ها...

 یگه....بله ماییم د -
 برو وروجک......به مامان بگو خاله ایدا که اومد هرسه باهم میایم. -
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 چشم خاله جون پس فعال خداحافظ.-
 قربونت عزیزم خداحافظ. -

به مبل تکیه دادم و شماره ی صنمو گرفتم بعد از چند بوق جواب 
 داد:الو....سالم خانوم.

 سالم بر مامان کوچولو حالت چطوره خوبی؟؟؟ -
 ایی که با خنده امیخته شده بود گفت:هــــِـی بدنیستم میگذره.با صد

برو گمشو من که میدونم از خداته که از صبح تا شب تو خونه ای  -
 میخوری و میخوابی.

 یکی بگه که خودش این دورانو نگذرونده باشه... -
خواستم بگم شرایط من خیلی با تو متفاوت بود ولی بیخیال شدم و بجاش 

 بر از دایی جون مهربون دخترکوچولومون؟؟؟گفتم:چه خ
اخ الهی من فدای این دایی بشم که دلم داره براش پرمیزنه دیشب باهاش  -

صحبت کردم واااای هستی نمیدونی چقدر دلم براش تنگ شده......این 
 مهرداد بیشعور از اولشم یکم عاطفه نداشت.

 ؟یکم ادب داشته باش خانووووم....حاال چیا میگفت؟؟؟ -
هیچی میگفت خیلی دوست داره لحظه ی بدنیا اومدن بچه اینجا باشه  -

 ولی کارا ی برگشتش درست نشده و نمیتونه.
 گفتگوتون صوتی بود یا تصویری؟؟؟ -
 تصویری براچی؟؟؟؟؟ -
مهرنازم دیدی؟؟؟؟الهی فداش بشم من دلم براش یه ذره شده فکرکنم  -

 دیدمش شش ماه پیش بود.اخرین باری که از طریق گفتگو تصویری 



wWw.Roman4u.iR  820 

 

باصدای پرهیجانی گفت:اره الهی فداش بشه خاله دیدمش مثل ماه شده 
هیچیش شبیه شیده نیست فقط داداش خودمه.........وای هستی باورت 

نمیشه نصف کاراش به مهرداد رفته توی دودقیقه ای باهاش صحبت کردم 
 شدت تعجب... اینقدر حرکاتش شبیه مهرداد بود که اصال مونده بودم از

خیله خب بابا اعتماد به نفس....از شیده چه خبر بهتره تونسته با شرایط  -
 پیش اومده کنار بیاد.

اره مهرداد میگفت بعد از اینکه باتو صحبت کرده خیلی بهتر شده یه  -
 جورایی سبک و راحت شده....مرسی هستی.

میخواستم ببینم لبخندی زدم:خواهش میکنم عزیزم......خیله خب دیگه 
 حالت خوبه که خداروشکر فوق العاده خوبی....فعال کاری نداری؟؟

مرسی از لطفت...نه قربونت به ایدا سالم برسون لپ اروینم از طرف من  -
 بکش و یه ب*و*س گندشم بکن.

 باشه دیوونه.....توهم ببه اقا سپهر سالم برسون. -
 خداحافظ. -سالمتیت خدانگهدارت. -

میز گذاشتم و سرمو به پشت مبل تکیه دادم.......ذهنم به سمت تلفنو روی 
 شیده کشیده شد.

مهرداد و شیده دوماه بعد از جدایی من از هومن از ایران رفتن و االن تقریبا 
 سه سالی میشه که در ترکیه زندگی میکنن.
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شیده به تازگی دوباره باردار شده بود و مشخص شد بچش پسره اما متاسفانه 
ر ماه شش یعنی درست یک ماه پیش بچه به طرز تعجب باری و درست د

 بی هیچ دلیل منطقی ایی سقط شد.
بعد از سقط بچه طی یه تماس تلفنی از مهرداد شنیدم که حال روحی شیده 

خیلی ناامید کنندست و اگه به همین منوال ادامه پیداکنه دچار افسردگی 
 خیلی خیلی شدیدی میشه.

ی من با مهرداد میگذشت که یه روز تعطیل که اروین یک هفته از تماس تلفن
و ایدا رفته بودن بیرون خرید و من به علت خستگی مونده بودم خونه تلفن 

زنگ خورد......چشامو روی هم گذاشتم و به ذهنم اجازه دادم اون روزو 
 کامال مرور کنه.

ده و اتلفنو برداشتم شماره از ترکیه بود به محض دیدن شماره فهمیدم مهرد
 سریع پاسخ دادم:الو مهرداد.

تنها چیزی که شنیدم سکوت بود مجددا گفتم:الو....مهرداد..صدامو 
 داری؟؟؟چرا صحبت نمیکنی؟؟؟

 دوباره سکوت...گفتم:مهرداد قطع کن من زنگ بزنم.
 تاخواستم قطع کنم صدای ضعیف زنانه ای در گوشی پیچید:الو.

 ؟؟؟ روی مبل نشستم با تعجب گفتم:شیده تویی
باصدایی که به سختی شنیده میشد گفت:اره منم...........و بالفاصله زد 

 زیرگریه....
سکوت کردم نمیدونستم باید چیکارکنم باید ارومش میکردم یا تلفنو قطع 
کرده و دیگه جوابشو نمیدادم مگه غیر از اینه که این ادم مصوب اصلی به 
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یاد زد:چقدر بیرحم شدی هم خوردن زندگیم بود.....ندایی از درونم فر
هستی به جای اینکه االن نهایت تالشتو برای اروم کردن یه انسان بکنی 

 داری گذشتتو شخم میزنی.
گویا با شنیدن صدای اون ندا تازه به خودم اومدم بالفاصله گفتم:چی شده 

 شیده چرا داری گریه میکنی؟؟؟
شد و گریه اش چند دقیقه ای سکوت کردم تا اروم بشه وقتی کمی ارومتر 

 فروکش کرد گفتم:حاال اگه اروم شدی صحبت کن.
باصدای الوده به بغضی گفت:هستی....من......دوباره زد زیرگریه در بین 

گریش گفت:میدونم شنیدی بچم بدون هیچ دلیل عقلی ایی سقط شده 
دکترا مهرداد صنم و همه اطرافیان میگن بدون دلیل ولی من خیلی خوب 

 پسر شش ماهم چیه؟؟؟ میدونم دلیل مرگ
 باتعجب گفتم:منظورت چیه شیده...واضح تر صحبت کن لطفا.

باکمی مکث گفت:اینروزا هرزمان که تنها میشم به گذشتم فکرمیکنم 
مدتهاست وقتی به گذشته برمیگردم چهره ی تو اولین چیزیه که به ذهنم 

ارت نمیاد......تویی که اینقدر نسبت به بچم مهربون بودی که بودن درک
بیشتر از هرچیزی خوشحالش میکرد تویی که مهرداد اسمتو توی  گوشیش 

خواهری سیو کرده بود......دوباره گریش اوج گرفت:هستی منو 
ببخش....ببخش که فکرکردم دلیل نزدیکیت به مهرنازم بدست اوردن مجدد 

مهرداده منو ببخش که فکرمیکردم فقط در ظاهر به مهرداد میگی داداش و 
 قعیت قصد داری دوباره بدستش بیاری.در وا
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منو ببخش که به خاطر رسیدن به اهداف خودم تو و زندگیتو طعمه قرار 
دادم....ببخش که زندگی تو رو نابود کردم که به خواسته خودم برسم و 

خوشبختیه خودمو تضمین کنم....منو ببخش که با اشتباهم باعث شدم 
 نی......هستی منو به خاطر تموم گریهحاال تو تنهایی و یه تنه بچتو بزرگ ک

های بیصدات که صداشو توی خودت خفه میکردی و نمیذاشتی هیچکس 
بشنوه ببخش....من یه زنم میدونم تا زمانیکه بچت به دنیا اومد چقدر زجر 

کشیدی منو بخاطر تموم حسرتایی که توی دوران باردار توی قلبت تلنبار 
 شد ببخش....

بچه ی من بی دلیل سقط نشد آه تو بود که به جای  به هق هق افتاد:هستی
 اینکه دامن منو بگیره گریبان گیر جنین شش ماهم شد.

نفسمو نگه داشتم تا مانع بشم اشکام سرازیر بشه من سه سال بود که 
باخودم عهد بسته بودم که دیگه حتی یه قطره اشکم نریزم نباید امروز این 

میگفت فقط صدای نفس نفسش از عهدو میشکستم...شیده دیگه هیچی ن
شدت گریه میومد لبخندی زده و گفتم:پس زن داداش من بعد از سه سال 

 بهم زنگ زده که این حرفا رو بزنه.
گریش دوباره شدت گرفت ادامه دادم:این تصور توئه شیده؟؟؟؟فکرمیکنی 

من نفرینت کردم و به خاطر نفرین من بچت نابود شده؟؟؟قسم میخورم که 
سال دارم حتی یکبارم  29نیست.....من از اول زندگیم تا االن که اینطور 

 کسیو نفرین نکردم.
تو در حق من بد کردی شیده خیلیم بد کردی ولی من هیچوقت به خودم 
اجازه ندادم نفرینت کنم.....دروغ چرا اون روزایی که هومن جلوی همه 
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ت تمام متم نفرخوردم میکردازت متنفرشدم اینقدر زیادکه حتی با شنیدن اس
 وجودمو

 میگرفت. 
بدون هیچ تردیدی گفتم:ولی االن مدتهاست که تو از جانب من بخشیده 

شدی...همون لحظه ای که پرستار بچمو گذاشتم توی ب*غ*لم تمام کینه 
 و نفرتای گذشته از قلبم پرکشید و رفت....

پدرم همیشه بهم میگفت لذتی که توی بخشش هست توی کینه و انتقام 
چوقت پیدانمیکنی....و این جمله واقعا حقیقت داره من بخشیدم شاید به هی

 خاطر همون بخشش االن دارم از ته دل احساس خوشبختی میکنم.
احساس خوشبختی و خوشبخت بودن سخت نیست شیده فقط کافیه 

چشاتو ببندی به چیزایی که داری فکرکنی و یه لحظه به این بیندیشی که اگه 
تو از دست بدی چه بالیی سرت میاد اونوقته که میفهمی یکی از داشته ها

چقدر خوشبختی من مدتهاست وقتی چشامو میبیندم فقط به داشته هام 
فکرمیکنم به اروین به ایدا به داداش و مارال و تمام اون چیزایی که دارم نه به 

 چیزایی که داشتم و از دست میدادم.
زیادی توی قلبم تلنبار شد ولی  اره حق باتوئه توی دوران بارداری حسرتای

همون حسرتا بهم یاد داد تا قدر زندگی و داشته هامو در لحظه بدونم که اگه 
 روزی از دستشون دادم حسرت نخورم.

منم همیشه به این فکرمیکنم که اروینم پدر نداره ولی همون لحظه با خودم 
قعه که میگم اگه اروین طاهارم نمیداشت چه بالیی سرش میومد همون مو
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خداروشکر میکنم به خاطر داشته هایی که به اروینم داده من توی این سه 
سال سعی کردم طوری بچمو بزرگ کنم که حسرت هیچی به دلش نمونه 

وقتی بزرگتر شد و فهمید پدریعنی چی اون موقعم با توکل به خدا سعی 
 میکنم عالوه بر مادری پدربودنم در حقش به اتمام برسونم.

دن در گذشته و شخم زدن هرلحظه اش جز حسرت و غفلت از زندگی کر
حالت هیچی به جا نمیذاره بنابراین شیده االن که تلفنو قطع کردی به داشته 

هات فکرکن به اینکه مهرنازت االن به تو نیاز داره مهرداد توی اون کشور 
بمونه  اتنها امیدش به توئه.تنهایی میتونه خیلی بالها سر یه مرد بیاره نذار تنه

مهرداد تو رو دوست داره خیلیم دوست داره قدر این دوست داشته شدنو 
بدون و به زندگیت برگرد شیده....دیگه هم به گذشته فکرنکن ازجانب منم 

مطمئن باش که بخشیده شدی خیلی وقته که بخشیده شدی......تنها 
نی از ک خواهشی که به عنوان یه دوست نه بلکه غریبه ازت دارم اینه که سعی

این به بعد طوری زندگی کنی که هیچوقت الزم نشه از کسی عذر 
 بخوای....

 باشه شیده؟؟؟
 چطور میتونی اینقدر نسبت به همه چیز خوش بین باشی؟؟؟-
من خوش بین نیستم واقع نگرم....به نظر خودت االن باید ازخداشاکر  -

ید باشی به خاطر باشی به خاطر وجود مهرناز و مهرداد و یا کفر بگی و ناام
 نبود جنین شش ماهت؟؟؟؟

 بعد از کمی مکث گفت:هستی!!!....؟؟؟
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میدونم یه عذرخواهی ساده نمیتونه بدیایی که درحقت  -جانم؟؟؟؟؟ -
کردمو جبران کنه ولی فعال هیچ کار دیگه ای جز عذرخواهی نمیتونم انجام 

ممنونم به بدم...من واقعا ازت معذرت میخوام به خاطر همه چیز و اینکه 
 خاطر.

 به خاطر مهربونیت.
سکوت کردم ادامه داد:هیچوقت فکرنمیکردم صحبت کردن با تو بتونه 
اینقدر ارومم کنه و باعث بشه دوباره نسبت به ادامه زندگی تمایل پیدا 

کنم....به خاطر همه چیز ازت ممنونم امیدوارم زندگی برات شیرین تر از 
 عسل باشه.

میکنم عزیزم لطف داری خوشحالم که تونستم  لبخند تلخی زدم:خواهش
 کمکت کنم.

دیگه بیشتر از این مزاحمت نمیشم پسرتم از جانب من بب*و*س فعال  -
 کاری نداری؟؟؟

نه خانوووم به داداش ماهم سالم برسون مهرنازم از طرف من محکم  -
 بب*و*س....موفق باشی...

 قربونت...خداحافظت.-متشکر...خدانگهدار... -
این ترتیب بود که جنگی که بین منو شیده و طبق خواسته اون به راه  و به

 افتاده بود به اتمام رسید.
لبخند نشست روی ل*ب*م یاد صنم افتادم که چقدر تازگیا بانمک شده 

 انشاا...دوماه دیگه دخترش به دنیا میاد.
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ا بقبل اینکه به گذشته سفر کنم درباز شد و دقایقی بعد ایدا وارد خونه شد 
رو نشون میداد یعنی دقیقا دوساعت  9:30تعجب نگاهی به ساعت انداختم

 داشتم به مسائل مختلف فکرمیکردم....
 بادیدنش لبخندی زده و گفتم:سالم خانوم دکتر اخمالو خسته نباشی...

 علیک سالم خانوم دکتر خنده رو سالمت باشی.... -
قهوه درست لبخندم عمیق تر شد:برو لباساتو عوض کن من برات 

 میکنم.....بعدش باید بریم خونه داداش.
امشب قورمه سبزی درست کردن به همین مناسبت  -چرا اونجا؟؟؟؟؟ -

 زنگ زدن دعوتمون کردن.
هردو نگاهی به هم کردیم و زدیم زیر خنده ایدا میون خنده گفت:ما که 

 هرشب اونجا پالسیم دیگه چرا اونا زحمت
 کشیدن؟؟؟

و نگران نباش مهرسا که گفت من یکم طاقچه باال نمیدونم ولی خب ت -
 گذاشتم،اصرار کردن بعد مثال به زور قبول کردم.

زد زیر خنده بابدجنسی گفت:حاال مطمئنی مناسبتش فقط به خاطر قورمه 
 سبزیه؟؟؟

شونه ای باالانداختم سرخوش گفتم:حتما همینطوره مناسبت دیگه ای 
مونده مگر اینکه بخوان به سال قمری  نمیتونه باشه تا تولد من که هنوز کلی

 حساب کنن که تازه اگه اینطوریم حساب کنن بازم امشب نمیفته.
درحالیکه به سمت اتاق میرفت گفت:خودتو دست باالحساب کردی خانوم 

 دکتر اتشین.......فعال به وظیفت برس و سریع یه قهوه برا من درست کن.
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ن بخور ه صدامو بشنوه گفتم:صدمباصدای بلند تری نسبت به قبل برای اینک
اش به همین خیال باش تصمیم داشتم برات درست کنم ولی چون خیلی 

 پررویی باید بگم متاسفم.
بدون توجه به تهدیداش به سمت اتاق آروین رفتم بیدار شده و روی تختش 

نشسته بود با دیدن چشمای خواب الودش لبخندی زده و گفتم:قربون 
 شم من......خوب خوابیدی پسرم؟؟؟پسرخوابالوی خوشگلم ب

لبخند شیرینی زد و گفت:بله مامانی.......تانگاهش به مانتوی کنارتختش 
افتاد به سرعت از جاش بلند شد مانتو روبرداشت اومد با قدکوتاهش روبه 

روم ایستاد با صدای ارومی که شیرین زبونترش کرده بود گفت:مامانی خاله 
 ایدا اومد؟؟؟

تمو به ستمش دراز کردم:اره مامانی رفته لباس بپوشه بیا لبخندی زدم دس
 بریم اول یه ابی به صورتت بزنم بعد بریم مانتوشو بهش بدیم.

 سرخوش دستشو توی دستم گذاشت و گفت:چشم.
. 

 لبخندی به اروین زده و گفتم:خوشمزه بود اقا اروین؟؟؟
شمئه لبخندی زد و رو به سمیه جون گفت:سمی جون ممنون....خیلی خو

 بود.
همه از تلفظ سمیه و خوشمزه اش زدیم زیر خنده سمیه جون ب*و*سه ای 

 روی گونش زد و گفت:نوش جونت مادرجون.
 روبه همه گفت:قهوه میخورین بیارم براتون؟؟؟
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همگی مخالفت کردیم نیم ساعت بیشتر از شام نگذشته بود هنوز برای قهوه 
 خیلی زود بود.

میه خانوم دستتون درد نکنه امشب سنگ داداش طاها روبه سمیه جون:س
 تموم گذاشتی....برین استراحت کنین که حسابی خسته شدین.

 وظیفم بوده مادر....پس فعال بااجازتون. -
همگی گفتیم:شبتون بخیر سمیه جون...............بعد ازپاسخ رفت تا طبق 

 گفته داداش استراحت کنه.
 شو بیا تو ب*غ*لم بدو.داداش طاها رو به اروین:خب دایی جون پا

اروین باخوشحالی ازجاش بلند شد و به سمت داداش دوید و رفت داخل 
 ب*غ*لش بالفاصله صدای ارسالن بلند شد:پس من چی؟؟؟

 مارال:شما بیا تو ب*غ*ل من مامانجون.
 بالجبازی گفت:نخیر فقط بابا.

 للبخندی زدم و رو به داداش گفتم:راست میگه باباش خب ارسالنم ب*غ*
 کن.

 داداش:چشم حتما ارسالن بابایی بدو بیا ب*غ*لم.
دقایقی بعد ارسالن اروین و داداش مشغول بازی شدن و صدای خنده 

 هاشون کل خونه رو برداشت ده دقیقه ای
میگذشت منو مارال و ایدا و مهرسا داشتیم باهم صحبت میکردیم که 

گفت:ِا مامانجون صدای هورا گفتن بچه ها بلند شد مارال روبه ارسالن 
 ارومتر ترسیدم.
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ارسالن از روی پای داداش پائین پرید با خوشحالی دست اروینو گرفت و 
 گفت:بدو اروین بیا بریم حاضر بشیم.

اروین دست ارسالنو گرفت و هردوباخوشحالی بی هیچ توجهی به سمت 
پله ها رفتن و منتظر داداش ایستادن باتعجب رو به داداش گفتم:چی بهشون 

 فتی داداش؟؟؟گ
ازجاش بلند شد درحالیکه به سمت پله ها میرفت گفت:ما مردا میخوایم 
 سه تایی بریم شهربازی شماها هم اگه میاین زودحاضر بشین که دیر نشه.

 مارال:الزم نکرده فردا هممون باید صبح زود بیدار بشیم.
ارسالن:مامان مگه شما نمیگی روی حرف بابا نباید حرف زد پس چرا 

 دت داری روی حرفش حرف میزنی.خو
مارال سکوت کرد اروین به سمتش رفت و ب*و*سه ای روی گونش کاشت 

 و گفت:خاله جون...لوفا اجازه بده.
مارال با شوق ب*و*سه ی محکمی از لپش گرفت و گفت:چشم خاله جون 

اصال مگه میشه کسی روی حرف مردای خونه حرف بزنه بدویین بریم 
 حاضر بشیم.

ریادی از سرخوشحالی زد قبل از اینکه کسی از جاش تکون بخوره ارسالن ف
 گفتم:اقا اروین شما از مامان اجازه گرفتی؟؟؟

مارال خواست چیزی بگه که داداش با عالمت بهش فهموند سکوت کنه 
اروین کمی فکرکرد و گفت:خب مامانی خاله مارال گفت روی حرف بابای 
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ما هم گفتی دایی جون مثل بابای خونه نباید حرف زد من که باباندازم ش
 منه.

 به داداش نگاه کرد:دایی به مامان بگو شما بهمون اجازه دادی.
همه سکوت کردن از درون داشتم میلرزیدم حس کردم دارم ذره ذره اب 

میشم لبخند مصنوعی ایی زده ازجام بلند شدم رفتم جلوی اروین روی دو 
رم من به م و گفتم:حق باتوئه پسزانو نشسته یکی از دستاشو توی دستم گرفت

شما نگفتم که باید عالوه بر دایی جون ازمامانم اجازه بگیری از این به بعد 
 یادت بمونه باشه؟؟؟

 لبخندی زد سرشو کج کرده و گفت:چشم.
 ب*غ*لش کردم و چشامو روی هم گذاشتم:افرین مامانجون.......

 حاضر کنم.مهرسا:خب اروین جونم بیا بریم من شما و ارسالنو 
 اروین رو به من:مامانجون اجازه میدی؟؟؟

لبخندی زدم ب*و*سه ی دیگه ای روی پیشونیش زده و گفتم:اره مامانجون 
 برو.

 مهرسا دستشو به سمتم دراز کرد:بلندشین خاله جون.
لبخند زدم دستشو گرفته و بلند شدم....مهرسا با خوشحالی ساختگی 

 د برین سریع حاضربشین وگرنه ماروگفت:مگه نشنیدین بابا تهدیدمون کر
 باخودشون نمیبرن.

کمی طول کشید تا بقیه بتونن به خودشون بیان تقصیر اونا نبود اروین 
سریعتر از انتظارم بزرگ شد هیچوقت فکرنمیکردم یه بچه که هنوز چهار 

ماهی مونده تا سه سالش تموم بشه و واردچهارسالگی بشه اینقدر زود 
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افش میشه..........سرمو تکون دادم و به سمت اتاق رفتم متوجه تفاوتای اطر
تا حاضر بشم......هرعادتیم که توی وجودم تغییر کنه یاکمرنگ بشه دیر 

 حاضر شدنم هیچ زمان تغییرنمیکنه.
. 

سرمو به نشونه ی مخالفت تکون دادم:به هیچ عنوان شما برین من از کنار 
 اروین جم نمیخورم.

نکن تا ما بریم یه چیزی بخوریم اینا بازی میکنن  ایدا:هستی خودتو مسخره
 بعدشم مهرسا که میگه میمونه مراقبشون.

تاخواستم مجدد مخالفت کنم داداش گفت:بسیار خب منم فکرمیکنم اگه 
بمونیم همه باهم بریم چیزی بخوریم بهتره ولی خب ما که نمیتونیم اینجا 

 یم.ریم سوار یه وسیله بشبمونیم بازی کردن اینا رو ببینم بیاین حداقل ب
مهرسا:خاله جون شما چرا اینقدر سخت گیر شدی برین دیگه من خودم 

 مراقب هم اروین و هم ارسالن هستم.
لبخندی به روش پاشیدم الهی فداش بشم عاشق بازی کردن و مراقبت از 

 بچه ها بود کاری که ایدا ازش متنفره.
 چشم ازشون برنمیداری؟؟؟ -

جون به من شک نکنین من از ماماناشون بیشتر چشمکی زد:خاله 
 مراقبشونم.

منومارال زدیم زیرخنده به ناچار همراهشون راه افتادم ما یه گوشه ایستادیم تا 
 داداش بره بلیط یه وسیله رو بخره 
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دقایقی گذشت داداش برگشت لبخندی زد و با انرژی فراوان گفت:اول 
 میریم چرخ و فلک بعدم کشتی.

 ابروهام شد:من نمیام نظرم عوض شد.اخم مهمون 
 مارال:ِا هستی تو چرا اینقدر بهانه گیر شدی بیا بریم دیگه.

 نمیخوام حالم خوب نیست میام اون باال سرم گیج میشه بدتر میشم. -
 ایدا:حالت خوب نیست یا دوباره از ارتفاع زده شدی؟؟؟

 حالم خوب نیست. -
 باشه تو گفتی و منم باور کردم. -

نم چی شد ولی گفتم:فقط برای اینکه به تو یه نفر ثابت کنم دیگه از نمیدو
 ارتفاع نمیترسم میام....بریم.

. 
دسته ی کیفمو محکم در دستم فشردم به میزانی که چرخ و فلک فاصلش از 

زمین بیشتر میشد بیشتر حس میکردم االن باال میارم صدای داداشو 
 شنیدم:هستی خوبی؟؟؟؟

داشت با نگرانی نگام میکرد مثل همیشه پشیمون بود از  بهش نگاه کردم ایدا
کاری که کرده دلم براش سوخت به همین دلیل لبخند زوکی زده و گفتم:اره 

من وقتی فاصله ام با زمین زیاد میشه دوست دارم ساکت باشم و فقط در 
 سکوت به فکرفرو برم.

 باشه.داداش سری تکون داد:بسیار خب فکرکردم حالت بد شده...راحت 
چشم دوختم به اسمون به طور غیرارادی و کامال خارج از کنترل من صدایی 

ببین ما تمام عمرمونو روی زمین میگذرونیم.روی در گوشم زمزمه شد:)
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زمین چیزای زیادی وجود داره که به ما کلی ضرر میرسونه ولی هیچوقت از 
که در زندگی روی زمین نترسیدیم.مثال روی زمین کلی ادم وجود داره 

بسیاری از مواقعی به طریقی باعث ناراحتی ما شدن پس در اینصورت ما 
باید از زمین بترسیم چون روش اشخاصی وجود داره که به ما ضرر میرسونه 

ولی هیچ کس چنین ترسی نداره...به جاش در ارتفاع ما از زمین و ادماش 
ا بحال ت فاصله میگیریم و به اسمون نزدیکتر میشیم اسمونی که از بچگی

فکر میکردیم خدا اونجا زندگی میکنه...شما هم اگه به همین مسئله کمی 
فکرکنی عالوه براینکه ترست از ارتفاع از بین میره ارتفاع میشه مکانی که 

 بهت ارامش و امنیت میده...درست نمیگم؟؟(
چرا دیدم داشت تارتر و تارتر میشد؟؟؟؟چرا این صدا اینقدر واضح و کامل 

ت سرهم توی ذهنم تکرار میشد؟؟؟چرا ذهنم تمام گفته های داشت پش
 مربوط به این صدا رو به فراموشی نمی سپرد...

نمیدونم چقدر گذشت فقط وقتی به خودم اومدم دستمو توی دست داداش 
گذاشتم و از چرخ و فلک بیرون اومدم ایدا با لبخند داشت میگفت دلش 

تم میلرزیدم و به این برای هیجان تنگ شده ولی من از درون داش
 فکرمیکردم از کی دوباره ترسم نسبت به ارتفاع شروع شده....

در پاسخ به داداش که گفت:بریم کشتی....گفتم:شما برین داداش من یه 
مقدار سرم گیج میشه حالم خوب نیست چرخ و فلکم....لبخند اجباری 

زدم:محض روکم کنی اومدم....من روی نیمکت میشینم منتظرتونم 
 دوراتونو که زدین بیاین.
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قبل از اینکه مخالفتا شروع بشه به سمت نیمکت راه افتادم و روش نشستم 
 دقایقی بعد داداششون از مقابلم دور شدن.

به نیمکت تکیه دادم......لبخند تلخی روی ل*ب*م نشست زیر لب 
گفتم:دروغگوی قهاری شدی هستی ها....تو که حالت کامال 

 رونم فریاد زد:چرا دروغ گفتی؟؟؟خوبه.....ندایی در د
اخم غلیظی مهمون ابروهام شد از این کلمه متنفرم مدتهاست حتی با 

شنیدن اسمش حالم بد میشه......همون ندا مجدد گفت:پس چرا همین 
 االن دروغ گفتی.؟؟؟

دوست داشتم فریاد بزنم به سختی خودمو کنترل کردم و در دل زمزمه 
........از واقعیت فرار کردم از اینکه سه ساله که کردم:دروغ نگفتم فرار کردم

 دوباره از ارتفاع میترسم حتی شاید بیشتر از قبل.
ضمیر ناخوداگاهم زمزمه کرد:تو همیشه وقتی دروغ میگی خودتو توجیح 

 میکنی دفعه ی قبلم گفتی دروغ نگفتم پنهوون کردم.
در دل فریاد درحالیکه دندونامو از شدت عصبانیت روی هم فشار میدادم 

 زدم:خفه شو...خفه...دهنتو ببند لعنتی.
به خودم که اومدم دیدم اینقدر ناخونامو به کف دستم فشار دادم که قرمز 

 شده......
دست خودم نبود بعد از سه سال دوباره گذشته ام جلوی چشمم به تصویر 

دراومد....دروغ چرا توی این سه سال خیلی به گذشته فکرکردم ولی هیچ 
مثل امشب نسبت به چند سال پیش احساس نزدیکی نکردم توی  وقت
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چرخ و فلک فکرمیکردم برگشتم به سال قبل.......باشنیدن صدای پرازخنده 
 ی اروین ازفکربیرون اومدم با لبخند از جام بلند شدم و به سمتش رفتم.

. 

موهای اروینو رو به باال حالت دادم ب*و*سه ای روی گونش کاشتم با 
 هش گفتم:خب پسرکم بریم؟؟؟لبخند ب

 پس خاله ایدا چی؟؟ -
خاله ایدا از بیمارستان مستقیم رفته خونه داییشون......منو شما هم با هم  -

 میریم.باشه؟؟؟
لبخندی زد و سرشو تکون داد دستمو به سمتش دراز کردم و بعد از خاموش 

 کردن برقا به سمت پارکینگ به راه افتادیم.
. 

ایستاده بودم تلفنم به صدا دراومد نگاهی به شماره پشت چراغ قرمز 
 انداختم ناشناس بود...پاسخ دادم:الو بفرمایید؟؟

 سالم خانوم اتشین... -
 سالم بفرمایین؟؟؟ -
من از فروشگاهی که سفارش دوچرخه دادین باهاتون تماس میگیرم  -

 میخواستم بگم پالک خونه ای که باید دوچرخه رو بفرستیم رو یادداشت
 نکردین میشه لطف کنین بگین.

 دوچرخه رو نفرستادین هنوز؟؟؟  203اوه بله حتما......پالک  -
 خیر تا نیم ساعت دیگه میرسونمش بهتون. -
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 ممنون لطف میکنین.....خدانگهدار. -
 به محض قطع تلفن اروین گفت:مامانی دوچرخه دایی ارسالن بود؟؟؟

ن که نمیتونه صحبت لبخندی زدم:نه مامانی دوچرخه دایی ارسال
کنه.....اقایی بود که دوچرخه دایی رو ازش خریدم.....گفت تا نیم ساعت 
دیگه دوچرخه رو میفرسته خونه داییشون تا اون موقع ماهم رسیدیم و اماده 

 شدیم.
سرخوش دستاشو به هم کوبید از شادیش دلم شاد شد امروز تولد ارسالن 

بگیریم ولی بعد منصرف شدیم  بود اول میخواستیم یه تولد بزرگ براش
تصمیم گرفتیم امسال یه تولد کوچیک که فقط خودمون شاملش میشیم 

 بگیریم سال دیگه یه تولد بزرگ براش بگیریم.
. 

دستامو روی گوشم گرفتم و گفتم:واااااای ارسالن...اروین....چه خبرتونه 
 سرم رفت...باصدای ارومم میتونین بازی کنین.

قریبا روی مبل افتادن از شدت تحرک خیس عرق شده هردوشون اومدن و ت
بودن ارسالن با لحنی که بدلیل خستگی خیلی شیرین تر شده بود 

گفت:خاله جون تقصیر شماست اگه یه دوچرخه برام میخریدی که خودش 
 صدا داشت نمیخواست اینقدر داد بزنیم و ازخودمون صدا در بیاریم.

شد که تولد کوچیکمون تموم شده جمع رفت روی هوا......نیم ساعتی می
 بود و هممون از شدت خستگی روی مبل افتاده بودیم.

فعال دوچرخه بدون صدا برات خریدم اینقدر داد و بیداد میکنی ای به  -
 حال روزی که به قول تو صدادار میخریدم.
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دستشو به کمرش زد و گفت:نخیر اون موقع من از خودم صدا در نمیاوردم 
 داد.دوچرخه صدا می

مجدد همه مشغول خندیدن شدن از بس شیرین بود الهی فداش 
بشم.ب*و*سه ی محکمی روی گونه ی ارسالن زدم و گفتم:خاله قربونت 

بشه که اینقدر شیرینی شما.......چشم سال دیگه صدادارشو برات 
 میخرم.)فکرکنم منظورش از صدادار موتور های مخصوص بچه ها بود(

مثال امیخته با جدیت بود گفت:خاله من االن  مهرسا با لحن بانمکی که
 داره حسودیم میشه ها.

اینبار خودمم زدم زیرخنده میون خنده رو به داداش گفتم:مدیونی اگه 
فکرکنی مهرسا کپی منه.....داداش که مشغول خندیدن بود با این جمله ی 

من خندش شدت گرفت.....اخه عجیب جملم با واقعیت جور در 
 اقعا شبیه من بود.میومد.مهرسا و

 مهرسا گفت:واقعا بابا خصوصیات اخالقیه من شبیه خاله هستیه؟؟؟
به جای داداش ایدا پاسخ داد:اره خاله جون خاله هستیتم درست مثل االن 
تو همینقدر روی دوست داشته شدن از جانب کسایی که دوسشون داشت 

به هم حساس بود کافی بود داداش طاها بهش اخم کنه زمین و زمانو 
 میدوخت.

مارال:وقتیم که لج میکرد به دل میگرفت و مثال بهش برمیخورد تا مدتها ما 
 جریان داشتیم باهاش.
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ابرویی باال انداخته و گفتم:مهرسا جون خاله فکرکنم کامال با خصوصیات 
اخالقیه من اشنا شدی البته مدیونی اگه فکرکنی من خیلی حسود بودم اخه 

میگن خودمم نسبت به خودم حس بدی بهم دست اینطوری که اینا دارن 
 داد.

همشون زدن زیر خنده ارسالن و اروین با دیدن خنده ی ما زدن زیر خنده 
ارسالن وقتی میخندید لپاش اینقدر ناز میشد که دوست داشتی گازشون 
بگیری ب*و*سه ای روی پیشونیش زدم هنوز سرمو باال نیاورده بودم که 

ش کردم اخمی کرده و با لحن کامال جدی ایی صدای اروینو شنیدم نگاه
 گفت:مامان.....دستشو روی لپش گذاشت:منم ب*و*س.

دوباره خنده ها باال گرفت داداش طاها میون خنده گفت:ببین هستی این 
بچه هم داره دونه دونه خصوصیات تو رو به ارث میبره..........همه باهم 

 گفتن:یکم خودتو اصالح کن.
ی جلوی صورتم گرفته و گفتم:خوش به حالم میبینم که دستمو با ناباور

 همتون با هم دست به یکی کردین منو اذیت کنین.

 مهرسا بالفاصله گفت:خاله جون من طرف شمام.
 ارسالن بعد مهرسا گفت:منم خاله جون.

 اروین دست کوچیکشو باال اورد:منم با مامان جونمم.
 :بنده برضد شمام.نگاهی به ایدا کردم لبخند بدجنسی زد و گفت

 مارال و داداش:و همینطور ما.
اخم مصنوعی ایی کرده و گفتم:ایش مثل بچه کوچیکا....یعنی 

 چی؟؟؟!!!نگاهی به هرسه شون کردم با بدبینی گفتم:
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من از وقتی وارد این خونه شدم شماها رفتاراتون یه طوریه من که میدونم یه 
 کاسه ای زیر نیم کاسه هست زود 

 چه خبره؟؟؟ بگین ببینم
مارال با لبخند امیخته با بدجنسی:الهی من فدای خواهرم بشم که اینقدر 

 زرنگه.
کمی روی مبل جابه جا شدم و گفتم:خب من منتظرم بگین ببینم باز چه 

 نقشه ای برام کشیدین.
ایدا با بدجنسی گفت:یه نقشه ی باحال که مدتهاست منتظرشی....اصال 

 قشه در مورد تو اجرا بشه.....زیرلبی خندید.ارزوی قلبیته که روزی این ن
داداش:حق با ایداست.....از بس رفتارت ضایعه همه دیگه فهمیدن منتظر 
چنین فرصتی ایی.......داداش رو به بچه ها:ارسالن اروین بلند شین برین 

 تو اتاق بازی کنین.
 اون دوتا از خدا خواسته بالفاصله بلند شدن رفتن تو اتاق....

ارال گفتم:اگه تو هم قصد داری اذیت کنی مطمئن باش بلند میشم روبه م
سرتو قطع میکنم بگو ببینم اینا دارن در مورد چی حرف میزنن من چه 

 ارزویی دارم که خودم ازش خبرندارم.
 مارال لبخندی زد و گفت:به من ربطی نداره بگو طاها بگه.

 داداش:به من چه ایدا تو بگو....
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گاه کردم شونه ای باال انداخت:من نه کاره ایم و نه بهش باکالفگی به ایدا ن
میگم این همینجوریش با من دعوا داره وای به حال اینکه 

 بفهمه.......سکوت کرد.
نگاهمو بین هرسه شون چرخوندم با بدجنسی داشتن نگام میکردن با 

                                                                                           کالفگی گفتم:دارم جدی میگم بگین ببینم منظورتون چی بود.                 
ایدا:سخت نیست فکرکن ببین هرشب داری با خدا صحبت میکنی و چی 

 ازش میخوای...ارزوی قلبیت چیه همونو
 میخوایم برات به اجرا در بیاریم.

جدی ایی گفتم:دارین منو  دیگه واقعا داشتم عصبی میشدم با لحن کامال
 مسخره میکنین یا واقعا میخواین چیزی رو

 مطرح کنین؟؟؟؟
 همشون نگاهی به هم میکنن.....با اعتراض میگم:داداااااااااش.

 دستشو باالاورد و گفت:خیله خب االن میگم......
لبخندی زد و گفت:از تمام شوخیا و حرفایی که مازدیم بگذریم حرفی که 

میخوام بهت بزنم در مورد اینده و زندگیته....درمورد من االن 
اروینته.....پس با دقت بهش گوش بده و عالوه بر خودت اینده ی بچتم در 

 نظر بگیر.
ذهنم به کار افتاد ماجرا جدی بود ماجرا در مورد اروین بود وقتی یه چیزی 

درمورد اروین باشه یعنی درمورد تمام هستیه هستی سخن در 
.....هستی ایی که سه ساله نابود شده و هیچکس نفهمیده باجدیت میونه...

 گفتم:گوش میدم داداش.
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بحث جدی شد دیگه لبخند روی لب هیچکس نبود و جدیت و نمیدونم 
چرا ولی حس میکنم ترس مهمون چشای همشون شده داداش بعد از کمی 

مکث گفت:یک سال و نیم بعد از طالقت یه خاستگار خیلی خوب پیدا 
دی که فوق لیسانس وکالت داشت و از هرنظر ایده ال بود ولی تو حتی کر

 بدون اینکه اسمشو بشنوی گفتی نه و منم پذیرفتم.
شش ماه بعدش یه خاستگار دیگه که شغلش خرید و فروش ماشین و وارد 

کردن قطعات ماشین بود اونم از هرلحاظ ایده ال بود و مجددا بدونیکه 
 .اسمشونو بشنوی گفتی نه..

همین دوبار نه کافی بود که دوخاستگار بعدیم توسط خود ما رد بشن ولی 
 االن یه موقعیت خیلی مناسب پیش اومده.

به سمت جلو خم شد:هستی خاستگار ایندفعه اتو خیلی خوب میشناسی و 
من مطمئنم نمیتونی هیچ عیبی روش بذاری بنابراین ازت میخوام فکرکنی و 

دامه داد:پدر اقای اسفندیاری چند روز پیش پاسخ بدی......باکمی مکث ا
با من تماس گرفت و ازت خاستگاری کرد ازم خواست خواسته اشون رو 

باتو درمیون بذارم و بعد از کسب اجازه از تو بگم بیان برای 
خاستگاری..گفت بهت بگم پسرش گفته نهایت تالششو میکنه تا برای 

 چی از دنیا میخوای؟؟؟؟  پسرت از ته دل پدری کنه....هستی تو جز این
اسفندیاری؟؟؟؟؟من اسفندیاری نمیشناختم فقط یه سیاوش اسفندیاری  

ساله که به  32میشناختم که جزو همکارام توی بیمارستان بود یه مرد تقریبا 
دلیلی که هیچ کس نمیدونه تا االن مجرده....کسی که همه ی پرستارای 
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می جز یه همکار بهش نگاه بیمارستان دنبالشن ولی من هیچ وقت به چش
 نکردم.

باصدای داداش به خودم اومدم:هستی خوب فکراتو بکن....فقط لطفا تنها 
به خودت فکرنکن به اروین فکرکن که از همین االن یه عالمت سوال توی 

ذهنش درمورد شخصی به نام پدر بوجود اومده همه جوانبو بسنج و بعد 
 نظرتو بده.

عصبیم از درون شروع شد پوزخندی زدم  ناباورانه نگاش کردم لرزش
 نگاهمو بین سه نفرشون چرخوندم و گفتم:

خاستگاری!!!!ازدواج!!!!من....بلند مشغول خندیدن شدم یه خنده ی عصبی 
کمی فکرکردم چه مدت بود که لرزش و خنده های عصبی بهم رو اورده بود 

 ندایی از درونم فریاد زد:سه ساله.
م تو چشاش و گفتم:نیازی به فکرکردن نداره جوابم خودمو کنترل کرده زل زد

 مشخصه....نـــــــه.
 خواستم از جام بلند شم که صدای داداش مانع شد:چرا نه؟؟؟دلیل بیار.

 نشستم سرجام پرسشگرانه گفتم:چرا نه؟؟؟یعنی چی داداش؟؟؟
یعنی یه عیب توی وجود سیاوش اسفندیاری پیدا کن به من بگو تا منم  -

 بگم چشم و تمام. مثل همیشه
عصبی دستی داخل موهام کشیدم با لحنی که ناخواسته تند و پراز تلخی 

 شده بود گفتم:عیب سیاوش اسفندیاری!!!
یعنی اگه من نتونم هیچ عیبی تو وجود اسفندیاری پیدا کنم باید بگم بله 

 چشم و تمام..؟؟؟؟هه.
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 ُمرد.نخیر دیگه به هیچ عنوان چنین اتفاقی نمیوفتاد اون هستی 
تلخ شدم تند شدم بیرحم شدم پوزخندی زدم و ادامه دادم:اون هستی که به 

خاطر رضایت برادرش قبول کرد با کسی نامزد کنه که به چشم یه داداش 
 بهش نگاه میکرد مرد....)منظورم نامزدی با مهرداد بود(

به ایدا نگاهی کردم:اون هستی که به خاطر بودن درکنار عزیزش حاضر شد 
 ا دور از کشوری که عزیز توش خاک کرده بود بمونه مرد.....مدته

نگاهمو دوختم به مارال:اون هستی که حاضر شد به خاطر رضایت 
خواهرش به خاطر ارامش خیالش غرورشو توی همین خونه جلوی مردی 
که خواهرش و برادرش درست مثل همین امروز انتخاب کرده بودن اشک 

ه بگه اونم هیچ تمایلی به این ازدواج نداره بریزه و ازش بخواد بره به هم
 هرچند براش جون میداد دیگه مرد....

بغضمو کنار زدم بغضی که سه ساله کنارزدنشو خوب یادگرفتم:بیرحم 
شدین همتون بیرحم شدین.......یعنی من اینقدر حقیر و بدبخت شدم که 

ن بگن ه میه عده بشینن برای زندگیم برای بچه ی مـــن تصمیم بگیرن و ب
 بگو چشم و ساکت باش...هه......

من دیگه نه یه هستی نوجوون نه یه دختر جوون و نه یه زن بلکه یه مادرم..یه 
مادر خودش بهتر از هرکسی صالح بچه شو میدونه پس لطفا 

 نگران...پوزخند صداداری زدم:من،بچم و زندگیم نباشین.
دوختم به داداش:ولی از خواستم از جام بلند شم ولی اینکارو نکردم چشم 

 اونجایی که یادم ندادی سوالی رو بی 



 845 انیتر از گر انیگر

 پاسخ بذارم جواب سوالتو میدم داداش. 
پرسیدی عیب اسفندیاری چیه دیگه نه؟؟؟مشکلش بی عیبیشه 

داداش......شنیدی بی عیبیش......مشکل سیاوش اسفندیاری اینه که توی 
 هرچیزی ایده آله فوق العادست و هیچی کم نداره.

من....من یه زن مطلقم یه مادر کسی که صبح تا شب کارمیکنه نه برای و 
 خودش بلکه برای بچش.

هستی که جلوی شماها نشسته دیگه نه طاقت خوردشدن داره نه شکسته 
 شدن غرور و نه شروع یه زندگی جدید.

من سه ساله که یه زندگی کامال راکد و تکراری رو در پیش گرفتم......بهای 
رای چسب زدن تیکه های خوردشده ی غرورم پرداختم.....زجر زیادی رو ب

زیادی کشیدم تا تونستم دوباره سرپا بشم.....دیگه به هیچ کس اجازه نمیدم 
 این ارامشو این غرور التیام بخشیده شده رو ازم بگیره....

ناالن گفتم:چرا راحتم نمیذارین؟؟؟؟چرا نمیذارین زندگیمو 
ا دغدغه ی ترس از فردا سر روی بالش بکنم؟؟؟؟؟چرا هر شب باید ب

 بذارم.....
از کی من اینقدر برات بی اهمیت شدم داداش که منو خواسته و احساس 

 مرده امو کنار میزنی و فقط اروینو میبینی؟؟؟
این محبته شماست؟؟؟؟این که بگم بله و اروینم زیر دست ناپدری بزرگ 

 بشه؟؟؟؟هه.
ه بلندی گفتم:اروین من تنها یه پدر عصبی ازجام بلند شدم و باصدای نیم

 داره شنیدین؟؟؟فقط یه پدر.
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و من همونطور که تا االن اجازه ندادم به کسی بگه پدر از این پس هم اجازه 
نخوام داد به کسی جزپدر واقعیش بگه پدر....و شما با هرسه تونم بار 

 گماخرتون باشه که دور هم جمع میشین و در مورد زندگی من...شنیدین می
 زندگی مـــن تصمیم میگیرین.....

نگاهمو بین هرسه شون چرخوندم تل*خ*تر از هربار ادامه دادم:من توی 
 زندگیم حسای زیادی رو چشیدم.

حس تنهایی استقالل عشق خ*ی*ا*ن*ت جدایی و خیلی چیزای 
 دیگه.....به سختی گفتم:.نذارین حس کنارگذاشتن خانوادمم بچشم.

د از ناباوری و من متعجب از اینکه چطور توی چشای هرسه شون پرش
تونستم این حرفو بزنم سریع به اتاق ارسالن رفتم اروینو حاضر کردم و 

 بدون هیچ حرف دیگه ای خونه رو ترک کردم.
. 

برق اتاق اروینو خاموش کردم و از خواب بودنش مطمئن شدم......به 
م و خلش برداشتسمت اشپزخونه رفتم دریخچالو باز کردم و شیشه ابو ازدا

 بعد به سمتم اتاقم به راه افتادم.
درتاریکی به سمت کمدم رفتم و ظرف قرصامو از داخلش برداشتم.....دوتا 

سه تا شایدم بیشتر همه رو باهم ریختم داخل دهانم و بعد ابو باهم بطری 
 سرکشیدم...... 

 قرصا به همراه بغض سنگین توی راه گلوم هردو باهم به کمک اب پایین
 رفتن.
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پوزخندی زدم کارت به کجا کشیده هستی اتشین تویی که از قرص مسکنم 
متنفر بودی و همیشه گیاه درمانیو به قرص درمانی ترجیح میدادی تازگیا 

 مقدار استفادت از قرص اعصاب غیرقابل اندازه گیریه. 
به سمت تراس رفتم درشو باز کردم لحظاتی بعد روی صندلی توی هوای 

 بودم. ازاد نشسته
دستامو روی میز گذاشتم و سرمو روشون قرار دادم چشامو بستم......قرص 
خورده بودم تا فرار کنم تا فراموش کنم ولی انگار قرصا برعکس عمل کردن 
دونه دونه خط قرمزام داشت برام به تصویر در میومد.......نوار ضبط ذهنم 

خورد و خاطرات  playدر سه سال پیش درست روزی که به شمال رفتم 
 جلوی چشمم به تصویر دراومدن. 

 با یاداوری تمام این خاطرات نتیجه گرفتم که:
االن با سه سال پیشم خیلی فرق کردم نه از لحاظ ظاهری بلکه از لحاظ 

 روحی.
از سه سال پیش درست همون روزی که به تنهایی رفتم شمال دیگه حتی یه 

 قطره اشکم نریختم.
روزای خیلی سختیو پشت سرگذاشتم ولی هیچ وقت در طی این سه سال 

حتی به زبون نیاوردم که خسته شدم و کم اوردم چون واقعا کم نیاوردم 
وجود اروین باعث شده هر سختی برام اسون بشه وقتی با لبخند اروین 

 خنده روی ل*ب*م میشینه حس خوشبختی به قلبم سرازیر میشه.
ارزوهام تالشام فقط و فقط برای  سه ساله که تمام خواسته هام نیازهام

 جاری شدن یه لبخند روی لب اروینه.



wWw.Roman4u.iR  848 

 

سه ساله که دیگه هستی وجود نداره تنها کسی که از شخصیت هستی هنوز 
 باقی مونده یه نفره...یه مادر.

اره مدتهاست دیگه من فقط یه مادرم....مدتهاست دختربودن و زن بودنم 
 مرده....چون مدتهاست احساساتم مردن.

صدای باز شدن در تراسو شنیدم ولی توان بلندکردن سرمو 
نداشتم....دقایقی بعد صدای عقب کشیده شدن صندلی در فضا پیچید و 

 بالفاصله بعداز اون بوی عطر ایدا همه جارو پرکرد.
باکمی مکث گرمی دستشو روی دستای یخ زدم حس کردم و صدای 

 نگرانشو شنیدم:هستی چرا اینقدر سردی؟؟؟
 خوبه؟؟؟حالت 

سکوت کردم هردودستمو بین دستاش گرفت و سعی کرد گرمشون کنه 
 درهمون حال گفت:هستی؟؟؟؟خواهری؟؟؟

چت شده؟؟؟چرا اینقدر داغونی..بلندشو بریم داخل بلند شو بدنت یخ 
 زده....

باصدای ضعیفی گفتم:اسفندیاری نمیتونه جای پدرواقعیو برای اروین 
 دلیلی عصبیشپرکنه..اگه یه روز اروین به هر

 کنه و اون دعواش کنه من دق میکنم.....میمیرم..
باکمی مکث صداشو شنیدم:حتی پدرای واقعیم بعضی اوقات بچه هاشونو 

 دعوا میکنن اسفندیاری جدا از بقیه ی ادما نیست.
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سرمو بلند کردم چشامو ریز کردم سرم خیلی درد میکرد با صدای ضعیفی 
 ایدا. گفتم:دلم برای زن بودن تنگ شده

امشب بعد از سالها دوست دارم یه زن باشم....دوست دارم خودم باشم 
هستی باشم..هستی پرغرور درعین حال مهربون...میخوام مثل پنج سال 

پیش یه زن باشم ولی نمیشه چون االن وجودم پره از نیاز و خواسته سرکوب 
 .....شده نمیشه چون سه ساله که یه خط قرمز بزرگ روی احساساتم کشیدم
ایدا تا کی باید هستی قربانی بشه برای دیگران...تاکی باید برای ارامش 

داداش از ارامش خودم بگذرم تا کی باید برای لبخند مارال توی دلم اشک 
بریزم تاکی باید برای دیگران زندگی کنم....سخته برای هرکاری قبل اینکه 

برای  ا شبخودت رودرنظر بگیری مصلحت بچه اتو ببینی سخته صبح ت
خوشبختی تنها فرزندت تالش کنی و شب تاصبح نگران این باشی که پس 

فردا که بچت بزرگتر شد و فهمید پدر یعنی چی باید در مورد پدرش چی 
 بهش بگی؟؟؟

ایدا من دوست دارم برای یه شبم که شده از این همه فکرودغدغه راحت 
ا روحمو التیام بشم....خسته شدم از خوردن مداوم  قرصایی که نه تنه

 نمیبخشن بلکه جسممو داغون میکنن..... 
ایدا من دلم برای نازکردن تنگ شده من دلم برای ساده زیستن تنگ شده از 

این همه بدبینی که نسبت به تمام اطرافیانم دارم متنفرم.دوست دارم مثل 
تمام زنای دیگه زندگی کنم از کارکردن و پول دراوردن متنفرم از این 

سخت و خشن متنفرم دوست دارم با تمام وجودم یه زن باشم یه شخصیت 
 زن سرشار از احساسات لطیف زنانه.
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یه زن که دغدغه اش درست کردن غذای مورد عالقه ی شوهرشه نه 
دیررسیدن به بیمارستان.یه زن که تنها دغدغه اش تربیت فرزندشه نه غوطه 

..شب و روزم شده ور شدن توی خون برای زنده نگه داشتن یه نفردیگه.
تالش برای زنده نگه داشتن یه نفروعذاداری بخاطر مرگ یکی دیگه 

 درحالیکه خودم مدتهاست دچارمرگ تدریجی شدم.
سرمو گذاشتم روی دستام بالحن زاری گفتم:تاکی باید اینطور زندگی کنم 
دیگه توانم به صفررسیده...دیگه کاسه صبرم لبریز شده....کاش یکی بتونه 

 پیش پام بذاره تا کمی ارامش بدست بیارم...کاش.یه راه 
باکمی مکث صداشو شنیدم:حق داری هستی کامال حق داری.....هرکس 

دیگه ایم جای تو بود کم میاورد..هرکس دیگه ایم که در تکرار و تکرار دست 
و پا میزد یقینا کم میاورد...شنیدی هستی من حقو کامال به تو دادم ولی 

نمیتونم انکار کنم که امروز توی خونه داداش اصال حتی با این وجودم 
 نمیشناختمت....

چشم دوختم بهش بالحنی که هنوزم بوی ناباوری میداد گفت:محال بود تو 
جلوی عزیزترین فردزندگیتم از ضعفای وجودت حرف بزنی ولی امروز 

 خیلی راحت جلوی همه ما تقریبا گفتی در برابر اسفندیاری تو صفری.
کردم روزی برسه که بایستی جلوی یه عده و ضعفای وجودتو فکرشم نمی

 جلوشون فریاد بزنی...
 چشماشو دوخت توی چشام:چت شده هستی؟؟؟؟
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چم شده بود؟؟؟چیزیم شده بود؟؟؟نه همه چیز مثل قبله مثل همیشه با 
 تنهایی انس گرفتم....مثل همیشه درعین نیستی همچنان هستم.

م انداخت لرزشی شدید که حتی خود صدای ایدا و سوالش لرز به وجود
ایداهم حسش کرد اونقدری که داشتم خیس شدن پلکامو بعد از سه سال 

دوباره حس میکردم....همونطور که خیره شده بود توچشام پرسید:هستی تو 
 هنوز هومنو دوست داری نه؟؟؟؟ 

خیره شدم توعمق چشاش سوالش یه بارنه صدبارنه بلکه هزاران بار در ذهنم 
ار شد اسم هومن بعد از سه سال درگوشم از زبون یه نفردیگه پیچید به تکر

دنبال این سوال تمام زندگی سه سالم جلوی چشمم در عرض یه دقیقه زنده 
شد از زمان حاملگیم گرفته تا افسردگیای بعدش تا اشکایی که از شدت 

سردرد و بیدار موندن روی سر اروین میریختم وهیچکس نبود تا براش از 
دردام بگم از حسرت داشتن یه همراه همه و همه جلوی چشمم زنده شد 

چه حسی چه قدرتی نمیدونم ولی به یکباره چشمام خشک شد و دیگه هیچ 
اثری از ریزش اشک وجود نداشت ایدا منتظر نگام میکرد چشم ازش گرفتم 

ازجام بلند شدم و تنها به گفتن:من متنفرم از این برداشت های غلط 
 . اکتفا کردم. شماها..

 فصل بیستم.
چند ضربه به در اتاق زدم صدای بفرماییدشو شنیدم دروباز کرده و 

 واردشدم.
روبه روم مردی قرار داره با....چشم ازش گرفتم مدتهاست دوست ندارم در 

 ظاهر هیچ مردی دقیق بشم.
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لبخندی زد و بالحنی که مثل همیشه جدیه و استواره گفت:بفرمایین بشین 
 اتشین.خانوم 

تمام توانمو به کار بردم تا مثل خودش لبخند بزنم ولی فکرنمیکنم موفق 
شده باشم باصداش به خودم اومد:خانوم اتشین چرا سرپاایستادین بفرمایید 

 دیگه.
طبق خواسته اش نشستم خودشم روی مبل روبه روم نشست...مجدد 

 متون؟؟؟نلبخندی زد و گفت:خوبین مدتیه کمتر در محیط بیمارستان میبی
بالحن به ظاهر استوار همیشگیم گفتم:ممنون یه مقدار سرم شلوغ بود به  

 همین دلیل کمتر توی بخش رفت و امد داشتم.
سرشو به معنی فهمیدن تکون داد سکوت بینمون ردوبدل شد سکوتی که 

بازهم از جانب اون شکسته شد:خب خانوم اتشین گفتین با من کار دارین 
 کاره..اگر مربوط به 

 بین حرفش اومدم:مربوط به کار نیست.
لبخندی زد:پس اگه صالح میدونین بریم بیرون از محیط بیمارستان 

 صحبت کنیم.
منتظر نگام کرد...گفتم:خیر جناب دکتر من که هیچ مشکلی ندارم حرفایی 
هم که میخوام بزنم زیاد طوالنی نیست عالوه بر اون نیم ساعت دیگه عمل 

 مشکلی ندارین همینجا حرفامو بزنم. دارم اگه شماهم
نه من هیچ مشکلی ندارم برای راحتی شما گفتم حاال که اینجا رو ترجیح  -

 میدین بنده هیچ حرفی ندارم..
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 بعدازکمی مکث گفت:خب من گوش میکنم بفرمایید.
چهره ی داداش و مارال جلوی چشمم نقش بست چهره ی همیشه 

افکربه اینکه قریب به چهارروزه نه اونا نگرانشون چهره ی پرازمحبتشون....ب
 و نه من هیچ دیدار و یاتماسی با هم نداشتیم قلبم فشرده شد...هه قلب.

تردید داشت ذره ذره به مغزم راه پیدامیکرد دوست داشتم برگردم به اتاقم و 
بازهم فکرکنم سرمو پایین انداختم که فکری کنم و از این اتاق به معنای 

 که نگاهم روی دست چپم خشک شد.واقعی فرار کنم 
پوزخند روی ل*ب*م نشست تردیدی که پابه قلبم باز کرده بود رفته رفته 

جای خودشو به اطمینان و محکم بودن داد بعد از دقایق فکرمیکنم طوالنی 
سرباالاوردم و با استوارترین لحن ممکن گفتم:جناب اسفندیاری هم من و 

 ب میدونیم.هم شما دلیل اینجا بودن من رو خو
 لبخند ارامش بخشی زد:درسته.....من مدت زیادیه که منتظر امروزم.

من در تمام این مدت به گفته شما طوالنی در حال فکرکردن بودم....سعی -
 کردم تما ذهنم رو به کاربگیرم تا بتونم

 یه جواب قطعی به شما بدم.
نیستی مثل ندایی در درونم فریاد زد:هستی تو اهل مقدمه و صفحه چینی 

ادم و کامال خالصه حرفتو بزن تا هم خودت و هم این بیچاره رو راحت 
 کنی......

چشم دوختم بهش:راستش جناب اسفندیاری من همیشه صادق بودن و 
خالصه گویی رو به صفحه چینی و وقت گیر بودن ترجیح میدم بنابراین 

ولی همچنان زیاد مقدمه چینی نمیکنم و اصل حرفمو میزنم.......به سختی 
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استوار گفتم:راستش با کمال تاسف و عذرخواهی پاسخ من به پیشنهاد شما 
 منفیه.

لبخندروی ل*ب*ش رفته رفته کمرنگتر و کمرنگتر شد تا اینکه کامال 
ناپدید شد احساس میکردم زیرنگاه مستقیمش دارم ذوب میشم 

م سبعدازچنددقیقه که برای من مثل چندین ساعت گذشت گفت:میتونم بپر
چرا؟؟؟یعنی منظورم اینه که چرا به چنین نتیجه ای رسیدین؟؟؟یعنی 

 ضعفای وجود من اینقدر زیاد بوده؟؟
ناباورانه گفتم:خیر به هیچ عنوان اینطور نیست اتفاقا از نظر من شما هیچ 

گونه ضعف و یاکمبودی ندارین چه از لحاظ مادیات و چه از لحاظ برخورد 
پس چرا  -                                                            و منش انسانی.            
 جواب شما منفیه؟؟؟؟

فکرکردم که واقعا چرا جوابم منفیه ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدم...به ناچار 
از جام بلند شدم دستامو در هم قفل کردم که بافشردنشون کمی ارامش 

پاسخ این سوال صرف نظر  بدست بیارم:میشه لطف کنین و از شنیدن
 کنین؟؟؟

اونم مثل من ازجاش بلند شد محکم و استوار گفت:متاسفم ولی به هیچ 
عنوان من از شما یه درخواستی داشتم و جواب شما به این درخواست بنده 

منفی بود فکرمیکنم حقم باشه که دلیلشو بدونم..........باکمی مکث 
تونم پدرخوبی براش گفت:مشکل شما پسرتونه؟؟؟فکرمیکنین نمی

 باشم.؟؟؟
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 لبخندتلخی زدم سرمو به چپ و راست تکون دادم:نه اینطور نیست.
به تندی گفت:پس دلیلش چیه؟؟؟؟خانوم اتشین اگه مشکل از من نیست 

 به پسرتونم مربوط نمیشه مخالفت شما چه دلیلی میتونه داشته باشه؟؟؟
 چندبار تکون داده باکالفگی دست چپمو باال اوردم انگشت حاوی حلقه رو

 و گفتم:مشکل اینه جناب اسفندیاری.
 باتعجب گفت:این حلقه ی ازدواجه؟؟؟ولی شماکه....

بین حرفش اومدم:حق باشماست مشکل نه شمایی و نه اروین بلکه مشکل 
منم و دلم......مشکل این حلقست که با وجودیکه سه ساله از صاحبش 

ی ازخودم جداش جداشدم همچنان داخل دستمه و حتی لحظه ا
نکردم....اقای اسفندیاری من به شما و طرزبرخورد و رفتارتون اطمینان دارم 

 اونقدری که نمیتونم هیچ عیبی روتون بذارم...
بغض مهمون گلوم شد:ولی من به خودم اطمینان ندارم....شماهیچی کم 
ندارین کافیه اراده کنین تا بی نهایت طالب پیدا کنین ولی ازتون خواهش 

یکنم این خواسته رو ازمن نداشته باشین من نمیتونم اجازه بدم پسرم به م
کسی جزپدر خودش بگه بابا من نمیتونم حلقه ای جز این حلقه رو داخل 
دستم کنم.....حتی با این وجود که سالهاست صاحب این حلقه به دست 

فراموشی سپرده شده و به یک خاطره ی تلخ تبدیل شده ولی بازم من 
 م زیرنمیخوا

عهدی بزنم که پنج سال پیش خوردم پنج سال پیش من در مقابل همه قسم 
خوردم که هیچ زمان به صاحب این حلقه خ*ی*ا*ن*ت نکنم و بهش 

وفادار باقی بمونم و امروز من نه به خاطر عشق و دوست داشتن بلکه به 
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 خاطر عهد و قسمم میخوام همچنان تنها به زندگیم ادامه بدم......که اگه
این قسمم نمیبود اینقدر به خودم دل و قلبم ایمان دارم که میتونم با اطمینان 

بگم که کسی که قسم خوردم فراموشش کنم رو فراموش کردم اینقدر به 
خودم و قلبم ایمان دارم که میتونم قسم بخورم که مدتهاست عشق و دوست 

اجازه ندادم  داشتن و هرچیزی مثل اینها رو از قلبم بیرون کردم و دیگه هم
پاشون به قلبم باز بشه......من سه سال پیش در بدترین شرایط زندگیم قسم 

خوردم که از این به بعد فقط و فقط برای تک پسرم زندگی کنم و نمیخوام 
 جز این عمل کنم چون تا به االن از همین زندگیه مادرانم

ی دم هیچراضیم.......باحال زاری گفتم:من حتی اگه به شماجواب مثبت ب
ندارم که بخوام به پاتون بریزم نه دوست داشتن نه عشق نه احساس هیچی 
من مدتهاست فقط و فقط یه مادرم و بس....التماس وارانه گفتم:پس لطفا 

 خواسته اتون رو پس بگیرین وبذارین زندگیم به حالت قبلش برگرده.
داده رسکوت کردم سرمو پایین انداختم به قدری ناخونامو کف دستم فشا

 بودم که اشکم درنیاد که مطمئنم خونی شدن.
بعدازچنددقیقه صدای ارومشو شنیدم:من امروز باشنیدن صحبتای شما 

بیشتر و بیشتر به انتخابم ایمان اوردم اعتراف میکنم که در طول سی و 
چندسال زندگیم هیچ زنی رو مثل شمامحکم و استوار و همه چی تموم 

 ندیدم.
عادت ندارم برای بدست اوردن چیزی عقایدمو  ولی خب متاسفانه من

زیرپابذارم احترام به حق طرف مقابلم جزو عقاید منه و براساس همین 
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عقیه.....سرم رو باالاوردم لبخند گرمی زد و گفت:من و شما از امروز به 
بعد درست مثل دیروز و روزای قبلش همکارباقی میمونیم....خیالتون 

 راحت.
 م:ممنونم جناب دکتر.لبخندنشست روی ل*ب*

خواهش میکنم......راستی جهت اطالعتون میگم دوسه باری اسمتونو  -
 صدازدن فکرمیکنم عملتون شروع شده.

هــــــــینی گفتم  و بعد از تشکر و عذرخواهی به سمت در رفتم قبلیکه از 
درخارج بشم به سمتش برگشتم و گفتم:اقای دکتر میشه یه خواهش ازتون 

 بکنم؟؟؟
خندی زد و گفت:صحبتای امروزمون بین من و شما میمونه و همینجا لب

 دفن میشه خیالتون راحت.
ارامش به قلبم سرازیر شد بعداز سه سال یه مرد تونست با انسانیتش ارامش 

رو به قلبم هدیه کنه جواب این لطفش تنها یه لبخند بود و گفتن:ممنون 
 .                                             بخاطر همه چیز...بااجازتون.               

روبه پرستار بخش گفتم:شرایط بیمارو به صورت خالصه توضیح بدید 
 لطفا.

بیمار مشکل تنفسی داره در یک مکان پراز اتیش و دود قرار گرفته به همین  -
 دلیل مشکلش عود کرده االنم در وضعیت خیلی بدی به سرمیبره.

 ار خب بریم.سرمو تکون دادم:بسی
نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم ذهنم رو فقط و فقط روی نجات دادن 

 بیمارم متمرکز کنم....
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))از من نرنج نه مغرورم و نه بی احساس...فقط خسته ام....خسته از اعتماد 
 بیجا...کاش انسانها در تمام حالت همدیگر را درک میکردند نه تـــرک...((

 یک هفته بعد
ه بودم بارون میبارید فریاد میکشیدم و التماس میکردم روی زمین نشست

باتمام توان بادست به صورتم میکوبیدم و فریاد میزدم:رهاش کنین خواهش 
میکنم رهاش کنین.......خدایا بهت التماس میکنم کمکش کن خــــدا 

 داره میمیره کمکش کن.
از  یباخیس شدن صورتم چشامو باز کردم به محض بازکردن چشام در کسر

ثانیه ازجام پریدم نگاهی به اطرافم انداختم توی اتاق خودم بودم ساعت 
نیمه شب بود چشمم افتاد به اروین که با ترس بهم خیره شده بود و  3:30

اشک داخل چشاش جمع شده بود باصدای ایدا به خودم اومدم:هستی جان 
 خوبی عزیزم؟؟؟

زدن توی کشتنش....جلوی چشم من کشتنش.....محکم ضربه می-
 شکمش...نمیتونستم ازجام بلند بشم برم کمکش کنم.

ازجام بلند شدم ایدا رو کنار زدم و هراسون به سمت اشپزخونه رفتم 
صورتمو زیر شیر اب گرفتم دست ایدا روی شونم قرار گرفت و بعد از اون 

صداشو شنیدم:اروم باش هستی اروم باش....فقط یه خواب بود بهش 
 فکرنکن..اروم باش.

همونجا روی زمین نشستم اروین توی چهارچوب اشپزخونه ایستاده بود 
دستامو بازکردم به سرعت خودشو به اغوشم رسوند بابغض دراغوش 
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گرفتمش وسعی کردم اصال به دقایقی پیش فکرنکنم...ایدا کنارم روی زمین 
 نشست:هستی میخوای یه قرص ارامبخش برات بیارم.

ادم.....ایدا سریع ازداخل یخچال یه قرص سرمو به نشونه ی مثبت تکون د
ارامبخش برداشت و به همراه لیوان اب به دستم داد قرصو داخل دهانم 

 گذاشتم و ابو یه نفس سرکشیدم...
ایدا:اروین خاله جون مامان خواب دیده چیزی نیست شما بلند شو برو 

 بخواب عسلم.
 یدی بیا پیشاروین ب*و*سه ای روی گونم کاشت و گفت:مامانی اگه ترس

 من بخواب.
لبخندی به چهره ی غرق درخوابش زدم و راهیش کردم به سمت اتاقش 

بعدازرفتن اروین ایدا دستشو به سمتم دراز کرد و گفت:بلند شو خواهری 
 پاشو بریم بخواب.

دستشو گرفتم ولی به سمت اتاقم نرفتم روی مبالی داخل سالن نشستم و به 
 یکم که اروم شدم میخوابم...خیالت راحت.ارومی گفتم:توبرو بخواب منم 

خواست چیزی بگه که سرمو به پشت مبل تکیه دادم چشامو بستم و 
گفتم:برو ایدا اتفاقی نمیوفته خوبه خودتم میگی فقط یه خواب بود....منم تا 

 چندقیقه دیگه که ارامبخش اثرکرد میرم میخوابم.
...دقایقی درهمون طبق خواستم و برخالف خواسته خودش به اتاقش رفت.

 حالت موندم ولی هرلحظه بیشترازقبل
خوابم جلوی چشمم زنده میشد ازجام بلندشدم و باقدمهای بلند خودمو به 

اتاق و سپس حمام رسوندم...میدونستم ازهمین االن تا صبح دیگه خوابم 
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نمیبره بنابراین یه حمام طوالنی بهترین کاربود برای فرار از بیاداوردن اون 
لعنتی که خیلی خیلییییی به واقعیت نزدیک بود.......داخل وان اب خواب 

ولرم دراز کشیدم سرم رو به ل*ب*ش تکیه دادم سعی کردم به این یه هفته 
ای که گذشت فکرکنم دوروز بعداز اینکه با اسفندیاری صحبت کردم رفتم 

ن نخونه داداششون فکرمیکردم االن که برم با رفتار سردی ازم استقبال میک
ولی برعکس همشون مثل همیشه گرم و کامال عادی برخورد کردن و 

هیچکس نه صحبتی از اسفندیاری کرد و نه از برخورد بد من چندروز 
 قبلش.

ومن چقدر خوشحال بودم که هیچکس رفتارغلطم رو توی صورتم نزد 
حقیقتش اینه که این خانواده بخشنده تر از اونی بودن که بخوان وجود 

 ه مدتهاست دیگه تنها پناهمه ازم دریغ کنن...خودشونو ک
دراخر وقتی خواستم به خونه برگردم داداش فقط و فقط یه جمله رو خیلی 

اروم زیرگوشم زمزمه کرد:گاهی اوقات باید درتنهایی به رفتار و گفتارت 
فکرکنی....توی این چندروز بیشتر از اونی که فکرشو بکنی دلم برات تنگ 

بودم ولی نیومدم سراغت تا تنهاباشی و فرصت فکرکردن  شده بود و نگرانت
داشته باشی...امیدوارم دیگه هیچ زمان حرفی که اون روز زدی رو حتی به 
زبون نیاری چون این وقت نمیتونم تضمین کنم همینقدر راحت ازکنارش 
بگذرم....و من چقدر حتی از همین گفته داداش که بی شباهت به تهدید 

 درواقع بهش نیاز داشتم. نبود لذت بردم و
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عالوه بر اون قرار شد اول هفته اینده)امروز چهارشنبه بود(بریم یه مهدی که 
داداش درموردش حساببی تحقیق کرده بود و از شرایطشون اگاهی پیدا کنیم 
تا ثبت نام اروین رو عملی کنیم.....وچه کسی میتونه درک کنه که من چقدر 

ز بزرگتر شدنش نگرانم و تنها کاری که بابت اروین ایندش و روزبه رو
میتونم بکنم اینه که به خداتکیه کنم و اینده تنها پسرمو به اون بسپرم....نفس 
عمیقی کشیدم و زیرلب زمزمه کردم:خدایا خواهش میکنم تنهام نذار.....به 

محض زمزمه کردن این جمله یه حسی دردرونم شکل گرفت یه حس 
 ه خداصدامو شنیده.اطمینان...اطمینان به اینک

. 
اینه ی کوچیکمو از داخل کشوم بیرون اوردم و داخلش نگاهی به خودم 
انداختم....چشام ازشدت بیخوابی و سردرد قرمز شده بود سرم رو روی 

دستام گذاشتم سرم به معنای واقعی داشت منفجر میشد البته یه امرکامال 
چشم روی هم  ظهره 11:30دیشب تا االن که  3:30عادی بود ازساعت

نذاشتم ازشانس خوبمم امروز به جزمن ویه دکتردیگه هیچ دکتری داخل 
 بیمارستان نیست و حتی اگرم ایدا بیاد باید تا اخرساعت بمونم...

نفس عمیقی کشیدم نمیدونم چرا چندوقتیه دوباره اینقدر داغونم باورش 
سخته ولی بغضم اینقدر قدیمیه و کهنست که ازشدت بزرگیش بعضی 

 اوقات توانایی نفس کشیدنو از دست میدم....
چندضربه به درخورد ازفکرکردن دست کشیدم سرم رو باالاوردم و باصدای 

 نسبتا بلندی که شنیده بشه گفتم:

                                                                         بفرمایید؟؟؟
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خیلی سریع درباز                                                                   
شد و پرستار بخش)فتوحی(وارد شد بادیدن هیجان و عجله اش خیلی 

 سریع گفتم:چیزی شده خانوم فتوحی؟؟؟

نفسی کشید تابتونه صحبت کنه بعد باهمون اضطراب گفت:خانوم دکتر یه 
 بیمارداریم وضعیتش خیلی اورژانسیه 

پیش مرخصی ساعتی گرفتن درحال حاضر فعال  دکترصابری هم نیم ساعت
 فقط شماتوی بیمارستان حضور دارین  

 لطفا سریعتر بیاین بریم.
ازجام بلندشدم هردوباقدمهایی بلندازاتاق خارج شدیم پرسیدم:مشکل 

 بیمار چیه؟؟؟
دقیق نمیدونم ولی شانس زندگیش تقریبا به صفررسیده اگه بشه زنده  -

 برای اهدا استفاده کنیم خیلی عالی میشه. نگهش داریم که از اعضاش
 یعنی اینقدر وضعیتش اضطراری و خطرناکه؟؟؟ -
 بله متاسفانه. -
 انتقالش دادین اتاق عمل؟؟؟؟ -
 بله االن دیگه باید داخل اتاق عمل باشه. -

هردوبه اتاق عمل رسیدیم به سرعت مشغول پوشیدن روپوشام شدم ضربان 
دلیلش این اضطراب یه دفعه ای قلبم تند شده بود فکرمیکنم 

بود...!!!درحالیکه روپوشامو میپوشیدم گفتم:ازخانوادش اجازه ی عملو 
 گرفتین؟؟؟
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 بله...بیچاره خانوادش خیلی بیتاب بودن. -
انشاا...اگر خدا بخواد نجات پیدامیکنه....وگرنه...سکوت کردم  -

 بعدازچندثانیه گفتم:انشاا...نجاتش میدیم وگرنه نداره...
به اتاق اصلی رسیدیم گروهی از پرستارا از پشت در شیشه ای دیده میشدن 

که روی سربیمار ایستادن درحالیکه به قدمام سرعت داده بودم برای 
جلوگیری از اتالف وقت از فتوحی پرسیدم:تو پرونده ی بیمارو مطالعه 

 کردی؟؟؟
 بله چطور؟؟؟؟ -
ال مشکلش مشخصاتش چیه؟؟؟سابقه بیماری خاصی داره؟؟؟اص -

 چیه؟؟؟
خیر سابقه بیماری خاصی نداره...مشکل برخورد گلوله در نقاط مختلف  -

 بدنشه که اونو باید خودتون ببینین..
 فامیلشم فکرمیکنم....

قبل اینکه حرفشو کامل کنه به اتاق رسیدیم به سرعت دروباز کردم و وارد 
 شدم به سمت بیمار رفتم....بادیدن 

رتم جمع و اخم مهمون ابروهام شد ذهنم به چهره ی غرق درخونش صو
کار افتاد این چهره باوجود اینکه هیچی ازش معلوم نبود خیلی اشنا به نظر 

میومد عالوه بر اون یه بوی اشناهم حس میکردم....پوزخندی به افکارم زدم 
 توی این اتاقی چه بویی جزبوی خون میتونه وجود داشته باشه؟؟؟

ودم تکون دادم و روبه پرستاری که روی سرش سری از روی تاسف برای خ
 ایستاده بود پرسیدم:شرایطشو سریعا و خالصه توضیح بدین.
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سابقه بیماری خاصی نداره....سه تا گلوله خورده یه گلوله پائین سمت  -
چپ که باعث پاره شدن چندتا ازرگهای خونی شده دومی به پشت کتفش و 

خورده....مشکل اصلی گلوله هائیه  سومی به پای چپش که گویا قبال هم تیر
که باعث پاره شدن رگ و پشت کتفش شده...درضمن گلوله دوم خیلی به 

 مهره ی نخاع نزدیکه ...عالئم حیاطیشم لحظه به لحظه داره از دست میده.
بسیار خب فعال ذهنتون رو روی گلوله ی نزدیک مهره نخاع متمرکز کنید  -

بیمار رو تعیین میکنه.......اماده بشین چون همون گلوله است که سرنوشت 
 که شروع کنیم.

به سمت فتوحی برگشتم:خانوم فتوحی خیلی سریع با خانوم راد و اقای 
صابری تماس بگیرین و شرایط رو توضیح بدین بگین هرچه زودتر 

 خودشونو برسونن.......
 خواست بره که گفتم:قبلش پرونده رو بدین من امضاش کنم.

برگشت دستکشارو دراوردم که پرونده رو امضا کنم درهمون حال از نیمه راه 
 پرسیدم:راستی فامیلش چی بود؟؟

درحالیکه خودکارو به دستم میداد خیلی خالصه گفت:فکرمیکنم رضائی 
 بود.

سرم رو پایین انداخته بودم و میخواستم زیراسممو امضابزنم سری برای 
 فتوحی تکون دادم و گفتم:متوجه شدم. 

 رو به دستش دادم:لطفا سریعتر کاری که گفتمو انجام بدین. پرونده
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چشم.....پشتشو کرد بهم داشت میرفت همزمان با بلند شدن صدای -
 هشدار دستگاهها ذهن قلب و تمام وجودم پر

از تردید شد با صدای لرزونی از فتوحی که با اضطراب به دستگاهها خیره 
 بیمار چیه؟؟؟؟شده بود پرسیدم:خانوم فتوحی گفتی فامیل 

با کالفگی که به این معنی بود"االن چه وقته پرسیدن فامیل بیماریه که داره 
میمیره"پاسخ داد:رضائی...خانوم اتشین یه کاری کنید بیمار داره عالئمشو 

 از دست میده.
تمام صداها قطع شد فقط صدای زنانه ی فتوحی در ذهنم پیچید و تکرار 

 شد:رضائی....رضائی.
فامیل اشنا بود چقدر این بو که بابوی خون قاطی شده بود اشنا  چقدر این

بود چقدر اون چهره ی روی تخت اشنا بود.....رضائی؟؟؟؟؟؟چقدر این 
فامیل شبیه فامیل اروینم بود...همزمان با قرارگرفتن دستم روی قلبم که 

 بعدازمدتها اینطور تپش گرفته بود زیرلب گفتم:
 !!!!!!!!(( ))هومن رضائی.....؟؟؟؟؟؟؟!

به محض زمزمه کردن این اسم گویا چیزی در قلبم فروریخت....به زمان 
 حال برگشتم صدای دستگاهها توی سرم 

پیچید به سمت بقیه برگشتم چشمم روی دستگاهها خشک شد ضربان 
داشت ضعیف تر و ضعیف تر میشد خطای سبزرنگ دستگاهها داشتن رفته 

 ط موازی.رفته صافتر میشدن درست مثل چند خ
همه سرگردون سعی داشتن کاری کنن ولی در واقع منتظر پیشنهاد من بودن 

چون دکتر فعلی من بودم و اونا باید طبق گفته های من عمل میکردن 



wWw.Roman4u.iR  866 

 

باقدمهای لرزون خودمو رسوندم روی سرش بادیدن چهره اش که اینبار 
حتی باوجود خون الود بودنشم میتونستم تشخیص بدمش چشمام تار شد 

 باصدای یکی از پرستارا به خودم اومدم:
 خانوم اتشین داریم وقتو تلف میکنیم چکار کنیم؟؟؟؟؟

نگاهمو دوختم بهش باید چیکار میکردم....چشامو بستم تا کمی ارامش 
بدست بیارم صدای یکی از استادام در گوشم پیچید:وقتی روی سر بیمار 

ون و ط نجات دادن جایستادین فقط باید به سالمتیش فکرکنین فقط و فق
حفظ سالمتیش.....به محض بازکردن چشام با صدای ضعیفی 

 گفتم:دستگاه شوک رو اماده کنین.
پرستار با تعجب:خانوم اتشین بیمار اصال در شرایط مناسبی برای شوک 

 دادن نیست.
باصدایی که نمیدونم چرا ولومش باالرفته بود گفتم:نشنیدین چی 

 رو اماده کنین.گفتم؟؟؟؟؟گفتم دستگاه شوک 
دقایقی بعد دستگاه شوک توی دستم بود با دستهایی لرزون دستگاهو روی 
سینه اش گذاشتم بادیدن سینه ی غرق درخونش قلبم لرزید.....دندونامو 

محکم به ل*ب*ا*م فشردم تا بتونم تمرکز کنم.....اولین شوک.....صدا 
..شوک هنوز درفضا میپیچید و خطوط سبز درحال صاف شدن بود...

دوم....خطا داشت صافتر میشد.....شوک سوم....صدا لحظه لحظه بلندتر 
میشد......شوک چهارم و پنجم.....هیچ تغییری نکرد....شوک 

ششم...صدای پرستارا مبنی براینکه خانوم اتشین تالش بی فایده است 
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عالئم حیاطی بیمار برنمیگرده......شوک هفتم.....خطا کامال صاف 
هشتم...اولین قطره ی اشکم بعد از سه سال روی صورتم شد.....شوک 

افتاد تمام بدونم شروع به لرزیدن کرد...زیر لب  به ارومی گفتم:هومن 
التماست میکنم برگرد....شوک نهم........صدا به اوج خودش 

رسید...هومن تو هنوز اروینتو ندیدی باید برگردی......برگرد لعنتی 
اشکام نگاه میکردن.....شوک دهم.....خطوط برگرد.....همه با تعجب به 

دوباره شروع به حرکت کردن و صدا قطع شد.....صدای پرستارا رو 
 شنیدم:خانوم دکتر برگشت...

باناباوری به خطوط سبز خیره شدم.....پرستار:خانوم دکتر حالتون 
 خوبه؟؟؟؟

ه اید دتنها به تکون دادن سرم اکتفا کردم.....مجددا پرستار گفت:پس اگر اما
 شروع کنیم.

 پنس رو به سمتم گرفت با دستای لرزون ازش گرفتم...
چشم دوختم به چهره ی غرق در خونش....تک تک خاطرات خوشی که 

باهم داشتیم در ذهنم زنده شد بعدازاون شبایی که با اشک سرروی بالشت 
گذاشتم روزایی که از درد فریاد میزدم و کسی نبود کمکم کنه زمانیکه به 

دنش احتیاج داشتم زمانیکه التماسش کردم یه فرصت دیگه به زندگیمون بو
 بده.... 

بالفاصله صدای فتوحی در گوشم زنده شد:بیچاره خانوادش خیلی 
بیتابن.....چهره ی نوشین جون و اقاکامیار در ذهنم زنده شد....بعدازاونا 
 ...بالفاصله چهره ی اون دختر لباس عروس به تن جلوی چشمم تداعی شد
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پنس در دستم لرزید ولی قبل از اینکه از دستم بیوفته صدای اروین توی 
 گوشم زنده شد:مامان چرا ارسالن بابا داره من ندارم؟؟؟؟

اروینم بابا میخواست من باید فرصت دیدن پدرواقعیشو برای یک بارم که 
شده بهش میدادم وگرنه در اینده باالخره یه روزی روبه روم میایسته و ازم 

سراغشو میگیره اون موقع باید چی جوابشو بدم....بگم پدرت زیر دستم بود 
حتی تالشمو نکردم که نجاتش بدم؟؟؟؟؟اشکمو با دست پاک کردم 

 بغضمو کنار زدم  پنسو محکم گرفتم......
میگن گاهی اوقات نیرویی به دست میاری که فقط به همون لحظه متعلقه 

 باهمون نیرو خطاب به پرستار گفتم:
 شروع می کنیم.

 قبل اینکه شروع کنم زیر لب گفتم:محکم بشین دلم این دور اخره...... 
. 

دستکشای غرق درخونو از دستم دراوردم بادستمال صورتمو که خیس عرق 
شده بود پاک کردم خطاب به پرستار گفتم:منتقلش کنید به اتاق سی سی 

 یو.
 نباشین...لبخندی زد و گفت:چشم خانوم دکتر....واقعا خسته 

 باصدای پراز ضعفی گفتم:ممنون شماهم خسته نباشی.
فتوحی داشت میرفت اتاق سی سی یو رو اماده کنه صداش زدم:خانوم 

 فتوحی؟؟؟؟
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برگشت سمتم درچهره ی همشون رده هایی از خوشحالی دیده میشد هه 
 خوشحال بودن....باناتوانی گفتم:حالم خوب نیست کمکم میکنین لطفا.

سمتم اومد دستمو گرفت و کمکم کرد بلندبشم:معلومه که نباید  با عجله به
حالتون خوب باشه خانوم دکتر شش ساعت مطلق داخل اتاق عمل بودین 

 اونم بدون هیچ کمکی.
 عمل خانوم راد و اقای صابری چطور بود؟؟؟ -
 هنوز مطمئن نیستم ولی فکرمیکنم موفقیت امیز بوده..... -
 خداروشکر..... -

ه فتوحی که گفت:خانوم دکتراگه مخالفتی ندارین خانواده بیمار درجواب ب
 خیلی بیتابن برین کمی بهشون قوت قلب بدین.

خیلی سریع مخالفت کردم فتوحی تعجب کرد ولی چیزی 
نپرسید......سکوت کردم....به این فکرکردم که شش ساعت تمام مشغول 

ربود و االن تالش برای نجات دادن بیماری بودم که شانس زندگیش صف
 رسیده.. 45تقریبا به 

به محض اینکه ایدا و صابری خودشونو رسوندن به بیمارستان یه بیمار 
اورژانسی دیگه هم اوردن و اونا مجبور شدن برن برای عمل اون و به همین 

خاطر من با یه دنیا خستگی قلبی پراز تنهایی و سختی کشیده برای هزارمین 
 بار تنها موندم.

عمل تموم شده و نتیجه اشم موفقیت امیز بوده هنوز نمیتونم باور  باوجودیکه
کنم چطور تونستم به بیماری که سه تا تیرتوی بدنش بود شوک وارد 
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کنم؟؟؟این تصمیم توی اون لحظه تقریبا دیوانگی محض بود اما همین 
 دیوانگی نجاتش داد.

ه دل برسم و یبدونم روی پاهام سنگینی میکرد ارزو کردم سریعتر به اتاقم 
 سیر گریه......گریه کنم؟؟؟؟؟یعنی بعد

سه سال دوباره شکستم؟؟؟؟پوزخندی زدم پوزخندی که تلخیش خنجر به 
 قلبم زد.

. 
دستامو محکم به شقیقه هام فشاردادم سردرد داشت کورم میکرد باکالفگی 
سرمو محکم توی دستم گرفتم و چندبار جلوعقب رفتم.....اززمانیکه اون 

ل لعنتیو ترک کردم به سردردی گرفتار شدم که تااالن هیچ زمان اتاق عم
 دردشو نکشیدم...

باالخره کم اوردم و از شدت درد اشکام روی صورتم ریختن....چقدر 
 صورت من با این خیسی غریبه است.

لعنت به امروز لعنت به دیشب باید میفهمیدم که این خواب تعبیری داره 
که تعبیر این خواب به معنای دوباره  مطابق واقعیت باید میفهمیدم

شکستنه....باید میفهمیدم که قلب من بخاطر اضطراب تپش نمیگیره چقدر 
احمق بودم که نخواستم قبول کنم نگرانی ایی که توی دلم لونه کرده بود از 

بعد خواب دیشب بود و امروز هرلحظه که به اون اتاق عمل نزدیکتر میشدم 
امروز اصال بیمارستان نمیومدم ای کاش میشد شدیدتر میشد....ای کاش 
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به هشت ساعت قبل برگردم تا همون لحظه به دورترین نقطه ی جهان جایی 
 که هیچکس از این بیمارستان دستش بهم نرسه فرارکنم.

درباز شد و ایدا با چهره ی خوشحالی وارد شد به محض اینکه دروبست با 
؟؟؟همه بیمارستان دارن از هیجان گفت:واااای هستی چیکار کردی دختر

 شاهکار تو صحبت میکنن.
سکوتمو که دید باشادی ادامه داد:میدونی بیرون دارن ازت چی 

میگن؟؟؟میگن خانوم اتشین بیماریو که شانس زندگیش صفربوده نجات 
داده..باورم نمیشه تو چطوری تونستی این عملو با موفقیت انجام 

 ت..بدی.....وااای هستی این یه معجزه اس
 باصدای خش داری گفتم:اروین کجاست؟؟؟

ایدا متعجب از این سردیه رفتار من به سمتم اومد پشت میز 
 ایستادگفت:هستی!!!!چیزی شده؟؟؟؟

نه فقط میخوام برم خونه خستم....اروین کجاست خونه ی  -
 مارالشونه؟؟؟؟تو برو دنبالش من حالم خوب نیست.

بیمارستان باشی وضعیت بیمار  میخوای االن بذاری بری؟؟؟؟باید توی -
 تو همچنان معلق و نیمه ثابته.

تاخواستم چیزی بگم چند ضربه به در زده شد و بعدازچنددقیقه فتوحی وارد 
شد لبخندی زد و گفت:خانوم اتشین خانواده ی رضائی میخوان باهاتون 

 صحبت کنن تا از شرایط بیمارشون باخبر بشن.
 رضائی میدونن پزشک پسرشون منم؟؟؟چشم دوختم به فتوحی:خانواده ی 
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متعجب از این سوال بی موقع گفت:مطمئنا وقتی داشتن اجازه ی عملو 
 امضا میکردن دیدن دیگه.

پوزخندی زدم:نه شک نکن هنوز نمیدونن.....به ارومی گفتم:وگرنه محال 
 بود که اجازه ی عملو امضا کنن.

این خانواده رو روبه فتوحی:درهرحال من فعال شرایط صحبت کردن با 
ندارم بهشون بگید عمل بیمار موفقیت امیز و رضایت بخش بوده ماهرکاری 
که از دستمون برمیومده انجام دادیم بقیه اش به شخص بیمار و انگیزه اش و 

 میزان تالشش برای زنده موندن بستگی داره.
بعدازرفتن فتوحی از جام بلند شدم خیلی سریع مانتومو پوشیدم و کیفمو 

داشتم خواستم به سمت در برم اما قبلش به سمت ایدا که هاج و واج بر
وسط اتاق ایستاده بود برگشتم لبخندتلخی زده و گفتم:چی شده چرا اینقدر 

 متعجبی؟؟؟
سرش رو باالاورد و چشم دوخت به چشمای خسته و بی فروغم با حیرت 

 گفت:خانواده ی رضائی؟؟؟؟اروین رضائی؟؟؟؟
بهم رسوند حاال دقیقا روبه روم ایستاده بود مجدد  باقدمهای بلند خودشو

 زل زد توچشام و گفت:هستی این فقط یه تشابه فامیلیه نه؟؟؟
دستمو گذاشتم روی شونش پوزخندی زده و گفتم:نجات دادن هومن 

رضائی که االن تویه اتاق سی سی یوئه واقعا یه معجزه بود.....یه معجزه از 
فداکاری ایی؟؟؟لبخندی زدم:فداکاری  جنس فداکاری.....میدونی چجور

 مادرانه..
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امروز من داخل اون اتق عمل انگیزه ای داشتم واالتر از انجام 
وظیفم....انگیزه ی امروز من منی که از نظر همه شماها معجزه کردم 

اروینم بود اروینی که خیلی زود متوجه میشه چه تفاوتی با ارسالن و سایر 
 هم سناش داره.

در بودنمو در حقش به اتمام برسونم...اره نجات اون ادم واقعا یه .خواستم ما
 معجزه بود.

دستمو از روی شونش برداشتم و به سمت دراتاق رفتم قبل اینکه در رو ببندم 
 گفتم:معجزه ی مادرانه.

. 
درخونه رو به ارومی باز کردم همه جا در تاریکی و سکوت مطلق فرورفته 

به ساعت انداختم نور مهتاب روش افتاده بود توی همون تاریکی نگاهی 
 نیمه شب. 1:30بود و مشخص میشد

عالمت سوال بزرگی توی ذهنم شکل گرفت...ساعت یک و نیم بود و من 
 االن اومدم خونه؟؟؟تااالن کجا بودم؟؟؟

کیفمو انداختم روی مبل بطری ابو از داخل یخچال برداشتم قبل اینکه به 
روین زدم در خواب عمیقی فرورفته اتاق خودم برم سری به اتاق ا

بود....تاخواستم به اتاقم برم ایدا با نگرانی از داخل اتاقش بیرون اومد با 
دیدنم دستشو روی قل*ب*ش گذاشت تکیه اشو داد به دیوار و گفت:کجا 

 بودی هستی تو که منو نصف عمر کردی....
فا فا.....اکتازکنارش رد شدم تنها به گفتن:حالم خوبه بذار تنها باشم لط

 کردم.
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وارد اتاق شدم درو قفل کردم ظرف قرصامو برداشتم بالفاصله به سمت 
 تراس رفتم و روی صندلی نشستم.

بطری ابو باز کردم پاکت قرصو برداشتم روشو خوندم هردوروزی یک 
 عدد...پوزخندی زدم.

زیر لب همزمان به ازای هرعددی که زمزمه میکردم یه قرص رو از داخل 
 بیرون میاوردم.پاکت 

اولین قرص....اولین حادثه ی تلخ زندگیم؛مرگ پدرومادرم.......دومین 
قرص.....دومین حادثه؛رفتن ایدا و مرگ خاله شیوا...قرص سوم.....سومین 

حادثه؛افسردگی بعدش و مبتال شدن یه چیزی که ازش 
 میترسیدم)عشق(....

رنهایت خوردن قرص چهارم.....افشای راز من...افشای راز هومن و د
مهرطالق داخل شناسنامه ام.....وپنجمین قرص.....حادثه پنجم؛دیدار 

 مجدد هومن درحالیکه تازه داشتم به نبودش عادت میکردم.
هرپنج قرص رو با هم داخل دهانم ریختم و بطری ابو سرکشیدم.....این 

 طعم تلخ مربوط به قرصا بود یا طعم بغض چندسالم؟؟؟
د اتاق شدم چراغ خوابو روشن کردم از داخل کمد زیر ازجام بلند شدم وار

لباسا و داخل چمدون صندوقچمو که هیچکس از وجودش خبرنداشت 
 بیرون کشیدم.
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دستمو از دیوار گرفتم و ازجام بلندشدم روی تخت نشستم موبایلمو 
برداشتم و اهنگیو که این مدت به شدت بهش انس پیدا کرده بودم رو روی 

 گذاشتم.حالت تکرار 
درصندوقچه رو بازکردم درکمتر از یه دقیقه یه بوی اشنا کل اتاقو پرکرد همون 

بویی که امروز داخل اتاق عمل بعد از سه سال استشمام کردم.....ازداخل 
صندوقچه البوم عروسیمو بیرون کشیدم....به محض شنیدن اولین بیت 

مهابا  اهنگ و دیدن اولین عکس اشکام روی صورتم با سرعت و بی
 فروریختن.

هرشــب دل من کارش اینه جلو عکسات میشینه)به عکس چشم 
دوختم....دستمو کشیدم روی چشماش....ل*ب*ا*مو به هم فشردم چقدر 

 من دلم برای این چشما تنگ شده...(
میدونم راهی نیست غیرازتنهایی)با دیدن این دو چشم مشکی تمام شبایی 

 مید رو بیاد اوردم(که در تنهایی زجرکشیدم و کسی نفه
دنیام شده تاریک و تیره داره قلبم میمیره)به یاداوردم که قریب به سه ساله که 

احساساتم قلبم و روحم همگی نابود شدن و تنها چیزی که میتونه دوباره 
 احساساتمو زنده کنه همین یه جفت چشم سیاهه(

و دستماخه امشب باز حس کردم اینجایی)گریم به هق هق خفه تبدیل شد 
روی دهانم گذاشتم و به شدت فشارش دادم اینقدر که طعم تلخ خونو حس 

کردم....بین اشک بغض و هق هق گفتم:باید باور کنم بعد سه سال دوباره 
 دیدمت؟؟؟باید باورکنم بعد سه سال دوباره سرراهم قرارگرفتی؟؟(
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گریه هرشب من شده عادت تنهایی)اخ خدا کاش میمیرم کاش من یه روز 
بدترین شرایط ممکن روی تخت اون بیمارستان بخوابم و هیچ کس نتونه  در

نجاتم بده.....اخ خدا من خسته شدم از این همه غم و دردی که دارم پشت 
 لبخندایی که از زجه زدن سخت تره پنهوونش میکنم( 

عشق تو تو دل من شده باعث رسواییپ وای از تنهایی)مجددچشم دوختم 
نمیدیدمت....ِد اخه لعنتی چرا دست از سرم بهش:ای کاش هیچ وقت 

برنمیداری.... فراق عشقت کم اتیش به وجودم زد و تمام زندگی و باورامو 
تبدیل به خاکستر کرد که خودتم بهش اضافه شدی کم به خاطر فراموش 

کردنت اشک ریختم که دوباره برگشتی میخواستی چیو ثابت کنی؟؟؟اینکه 
 ت کردم؟؟؟(همش تظاهره که میگم فراموش

قلب دیوونه من هنوزم دوست داره.)به این قسمت اهنگ که رسی حس 
کردم قلبم داره ازحرکت می ایسته....سرمو  به تندی تکون دادم:نه 

محاله...چنین چیزی حقیقت نداره من مدتهاست تو یادتو عشقتو و تمام 
خاطراتتو سوزوندم دیگه هومنی در قلب هستی وجود نداره که بخواد 

ت داشتنی وجود داشته باشه یا بهتره بگم دیگه قلبی برای هستی وجود دوس
 نداره که بخواد عشقی داخلش پنهوون شده باشه(

همدم گریه من شب و این درو دیواره وای از تنهایی)هیچ وقت نمیبخشمت 
به خاطر دردایی که به خاطرت متحمل شدم هیچ زمان نمیبخشمت به 

ودم حرف زدم و اشک ریختم و خندیدم خاطر شبایی که از تنهایی با خ
 درست مثل یه دیوونه هیچ زمان نمیبخشمت...(
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شاید دیگه از یادت رفتم دارم از پا میوفتم)د اخه نامرد چطور تونستی اینقدر 
راحت روم خط قرمز بکشی؟؟؟تو هیچ وقت نمیتونی تاوان عذابایی که به 

 خاطرت کشیدمو پس بدی هیچ وقت...(
اروم نمیشه)دستمو گذاشتم روی قلبم....با کالفگی ولی باز قلب من 

گفتم:چته لعنتی چی میخوای از جونم....مگه منو تو سه سال پیش بین 
خودمو یه دیوار بزرگ از جنس سختی نکشیدیم پس چرا بعد سه سال دوباره 

 این دیوارو شکستی؟؟؟( 
همیشه تــنهام غم تو بازدوباره تو دلم پامیذاره توکه رفتی اون میمونه 

)خودت که رفتی چرا خاطراتتم باخودت نبردی چرا هرروز و هرثانیه با 
 دیدن یا شنیدن یه چیز اشنا باید از درون فروبریزم؟؟(

هرکی میبینه منو میگه از دنیا سیره)به لطف تو مدتهاست که لبخندام 
دروغین شده مدتهاست فقط دارم به خاطر اروین زندگی 

ته ببخش که باید بهت یاداوری کنم اروین میکنم.....پوزخندی زدم:الب
 کیه؟؟(

تقصیر چشم تو بود دل من بی تقصیره وای از تنهایی)البوم عکسو محکم 
بستم و پرتش کردم سمت دیگه ی تخت....اون چشمای لعنتی حتی از توی 

عکسم قدرتای فوق العاده ای دارن و من اعتراف میکنم که دربرابرشون 
 خیلی ضعیفم(
 نم دیگه طاقت ندارمخسته خسته م

کاش بدونی عزیزم هنوزم دوست دارم تو واسه من دنیایی.)علی 
 لهراسبی...هرشب(
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بی توجه به در زدنای ممتد ایدا روی تخت دراز کشیدم قبل اینکه چشام 
روی هم بیوفته این سوال از ذهنم گذشت که ایا نجات هومن معجزه ی 

 !!!!!مادرانه بود و یا........معجزه ی عشق؟؟؟؟؟!
باهمون ناتوانی زیرلب زمزمه کردم:معجزه ی مادرانه...ایمان دارم که فقط و 

 فقط معجزه ی مادرانه بوده و بس.
چشام روی هم افتاد و باالخره اروم شدن سرمو بعداز ساعت های طوالنی 

 حس کردم.
 فصل بیست و یکم.

ندی بخچند ضربه به در زدم و وارد شدم زاهدی)رئیس بیمارستان(بادیدنم ل
 زد و بادست اشاره کرد بشینم مطابق گفته اش روی مبل نشستم.

باحفظ لبخندش گفت:خب خانوم دکتر اتشین میبینم دوباره گل کاشتی 
 خانوم.

 ممنون جناب دکتر نظرلطفتونه. - 
لبخندش پررنگتر شد:لطف!!!!!حرفامیزنی به خاطر حرفه ای بودن تو در 

راوازه شده......راستی شنیدم از دیشب کارت اسم بیمارستان اینروزا خیلی پ
 تا ساعتای شش صبح بیهوش بودی چرا؟؟؟؟بخاطرفشار زیادکاری بود؟؟؟

نه بخاطر خوردن پنج تا قرص خیلی قوی باهم بود البته این جواب جوابی 
 بود که در ذهنم دادم نه در واقعیت.

 در حضور دکتر لبخندی زده و گفتم:خیر دکتر کمی ضعیف شده بودم به
 همین دلیل خداروشکر االن مشکلی نیست.
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 خب خداروشکر بگو ببینم وضعیت بیمارت چطوره؟؟؟؟ -
متاسفانه هنوز فرصت نکردم بهش سربزنم ولی پرستار بخش گفت از  -

 دیرزو تا االن تغییری نکرده.
 همینم جای شکر داره حداقل عالئمش رو به انحطاط نرفته. -
 بله خوشبختانه همینطوره. -
بسیارخب دخترم بلندشو برو یه سری به بیمارت بزن اهان راستی یه  -

 صحبت کوتاهم با خانوادش داشته باش بیچاره ها خیلی بیتابن.
لبخند تلخی زدم...لبخند بود یا پوزخند؟؟؟؟نمیدونم...ازجام 

 بلندشدم:چشم جناب زاهدی همینکارو میکنم پس فعال بااجازتون.
 درپناه حق.... -

ار بخش رفتم بادیدنم ازجاش بلندشد لبخندی زد و به سمت پرست
 گفت:بهترین خانوم اتشین؟؟؟

 بله متشکر.....پرونده بیمار اتاق سی سی یو رو لطف کنید. -
چشم حتما.........چندثانیه بعد پرونده ای رو به سمتم گرفت و  -

 گفت:بفرمایید خانوم اتشین.
قدمی بردارم دوباره به  پرونده رو ازش گرفتم رو ازش برگردوندم قبلیکه

 سمتش برگشتم پرسیدم:خانواده ی بیمار داخل راهروی سی سی یو َان؟؟؟
 شونه ای باالانداخت:نمیدونم خانوم اتشین...چرامشکلی وجود داره؟؟؟

 خیر ممنون...به کارتون برسید. -
به سمت سی سی یو رفتم دقایقی بعد پشت دیواری که روبه روش اتاق سی 

شت ایستاده بودم....اون زن خمیده ای که روی صندلی سی یو قرار دا
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نشسته بود نوشین خانوم بود؟؟؟؟؟اون مرد کالفه که داشت از پشت پنجره 
پسرشو نگاه میکرد اقاکامیار بود؟؟؟اون کسیکه سرش رو به دستاش تکیه 
داده بود و پاهاشو تکون میداد کامران بود همون کامران همیشه خندون و 

 ان نداره...اروم؟؟؟نه امک
به خودم که اومدم وسط اتاقم ایستاده بودم....روی مبل نشستم یا بهتره بگم 

 افتادم.
دستمو روی قلبم گذاشتم این قلب توانایی روبه روشدن با اون خانواده رو 

داشت؟؟؟؟این قلب توانایی روبه رو شدن با خاطرات گذشته رو 
اش میتونستم برم مقابل اون داره؟؟؟نه....دیگه نداره...بخدا نداره....ای ک

ادما و دلم قلبم و تمام وجودم نلرزه ای کاش میتونستم برم مقابل اون ادما و 
 اشک دیدمو تار نکنه...

درباز شد ایدا اومدم داخل بادیدنم لبخند بی جونی زد و اومد روی مبل 
مقابلم نشست نگاهش روی پرونده ی دستم خشک شد بعدازچنددقیقه 

 و دیدی؟؟؟گفت:خانواده اش
 سرمو به نشونه ی منفی تکون دادم مجددپرسید:کی میخوای بری ببینیشون.

 نمیدونم....کاش میشد اصال نرم. -
ازجاش بلندشد اومد کنارم نشست دستامو توی دستش گرفت لبخند 

 ارومی زد و گفت:یعنی میخوای از واقعیت فرار کنی؟؟؟
م تم:نه....نمیخواچشم دوختم توی چشای عسلیش با صدای گرفته ای گف

 فرارکنم ولی توانایی روبه روشدن باهاشم
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ندارم.....دارم توی ناتوانی دست و پامیزنم توی تردید....عقلم میگه هستی 
همین امروز همه وسایلتو جمع کن و نه فقط از این بیمارستان بلکه حتی از 

این شهرم فرار کن ولی قلبم میگه برو و با واقعیت زندگیت روبه 
 ....باید به حرف کدومشون گوش کنم ایدا؟؟؟هان کدومشون؟؟؟روشو.

درحال حاضر به حرف هیچکدومشون...االن فقط به مسئولیتت  -
فکرکن...اون بیرون افرادی هستن که صحبت کردن با تو امید از دست 
رفتشونو بهشون برمیگردونه....هستی بیمارتو نیاز به معالجه تو داره نه 

ی دکترا.....االن همون زمانیه که باید چشم روی پرستارای بخش و بقیه 
 عقل و احساست ببندی و فقط به وظیفت برسی....

سرم رو روی شونش گذاشتم ده دقیقه ای هردومون سکوت کردیم 
 بعدازاینکه کمی ارامش بدست اوردم گفتم:

 ایدا....داداش و مارال چیزی از این قضیه میدونن؟؟؟
ت صحبت کنن از دیروز خیلی سراغتو امروز صبح تماس گرفتن باها -

میگرن میدونستم دوست نداری بفهمن چه اشتباهی کردی به همین دلیل 
هرباز به یه طریقی پیچوندمشون ولی نتونستم اصل قضیه رو ازشون مخفی 
کنم وقتی ماجرا رو فهمیدن خواستن بیان بیمارستان ولی من مانعشون شدم 

 رانتن.حتما یک تماس باهاشون بگیر خیلی نگ
 داداش وقتی فهمید چی گفت؟؟؟ -
اولش سکوت کرد ولی بعد گفت بهت بگم فقط سعی کن مثل همیشه  -

 قوی باشی........
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همون لحظه فامیل ایدا رو از میکروفون صدازدن سرمو از روی شونش 
 برداشتم و گفتم:برو دارن صدات میزنن.

خیلی زود تصمیم ازجاش تکون نخورد لبخند ظاهری ایی زده و گفتم:منم 
خودمو میگیرم یکم فرصت میخوام درحد چند ساعت...توبعدازاتمام 

کارت برو خونه شیفتت تموم شده اروینم ازخونه داداش بردار اذیتشون 
 میکنه.

 برو خیالت راحت باشه....
چنددقیقه ای درسکوت فقط بهم خیره شد بعد ب*و*سه ی گرمی روی 

 گونم کاشت خداحافظی کرده و رفت.
عد از رفتن ایدا سرم رو به مبل تکیه دادم و چشامو بستم نیاز داشتم به کمی ب

 سکوت وفکرکردن....به گذشت این چندروز فکرکردم.
درطول این سه روزی که هومن اینجا بستریه اصال خانومشو ندیدم و این 

 باعث تعجب و سوالم شده بود.
م خدا من تونست وقتی به این فکرمیکنم که واقعا بعد از خواست و حکمت

 جون هومنو نجات بدم اونم با اون 
شرایط خیلی متعجب میشم یعنی باورم نمیشه چنین قدرتی دروجودم بوده 

 که تونستم اون کارو انجام بدم.
ندایی از درونم فریاد زد:تو تونستی هومنو نجات بدی بنابراین مطمئن باش 

 ردنا فقط خودتو ضعیفتوانایی روبه روشدن با خانوادشم داری با این فرارک
جلوه میدی......تو ضعیف بودنو اصال خوب بازی نمیکنی از سکانس 
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فیلمایی که میخوای اجراشون کنی این یکیو حذف کن چراکه مطمئن باش 
 از پسش برنمیای.

ازجام بلند شدم داخل اینه نگاهی. به خودم انداختم مثل همیشه ظاهرم 
د ولی این ضعفو جزخودم هیچ خوب بود هرچند پراز ناتوانی و ضعف بو

کس دیگه ای نمی دید.....شاید حق با این ندا بود شاید حق با ایدا بود 
شاید واقعا باید مقابله میکردم هرچند اونا نمیدونستن دلیل من برای فرار 

کردن ترس از یاداوری گذشته نبود بلکه ترس دیگه ای بود ترسی که حتی در 
 هم اوردش.ذهن هم هیچ زمان به زبون نخوا

ظهر  1:30پرونده رو از روی میز برداشتم نگاهی به ساعت انداختم 
بود...خواستم به طرز برخوردم باخانواده ی رضائی فکرکنم ولی خیلی زود 
منصرف شدم و اتاقو ترک کردم چرا که از نظر من بعضی برخوردها باید در 

 لحظه 
 شکل بگیره.

ره بودم باال اوردم با دیدن راهروی سرم رو که تا اون لحظه روی پرونده خم ک
خالی سی سی یو باتعجب نگاهی به اطراف انداختم....نبودن هیچ 

کدومشون نبودن.....نفس عمیقی کشیده و زیر لب زمزمه 
 کردم:خداروشکر.

باپاهایی که میتونستم لرزششونو از درون حس کنم ولی در ظاهر خیلی 
ه خودم که اومدم وسط اتاق استوار بودن به سمت اتاق سی سی یو رفتم ب

 ایستاده و به تختش چشم دوخته بودم.



wWw.Roman4u.iR  884 

 

باناتوانی خودمو به تختش رسوندم وکنارش ایستادم دستمو از لبه ی تختش 
 گرفتم تا زمین نیوفتم.

خیره شدم به چهره اش به چهره ی غرق در سکوت و ارامشش....قلبم 
 باچنان شدتی خودشو به سینه ام میکوبید 

االن ازجاش بیرون میزنه دستمو روش گذاشتم این  که حس میکردم
 بیقراریت برای چیه لعنتی؟؟؟برای این ادم؟؟؟

ادمی که با نامردی تمام تنهات گذاشت و رفت؟؟؟چهره اشو تارمیدیدم 
وای بر من که دوباره اراده ام شکست..... سرازدست دادنت هومن رضائی 

ه ارادم درهم شکست نابود ارادمو محکم کردم حاال سر دوباره دیدنش دوبار
 شد.

به خودم که اومد دستم داشت به سمت دستش میرفت من نیاز داشتم به این 
ارامش شاید نیم سانت مونده بود که دستم روی دستش قرار بگیره درست 

 درهمون لحظه دستی روبه یاداوردم که داخل این دستا قرار گرفت.
؟؟؟اینکارت یه جور سریع دستمو کنارکشیدم داری چیکارمیکنی هستی

خ*ی*ا*ن*ته.....دستمو جلوی دهانم گرفت بغضم اینقدر بزرگ بود که 
حس میکردم گلوم زخم شده دستمو محکم به ل*ب*ا*م فشار دادم که 

بغضم نشکنه چقدر سخته تظاهر کنی فراموش کردی و درست همون لحظه 
متوجه بشی اصال اینطور نیست....چقدر سخته دلت برای گرفتن دست 

کسی بیتابی کنه که متعلق به یه نفردیگست...چقدر سخته با دستای خودت 
جون کسیو نجات بدی که باعث مرگ احساست شد....سرم روباال گرفتم 
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که اشکم سرازیر نشه...اخ خدا چقدر حالم داغونه چقدر خستم چقدر 
 ضعیف و ناتوانم....

سرازیر  شکشونقبل اینکه بغضم بشکنه خیلی زود با چشمایی که باالخره ا
 شده بود مشغول معاینه اش شدم.

هیچ تغییری در وضعیتش بوجود نیومده بود عالئم حیاطیش همچنان 
 ضعیف بود ولی خب همینم جای امیدواری داشت.

اشکامو پاک کردم نفس عمیقی کشیده روی تختش خم شدم و زیر لب 
 گفتم:هومن رضائی سعی کن به هوش بیای

بهوش بیای ادمای زیادی منتظر بهوش یعنی باید و الزمه که 
اومدنتن....پدرت...مادرت....برادرت...همسرت...تمام 

همکارات....باکمی مکث گفتم:و دراخر پسرت.....اره سعی کن بهوش 
 بیای و این افرادو بیشتر از این چشم به راه نذاری.

بدون هیچ حرف دیگه ای پرونده رو برداشتم و به سرعت اتاقو ترک 
.داشتم با قدمهای بلند از اون مکان به معنای واقعی فرارمیکردم کردم...

 که....
یه صدای اشنا شنیدم پاهام قفل شد سرجام ایستادم....نه قدرت برگشتن 

 داشتم و نه رفتن فقط ایستاده بودم.
 برای بار دوم صداشو شنیدم:خانوم پرستار....

شم یه جفت چبه ارومی به سمتش برگشتم برای دقایقی چشمم فقط توی 
میشی رنگ خیره شد......باناباوری دقایقی بهم خیره شد بعد اصوات 
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نامفهمومی از دهانش خارج شد که فکرمیکنم سرجمعشون میشد 
 هستی.؟؟؟!!!

به خودم که اومدم توی اغوشش بودم لرزش شونه هاش نشون از غم توی 
 دلش میداد که درقالب اشک روی صورتش فرومیریخت....دستمو که تا

اون لحظه کنارپام افتاده بود باالاوردم تا روی کمرش بذارم اعتراف میکنم 
دلم داشت پرمیکشید برای این اغوش مادرانه....به محض باالاوردن دستم 

شبی رو به یاداوردم که با لبخندوشادی جواب تبریک  دیگران رو مبنی 
 بارهبرداماد شدنش پاسخ میداد!!!دستم توی هوا خشک شد و کمی بعد دو

کنارم افتاد....نمیدونم چه حس و یاقدرتی باعث شد خیلی سریع خودمو از 
 اغوشش بیرون بکشم...شاید غرور بود...

غروربود؟؟؟؟نمیدونم شایدم کم توقعی و یاحتی تنفربود....ولی شک 
 میدونم اخرین گزینه درست باشه.

 دخودمو از اغوشش بیرون کشیدم با دیدن چشمای اشکیش قلبم فشرده ش
ولی فقط قلبم...درظاهرم هیچ تغییری بودجود نیومد صدای بغض الودشو 

 شنیدم:خوبی عزیزم؟؟؟؟
عزیزم؟؟؟؟من عزیزش بودم؟؟؟خواستم بگم اشتباه گرفتی نوشین جون 

 ولی پشیمون شدم.....هه.
 لبخند تصنعی زده و با لحن سردی گفتم:ممنون شما خوبین؟؟؟

:دلم برات تنگ شده بود دستای سردشو روی صورتم گذاشت و گفت 
 دخترم خیلیم تنگ شده بود.
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پوزخندی زدم پوزخندی که هزارتا معنی داخلش نهفته شده بود.....این زن 
داشت با تک تک جمالتش که همشون دروغه خنجر به قلبم میزد جواب 

 من در برابر این ابراز احساسات فقط یه جمله بود:متشکرم.
ه ولی من خوب میتونستم بفهمم از شاید نمیخواست به روی خودش بیار

این همه سردی متعجب شده کمی ازم فاصله گرفت مجدد پرسید:اقاطاها و 
 مارال جان چطورن؟؟؟خوبن انشاا...؟؟؟

بدون هیچ لبخندی و کامال باجدیت گفتم:بله.....لبخند تمسخرامیزی زده 
 و گفتم:راستش نمیتونم بگم سالم رسوندن چون دروغه ولی خب ممنون از

 اینکه به یادشون بودین.
از این لحن سردی که بوی تظاهرمیداد متنفر بودم ولی تمام دردایی که توی 

این سه سال کشیده بودم به یکباره سرباز کرده بودن و درقالب غرور بی 
تفاوتی سردی و..و...و..جلوه کردن نوشین جون از این طرز برخورد من 

میکرد لحظاتی گذشت تا  حسابی جاخورده بود و در سکوت بهم نگاه
خواستم به بهانه ای از زیر اون نگاه فرار کنم صدای اشنای دیگه ای درگوشم 

 پیچید.....
کاش ناشنوا میبودم تا باشنیدن هریک از این صداها اینقدر زجرنمیکشیدم 

اقاکامیار درست کنارنوشین خانوم ایستاد و زیر لب زمزمه کرد:خودتی 
 هستی؟؟؟

بهش ندادم فقط توی چشای مشکی رنگش خیره شدم  ولی من هیچ پاسخی
 چه کسی میتونست درک کنه که دلم 
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داره برای دیدن دوباره ی صاحب این رنگ چشم وجودمو داغون میکنه 
 چشم ازش گرفتم لبخندی زدم تا بغضم 

 پنهون بشه و گفتم:سالم.
 باناباوری گفت:سالم باباجون خوبی؟؟؟؟

بابا رو از زبون اقاکامیار شنید و نگفت اخ خـــــدا چقدر سخته کلمه ی 
جان چقدر سخته بغض نوشین جونو دید و سکوت کرد......چقدر من االن 

به این دونفر احتیاج داشتم ولی حیف....کاش خدا هیچ زمان چیزی به 
اسم غرور رو نمی افرید......راستی غرور رو خدا افریده 

 بود؟؟؟؟فکرنمیکنم...

 ..اکتفاکردم.تنها به گفتن:ممنون....
تا همین االن که به چشم خودم دیدمت فکرمیکردم پزشک هومن تنها یه  -

شباهت اسمی باتو داره باور نمیکردم خود تو هومن منو نجات داده باشی و 
بتونم دوباره ببینمت....باکمی مکث گفت:من نمیدونم چطور باید ازت 

 تشکر کنم هستی.
ل و گفتم:من فقط وظیفه امو در مقاببا بی تفاوتی در عین بغض لبخندی زده 

بیمارم انجام دادم نیازی به تشکرکردن نیست پ....هنوز حرفم کامل نشده 
 بود که سومین صدای اشناروشنیدم:مطمئنی خانوم دکتر اتشین؟؟؟

قبل اینکه به سمتش برگردم اومد جلوم ایستاد اگه این غرور لعنتی دست از 
 سرم برمیداشت همون لحظه میگفتم:
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لهی فدای خانوم دکترگفتنت بشم خیلی دلم برات تنگ شده داداش ا
کامران.....ولی اینکارو نکردم نمیدونم چرا داشتم اینطور برخورد میکردم 
انگارمیخواستم از این طریق تمام زخما حسرتا و دردای سه سال گذشتمو 

 التیام ببخشم ولی دریغ.
 ابرویی باال انداخته و گفتم:خوبین شما؟؟؟؟

ندی زد و گفت:بعللللله مگه میشه بد باشم....درسته داداشم روی لبخ
تخت بیمارستان خوابیده ولی خب دیدار مجدد شمـــا باعث خوشحالیم 

 شد.
مطمئنم انتظار داشت در جواب این ابراز دلتنگیش حرفی بزنم ولی 

 درسکوت فقط نگاهش بهش کردم....اثارتعجب
یاورد درست مثل پدرومادرش درچهره اش دیده شد ولی به روی خودش ن

 انگارچیزی یادش اومده باشه باعجله گفت:راستی نگفتی؟؟؟
 پرسشگرانه گفتم:چیو؟؟؟

همینکه به پدرجون گفتی نجات جون هومن جزووظایفت بوده نگفتی  -
 مطمئنی یانه؟؟؟

پوزخند صداداری زدم:شک نکنید...)جالبیش اینجا بود هرچقدر من 
 اصال به روی خودشون نمیاوردن(...رسمی صحبت میکردم اونا 

 اقاکامیار گفت:درچی؟؟؟
لبخندی زده و گفتم:دراینکه پسرشما هم مثل هزارتابیماری که درماه به این 

بیمارستان میارن....چشم دوختم به کامران:ونجات جونش جزوظیفه 
 انسانی وکاری انگیزه ی دیگه ای نمیتونه داشته باشه.
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جددا خودم گفتم:عذرمیخوام من باید به سایر قبل اینکه اونا چیزی بگن م
بیمارا هم سربزنم....قبلش بابت اینکه تا االن نتونستم درمورد شرایط 
بیمارتون بهتون توضیحی ارائه بدم عذرمیخوام این مدت خیلی حال 

 مساعدی نداشتم.
درمورد شرایط بیمارتون هم باید بگم نگران نباشید تا به االن همه چیز 

دس ما بوده و ایشون در شرایط نرمال قرار دارن بقیه اش به درست طبق ح
مقاومت خودشون برای برگشتن و ادامه دادن زندگشون بستگی داره و فعال 

 دلیلی برای نگرانی وجود نداره.....اگه توضیح دیگه ای الزمه من درخدمتم.
همون لحظه از میکروفون اسممو صدازدن لبخندی زده و گفتم:من شرمندم 

 سوال دیگه ای داشتین تشریف بیارین اتاقم....بااجازتون.اگه 
باقدمهای بلند از اون مکان فرار کردم تا لحظه ی اخر سنگینی نگاه 

متعجبشونو حس کردم.....بعد از سرزدن به یکی دیگه از بیمارا به سرعت 
خودمو به اتاقم رسوندم.....حس تنفر رو به خوبی نسبت به خودم تجربه 

تم باور کنم تونستم با کسایی که نقش خانواده ی دوممو داشتن کردم نمیتونس
اینطور سرد و رسمی برخورد کنم....ندایی از درونم فریاد زد:خودت که 

داری میگی نقش خانوادتو داشتن دیگه مدتهاست که توی این خانواده 
 جایی برای تو وجود نداره و یکی دیگه جایگزینت شده.

نگار خنجر بزرگی رو درست فروکردن توی با فکرکردن به این موضوع ا
قلبم.....همون قسمتیش که داشت برای اغوش مادرانه و شونه های پدرانه و 
شوخیهای برادرانه ی کامران بیتابی میکرد.....سرم رو به مبل تکیه دادم و به 
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فردا و فرداها فکرکردم به اینکه باید در قالب یه بازیگر فروبرم که گذشتشو 
ه و االن میخواد باکسایی که باعث نابودی گذشتش شدن مقابله فراموش کرد

کنه و باغرورش زخمشون بزنه.....ندایی از درونم فریاد زد:ایا واقعا اونا 
 باعث نابودی گذشتت شدن؟؟؟؟

ولی من حتی به این ندا هم توجهی نکردم نوشدارویی پیداکرده بودم که 
کهنه ام باشه و میخواستم فکرمیکردم میتونه التیام بخش زخمای عمیق و 

فقط برای بدست اوردن اون نوشدارو مبارزه کنم و اعتراف میکنم که اون 
نوشدارو چیزی نبود جز غرورم....غروری که جریحه دار شده بود درست 

جلوی تک تک اعضای همین خانواده و من میخواستم از اعماق همین 
 ال مهم نیست.خانواده دوباره بدستش بیارم...حاال هرچقدر سخت اص

. 
داخل اتاقم نشسته و مشغول مطالعه پرونده یکی از بیمارا بودم...سرم رو 

 پرونده بود باچشم داشتم مطالب داخل 
پرونده رو میخوندم ولی ذهنم جای دیگه ای سیر میکرد.....داشتم به دیروز 

و پریروز فکرمیکردم روزایی که هستی داخلشون زندگی نکرده بود بلکه 
فاوتی از هستی بازیگر نقش اولشون بود...ازپریروز که بعد از شخصیت مت

سه سال دوباره خانواده رضائی رو دیدم انگاری یه کوه بزرگ جلوی چشامو 
گرفته و مانع میشه دردتوی دل نوشین خانومو ببینم بعدازکلی فکرکردن به 

این نتیجه رسیدم که حس انتقام جویی داخل وجودم برای اولین بار جوونه 
زده و من به هیچ عنوان خودمو به خاطر این حس مواخذه نمیکنم چراکه 
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حق خودم میدونم بخوام تک تک اون افرادو توی دردایی که در طی این 
 سالها کشیدم سهیم و شریک کنم.

به دیروز فکرکردم دیروزی که درست مثل روز قبلش رفتارم با اون خانواده 
که مثل غریبه ها به فامیل صداشون سرد و غیردوستانه بود....اینقدر سرد 

میزدم اینقدر سرد که نوشین خانوم چندین بار لب باز کرد که چیزی بگه 
 ولی اقاکامیار با نگاهش مانع شد.

باصدای ضرباتی که به در خورد رشته افکارم پاره شد بدونیکه سرمو از روی 
 پرونده باالبیارم گفتم:بفرمایید.

بسته شدن در رو شنیدم سرم رو باالاوردم صدای بازشدن و بعدازلحظاتی 
ولی برخالف تصورم به جای پرستاری که باید برای گرفتن پرونده میومد 

 نوشین خانوم داخل اتاق ایستاده و بهم چشم دوخته بود.
ازجام بلند شدم ازپشت میز بیرون اومدم لبخندی زده و 

 اره؟؟؟د گفتم:شمایید؟؟؟فکرمیکردم پرستاره...بفرمایید مشکلی وجود
 باصدای گرفته ای گفت:میتونم بشینم؟

 بادست به صندلی اشاره کرده و گفتم:البته بفرمایید..
باقدمهای لرزان به سمت صندلی رفت و روش نشست منم به سبب احترام  

 پشت میز نرفته و روبه روش روی 
 صندلی نشستم.

دل بچند دقیقه ای از نشستنمون گذشته بود ولی هیچ حرفی بینمون ردو
 نشده بود لبخندتصنعی ای زده و گفتم:
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خانوم رضائی من در خدمتم بفرمایید................دردل به خودم 
پوزخندی زدم از تلفظ خانوم رضائی به جای مامان،نوشین جون و یا حتی 

 نوشین خانوم.
نگاهشو دوخت تو چشام،چشاش پرازدلخوری بود بعدازدقایقی باالخره 

 نوم رضائی؟؟؟سکوتو شکست و گفت:خا
 پوزخندی زد:این یعنی اینکه منم باید به تو بگم خانوم اتشین؟؟؟

نگاهمو دوختم تو چشاش درنهایت خونسردی گفتم:به نظر شما غیراز 
 اینه؟؟؟

چی داری میگی هستی معلومه که غیراز اینه معلومه که اشتباه  -
 محضه...من از کی برای تو شدم خانوم رضائی؟؟

همون زمانی که باخوشحالی تو چشم عروست نگاه کردی در ذهن گفتم از 
و هستی بدبختی رو که داشت جون میدادو فراموش کردی همون زمان 

 شدی خانوم رضائی...
خونسردانه گفتم:اینجا محل کار منه من در محل کارم با همه رسمی 

 برخورد میکنم.
 قبال چنین قانونی برات صدق نمیکرد وهر... -

بال....متوجه هستین که خودتونم دارین از زمان گذشته بین حرفش اومدم:ق
 استفاده میکنین؟؟؟

حق باشماست قبال من در محل کارم چنین قانونی رو نداشتم قبال درمحل 
کارم خیلی صمیمی و گرم با اشنایان و دوستانم برخورد میکردم ولی اون 

 مربوط به گذشتست نه االن.
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 ونم باورت کنم هستی تو واقعا عوضباناباوری سرشو تکون داد و گفت:نمیت
 شدی...

لبخندی زدم لبخندی پرازدرد:یه امر خیلی طبیعیه انسان با گذشت زمان 
 خیلی تغییرمیکنه....بعدازکمی مکث گفتم:

ولی ازاونجایی که هنوز این عادتم که دوست ندارم کسی ازم دلخور باشه 
 عوض نشده ازتون عذرمیخوام اگه باعث 

و یک سوالم ازتون دارم......چشم دوختم داخل چشاش ناراحتیتون شدم 
خم شدم به سمت جلو:توقع دارین من به جز خانوم رضائی چی صداتون 

 بزنم؟؟؟
 سکوت کرد ابرویی باالانداخته و مجدد گفتم:سوالم جوابی نداره؟؟؟

 یعنی باور کنم که خودت جواب سوالتو نمیدونی؟؟؟ -
 و گفتم:اره باور کنید...باورکنید که کسیتکیه امو دادم به مبل پوزخندی زده 

که جلوی شما نشسته هستی نیست بلکه خانوم اتشینه کسی که جلوی 
شمانشسته هستی سابق نیست بلکه دکتریه که پسرتونو نجات داده تنها وجه 

اشتراک بین منو شماهم فقط همینه اینکه بیمار من کسی که وظیفم بوده 
 بدم فرزند شماست فقط و فقط همین.شنیدین وظیفم بوده جونشو نجات 

بالفاصله گفت:دروغ میگی...پورخندی زد و ادامه داد:ببخشید خانوم 
 دکتــراتشیــن که اینقدر صریح حرف میزنم ولی یقین دارم که دروغ میگی.

 اونوقت میتونم بپرسم چرا به چنین باور و یقینی رسیدین؟؟؟ -
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کرد:دلیلش اون حلقه ایه  مجدد پوزخندی زدبا دستش به دست چپم اشاره
که توی دستته.....تو عوض نشدی فقط سعی داری تظاهر کنی که عوض 

 شدی.
بلندمشغول خندیدن شدم خنده ای که باگذشت این سالها دیگه خیلی 

 خوب میتونم بفهمم یه جور تیک عصبیه بعد
از دقایقی به حالت طبیعی برگشته و گفتم:عذرمیخوام ولی حرفی که زدید 

جای خنده داشت....نگین که به خاطر یه انگشتر به این نتیجه واقعا 
رسیدین که من همون هستیه سه سال پیشم که شما میشناختینش.....این 
حلقه فقط یه شی ء بی ارزشه کافیه شما اراده کنین تا همین االن بدمش 

بهتون.)اعتراف میکنم بزرگترین دروغ عمرمو گفتم درواقع از اولی که نوشین 
 اومده هرحرفی زدم دروغ بوده(....جون 

درحالیکه میتونستم دلخوری شدید توام با نگرانی رو ازتوچشاش به وضوح 
بخونم گفت:نه فقط به خاطر یه انگشتر نبود به خاطر قلبته قلبی که هنوزم 

میتونم مهربونیشو حس کنم تو اصال عوض نشدی فقط سعی داری تنهائیاتو 
ی کنی میخوای دردایی رو که کشیدی پشت پرده ای از جنس غرور مخف

اینطوری التیام ببخشی ولی نمیدونی این راهش نیست اینطوری نه تنها 
 درمان نمیشی بلکه به دردات اضافه تر میشه اینطوری تنهاتر میشی.

میون حرفش اومدم:برام مهم نیست.....دیگه مهم نیست....خداروشکر 
یام اینه که باتنهایی کنار ب توی این چندسال چیزی که خیلی خوب یادگرفتم

برای من دیگه مدتهاست نه نظر دیگران مهمه......بعدازکمی مکث گفتم:و 
 نه حتی خودشون.
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تعجب رو توی چشماش دیدم یک دقیقه ای در سکوت بهم خیره شد بعد 
ازجاش بلند شدسری به نشونه ی تاسف تکون داد و گفت:فکرنمیکردم هیچ 

ـو ببینم هستی....برای من هستی اتشین زمان چنین چهره ای رو از تـ
همیشه کسی بود که حسم نسبت بهش یه حس ناب مادری بود....برای من 

هستی اتشین یه انسان متفاوت بود کسی که در عین ناراحتی سعی میکرد 
لبخند بزنه و غمو از خودش نه بلکه از دل عزیزاش دور کنه.....من ایمان 

د ولی هیچوقت اولین دیدارمون رو بعد از داشتم که بازهم تو رو خواهم دی
 یک مدت طوالنی به این شکل تصورنکرده

بودم.....برام مهم نیست که تو چی میگی ولی من نه تنها االن بلکه هیچ  
 زمان دیگه هم باور نمیکنم کسی که 

همیشه دعام پشت سرش بوده و بدرقه ی راهش اینقدر بیرحم و بی تفاوت 
 اینو میگم ولی شده باشه....ببخش که 

 از ته قلبم اعتراف میکنم که برات متاسفم واقعا برات متاسفم هستی...
پشتشو کرد بهم و به سمت در رفت قبلیکه دروباز کنه ازجام بلندشدم و 

 گفتم:متاسفین؟؟؟؟؟
به سمتم برگشت پوزخندی زده و گفتم:برای کی متاسفین برای من؟؟؟؟هه 

 جالبه.
راه کی بوده؟؟؟؟بادست به خودم اشاره  دعاتون این همه سال بدرقه

 کردم:بدرقه ی راه من؟؟؟خنده داره...مضحکه.
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باچندقدم بلندخودمو رسوندم به جلوش:هیچ زمان برای من احساس 
تاسف نداشته باشین سعی کنید این اخرین بارتون باشه که میاین مقابل من 

و ازهستی گذشته حرف میزنین.....میدونین چرا؟؟؟؟چون هستی ایی که 
شما میشناختینش مدتهاست که مرده مدتهاست که نابود شده....میدونین 

این نابودی شد؟؟؟پسرشما...همونی که بادستای خودم جونشو کی باعث 
بهش برگردوندم.....فکرکردین اسونه برای نجات دادن جون کسی بجنگی 

 که باعث 
مرگ روح و احساس خودت شده.....کسی که امروز روبه روی شما ایستاده 

تنها یه مرده ی متحرکه...یه ربات کسی که فقط داره نفس میکشه کسی که 
یچ انگیزه ای داره روزا و شباشو میگذرونه...کسی که اینقدر خودشو بی ه

 توی کار غرق کرده که مبادا به گذشته اش برگرده.....
من نمیدونم شما تا بحال تونستی حتی یه روزتو بدون لبخند و شادی 

بگذرونی یا نه ولی من مدتهاست که ل*ب*ا*م با خنده ی واقعی غریبه 
و بیروح شده و خاک گرفته....نه شما و نه من است مدتهاست قلبم سرد 

هیچ کدوم نمیتونیم اون یکیو درک کنیم چون نه شما و نه من در موقعیت 
طرف مقابل قرار نگرفتیم...چون نه شما شاهد شبایی بودی که من با گریه 

به خواب میرفتم و نه من سختی هایی که شما کشیدین رو دیدم پس 
وقع ابراز اشنایی و دوستی نداشته باشین بلکه خواهش میکنم ازم نه تنها ت

دیگه حتی ازم توقع خوب بودنم نداشته باشین.....اتفاقی که سه سال پیش 
برای من افتاد و اتفاقات بعدش که شما حتی از یکیشم خبر نداری خیلی 
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چیزارو ازم گرفت من توی این سه سال دردایی کشیدم که امیدوارم دشمنمم 
 روبه روی شما االن ایستاده تنها یه هدف نکشه......هستی که

داره و اون اینه که تاوان بغض سه سالشو از مصوبش بگیره.....بنابراین ازتون 
خواهش میکنم االن که از این اتاق رفتین بیرون سه سال گذشته و دوسال 
قبلشو کامال از ذهنتون بیرون کرده و فرمت کنین خواهش میکنم فراموش 

ی به اسم هستی اتشین میشناختین......کمی مکث کرده کنین که روزی فرد
و سپس گفتم:درست مثل من.....وازاین به بعداگه وارد این اتاق میشین لطفا 

فقط و فقط برای پرسیدن درمورد شرایط بیمارتون باشه نه چیز دیگه 
ای.چون بین من شما و تمام خانواده ی شما مدتهاست که دیگه هیچ وجه 

اره زنجیر اشنایی من و شما سه سال پیش بریده شد و اشتراکی وجود ند
 دیگه هیچوقتم به هم جوش نمیخوره.....

چشم دوختم بهش قطره ی اشکشو قبل اینکه روی صورتش بیوفته گرفت 
قلبم اتیش گرفت ولی سکوت کردم اینقدر طوالنی که چشم ازم گرفت و 

 اتاقو ترک کرد.
خ خدا دارم اتیش روی زمین نشستم دستم به سمت قلبم رفت ا

میگیرم.......اخ خدا دارم دیوونه میشم کی میخوای تمومش کنی خدایا من 
همون روزایی که تنهاوبیکس بودم رو به این روزا ترجیح میدم تنهائیمو بهم 

 برگردون....
خدایــــــا تنهائیمو بهم برگردون دلم ارامشی میخواد از جنس خودت دلم 

واب بدون بیداری....خدایا دلم برای اروینم یه خواب طوالنی میخواد یه خ
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تنگ شده ولی اینروزا حتی میترسم بهش نگاه کنم چراکه بادیدن چشماش 
دوباره اختیار قلبمو از دست میدم....خدایا چرا صدامو نمیشنوی چرا پناه 

 قلب بی پناهم نمیشی خدا؟؟؟؟
ظه که دستمو روی چشمام گذاشته و زیر لب زمزمه کردم:کاش میشد ان لح

دلم از ادمها گرفته و چشم هایم بارانی است،خدا از اسمان پایین بیاید و در 
اغوشم بگیرد و ارام در گوشم زمزمه کند:بیا بریم اینجا ادمها اذییت 

 میکنند...
 کاش میشد.

  . 
اروینوازب*غ*ل فتوحی گرفتم لبخندی زده وگفتم:ممنون خانوم فتوحی 

 بیارم بیمارستانروزایی که مجبور میشم اروینو 
 شما خیلی به زحمت میوفتین. 

فتوحی هم به تبعیت از من لبخندی زده و گفت:به هیچ عنوان خانوم اتشین 
 ماشاا....اروین جون اینقدر خواستنیه که از بودن در کنارش لذت میبرم...

 اروین لبخندشیرینی زد و گفت:مرسی مریم جون.
فت:بااجازتون خانوم اتشین ب*و*سه ای روی گونش کاشت بعدرو به من گ

 سربزنم.300من برم به بیمار اتاق
 سری تکون داده و گفتم:بفرمایید راحت باشید.

به سمت اتاقم رفتم باشنیدن صدای توکلی)پرستار بخش(به سمتش 
 برگشتم:خانوم اتشین یه خانوم و اقایی داخل اتاقتون منتظرتونن.

 درچه مورد؟؟؟ -
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 بیمارشون باهاتون صحبت کنن.گفتن میخوان درمورد شرایط  -
 بسیار خب ممنون. -
 اگه الزمه من اروینو پیش خودم نگه دارم تا شما کارتون تموم بشه. -

 لبخندی زدم:نه ممنون میبرمش پیش خودم میذارم کنارم بشینه....
 پس بااجازتون.. -

ب*و*سه ای روی گونه ی اروین کاشتم:اقااروین پسرم میخوایم بریم داخل 
ن بایه خانوم واقای درمورد بیمارش صحبت کنم قشنگ کنارمن اتاق م

 میشینی صحبتم نمیکنی خب؟؟
 چشم مامانی. -

ب*و*سه ی دیگه ای روی گونش کاشتم و وارد اتاق شدم باتعجب دیدم 
 اتاق کامال خالیه.

اروین کمی به اطراف نگاه کرد و گفت:مامان پس کو اون خانوم و اقاهه که 
 گفتی؟

مامان جون مطمئنا کار براشون پیش اومده رفتن....لبخندی نمیدونم  -
بهش زدم و گفتم:مامانی تا یک ساعت کارخاصی نداره دوست داری باهم 

 نقاشی بکشیم.
لبخند عمیقی زد و سرشو با ذوق تکون داد:اروین دوباره زبونتو موش 

 کوچولو خورد مامان جون.
 انی زبون دارم...زبونشو بیرون اورد و نشونم داد بعدگفت:نه مام
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خندمو کنترل کردم به پشت سربرگشتم که درو ببندم که چشمام چهارتا 
 شد..

کامران درست پشت سرم ایستاده بود و با تعجب داشت به اروین نگاه 
میکرد.....تازه عقلم شروع به کار کرد و فهمیدم چه حماقتی کردم تازه به یاد 

ستان دور نگه میداشتم ازدرون اوردم که باید مدتی اروینو از محیط بیمار
 شروع به لرزیدن کردم خدایا کمکم کن چیکار کنم؟؟؟؟

باصدای پرازناباوری و تعجب کامران به خودم اومدم:زن دا....چی...خانوم 
 دکتر....این؟؟؟

مجدددرسکوت بهم خیره شد بی توجه به جمله ی اولش که هنوزم کامال 
اش اروینو محکم در اغوش گرفتم عادت نکرده بود نباید به من بگه زن داد

قبل از اینکه بتونم چیزی بگم در کامال باز شد و نوشین خانوم و اقاکامیار 
وارد شدن تازه فهمیدم منظور توکلی از اون خانوم و اقا کی بوده.....هردو به 

محض ورود به اتاق با تعجب به ما خیره شدن نوشین خانوم رو به کامران 
 چیکارمیکنی؟؟؟؟گفت:کامران تو اینجا 

اما کامران به هیچکس و هیچ چیز نگاه نمیکرد جز اروین.......اروین روبه 
 من کرده و گفت:مامانی این اقاهه چرا

 اینقدر به من نگاه میکنه؟؟؟
درکمتر از کسری از ثانیه چشمای نوشین خانوم و اقاکامیارم زوم شد روی 

نم چقدر در اون حالت من و اروین....یک دقیقه دو دقیقه یک ساعت نمیدو
موندم فقط زمانی به خودم اومدم که نوشین خانوم درحالیکه به اروین چشم 

 دوخته بود گفت:هستی این پسر؟؟؟؟؟بچه ی خودته؟؟؟؟؟؟
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به طور ناخوداگاه گره ی انگشتامو دور بدن اروین محکمتر کردم باید 
ید م نباچیکارکنم چرا ذهنم ازکار افتاده؟؟؟باید خونسردیمو حفظ میکرد

میذاشتم این خانواده پی به این ماجرا ببرن وگرنه ازشون بعید نیست بچمو 
 …ازم بگیرن....حتی فکرکردن به این ماجرا تمام وجودمو به لرز انداخت
همون لحظه در باز شدوایدا با لبخند وارد شد با دیدن ما خیلی سریع 

 لبخندش جمع شد اروین بجاش با خوشحالی
  ومدی؟؟؟؟گفت:خاله ایدا ا 

ایدا مثل اینکه فهمید این سه چه کسانی هستن برای همین با تعجب و 
نگرانی نگاهشو بین من و سپس اروین ردوبدل کرد میزان تعجب موجود در 
نگاه حاضرین بیشتر شد بیچاره ها با خودشون میگن توی این سه سال چه 

ن محیط دور کنه همه اتفاق افتاده....با نگاهم از ایدا خواستم اروینو از ای
ایدا با لبخند و به ظاهر خونسردی روبه اون سه سالمی داد و بعد به سمت 

 .من اومد:اروین جون خاله بیا بریم بیرون تا مامان به کارش برسه

از درون فریاد زدم ایدا منم با خودت ببر من توانایی موندن در این محیطو 
 ندارم ولی ایدا نشنید یعنی مطمئنم شنید 

اری ازش برنمیومد و درواقع ایدا دوست داشت که من با واقعیت ولی ک
 روبه رو بشم.

به خودم که اومدم ایدا رفته بود به سختی لبخندی زده و گفتم:عذرمیخوام 
                                            من کاری دارم باید بهش رسیدگی کنم خودمم خدمتتون میرسم.                                                                  
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به سمت در رفتم هنوز دوقدم بیشتر برنداشته بودم که صدای اقا کامیار 
 باعث شد سرجام ثابت بمونم.

 اقاکامیار:هستی؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
ازحرکت ایستادم ولی به سمت عقب برنگشتم بعدازچند ثانیه مجدد 

 صداشو شنیدم:میشه برگردی؟؟؟
داشتم فریاد بزنم و بگم نه ولی پاهام بدون اختیار و اراده خودم به دوست 

 سمت اونا عقب گرد کردن....
چشم دوخت توچشام و با صدایی که هنوزم ناباوری توش موج میزد 

 گفت:تو ازدواج کردی و هنوز حلقه ی هومن توی دستته؟؟؟؟
میکنم تو اورننوشین خانوم:محاله چنین چیزی هرگز نمیتونه اتفاق بیوفته...ب

 هیچوقت بتونی چنین کاری کنی؟؟؟
پوزخندی زده و گفتم:توی این دنیای بزرگ هیچ چیزی متوجهید میگم هیچ 

 چیزی غیرقابل وقوع نیست و....
کامران مانع شد حرفمو ادامه بدم و گفت:یعنی منظورت اینه که حدس بابا 

 درسته؟؟؟؟
اینکار یعنی شونه ای باالانداختم باتعجب ادامه داد:میدونی 

 خ*ی*ا*ن*ت؟؟؟؟
خنده بلندی سردادم باتعجب بهم نگاه میکردن از بین این جمع سه نفره تنها 

اقاکامیار میتونست تشخیص بده که پشت این خنده عمیق عصبی چه 
 بغضی پنهوونه.....
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باصدای نوشین خانوم سعی کردم کنترلمو بدست بیارم و به حرفش گوش 
 بسپارم:هستی لطفا جواب بده....خواهش 

 میکنم بگو که...
 میون حرفش اومدم:چیو میخواین بدونین نوشین جون؟؟؟؟

به محض اتمام جملم توی نگاهش پراز بهت شد لعنتی از دهنم پرید نباید 
 حوصله ی رسمی حرف زدن نداشتم. بهش میگفتم نوشین جون ولی بهتر

نوشین خانوم اینقدردربهت وشک قرار گرفته بود که بی توجه به سوتی من 
گفت:میخوام بدونم که ایا واقعا حقیقت داره ازدواج کردی و از شوهرت یه 

 بچه هم داری؟؟؟؟
 پوزخندی زدم:شما چطور فکرمیکنین؟؟؟؟

ایی که من میشناختم به نظر من محاله....میدونی چرا؟؟؟چون هستی  -
 اهل خ*ی*ا*ن*ت کردن در ذهن به شوهرش نبود اهل...

مجدد میون حرفش اومدم:هستی ایی که شما مشناختین این ادم روبه 
روتون نیست قبال هم بهتون گفتم اون هستی مرد تموم شد من فاتحه اشو 
خوندم شماهم اگه مایلین بخونین.....بااجازه..گفتم کار دارم اگه سوالی 

 درمورد شرایط بیمارتون دارین بعدا خودم میام خدمتتون.
هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که مجدد صدای اقاکامیار روشنیدم:راست 
میگه نوشین هستی ایی که ما میشناختیم هیچ وقت اینقدر کینه ای و انتقام 
جو نبود.....پوزخند صداداری زد:حق با خانوم دکتر اتشینه اون هستی مثل 
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که واقعا تموم شده و باید قید دوباره دیدنشو بزنیم......نگاهشو دوخت به این
 چشمام:فقط یه سوال.....انتقام اینقدرشیرینه؟

پوزخندی باصدای بلندتری نسبت به دفعات قبل زدم ابروهامو باالانداخته و 
 گفتم:انتقام؟؟؟؟؟ازکی؟؟؟

 از گذشته ات....از انسانهای زندگی گذشته ات.... -
تباه میکنین یه نفر به من گفته گذشته هایت راببخش چون انها همچون اش -

کفشهای کودکی......بقیشو میدونین دیگه خودتون نیازی نمیبینم 
بگم....اینی که روبه روی شماست شکل جدیدی از هستیه خوشبختانه یا 

 بدبختانه 
من هستیم با کمال عذرخواهی هیچ تمایلیم نسبت به اینکه کسی از این 

 شخیتم خوشش بیاد ندارم.
بالفاصله گفت:چه شخصیت ازاردهنده ای....میتونم بپرسم چی باعث این 

 تغییرشخصیت عمیق و گسترده شده؟؟؟
غرورو کنارزدم این بغض لعنتی امروز باید شکسته میشد این حرفای نگفته 

 ازاردهنده باید امروز به زبون اورده
میرسید گفتم:تمایل دارین میشد با لحنی که همچنان استوار به نظر 

 بشنوین؟؟؟پس خوب گوش بدین... 
زندگی ادماش و بالهایی که سرم اورده باعث شکل گیری این شخصیت 

شده.....اگه هستی اتشین کسی که تنها گ*ن*ا*هش عاشق شدن بود امروز 
 یه این انسان ازادهنده تبدیل شده مصوبش پسرشمائه....شنیدین پسرشما.
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ی اتشین روبه روی شما ایستادم و اینقدر راحت درکمال اگه امروز من،هست
 بی ادبی باهاتون صحبت میکنم دلیلش 

قلبیه که اتیش گرفته و بازهم دلیل سوختگیش پسرشمائه.....اگه امروز من 
میترسم برم خونه داداشم تنها کسی که برام مونده دلیلش اینه که مبادا از 

بشم چرا که با هرکلمه صحبت  پسرشما ازم بپرسه و من مجبور به توضیح
 کردن درباره ی اون ادم وجود خودم داغون میشه.

به جرات میگم که من در شکل گیری این شخصیت جدید هیچ نقشی  
 نداشتم بلکه تک تک شماها باعثش شدین.

شمایی که توی هرجلسه از جلسات رواشناسی بهم میگفتی دوست داشتن 
چیزه پس با عشق به دنیا نگاه کن ولی تنها شرط برای به سرانجام رسیدن هر

زمانی که پسرخودت داشت به خاطر یه پنهون کاری متوجهین میگم پنهون 
کاری نه دروغ داشت مواخذه و محاکمم میکرد سکوت کردین و با این 

سکوتتون من فهمیدم که دوست داشتن تنها راه به سرانجام رسیدن هرچیزی 
سرانجام رسیدن زندگی میشه توی  نیست.....پوزخندی زدم:بلکه مانع به

این دنیا دروغ خ*ی*ا*ن*ت دورویی ستم خیلی بیشتر از دوست داشتن 
 عمل میکنن.

لبخند تلخی زدم:ولی خب برای اطمینان خیالتون میگم که نگرانین من با 
فکرکردن به پسرتون باعث به گ*ن*ا*ه الوده شدن اون شدم میگم خیر 

یکبار و برای اخرین بار ازدواج کردم و هیچ حدستون کامال اشتباهه من تنها 
مرد دیگه ای داخل زندگیم نیست که با در دست داشتن این حلقه بهش 
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خ*ی*ا*ن*ت کرده باشم ولی مثل اینکه این حلقه و بودنش در دست من 
برای شما سوء تفاهمات زیادی بوجود اورده به همین علت میخوام بهتون 

سر شما نه به گذشتم و نه حتی به هیچیک از بگم من نه به این حلقه نه به پ
 شما و اطرافیانم جز یک نفر وابستگی ندارم.

دستمو باالاوردم و به حلقم اشاره کردم:این حلقه ام تنها به یه دلیل توی 
 دستمه.....اینکه هرروز هرساعت و هر

لحظه بهم یاداوری کنه نشونه ی عشق محبت فداکاری و وفاداری چیزی 
 یست....متوجه شدین؟؟؟ههجز تنهایی ن

من چی دارم میگم؟؟؟یادم شده بود نباید از کسی بخوام درکم کنه و متوجه  
 حرفام بشه...

صدای کامران رو شنیدم:پس اون پسر که مامان صدات میکرد؟؟؟نگاهشو 
 دوخت بهم:کی بود؟؟؟

لبخندتمسخرامیزی زدم:وا این چه سوالیه اصوال فقط بچه ی ادم مامان 
 ه دیگه غیرازاین مگه چیز دیگه ای هم میتونه باشه؟؟؟صداش میکن

 اقاکامیار:پس یعنی؟؟
باچندقدم خودمو رسوندم به نزدیک نوشین خانوم و اقاکامیار نگاهمو 

 بینشون ردوبدل کردم و درهمون حال گفتم:
اون پسر اروین رضائی فرزند هومن رضائیه.....پوزخندی زدم:البته....این 

شناسنامش ثبت شده و به نظر من جز دروغ محض چیزدیگه چیزیه که توی 
 ای نیست...اون پسرهیچوقت پدری نداشته...نداره....و نخواهد داشت.....

 نوشین خانوم باالخره لب باز کرد و گفت:منظورت چیه؟؟؟
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منظورم واضحه پسرمن االن سه سالشه وچند ماه دیگه میره توی  -
رسال تونستم بدون نیاز به پدرش چهارسال همونطور که در طی این چها

 بزرگش کنم از این به بعدم میتونم.
 کامران:و اگه خودش نخواد؟؟؟؟

 باتعجب نگاهمو دوختم بهش:یعنی چی خودش نخواد؟؟؟
 یعنی اگه خودش حس کنه به پدرش نیاز داره چی؟؟؟ -

پوزخندی زدم کنترلمو از دست داده و گفتم:بعید نیست یعنی از نسل مرد 
زی هیچ وقت بعید نیست توی خون تک تک شما مردا بی وفایی چنین چی

بیش از هرویتامین و کلسیم دیگه ای وجود داره ولی خب اون بچه قراره با 
 تربیت من بزرگ بشه و من نمیذارم هیچ زمان چنین اتفاقی بیوفته...

با ناباوری چشم دوخت بهم،حق داشت من حتی خودمم از خودم انتظار 
نداشتم ولی دیگه دست خودم نبود نگاه اخرو بهشون چنین برخوردیو 

انداخته و گفتم:ازتون خواهش میکنم دیگه هیچوقت به نیتی جزصحبت 
 درمورد بیمارتون وارد این اتاق نشین خواهش میکنم.....بااجازتون.

باقدمهای بلندازاتاق بیرون اومدم با سرعت خودمو به ایدا رسوندم بی توجه 
اروینو از اغوشش بیرون کشیده و با سرعتی که به به نگرانی و سواالش 

 دویدن شبیه بود از بیمارستان خارج شدم و سوار ماشین شدم.
مقصد کجا بود؟؟؟جایی که بتونم کمی ارامش کسب کنم....پاهام 

خودشون به خوبی چنین مسیریو میشناختن پس اختیارو به دست اونا دادم 
 و بی هیچ حرفی مشغول روندن شدم.
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. 
ین بدوبدوکنان به سمت ارسالن رفت داداش و مارال هردو ب*و*سه ای ارو

 روی گونش کاشتن وبعد هردو خنده کنان راهیه اتاق شد.
مارال لبخندی زد و به منی که هنوز سرپا ایستاده بودم گفت:خوبی 

 عزیزم؟؟چه عجب خانوم راه گم کردین؟؟؟
 جون دلم؟؟؟ -مارال؟؟؟؟!!!!! -

هش:میشه فقط برای یه روز برگردیم به دوران نگاه پراشکمو دوختم ب
بچگیمون.....دلم برای خنده های بی دغدغه امون تنگ شده دوست دارم 

برای یه روزم که شده بتونم دوباره مثل ارسالن و اروین فقط 
 بخندم......میشه؟؟؟

لبخند تلخی زدم:چی دارم میگم من؟؟؟باز فراموش کردم که تو همیشه بهم 
ع بین باشم....چشم دوختم تو چشاش:ولی تقصیر من نیست میگی باید واق

 تحمل این همه هیجان به یکباره یکم مافوق کنترل و تحملمه.
نگاهمو به چشای داداش دوختم لبخند پردردی زده و گفتم:دلم برات تنگ 

شده بود داداش...خیلی تنگ شده بود ولی یه چیزی مانعم میشد بیام 
دادم:داداش یادته بهم گفتی هروقت احساس اینجا.....باکمی مکث ادامه 

 خطر کردم بهت بگم؟؟؟یادته؟؟
 باصدای به شدت گرفته ای گفت:اره یادمه.

داداش من االن تو خطرم،تو خطر یاداوری،تو خطر از دست دادن اروین  -
 توروخدا کمکم کن......اشکام به ارومی
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روی صورتم راه گرفتن:داداش من کینه جو نیستم من از انتقام بدم میاد ولی  
 اقاکامیار امروز زل زد تو چشامو 

گفت ازکی تا بحال اینقدر کینه جو شدی؟؟؟بهم گفت چه شخصیت 
 ازاردهنده ای داری...اقاکامیار اشتباه میکنه داداش مگه نه؟؟؟

بودم سرمو روی شونش  به خودم که اومدم توی اغوش امن داداش طاها
گذاشتم درکمتر از یه دقیقه سرشونه ی پیراهنش از اشکام خیس شد دستاشو 

به شدت دورکمرم فشار داد و گفت:این دستا هستی تا اخر دنیا تا ته تهش 
پشتته اینبار نمیذارم کسی بهت اسیبی برسونه اینبار سکوت نمیکنم فقط تو 

ال از ته دل برامون بخند اینبار من اروم باش تو فقط یه بار دیگه بعد سه س
نمیذارم به تنهایی با مشکالتت دست و پنجه نرم کنی اینبار من به کسی 

 اجازه ی اذیت کردنتو نمیدم.
بادستاش صورتمو گرفت و گفت:کافیه اراده کنی تا همین االن ببرمت جایی 

ون شکه دست هیچ کدوم از این ادما بهت نرسه.....ولی هستی با اینکار تو ن
دادی کم اوردی با اینکار نشون میدی قدرت مقابله نداری و فرار رو بر قرار 

 ترجیح دادی.
لبخندتلخی زدم که بی شباهت که به گریه نبود ازش فاصله گرفته وبه 

سختی گفتم:واقعیت همینه داداش.....واقعیت اینه که من واقعا کم اوردم 
واقعا حس کردم که کم  شنیدی؟؟؟بعداز این همه مشکل توی این چند روز

 اوردم.



 911 انیتر از گر انیگر

دستامو اوردم باال و ادامه دادم:با این دستا داداش من خودم به تنهایی 
اشکامو پاک کردم با این دستا جلوی چشمامو گرفتم تا داشته های دیگران و 

نداشته های خودمو نبینم و حسرت بخورم....با همین دستا اروینمو بزرگ 
ب کارکردم که اروینم احساس کمبود نداشته کردم با همین دستا هرروز تا ش

باشه.....اشکام شدت گرفتن:و با همین دستا من جون پدر اروینو نجات 
 دادم......تحمل این درد از توان من خارجه......

روی زمین نشستم داداشم جلوم زانو زد مارال با بغض نگام 
 قدرمیکرد...گفتم:داداش وضعیت جسمی هومن تغییری نکرده ولی این

 امیدوارکننده هست که بتونم بگم دیریازود به هوش میاد.
التماس وارانه نگاه اشکیمو دوختم تو چشای پرازدردش:داداش هومن 

رضائی به هوش بیاد بفهمه یه پسرداره که چند ماه دیگه میشه چهارساله چه 
 عکس العملی ازخودش نشون میده؟؟؟

نگیره.......داداش هومن گریم به هق هق تبدیل شد:داداش بچمو ازم 
رضائی پلیسه یه پلیس سرشناس کلی پارتی داره کافیه اراده کنه تا کمتر از یه 

 ماه بتونه بچمو ازم جدا کنه.....
سرمو توی دستام مخفی کردم و با صدای بغض الودی گفتم:داداش من 
بدون اروینم میمیرم اینبار دیگه واقعا میمیرم.....توروخدا نذار بچمو ازم 

بگیره...داداش خانوادش فهمیدن بچه از هومنه به محضی که به هوش بیاد 
بهش میگن داداش هومن از من خوشش نمیاد محض اذیت کردنمم که 

 شده سعی میکنه اروینو ازم جدا کنه تورو خدا نذار این اتفاق بیوفته....
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اشک میریختم و حرفایی رو میگفتم که از ته دل بهشون ایمان نداشتم ولی 
قال با حقیقت جور درمیومد...درسته که حتی دراون لحظه هم دوست ع

نداشتم باورکنم هومن ازمن متنفره و به همین خاطر دوهفته از طالقمون 
نگذشته مجدد ازدواج کرد اما این چیزی بود که عقلم قبولش داشت و من 

اینقدر از این حس تنفر میترسیدم که برای اولین بار از کشورم متنفر 
....چرا که توی این کشور اینقدر قانونای ناعادالنه وجود داره که شدم.

من،منی که یه مادرم باید از همین االن بترسم که پدربچم به هوش بیاد و به 
راحتی بتونه اونو ازم بگیره...پوزخندی به افکارم زدم این در برابر ظلمایی که 

 به واسطه قانون در حق زنای این جامعه میشه هیچه هیچ.
اون روز من در اغوش داداش اشک ریختم و ارامش کسب کردم ازهمون 

لحظه تصمیم گرفتم کفش اهنی پام کنم و تا اخر مسیری که داخلش قرار 
گرفتم پیش برم....تصمیم گرفتم در قالب همین هستی دروغین به اخر این 

م و نجاده برسم و امیدوار بودم که بتونم باموفقیت این جاده رو به انتها برسو
ایمان داشتم که برای رسیدن به انتهای این جاده اینبار دیگه دست به 

 هرکاری خواهم زد.
 دوهفته بعد

بی توجه به انبوه پرستارا و همراهان بیمارا که دورم ایستاده بودن کامال 
 محکم و استوار روبه مرد روبه روم که هیچ 

اطی م به من چه ارتببویی از ادب نبره بود با اخم گفتم:یعنی چی اقای محتر
 داره که تغییری در شرایط بیمارشما بوجود نمیاد. 



 913 انیتر از گر انیگر

مردغریبه:به تو ربطی نداره؟؟؟؟پس به کی ربط داره...بابا مردم برادر من 
شیش ماهه که روی اون تخت خوابیده و تنها حرفی که شما توی این شیش 

شماها ماه به ما تحویل دادی اینه که همه چیز به خودش بستگی داره پس 
توی این بیمارستان براچی پول میگیرین؟؟؟؟فکرکردین مردم پول مفت 

 دارن بدن شماها بخورین که عرضه ی انجام هیچ کاریم ندارین؟؟؟
مثل خودش کمی صدامو باالبرده و گفتم:اوال اقای نسبتا محترم صداتونو 
 وبیارین پایین اینجا ملک خصوصیتون نیست اینطور داد میزنین بیمارستانه 

جزبیمارشما کلی بیماردیگه توش بسترین....ثانیا نگران نباشین نه من و نه 
هیچ یک از همکارام مونده ی پول شمانیستیم و خداروشکر هممون 

دستمون به دهنمون میرسه.....ثالثا مثل اینکه شما پزشک رو با رمال و 
زه ججادوگر اشتباه گرفتین ویا فکرکردین من استغفرا...خدام و میتونم مع

 کنم و بیمارشما
 رونجات بدم یا جادوگرم که جادو کنم و بیمارتون به هوش بیاد؟؟؟؟

 نخیر شماها از این عرضه ها ندارین. -
کنترلمو از دست دادم بدروزیو برای جدال انتخاب کرده بود:حرف دهنتو 
بفهم جناب فکرکردی دیگران یادندارن مثل شما توهین کنن......سری از 

ش تکون دادم:من واقعا متاسفم تک تک مسئولین این روی تاسف برا
بیمارستان شش ماه تمامه که دارن نهایت تالششونو میکنن تا برادر شما رو 

به زندگی برگردونن و حاال شما اینطوری ازشون تشکر میکنی.....روبه 
پرستار بخش گفتم:خانوم فتوحی پرونده های بیمار ایشون رو منتقل کنین به 
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ن دیگه هر هزینه ایم که تا بحال به بیمارستان پرداخت کردن رو یه بیمارستا
 بهشون برگردونین من خودم به شخصه تمام هزینه ها رو پرداخت میکنم.

باصدایی که بلندتر از قبل شده بود گفت:پولت ارزونی خودت من صدقه 
نخواستم ازت ولی شک نکن که برادرمو همین امروز منتقل میکنم و 

ه ساعت دیگه اینجا بمونه چون بعداز این ماجرا احتمال نمیذارم حتی ی
 میدم حتی

اگه بهبودی هم قرار باشه در وضعش اتفاق بیوفته شخص شما مانع 
 بشی......ولی بدون راضی نیستم امیدوارم دو

 برابر پولی که به ناحق از من رفته تو جیبت رو از دست بدی.
 ده بودم اونم جلوی اینبغض داشت خفم میکرد هیچوقت اینقدر تحقیر نش

 همه ادم با ناباوری نگاش کرده و گفتم:
من یه پزشکم جناب یه پزشک تمام زندگیشو میذاره تا زندگی بیمارشو 

 نجات بده برادرشماهم یکی ازهمین بیمارا
خداروشکر نهایت تالشمو برای نجات دادنش به کار بردم و پیش وجدانم 

ر طول سابقه ی کارم شمااولین شرمنده نیستم و مجددا خداروشکر که د
کسی بودی که ازم ناراضی بودی که البته برام اصال مهم نیست و مهم اینه 
که خودم میدونم از هیچ تالشی برای کمک به برادرتون دریغ نکردم ولی 

خب شما مطمئن باش یه جایی توی زندگی چوب این تهمتی که بهم زدی 
ما هنوز هیچ پولی به من نرسیده رو خواهی خورد و یه چیز دیگه از جانب ش

ولی مطمئن باش اگرم برسه در جا میریزم داخل چاه....به سمت فتوحی 



 915 انیتر از گر انیگر

برگشتم:خانوم فتوحی کارای انتقال برادر ایشونو انجام بدین وهرچه زودتر 
منتقلش کنید تا بیشتر از این تک تک ما و بیمارستان متهم به کم کاری و 

 پول مفت خوردن نشدیم.
 انوم دکتر.چشم خ - 

بدون هیچ حرف دیگه ای به سمت اتاقم رفتم به سرعت وارد اتاق شدم با 
دستام محکم جلوی دهانمو گرفتم داشتم خفه میشدم تحمل این همه 
تحقیر و توهین اونم توی این شرایط اصال کاراسونی نبود....باناتوانی 

شدم به  ددرتاریکی روی مبل نشستم سرمو به پشت مبل تکیه دادم ازجام بلن
سمت میزم رفتم هنذفریمو از داخل کشوش برداشتم و به گوشیم زدم به 

کرده و سعی  playسمت مبل برگشتم و روش نشستم اهنگ مورد عالقمو 
کردم ذهنمو اروم و متمرکز کنم اگه االن کمی اروم نمیشدم معلوم نبود چه 

 اتفاقی بیوفته.
م خودنمایی میکرد به دستام چشم دوختم حلقم به خوبی توی دست چپ

این حلقه از یک هفته بعداز بدنیا اومدن اروین هیچ زمان بجز وقتایی که 
حمام میرفتم و از این قبیل موارد از دستم خارج 

نشده....استداللم؟؟؟استداللم این بود که نباید به اینده ی اروینم 
خ*ی*ا*ن*ت کنم و دلمو دوباره ببازم هرچند چنین چیزی محال بود..من 

امال با این جمله ای که میگن یه دل و هزار دلدار مخالفم به نظر من انسان ک
مگه میشه توی دلی که عشق کسی .یه دل داره و فقط و فقط یه معشوق

 پادرونش گذاشته دوست داشتن کس دیگه ای هم جابگیره....
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بغض لعنتی با هربیت اهنگ بزرگتر و زجردهنده تر میشد....بغضی که طی 
قدر رشدش زیادشده بود که بعضی اوقات واقعا مانع نفس دوهفته این

کشیدنم میشد...وقتی به این فکرمیکنم که دوهفته از زندگیمو در رفت و امد 
به بیمارستانی گذروندم که هومن توش بستریه واقعا متعجب میشم که 

 چطور تونستم با چنین قضیه ای کنار بیام.
نم تا دعا کرده و ارامش تازگیا هروقت دست به سمت اسمون بلندمیک

بدست بیارم ناخوداگاه اسم هومن رضائیم به زبونم میاد و ازش از خدا 
درمان شدن و دوباره برگشتن رو طلب میکنم....و در طی این دوهفته تنها 
تغییری که در شرایطش بوجود اومد این بود که چندروز پیش برای دومین 

ر چه کسی میتونه درک کنه که د بار تا مرز مرگ پیش رفت و دوباره برگشت و
 لحظه لحظه ی اون روز منم جون دادم.

دست کشیدم به صورتم...خیس بود این یعنی بازم اشک و 
گریه......صورتمو خشک کردم به صورت غیرارادی از جام بلند شدم و 

ونیم صبح بود و به همین  4ازاتاق خارج شدم شب کار بودم ساعت حدودا 
خلوت بود به خودم که اومدم در کمال تعجب و  خاطر بیمارستان خیلی

ناباوری داخل اتاق سی سی یو بودم.....وسط اتاق ایستاده بودم و قدرت 
 تکون خوردن نداشتم.

اهنگ برای بار دوم از اول شروع شد.....باقدمهای لرزون خودمو به تختش 
 رسوندم.



 917 انیتر از گر انیگر

....زیر لب کنار هر قطره ی اشکم هزار خاطره دفنه....)اشکام شدت گرفتن.
 به ارومی گفتم:کجابودی هومن؟؟؟

کجا بودی که ببینی هستی که یه زمانی میگفتی تمام زندگیته چقدر در 
نبودت زجر کشید؟؟؟چطور تونستی اینقدر راحت رشته ی این عشقو پاره 

 کنی؟؟؟چطور تونستی درحالیکه این همه خاطره با هم ساخته بودیم؟(
یک قرنه...)سه سال گذشته....من سه ساله  اینقدر خاطره داریم که گویی قد

از دیدن این چهره محروم بودم ولی در طی این سه سال اینقدر توی ذهنم 
پررنگ بودی که گویا روبه روم قرار داری....سه سال از زندگیمو با خاطرات 

 تو گذروندم میدونی این یعنی چی؟؟؟(
ض گنده خیلی گلوم میسوزه از عشقت عشقی که مث زهره...)هومن یه بغ

بزرگ سرراه گلومو گرفته و نمیذاره نفس بکشم قصد جونمو کرده بلندشو و 
با این حالت بزرگترش نکن...هومن من دیگه هیچ وقت ازت عشق نمیخوام 

چون طعم عشقتو چشیدم اعتراف میکنم شیرین بود ولی تلخی فراق خیلی 
وباره لندشی و دبیشتر از شیرینیه وصالش بود...من االن فقط ازت میخوام ب

 سالمتیتو بدست بیاری(
ولی بی عشق تو هردم خنده بالبهای من قهره...)تو باید بلند شی چون 

میخوام تاوان این همه خنده های دروغینی که به خاطر دریغ کردن عشقت 
روی ل*ب*ا*م کاشتیو ازت بگیرم......گریم شدت گرفت بالفاصله 

غرور و استوار روبه روم بایست من کی گفتم:نه دروغه...تو بلندشو دوباره با 
 باشم بخوام ازتو انتقام بگیرم؟؟؟(
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درسته بامنی اما به این بودن نیازارم...)چشم دوختم به دستاش...خدایا فقط 
 همین یه بار،همین یه بار چشماتو ببند و نبین...(

تو که حتی باچشماتم نمیگی اه دوست دارم...)دستمو روی دستش گذاشتم 
بود ولی نمیدونم چرا وقتی دستمو روش گذاشتم حس کردم  دستش سرد

گرمترین جای دنیاست.....کاش زودتر به هوش بیای تا بتونم یه بار دیگه 
رنگ چشاتو ببینم یه بار دیگه بتونم توی مهتاب شب چشات گم بشم...فقط 

 یه بار(
اگه گفتی دوست دارم فقط بازی لبهات بود...)ل*ب*ا*مو به هم فشردم 

و به یاداوردم که بهش گفتم دوست داشتنت دروغ بوده و اون با روزی
سکوتش تایید کرد.... قطره ی اشکم روی دستش افتاد...حس کردم دستم 

 لرزید...
هومن تو باید بلندشی باید بلندبشیو محبتی که ازنظر من خالصانه و دیگران 

به دروغ نصیبم کردیو شیرینیش خیلی لذت بخش بودو نصیب افراد 
نوادت کنی....باید بلند شی خانومت منتظرته....یا گفتن این جمله گویا خا

خنجر به قلبم فروکردن لبخند پردردی زده و ادامه دادم:هومن باید بلندشی و 
با لبخند جلوی چشم من و برای اینکه بهم ثابت کنی فراموشم کردی دست 

 خانومتو جلوی چشمم توی دست بگیری...(
 شسته توی چشمات... وگرنه رنگ خودخواهی ن

هرچی عشقه توی دنیامن میخواستم مال ماشه...)هومن کاش میتونستی 
درک کنی که من میتونم باعشقی که نسبت بهت دارم دوتامونو خوشبخت 
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کنم.....عشق و دوست داشتن من نسبت به تو اینقدر زیاد بود که برای 
 هردومون کافی باشه ولی افسوس و صدافسوس(

 نذاشتی بینمون غصه نباشه....اماتوهیچ وقت 
 فکرمیکردم بایه ب*و*سه باتوهمخونه میمونم...

نمیدونستم نمیشه آخه بی تونمیتونم....)هومن من سه ساله دارم تظاهر 
میکنم تو رو خاطراتتو و تمام محبتاتو فراموش کردم ولی این دروغه زمانی 

هوش بیای ولی فهمیدم دروغه که فهمیدم با وجود اینکه ارزوی قلبیمه به 
ترسم دارم...ترس اینکه به هوش بیای و دوباره با چشمات عشق گذشتمو 

که سعی کردم توی قلب سوخته ام دفنش کنم دوباره زنده کنی....که اگه 
 زنده بشه دیگه از بین بردنش از توان من خارجه(

گله میکنم من ازتوازتوکه اینقدربی رحمی...)هومن باتمام نامردیا و ی 
 ه درحقم کردی ازت خواهش میرحمی ک

کنم بلند شو تا حداقل در حق یه نفردیگه مردانگی رو به اتمام 
برسونی...اون بیرون کلی ادم منتظرتن...لبخندی زده و گفتم:از وقتی تورو 

اوردن اینجا بیمارستان ما تحت کنترل همکارات قرار گرفته کلی پلیس 
باید بلندشی و از این انتظار  روزانه میان و اوضاع جسمیتو میپرسن....هومن

 راحتشون کنی...(
هزاربارمردم ازعشقت،توکه هیچ وقت نمیفهمی...)هومن فکرنکن گفتن این 
حرفا اینکه ازت میخوام به هوش بیای تا درکنار یه نفر دیگه کسی که دوسش 

داری خوشبخت بشی کاراسونیه...نه...من با کلمه کلمه این حرفا دارم از 
م ولی این خصلت عشقه...یه عاشق جز ارزوی خوشبختی درون فرومیریز
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معشوقش کار دیگه ای نمیتونه بکنه..هومن تو به هوش بیا من قسم میخورم 
اینبار واقعا فراموشت کنم تو فقط به هوش بیا قسمت میدم زودتر تمومش 

کن این دردیو که دارم به خاطر دیدن این حال و روزت تحمل میکنم زودتر 
بیو که دارم به خاطر دیدن هرروزه پدرومادرت میکشم به تمومش کن عذا

هوش بیا و تمومش کن ترسیو که از زمانیکه اینجا بستری شدی توی قلبم 
لونه کرده که مبادا با همسرت روبه رو بشم همسری که نمیدونم چرا بعداز 

گذر این همه مدت حتی یه بارم به دیدنت نیومده....البته شایدم اومده و من 
 مش که اگه اینطوره خداروشکر میکنم.(ندید

 گله میکنم من ازتوازتوکه اینقدربی رحمی.
 هزاربارمردم ازعشقت،توکه هیچ وقت نمیفهمی....)محسن یاحقی...ِگله(

اهنگ تموم شد و دوباره از اول شروع به خوندن کرد بغضم اینقدر زیاد بود 
نارش بمونم و و حرفام اینقدر طوالنی که میخواستم تمام شبو همینجا ک

اشک بریزم ولی نمیشد....اگه یکی از اعضای خانوادش یا پرستارا به طور 
 اتفاقی میومد داخل اتاق هرچه رشتم پنبه میشد.

فشارارومی به دستش وارد کردم و قبل اینکه دوباره اشکام که به سختی 
 جلوشونو بگیرم راه بیوفتن بهش پشت کرده و خواستم ازاتاق خارج بشم.

ایستادم با ناباوری نگاهمو به دستام دوختم.....ضربان قلبم رفت  سرجام
باال....ایمان دارم که وقتی دستشو فشردم دستش تکون خورد.....به سمتش 

برگشتم به محض برگشتنم صدای بسیار اروم و ضعیفی در فضا 
 پیچید:آ.....آب.
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دستامو جلوی صورتم گرفتم باورم نمیشد بادوقدم خودمو به کنارش 
سوندم پلکاش داشت تکون میخورد ل*ب*ا*شم همینطور.....خدایا یعنی ر

 باور کنم؟؟؟؟باورکنم که به هوش اومده؟؟؟ 
خیلی اروم چشاشو باز کرد مثل کسی که نور چشاشو اذیت میکنه چشاشو 

 ریز کرد و باهمون ضعف مجدد گفت:
 آ...ب.

..کنترلمو .لبخند روی ل*ب*م نشسته بود یه لبخند خیلیییی خیلییی عمیق.
 از دست داده بودم نمیدونستم باید چیکارکنم.

مثل دیوونه ها میخندیدم با قدمهایی که بی شباهت به دویدن نبود از اتاق 
خارج شدم.....)میگم دیوونه شده بودم برا همینه بیماری که بعد تقریبا 

چهارهفته یا میشه گفت یه ماه تازه بهوش اومده رو ول کردم ازاتاق اومدم 
 یرون(ب

با عجله از اتاق خارج شدم نوشین خانوم،اقاکامیار و کامران داشتن از اخر 
سالن میومدن با دیدن عجله و هیجان من هرسه با ترس بهم خیره شدن 

لبخند ارومی زدم و خودمو بهشون رسوندم اون لحظه هیچی برام مهم نبود 
مد این بود که نه غرور و نه هیچ چیز دیگه تنها کاری که از دستم بر می او

 خودمو کنترل کنم و نرم تو ب*غ*ل نوشین جون.
اقاکامیار که بادیدن عجله من هول شده بود گفت:چی شده هستی اتفاقی 

 افتاده؟؟؟
بالحنی که شادی توش موج میزد گفتم:به هوش اومد پدرجون...باالخره به 

 هوش اومد.
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زد اشک لبخند میدرکمتر از یه دقیقه اشکای نوشین جون راه گرفت درمیون 
و خداروشکر میکرد اقاکامیار لبخنداز روی ل*ب*ش جدانمیشد و اونم 
مدام خداروشکر میکرد و کامرانم که انگار دنیا رو بهش داده بودن....اون 
لحظه خودمم اینقدر شاد بودم که برام مهم نبود بعداز گفتن پدرجون چه 

زی میداد بوی لبخندی روی لب اقاکامیار نشست لبخندی که بوی پیرو
 درست حدس زدن...

 خیلی سریع به سمت اتاق دکترزاهدی رفتم تا بهش خبربدم...
ودرکمتر از سه دقیقه به همراه زاهدی و چند دکتر دیگه از دکترای بخش به 

 سمت اتاق سی سی یو حرکت کردیم.
از درون داشتم از شدت خوشحالی به معنای واقعی دیوونه 

یو شنیدم:خانوم اتشین این همه شادی برا چیه میشدم....صدای خندون زاهد
دختر؟؟؟ماشاا...تواینقدر با تجربه ای که تا حاال هزار بار از این موفقیتا 

 داشتی.
قدمام کند شد این جمله ی دکتر مثل پتک خورد تو سرم و باعث شد به 

 خودم بیام من داشتم چیکارمیکردم؟؟؟
نیست هومن اینبار چشاش االن اگه وارد این اتاق بشم دیگه مثل قبل 

 بازه....منو میبینه و میشناسه...اگه حرفی زنه که جلوی دکترا.....ایستادم.
حس کردم تمام بیمارستان داره دور سرم میچرخه....بعدازمدتها درد بدیو 

زیر معده ام حس کردم دستمو از دیوار گرفتم دکتر با نگرانی به سمتم اومد و 
 گفت:چی شدی یه دفعه ای؟؟؟
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لبم داشت توی سینه بیتابی میکرد والتماس وارانه ازم میخواست برم توی ق
اون اتاق اما عقلم مانعم میشد لبخند بی جونی زده و گفتم:جناب دکتر من 
فکرمیکنم افت فشارم این روزا خیلی تشدید شده زیاد حالم مساعد نیست 

 مشکلی نداره من نیام؟؟؟
کمال ....منتظر بودم بگه باید بیای تا بااین بیمار بیمارتوئه خانوم اتشین... -

میل برم ولی لبخندی زد و گفت:بسیار خب کمی استراحت کن من و اقای 
اسفندیاری فعال شرایطشو بررسی میکنم اما چکاپ اصلیو خودت باید 

 انجام بدی سعی کن خیلی زود بهش سربزنی.
.....با سری تکون دادم نمیدونم با چه توانی خودمو به اتاقم رسوندم..

اخرین توانم رفتم پشت میزم...دستامو تکیه دادم به میز به محض بستن 
چشام اشکام روی صورتم سرازیر شد...روی صندلی نشستم دستامو قاب 

 صورتم کرده
و به ارومی اشک ریختم تا اروم بشم نمیدونم چقدر گذشت فقط وقتی به 

نگاهی بندازم خودم اومدم تلفنم داشت زنگ میخورد بدونیکه به مخاطب 
 جواب دادم....

صدای مردانه و ارامبخش مهرداد در گوشی پیچید:الو.....سالم هستی 
 خانووووم خوبی؟؟؟

سکوت کردم....بعدازکمی مکث مجدد گفت:هستی؟؟؟صدامو 
 میشنوی؟؟؟

 باصدایی که تابلو بود به خاطر گریه گرفته گفتم:سالم....
 :چیزی شده هستی؟؟؟بالفاصله بعداز شنیدن صدام با نگرانی گفت
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 پوزخندی زدم به سختی با صدای بغض الودی گفتم:نـه....چیزی نشده!!!
یعنی چی؟؟؟پس این صدای بغض الود برای چیه؟؟؟هستی چت  -

 شده؟؟؟
لبخندتلخی زدم بی توجه به سواالش گفتم:چیزی نشده.....فقط یکم بیشتر 

 .انم خستم....از توانم چیزی شده.....چیزی نشده فقط یکم بیشتر از تو
پوزخندی صداداری زدم:چیزی نشده ولی انگار واقعا خیلی چیزا شده....نه 

 داداش؟؟؟
باصدای کالفه ای گفت:یعنی چی هستی چرا اینقدر مبهم صحبت 

 میکنی؟؟؟تورو خدا بگو چی شده؟؟؟
بغضم شکست و صدای هق هق اروم و خفه ام در تلفن پیچید اهی کشیده 

رم از هر دردی که درمانش زمانه....زمانی که دق میده و گفتم:بیزارم....بیزا
تا بگذره.....وقتیم میگذره دوباره یه درد دیگه سرراهت قرار میده و اینطوری 

میشه که دائما تو باید منتظر گذر زمان باشی و سرنوشت منتظر زدن ضربه 
 های بعدی به تو. 

هومن ترکم کرد کمی مکث کرده و مجدد گفتم:یادته مهرداد...یادته وقتی 
 چی بهم گفتی؟؟؟گفتی گذرزمان همه چیو

درست میکنه منم گذاشتم زمان بگذره تا شاید همه چی درست 
 بشه......گریم شدت گرفت:ولی درست نشد بدتر شد.

 مگه چی شده؟؟؟ -
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تموم اشکایی رو که به خاطر رفتنش ریختم دارم به خاطر دوباره برگشتن و  -
 وم میشه این بازیه لعنتی؟؟؟دیدنش میریزم....پس کی تم

سکوت کرد معلوم بود حسابی تعجب کرده بعدازچند دقیقه 
 گفت:هستی.....هستی تو هومنو دیدی

باصدای خش داری گفتم:اره دیدمش....بعد سه سال.....باورت نمیشه 
 مهرداد هنوزم همون هومنه حتی یه ذره هم تغییر نکرده.....

 کی دیدیش؟؟؟؟اون اومد سراغت؟؟؟-
پوزخندی زدم پوزخندی باصدای خیلی بلند و بعد خنده کوتاهی کردم:نکنه 

فکرکردی خودش با پاها و خواست خودش اومده ببینتم؟؟؟؟اره؟؟؟؟هه 
اشتباه متوجه شدی هومنی که من سه سال پیش ازش جدا شدم هیچ عالقه 

ای به من و دیدن مجددم نداره.....به عنوان یک بیمار اوردنش بیمارستان 
....خیلی حالش خراب بود سه تا تیر خورده بود....بعداز حدود یک ماه ما

امروز به هوش اومد.......با دستم اشکامو که قصد توقف نداشتن پاک 
 کردم:مهرداد من میترسم....

 باصدای پرازتعجب و ناباوری گفت:از چی میترسی؟؟؟
ه داره هومن به هوش اومده اگه حالش خوب بشه و بفهمه یه پسر سه سال -

من چیکارکنم؟؟اگه بخواد به خاطر لجبازی با من بچمو ازم بگیره من 
چیکار کنم ها؟؟نکنه واقعا بتونه بچمو ازم جدا کنه....وای مهرداد من بدون 

 اروین
میمیرم....من بدون اروین نمیتونم به زندگی ادامه بدم تورو خدا یه راهی 

 پیش روم بذار....بگو چیکارکنم.
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چی داری میگی؟؟؟تو داری راجب هومن حرف میزنی  هستی متوجهی -
ها....هومن هرچقدرم بد باشه هیچ زمان بچه تو ازت جدا نمیکنه تو چرا از 

هومن برای خودت یه غول ساختی؟؟؟هومن همون کسیه که دو سال 
باهات زندگی کرد و از گل نازک تر بهت نگفت داری بی انصافی میکنی 

 هستی...
میکنی....هومن دوسال بامن زندگی کرد و ازگل نازک تر  نه تو داری اشتباه -

بهم نگفت درسته ولی همین هومن باعث شد سه سال از زندگیمو توی 
حسرت و تحقیر و تنهایی بگذرونم....مهرداد تو داری از کسی دفاع میکنی 

که بدون شنیدن صحبتا و توضیحاتت بهت انگ خ*ی*ا*ن*ت زد 
 متوجهی؟؟؟

ستی هومن رفیق چندین و چندساله ی من بود حق اره متوجهم ولی ه -
داشت باشنیدن حقیقت از زبون کسی که نسبت نزدیکی بهش نداشت اون 
رفتارو بکنه....من هیچ زمان از هومن ناراحت نشدم و نخواهم شد اگه منم 
 جای هومن بودم شاید واقعا مثل اون و یا حتی بدتر از اون برخورد میکردم.

دوشت نداشتم چون خودمم از ته دل به درستیشون شنیدن این حرفا رو 
شاید نه به طورکامل ولی کمی ایمان داشتم برای همین گفتم:اصال االن 

 گفتن و تکرار کردن این حرفا هیچ فایده ای نداره بهتره بازگوشون نکنیم...
اره حق باتوئه.....بگو ببینم حاال میخوای چیکارکنی؟؟؟؟هومن  -

 دیدت؟؟؟
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نی هنوز نرفتم برای معالجه اش ولی به زودی باید برم....کار نه هنوز یع -
خاصی نمیخوام بکنم.....ببخش که سرتو به درد اوردم همونطور که خودت 

میدونی من وقتایی که درحال انفجارم با صحبت کردن با یه دوست برادرو 
 اشنا خیلی بهتر میشم...مرسی که مثل همیشه شنونده ی خوبی بودی.

 و عوض نکن این تعارفتم بذار کنار و بگو میخوای چیکارکنی.هستی حرف -
بعدازچنددقیقه سکوت گفتم:میخوام زندگی کنم به هرقیمتی....میخوام 
اروینمو پیش خودم نگهدارم حتی شده به قیمت التماس کردن هومن و 

 زیرپاگذاشتن غرورم.
و  دقبل اینکه پاسخی از جانب مهرداد بشنوم شارژ باتری گوشیم تموم ش

 خاموش شد.
اه لعنتی چه وقت خاموش شدن بود........با کالفگی سرمو روی میز 

 گذاشتم تا کمی ذهنمو متمرکز کنم.
 فصل بیست و دوم:دیدار مجدد

باصدای ایدا چشامو باز کردم سرمو از روی میز برداشتم و دستمو روی 
 گردنم کشیدم چقدر درد میکرد.

دا با لبخند گفت:ساعت خواب خانوم باتعجب به اطرافم نگاهی انداختم ای
دکتر.....ببینم خوابیدن تو بیمارستان لذت بخشه؟؟اگه خوبه منم امتحان 

 کنم.
 برو خودتو مسخره کن......ساعت چنده؟؟؟ -
منتظرته پاشو زودبرو  203و نیم صبح....دکترزاهدی تو اتاق  9بااجازتون  -

 پیشش.
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رس به ایدا خیره شدم ایداهم تازه بیاداوردم چه اتفاقاتی افتاده...بات
 فهمیدترسم ازچیه به همین خاطربا لحن مطمئنی 

گفت:هستی محکم و استوار باش....به خاطر اروینم که شده سعی کن  
 محکم و استوار باشی.

باصدای پراز ضعفی که فقط خودم متوجه ضعفش میشدم گفتم:شرایطش 
 چطوره؟؟؟تودرجریانی؟؟؟

ح هوشیاریش به حداکثر رسیده و هیچ اره همه چیزش عالیه....سط -
مشکلی نداره درواقع میشه گفت االن مثل منو تو سالم سالمه دکتر زاهدی 
میگفت به نظر اون میتونه تا اخر هفته مرخص بشه ولی نظرقطعیو تو باید 

..االنم 203بدی اخرین مطلبم اینه که از سی سی یو منتقلش کردن به اتاق 
و پرابهتش بعد از کلی خواهش کردن از دکتر  خانوادش و همکارای ترسناک

رفتن ببیننش...بلندشو هستی دکتر منتظرته گفته باید بری شرایطشو چک 
 کنی تا یه خبر قطعی به همراهاش بدیم. 

ازجام بلندشدم سرم گیج رفت دستمو از میز گرفتم ایدا با نگرانی 
 گفت:هستی چت شد؟؟؟

صورتم بزنم بعدم میرم.....میرم  هیچی خوبم....من میرم اول یه ابی به -
 .203اتاق

به سمت در رفتم قبلیکه ازش خارج بشم به سمت ایدا برگشته و گفتم:برام 
 دعا کن ایدا...خیلی دعا کن.
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سری تکون داد ازاتاق خارج شدم بعدازشستن دست و صورتم راهی اتاق 
 شدم. 203

خانوم و پشت در ایستادم در باز بود صدای قربون صدقه های نوشین 
خداروشکر گفتن اقاکامیارومردی که فهمیده بودم مثل هومن پلیسه 
میومد....نفس عمیقی کشیدم چشمم افتاد به تابلویی که روی دیوار 

 اخرسالن نصب شده بود.
)اال بذکرالله تطمئن القلوب(بغضمو کنارزده و چندین بار پشت سرهم اون 

 ذکرو تکرار کردم باتکرارش انگار ارامشو
جودم سرازیر کردن دردل گفتم:هستی خوب گوش کن االن میری داخل به و

این اتاق رفتارت باید با این بیمار درست مثل تمام بیمارایی باشه که در روز 
 باهاشون سروکار داری لبخند میزنی و حالشو میپرسی کامال عادی...

هستی این سکانسای اخرفیلمه باید بتونی به خوبی این فیلمو به اتمام 
 رسونی خواهش میکنم سعی کن کاری کنی که همه چیز عادی جلوه کنه. ب

چشامو باز کردم روپوشی از غرور روی چهره ام قرار داده و باقدمهایی در 
ظاهر بسیار استوار و از درون متالشی چند ضربه به در اتاق زده و وارد 

 شدم.
به محض ورودم همه به سمتم برگشتن دکترزاهدی لبخندی زد و  

 ت:بفرمایید اینم دکتر معالجتون.گف
نوشین خانوم،اقاکامیاروکامران نگاه پرتعجب ونگرانیشونو بین من وهومن 

 ردوبدل میکردن دکترزاهدی سرخوش
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از اینکه بیمارستانش برای چندمین بار به کارایی اسم دراروده لبخند میزد  
ه و داون مرد پلیسم که از روی لباسش فهمیدم فامیلش کمالیه لبخندی ز

روبه هومن گفت:هومن جان نجات دادن جون تو توسط این خانوم درواقع 
میشه گفت یه معجزه بود شرایط تو اینقدر وخیم بود که همه ما رو درحد 

 مرگ ترسونده بود..واقعا مدیون ایشونی.
من که تا اون لحظه سعی کردم اصال بهش نگاه نکنم)ولی سنگینی نگاه اونو 

خوبی حس میکردم(باالخره نگاهمو به سمتش  از همون لحظه ورود به
چرخوندم...بادیدن چشماش که خیره من شده بودضربان قلبم باالرفت از 

درون شروع به لرزیدن کردم......نگاهش سرشار از تعجب و ناباوری 
بود....حس میکردم نفس کم اوردم ای کاش میشد برگردم توی اتاقم و 

دای دکتر زاهدی به سختی چشم چندبار نفس عمیق بکشم....باشنیدن ص
 ازش گرفتم:خانوم اتشین نمیخوای بیمارتو معاینه کنی؟؟؟

کمی فکرکردم...معاینه کنم؟؟؟یعنی باید چیکارکنم؟؟؟ناخونامو داخل 
 دستم فروکردم تا کمی کنترلمو به دست بیارم

در دل به ارومی گفتم:هستی فیلم شروع شد اماده باش.....سعی کردم 
ت بیارم رو به دکتر لبخند مصنوعی و کامال بی تفاوتی زده و کنترلمو به دس

 گفتم:بله جناب دکترهمین االن.
کردم چهره ی خونسردی به خودم بگیرم درحالیکه از درون داشتم از  سعی

شدت ضربان شدید قلبم و هیجانی که به یکباره به تک تک سلوالم جاری 
 شده بود منفجر میشدم. 



 931 انیتر از گر انیگر

ش رسوندم.....خدایا این سنگینی نگاه داره منو با چند قدم خودمو نزدیک
 نابود میکنه یه کاری کن بهم نگاه نکنه.

نگاهی به پروندش انداختم خب اینطور که داخل پروندش نوشته شده بود 
 همه چیز کامال عادی و طبیعی بود.

بدونیکه حتی نیم نگاهی بهش بندازم گوشی معاینه رو روی قفسه ی سینه 
 بان قل*ب*شو چک کنم.اش گذاشتم تا ضر

هرکارکردم نتونستم مانع دیده شدن لرزش دستام بشم اختیار چشمامو 
 ازدست دادم و نگاهمو دوختم به چشمای مشکیش.

نگاهش به دستام بود که داشت میلرزید فکرکنم سنگینی نگاهمو حس کرد 
که چشم از دستام گرفت و به چشمام دوخت....توی چشاش یه چیزی بود 

ر به خوندنش نبودم ضربان قلبم اینقدر باال بود که میترسیدم که من قاد
عالوه بر هومنی که فاصله ام باهاش خیلی کم بود بقیه هم متوجهش 

بشن...داشتم به معنای واقعی پس میوفتادم...باهزار جون کندن گوشی 
معاینه رو از روی قفسه ی سینه اش برداشتم و چشم ازش گرفتم باید خیلی 

اقو ترک میکردم وگرنه مطمئنم همین جا و جلوی همه ی اینا سریع این ات
 بیهوش میشدم.

روبه دکتر زاهدی با صدای لرزونی گفتم:جناب دکتر عالئم حیاطی کامال 
 طبیعی و عالی هستن....ضربان قلب منظم 

فشارخون متعادل و به طور کلی شرایط بیمار کامال مناسبه....چند تا 
مطمئن بشیم خونریزی داخلیم ندارن بعد از ازمایش براشون مینویسم که 
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اینکه جواب ازمایشات اومد از نظر من میتونن مرخص بشن و مشکلی 
 ندارن.

 زاهدی:بسیارخب ممنون.
روبه خانوادش گفت:خب خداروشکر همینطور که مالحظه میکنید همه 

چیز عالیه واقعا خدا خیلی دوستون داشته با اون چیزی که من از شرایط 
 نیدم واقعا نجاتش یه جور معجزه بوده.بیمار ش

اقاکامیار نگاهی به هومن انداخت و گفت:بله همه ما اینو قبول داریم و 
واقعا به خانوم دکتراتشین مدیون هستیم و نمی دونیم چطوری باید ازشون 

 تشکر کنیم. 
دوباره سنگینی نگاش نشون از این میداد که نگاش روم زوم شده لبخندی 

ی کامال خونسردی البته در ظاهر گفتم:شما لطف دارین من  زده و باچهره
چندین مرتبه دیگه هم گفتم نجات جون بیمارا جزو وظایف منه.....نگاهی 
بهش انداخته و ادامه دادم:بازم میگم بیمار شما هم یکی مثل ده تا بیماری 
که من درروز باهاشون سروکار دارم بنابراین نیازی نیست احساس کنین به 

مدیون هستین...برای من همین که بیمارم سالمتیشو به دست اورده من 
 کافیه و نیازی به تشکر نیست...

نگاهی به هومن انداخته و مجدد رو به جمع گفتم:اگه میشه لطف کنید اتاقو 
خالی کنید ایشون باید استراحت کنن مدت زیادی بیهوش بودن و تا 

 شه.......بدنشون به شرایط جدید وفق پیداکنه طول میک
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هم  212روبه دکتر زاهدی گفتم:دکتر با اجازتون من برم باید به بیمار اتاق 
 سر بزنم..

 برو دخترم راحت باش. -
رو به جمع گفتم:با اجازتون....و خیلی سریع اتاقو ترک کردم.....اینقدر 

 هیجانم زیاد بود که دوست داشتم فریاد بزنم 
ایدا داخل اتاق بود درو بستم به سرعت خیلی سریع خودمو به اتاقم رسوندم 

 به سمتم اومد و گفت:خوبی هستی؟؟؟
لبخندی زدم لبخندی که رفته رفته جای خودشو به خنده داد خنده ای بلند و 

از ته دل....ایدا با تعجب نگام میکرد از خنده ی عمیق و بلندم لبخند 
 ؟ناخوداگاه روی ل*ب*ش نشسته بود با تعجب گفت:چت شده هستی؟؟
با لحن شادی گفتم:حالم خوبه ایدا بعد از مدتها حالم خیلی خوبه قلبم 

داره مثل روزایی خودشو به سینه ام میکوبه که احساساتم زنده 
 بودن.....حالم خوبه ایدا خیلی خوبه.

 با ناباوری گفت:هستی؟؟؟؟؟
هیس ساکت ایدا هیچی نگو االن میخوام فقط از این حال خوبم استفاده  -

ت دارم بعد مدتها از این خوشی لذت ببرم...هرچی میخوای کنم دوس
 بدونی و بگی رو بذار برای فردا.

ایدا به ناچار سکوت کرد از کنارش رد شدم سعی کردم به نگرانی ایی که 
توی چشاش لونه کرده بود توجهی نکنم به سمت میزم رفتم و پشتش نشستم 

یه ها اسُتپ بخوره و حس خوبی داشتم و دوست داشتم زندگیم درهمون ثان
اون حالم برای همیشه موندگار بمونه....چشامو بستم و سرمو به پشت 
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صندلی تکیه دادم و سعی کردم لحظاتی رو بدون هیچ صحبتی و حتی بدون 
 هیچ گونه فکرکردنی بگذرونم.

. 
نگاهی به نتایج ازمایشات روبه روم انداختم نیم ساعتی میشه که نتایج اماده 

ازمایشات همه چیز کامال نرمال و عادیه و این یعنی من باید  شده طبق این
برم این خبرو به بیمار بدم دروغ چرا با وجودیکه دیروز هومن رضائیو بعد 

سه سال بیدار و کامال به هوش دیدم هنوزم از روبه روشدن باهاش وحشت 
 ادارم پوفی کشیده و ازجام بلند شدم من دیگه عادت کردم به روبه رو شدن ب
افراد و چیزهایی که ازشون واهمه دارم....تنهادلیلی که منعم میکنه از رفتن 

به داخل اون اتاق اینه که مطمئنم منتظر یه تلنگرم تا مثل بمب 
منفجربشم....درست مثل کسی بودم که نیاز داشتم یه نفر بهانه به دستم بده 

لیه بزنم تا شاید تختا یه دعوای بزرگ راه بندازم وتوی این دعوا اینقدر فریاد 
 بشم.

نگاهم به دستم افتاد دست بردم به سمت حلقه ام بهتر نبود این حلقه رو 
 درش بیارم؟؟؟اگه این حلقه رو توی دستم 

ببینه و فکرکنه خبریه چیه؟؟؟نکنه با دیدن این حلقه فکرکنه همیشه یادش 
بودم؟؟؟نبودم؟؟؟نفس عمیقی کشیدم دلیلی نداشت حلقه رو در بیارم 

لیلی نداره به تفکرات اون راجب خودم اهمیت بدم اون االن فقط یه بیماره د
 و من دکتر همین!!!
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ازمایشا رو برداشتم و اتاقو ترک کردم....بعد دقایق کوتاهی رسیدم پشت در 
 اتاقش...نفس عمیقی کشیده دری زدم و وارد شدم.

ن فقط میشد االبا دیدن اتاق خالی قلبم دوباره شروع به بیقراری کرد باورم ن
 من و هومن داخل اتاق هستیم.

در عین سختی سعی کردم چهره ی بی تفاوتی به خودم بگیرم لبخند 
 مصنوعی زده و گفتم:بهترین؟؟؟

هیچ جوابی نداد به ناچار با قدمهای کوتاهی به سمت تختش رفتم سعی 
 کردم به خودم مسلط باشم تا متوجه لرزش اندام های بدن و صدام نشه.

ل چک کردن سرمش شدم داشتم زیر سنگینی نگاهش که از بدو ورود مشغو
 روم زوم شده بود ذوب میشدم.

برای فرار از اون سکوت گفتم:نتایج ازمایشاتتون اماده شده همه چیز نرمال 
و طبیعیه محض احتیاط بهتره یکی دوروز دیگه داخل بیمارستان بستری 

میتونین فردا مرخص  باشین ولی خب اجباری نیست و اگه مایل باشین
 بشین 

 نگاهمو دوختم بهش:همه چیز بستگی به نظر خودتون داره.
نمیدونم چقدر گذشت ولی هیچ صدایی از هومن درنیومد من کامال و به 

اهستگی معاینه اش کردم نمیدونم چرا اونجا بودنو دوست داشتم ولی 
تم:کار فنمیتونستم تا اخر عمر همونجا بایستم به سختی لبخندی زده و گ

معاینه اتون تموم شد....بهتره استراحت کنید بدازظهر سختیو در پیش دارین 
فکرمیکنم خیلیا به مالقاتتون بیان پس بهتره با استراحت انرژیتونو ذخیره 

 کنید.....اگه مشکلی داشتین به پرستار بگین بهم گزارش بده.
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ر بیشتبازهم سکوت.....چشم ازش گرفتم و بهش پشت کرد.....چندقدم 
برنداشته بودم که صداشو شنیدم صدایی که در عین ضعف همیشه برای من 

 نمادی از قدرت بوده و هست:چقدر عوض شدی!!!
با شنیدن صداش بعد از مدتها حس کردم چیزی از درونم فروریخت 

دوست داشتم کنارش بشینم و اون فقط حرف بزنه تا بتونم صداشو برای 
ه نیست ذخیره کنم دوست داشتم همه چیزو روزایی که در پیش دارم و دیگ

فراموش کنه و فراموش کنم و بتونم فقط برای یه روز کنارش بودنو حس کنم 
ولی حیف که غرورم نمیذاشت این حسمو بروز بدم.....به سمتش برگشتم 

 با بی تفاوتی پرسیدم:متوجه منظورتون نمیشم.
 اد مجددا بهمتکونی به خودش داد و روی تخت نشست به بالشت تکیه د

خیره شد و گفت:واقعا!!!یعنی منظورم اینقدر مبهمه؟؟؟.....حس کردم 
پوزخند زد،دوباره گفت:به خانوم دکتر اتشین که االن دیگه فکرمیکنم بیشتر 

 مردم تهران بشناسنش نمیاد متوجه منظور به این واضحیه من نشده باشه.
؟؟؟هه فکرکرده این داشت طعنه میزد؟؟به چه اجازه ای اصال به چه دلیلی

هستی که روبه روش ایستاده همون هستی بدبختیه که بهش التماس کرد و 
 ازش یه فرصت دیگه خواست؟؟؟!!! زهی خیال باطل.

من تمام سعیمو کردم که درست برخورد کنم ولی خودش نذاشت درواقع 
میشه گفت اون بهانه ای که الزم داشتمو بهم داد....اخمی کرده و گفتم:من 

جا نیستم که مایه ی سرگرمی و بازیه شماروفراهم کنم جناب این
رضائی...بعنوان وظیفه اومدم اینجا تا اگه توضیحی در مورد شرایطتون الزم 
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دارین بهتون ارائه بدم قرار نیست شما سواالت مبهم بپرسین و ازمن توقع 
داشته باشین پاسخ بدم تنها وظیفه ای که بنده در قبال شما دارم حفظ 

متیتونه که خداروشکر در سالمت کامل به سرمیبرید االنم فکرمیکنم سال
حضورم در اینجا بیشتر از این باعث میشه شما به خودتون اجازه بدین با 

هرلحنی بامن صحبت کنین و این چیزیه که من به هیچ عنوان 
 نمیپذیرم......

 بهش پشت کردم و درحالیکه به سمت  در میرفتم گفتم:به پرستار بخش
 میگم بهتون سربزنه....فعال با اجازتون.

دستم رو روی دستگیره گذاشتم اما قبل اینکه به سمت پائین فشار بدمش 
 مجددا صداشو که ناباوری توش موج

میزد شنیدم نمیدونم با تمسخر و یا شایدم تعجب گفت:جناب 
 رضائی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!

 گفتم:بله....غیرازاینه؟؟؟به سمتش برگشتم نگاهی بهش کرده و 
اینبار واقعا پوزخندی زد:اونوقت توقع نداری که منم به تو بگم خانوم 

 اتشین؟؟؟
مثل خودش پوزخندی زدم:اونش برام مهم نیست اینکه شما بخوای تو 

صدام بزنی یا شما هم برام مهم نیست تنها چیزی که برام مهمه باور خودمه 
شما و یا به فامیلشون خطاب کنم چرا که که بهم فرمان میده غریبه ها رو 

 معتقدم هرچند شما واژه ی محترمانه ایه ولی تو شنیدن لیاقت میخواد.
با چشمایی پراز ناباوری گفت:غریبه ها رو؟؟؟یعنی من و تو باهم غریبه ایم 

 دیگه اره؟؟؟
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غیراز اینه؟؟؟؟از شما میپرسم بگین ببینم ایا بین بنده و شما اشنائیتی  -
داره؟؟؟به مادرتونم گفتم تنها وجه اشتراکی که در حال حاضر بین وجود 

 من شما و خانواده ی شما وجود داره اینه که شما بیماری و من دکتر.
 کمی مکث کردم بعد دوباره گفتم:چیز دیگه ایم مونده؟؟؟؟

زل زد تو چشام با لحن گیرایی گفت:خیلی چیزا مونده که باید گفته بشه اما  
ه االن وقت مناسبی برای بازگو کردنشون نیست.....دراز کشید و به نظر میرس

 گفت:ترجیح میدم طبق گفته ات استراحت کنم.
بدون هیچ حرف دیگه ای اتاقو ترک کردم....نفس عمیقی کشیدم احساس 

 سبکی میکردم لبخند روی ل*ب*م نشست 
اخـــی بیچاره کم مونده بود با چوب بیوفتم به جونش یه خوراک مفصل 

 کتکش بزنم...خخخ.
وارد اتاق شدم و روی صندلی نشستم چشامو بستم لبخند روی ل*ب*م 
نقش بسته بود چقدر دلم برای کل کل کردن باهاش تنگ شده بود هومن 
هنوز همون هومن دیوونس هیچ تغییری نکرده هیچ وقت کم نمیاره و به 

 تونم حدسکسی اجازه نمیده با رفتارش بهش القا کنه که مقصره........می
بزنم دلیل اینکه وقتی باهام صحبت میکرد رخالف من از فعل مفرد استفاده 

میکرد این بود که بهم بفهمونه این رفتارام بی معنیه و درواقع حرصم 
 بده...واعتراف میکنم واقعا هم موفق شد.

حسابی خوشحال بودمو داشتم باخودم تو رویا سیر میکردم که یه دفعه ای به 
و موقعیتمو به یاداوردم.تازه متوجه شدم که من االن واقعا برای  خودم اومدم
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...به یاداوردم ولی 203هومن رضائی خانوم دکتراتشینم و اونم بیمار اتاق 
اینبار به خودم اجازه گریه کردن ندادم من به این قدرت ظاهری نیاز داشتم تا 

از ..من نیبتونم یه ماه بعد که درست مثل سه سال قبل میشه رو بگذرونم
داشتم به این قدرت تا وقتیکه بعدازظهرمیرم داخل اون اتاقو با یه زن به 

عنوان همسر پدربچه ام روبه رو میشم محکم باشم و ضعف نشون ندم 
درواقع من به این قدرت نیاز داشتم چون هنوز مجبوربودم که زندگی کنم و 

لحظه  موننفس بکشم پس نفس عمیقی کشیده و سعی کردم با واقعیت ازه
روبه رو بشم تا وقتی بعدازظهر با اون زن روبه رو میشم رفتارم زیادی 

 غیرطبیعی نباشه و بتونم در ظاهر همچنان به زندگیم ادامه بدم.
. 

 نفس عمیقی کشیده و گفتم:بفرمایید.
درباز شد و کامران اقاکامیار و نوشین خانوم اومدن داخل...پرستار چند 

میخوان بیان راجب وضعیت بیمارشون صحبت  دقیقه پیش اطالع داد که
 کنن از روی صندلی بلندشدم و به سمتشون رفتم:بفرمایید بشینید.

دقایقی بعد همگی نشسته بودیم لبخندی زده و گفتم:خب اینطور که 
معلومه این اخرین باریه که شما وارد این اتاق میشین و انشاا...بیمارتون 

 بزودی مرخص میشه.
 حن اروم همیشگیش گفت:ما این ارامشو مدیون توئیم دخترم.اقاکامیار با ل

لب باز کردم چیزی بگم که مانع شد:میدونم وظیفت بوده و نیازی به تشکر 
نیست ولی خب با همه ی اینا حس میکنم دین بزرگی به گردن همه ی ما 

 داری و ما همه بهت مدیونیم.
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 در دل گفتم:اره شماها جوونیمو بهم مدیونین.
ظاهر لبخندی زده و گفتم:خیر اقای رضائی اینطور نیست...ولی  ولی در

خب حتی اگرم اینطور باشه که بازهم میگم نیست بهتره فراموشش کنین و 
دیگه بهش فکرنکین...االن هرسه ی شما باید خداروشکر کنید که بیمارتون 
به زندگی برگشت چون برخالف گفته های دیگران از نظر من برگشتن بیمار 

تنها به خاطر لطف خدا بود و من تنها وسیله ای بودم برای انجام این شما 
لطف......االنم خداروشکر پسرتونو میتونین فردا مرخص کنین من 

فکرمیکردم الزمه چند روز دیگه هم بستری باشه ولی میبیم هیچ احتیاجی 
نیست و همه چیز نرمال و طبیعیه من خودم کارای ترخیصو انجام میدم شما 

 به کارای مالی و اداریش رسیدگی کنین. فقط
نوشین خانوم که تا اون لحظه ساکت بود و از تو چشاش میخوندم بغض 
بزرگی داره لب باز کرد و با لحن پردردی گفت:هستی....من میدونم بین 
خانواده ی ما و تو هیچ اشنائیتی وجود نداره یعنی حاال و از نظر تودیگه 

به خاطر نجات جون هومن تا اخر عمر نه  وجود نداره و همچنین میدونم
بلکه تا اخر دنیا مدیونتم حاال تو هرچقدر میخوای بگو وظیفت بوده ولی در 

عین حال با وجودیکه میدونم بهت مدیونم ازت یه خواهش دارم بعنوان 
 اخرین خواهش میشه لطفا قبول کنی؟؟؟

 چه خواهشی؟؟؟ -
نم ار فقط یه بار اروینو ببیدرحالیکه اشک تو چشاش جمع شده بود گفت:بذ

 و تو ب*غ*ل بگیرمش....قول میدم بعد از 



 941 انیتر از گر انیگر

اون دیگه هیچوقت چنین درخواستی ازت نداشته باشم...خواهش میکنم 
 ازت هستی فقط یه بار.

جیگرم اتیش گرفت وقتی التماس توی صداشو شنیدم...ازجام بلند شدم 
خانوم من  ینرفتم کنارش نشستم دستاشو توی دستم گرفته و گفتم:نوش

 هیچوقت نگفتم نمیذارم شما اروینو ببینی...
لبخند تلخی زده و ادامه دادم:من شاید شخصیت جدیدم به قول اقاکامیار 

انتقام جو و ازاردهنده باشه ولی بیرحم نیست....من هیچ زمان به خودم 
اجازه نمیدم مانع دیدار شما با اروین بشم اگه تا امروز حرفی از این مسئله 

دم دلیلش اینه که میترسم اروین نسبت بهتون وابستگی پیداکنه و بعد نز
 ضربه بخوره....باصدای ارومی گفتم:درست مثل مادرش.

اشکاش ریخت با صدای پربغضی گفت:هستی!!!!                                                                           
لطفا....ازتون خواهش میکنم گریه مانعش شدم:نوشین خانوم هیچی نگین 

نکنین چون اینطوری من خیلی اذیت میشم زنگ میزنم میگم ایدا اروینو 
بیاره....فقط لطفا سعی کنین زیاد به خودتون وابستش نکنین اروین 

باوجودیکه کمتر از چهارسال داره پسرخیلی حساسیه و وابسته شدن ممکنه 
 باعث اذیتش بشه.

ا باید خودمونو بعنوان چه کسانی به اروین معرفی صدای کامرانو شنیدم:م
 کنیم؟؟؟

لبخند پراز درد و تلخی زده و گفتم:بعنوان همون کسایی که 
هستین.....اروین من تا بحال خیلی زیاد با همین سن کمش از من پرسیده 

چرا دایی ارسالن بابا داره من ندارم و من هربار سعی کردم از جواب دادن 
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بار اخر بهش گفتم که پدرداره ولی پدرش برای مدتی رفته تفره برم ولی 
 سفر....من دوست ندارم ذهن پسرم از همین االن پر

ازشخصیتای دروغین بشه شما خودتونو بعنوان همون کسایی که هستین 
 معرفی کنید فقط اگه کمی محدودیت برای 

مهربونی کردن بهش قائل بشین که زیادی بهتون وابسته نشه ممنون 
 شم....می

نوشین خانوم فشاری به دستم وارد کرد و گفت:مرسی هستی هیچوقت این 
 لطفتو فراموش نمیکنم...واقعا نمیدونم چطوری باید ازت تشکر کنم.

نیازی نیست از من تشکر کنین فقط سعی کنین محبتی که به پسرم  -
میکنین مثل محبتی باشه که درحق خودم کردین بی ریا و صادقانه اینطوری 

 زرگترین لطفو درحقم کردین.ب
حتما عزیزم......پس ما فعال میریم پیش هومن و دیگه بیشتر از این وقتتو  -

 نمیگیریم.
ازجاشون بلند شدن منم به تبعیت از اونا بلند شدم قبل اینکه حرکتی بکنن 

 پرسیدم:عذرمیخوام.....
 سکوت کردم نوشین خانوم گفت:جونم؟؟؟

 نگاهمو دوختم بهش:شما در مورد اروین به...ِا میخواستم بپرسم....... -
مانع شد جملمو کامل کنم و گفت:هومن از وجود اروین خبرنداره و ماهم 

 چیزی بهش نمیگیم فکرکردیم بهتره خودت این مسئله رو بهش بگی.
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سری تکون دادم و اونا بعد از تشکر رفتن فقط اقاکامیار بهشون گفت چند 
خودش میاد بعد از رفتن اونا اقاکامیار به سمتم  دقیقه ای با من کار داره بعد

 برگشت و گفت:میتونیم چند دقیقه ای صحبت کنیم یا کار داری؟؟؟
 لبخندی زده و گفتم:نه بفرمایید بشینید.

هردونشستیم بعد از تقریبا ی دقیقه نگاهشو دوخت بهم و گفت:هستی یه 
دامه داد:تو از سوال ازت میپرسم صادقانه جواب بده. منتظر نگاش کردم ا

 حرفای اون روز من ناراحت شدی؟؟؟
 برای شما اهمیتی داره؟؟؟ -
 حتما برام مهمه که پرسیدم و ازت میخوام صادقانه جواب بدی. -

لبخند تلخی زدم:حرفای اون روز شما شاید تلخ و هضمشون سخت بود 
 ولی واقعیت داشتن حقیقت اینه که....

خرین باری که همو مالقات کردیم چشم دوختم بهش:یادمه سه سال پیش ا
بهم گفتین هروقت دلم گرفت میتونم بعنوان یه غریبه ی اشنا باهاتون 

 صحبت کنم هنوزم سر اون حرفتون هستین؟؟؟
 لبخندپرارامشی زد و گفت:ازخدامه...

چشم دوختم تو چشاش و گفتم:حقیقتش اینه که حرفای اون روز شما واقعا 
دلم شکست چون معتقدم کسی که توانایی برای من گرون تموم شد نمیگم 

داشته باشه دلمو بشکنه حداقل االن و بعد از کلی تغییر دیگه وجود نداره 
ولی کتمان نمیکنم که دلم گرفت....اون روز وقتی شما،شمایی که تا به 

امروز خیلی کم لحن تل*خ*تونو دیده بودم بهم گفتین شخصیت ازاردهنده 
نه از شما بلکه از خودم متنفر شدم ولی  ای دارم خیلی بهم برخورد و
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راستش این تنفر باعث نشد که تصمیم بگیرم تغییری در رفتارم بوجود بیارم 
من رفتارم عقایدم باورهام و شخصیتمو همینطور که هست میپسندم و 

راستش مدتی هست که اطرافیان توی ذهن و زندگیم خیلی کم اهمیت شدن 
چشیدین یا نه ولی من مدتهاست که در روز نمیدونم شما تا بحال این حسو 

بیشتر از ده بار کلمه ی مهم نیست رو برزبون میارم و به این وسیله روی 
 چیزایی که دوست دارم داشته باشم ولی ندارم به راحتی چشم میبندم.

سکوت کردم سرمو پائین انداختم و بعد از چنددقیقه مجدد ادامه 
برای عشقی که در بیست و چهارسالگی دادم:حقیقت اینه که بهای زیادیو 

سال دارم هنوز  29گرفتارش شدم پرداخت کردم این بها تا همین االن که 
ادامه داره و به خط پایان نرسیده کمترینش اینه که سه ساله چشم روی 

احساساتم بستم و توی قلبم دفنشون کردم شاید این از نظر شما موضوع 
یه زنم و مهمترین چیز برام احساساتمه  مهمی جلوه نکنه ولی از نظر من که

 خیلی سخته..
مدتهاست که هستی اتشین دروجود من مرده مدتهاست که من تنها به یه 

دلیل دارم به زندگیم ادامه میدم و اون پسرمه.....لبخند تلخی زدم:راستش یه 
وقتایی باخودم فکرمیکردم دارم مسیرو اشتباه میرم به خودم میگفتم اروین 

ه مثل بقیه ی همساالش حس داشتن پدروبچشه ولی یه چیزی حق دار
مانعم میشد چیزی که حتی اگه بخوام نمیتونم به شما بگم چیزی که نشنیدم 
که بگم شاید دروغ باشه بلکه با چشم خودم دیدم بنابراین من االن که روبه 

روی شما نشستم گذشته و حتی ایندمو فراموش کردم و دارم توی حال 
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نم زمان حال برای من خالصه میشه در لبخند اروینم زمان حال زندگی میک
برام خالصه میشه در اینده ی اروین و ساختن یه گذشته ی ایده ال براش.            

چشم دوختم بهش:پس ازتون خواهش میکنم اون هستیو فراموش کنین من 
از اون  و شماوخانواده ی شما زیاد زیاد دوروز دیگه باهم دیدار داریم و بعد

دوباره من میمونم و اروینی که باید از االن روی پای خودش ایستادنو بهش 
یاد بدم نمیخوام یه هفته ی دیگه که همه چیز برمیگرده سرجای اصلیش 

ناراحت باشم از اینکه با رفتارم باعث ناراحتی شمایی که بزرگتراز منین شدم 
 و...

سالمی کرد و گفت:خانوم چند ضربه به در خورد و پرستار بخش وارد شد 
 دکتر،دکتر زاهدی کارتون دارن فوریه.

سری تکون دادم به محض رفتن پرستار اقاکامیار از جاش بلند شد به تبعیت 
از اون بلند شدم با مهربونی نگاهی بهم کرد و گفت:برخالف تصور اون 
روزم تو هنوزم همون هستی ایی هستی که میشناختم عوض نشدی ولی 

شون بدی که عوض شدی میدونم عجله داری برای همین سعی میکنی ن
خیلی خالصه بهت میگم که همه چیز اونجوری که تو میبینی نیست 

فکرمیکنم خیلی چیزا باشه که ازوجودشون بی خبری به عنوان همون غریبه 
ی اشنا ازت میخوام چشماتو خوب بازکنی و به خوبی اطرافت و همینطور 

 از این مزاحمت نمیشم...اطرافیانتو ببینی...بیشتر 
 لبخند پرارامشی زد و گفت:موفق باشی دخترم.

اینو گفت و به سرعت رفت بیرون مات و مبهوت وسط اتاق خشکم زد 
 داشت از چی حرف میزد؟؟؟شونه ای باال
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 انداختم بهتره زیاد توجه نکنم و برم به کارم برسم.
. 

درون داشتم نفسم درحال قطع شدن بود مطمئن بودم رنگم پریده از 
میلرزیدم چنان ضعفی به وجودم غلبه کرده بود که حس میکردم االنه که 

بیوفتم و بیهوش بشم.....چقدر من از این چشما فراری بودم چشمم 
ناخوداگاه به سمت دستاش رفت دندونامو به هم فشردم از یاداوری اینکه 

 مدتهاست دستای این ادم قالب دستای پدربچه ی من میشه....بغضم
داشت خفم میکرد مطمئنم اشتباه نمیکنم این زنی که داره خطاب به هومن 

حرفایی میزنه که من نمیشنوم همون زنیه که در قالب زنش دستشو در دست 
گرفت.....چشمام پراز اشک شده بود خنده ی روی لب اون زن و هومن 
ا تمثل خنجری بود که به قلب مرده ام زده میشد میدونستم کافیه پلک بزنم 
اشکام روی گونه هام فرود بیان ناخونامو داخل دستام فشار دادم تا مانع 

 اشک ریختنم بشم به سختی رو به اقاکامیار گفتم:اقای رضائی...
اقاکامیار به سمتم گرفت هومنم با شنیدن صدام چشم از همکاراش گرفت و 

 سرشو به سمت من برگردوند با دیدنم نمیدونم چی توی صورتم دید که با
لحنی که حس میکنم فقط من میتونستم نگرانیو از توش بخونم گفت:چیزی 

 شده؟؟؟
لبخندی زدم و چه کسی میتونه درک کنه لبخند زدن در اون لحظه چه 

توانائی ایی میخواد با صدایی که میتونستم لرزششو به خوبی حس کنم برگه 
ودتونه خ ای رو به سمت اقا کامیار گرفته وگفتم:این برگه ی ترخیص...میل
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میتونین همین امشب کاراشو انجام بدین و بیمارتونو مرخص کنین همچنین 
 میتونین فردا صبح اینکارو انجام بدین.

اقاکامیار که مطمئنم اونم متوجه حال خرابم شده بود برگه رو گرفت قبل 
اینکه چیزی بگه خواستم اتاقو ترک کنم که صدای زنانه ای باعث شد به 

وااای خدا این یکی دیگه از توان من خارجه صحبت سمت صدا برگشتم 
کردن با همسر شوهر سابق خودم خیلی زجراور بود لبخندی زد و 

 گفت:خانوم دکتر ما همگی به خاطر نجات دادن جناب 
رضائی از شما متشکریم......راستش اگه به من باشه بهتون پیشنهاد میدم به 

کمکای زیادی میتونین بهمون  ما بپیوندین با این هوش و توانایی مطمئنم
 بکنین.

جعبه ی شیرینی رو از روی میز برداشت و به سمتم اومد مجدد لبخندی زد 
و گفت:بفرمایین میل کنین.                       خیره شدم تو چشاش چشایی به 

رنگ قهوه ایه تیره داشت یعنی هومن رنگ قهوه ای بیشتر از سبز یشمی 
ایدا افتادم که توی نامش برام نوشته بود مطمئنه دوست داشت؟؟؟یاد حرف 

ماهان به خاطر رنگ چشمای دختره بهش خ*ی*ا*ن*ت کرده.....باصداش 
 به خودم اومدم با همون صدای پرخنده و شادی گفت:بفرمایین دیگه.

بغضمو پس زدم جلوی این ادم نباید ضعف نشون میدادم لبخندی مثل 
 ی گفتم:ممنون نوش جونتون...خودش زده و با لحن درظاهر خونسرد

مردی که میدونستم مقامش از هومن باالتره و فامیلش همونطور که گفتم 
کمالی بود گفت:خانوم دکتر تعارف نکنید دیگه بفرمایید چیز قابل داری 

 نیست.
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جعبه ی شیرینی رو بادست به ارومی پس زده و گفتم:تعارف نمیکنم جدی 
 میگم میل ندارم..

 ه مگه شیرینی چیزیه که ادم میل نداشته باشه؟؟؟همون زن گفت:اخ
باحرصی که پنهان بود نگاهی به هومن انداخته پوزخند محوی زده و  

گفتم:من به دالیلی از شیرینی خوشم نمیاد مدتهای زیادیه که خوردنشو 
 ترک کردم ممنون از لطفتون ولی ترجیح میدم در ترک باقی بمونم.

ی گفت:جناب سرهنگ فکرمیکنم این خانوم لبخند عمیقی زد و رو به کمال
 دکتر توی کار ترک و این جور چیزان باید دستگیرشون کنیم.

با این حرفش جمع زدن زیر خنده مونده بودم اینا چجور پلیسایی بودن که 
 اینقدر شوخ طبع بودن کمالی گفت:

خانوم اتشین شما که حسابی معروف شدین خانوم اگه جدی با چنین 
 رفت و امدین ادرسشونو به ما  گروههایی در

 بگین تا به خاطر همکاری با پلیس شهرت بیشتری کسب کنید.
سنگینی نگاه هومنو به خوبی حس میکردم....بالحن کامال جدی 

گفتم:راستش جناب سرهنگ من به طور کلی از...نگاهمو به هومن 
ن نیدوختم:از شهرت بدم میاد عالوه بر اون از کجا معلوم شاید درگذشته چ

 اتفاقی افتاده ولی به دالیلی اشکارا بیان نشده....
چشم دوختم به اون زن:در مورد پیشنهاد شما هم با عذرخواهی فراوان باید 

بگم باوجود اینکه احترام زیادی برای افرادی که از امنیت کشور مراقبت 
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 میکنن قائلم ولی هیچ عالقه ای به همکاری با این گروه افراد ندارم و ترجیح
 میدم در خدمت عموم مردم باشم......

اشکارا از این پاسخ صریح جاخورد صدای کمالیو که امیخته با خنده بود 
ولی سعی داشت به هدفی دست پیداکنه شنیدم:خانوم اتشین شما یه جوری 

صحبت میکنین انگار واقعا یه رابطه ای بین پلیس و شما بوده اگه اینطوری 
 ین.باشه واقعا دیگه مشهور میش

پوزخندی زدم که اینبار از دید هیچکدومشون پنهون نموند:حق باشماست 
شاید هم خانواده ی من هم تک تک شما در گذشته ربطی به هم داشتیم 

 شما رو نمیدونم اما...
چشم دوختم به هومن:اما جناب رضائی بدون شک باید فردی به اسم طاها 

 تمجیدو به یادداشته باشن....
 مالیو شنیدم:طاها تمجید؟؟؟؟؟صدای پرازتعجب ک

چشم دوختم بهش باهمون تعجب گفت:نسبت شما با طاها تمجید 
 چیه؟؟؟

نگاهمو بین نوشین خانوم اقاکامیار کامران و هومن چرخوندم درنگاه 
 همشون نوعی احساس شرمندگی وجود 

داشت میتونستم این شرمندگیو به خوبی تشخیص بدم روبه کمالی با لحن 
 ی گفتم:ایشون شوهرخواهر بنده هستن....کامال جدی ای

دیگه اونجا نایستادم تا عکس العمل کسیو ببینم بااجازه ای گفتم و 
باقدمهای بلند اتاقو ترک کردم دلیل اینکارو نمیدونستم....نمیدونم چرا 

چنین حقیقتی رو اشکار کردم باوجودیکه میدونستم احتمال داره خیلی از 
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گردشون که فکرمیکنم حاال بازم ارتقای درجه اون ادما بدونن که جناب سر
گرفته باشه با خواهرخانوم طاها تمجید ازدواج کرده میدونستم امکان داره 

بابازگو کردن این موضوع باعث بشم که شخصیت خودم به بازی گرفته بشه 
ولی اون موقع تمایل زیادی به بازگو کردن این ماجرا داشتم و جالبیش اینه 

نیستم و اگه زمان به عقب برگرده بازم همونکار رو انجام  که االن پشیمون
 میدم...بدون هیچ تردیدی.

تلخ تر از خودجدایی ها انجایی است که بعدها ان دو نفر باید مدام وانمود 
کنند که چیزی بینشان نبوده که هیچ اتفاقی نیوفتاده که ازهمدیگر هیچ 

 خاطره ای ندارند.
 فصل بیست و سوم.

صندلی دادم و نفس عمیقی کشیدم دستامو درهم قالب کردم و  تکیه امو به
روبه جلو کشیدمشون امروز باالخره همه چیز تموم میشه و زندگی به روال 

قبل برمیگرده...لبخندی زدم ارامش به زودی دوباره به زندگیم برمیگرده 
مدتهاست که دیگه برخالف قبل از هیجان خوشم نمیاد تکراری بودنو بیشتر 

دارم......تلفنو برداشتم دکمه ی دو رو فشاردادم تا به بخش وصل  دوست
 بشم دقایقی بعد خانوم فتوحی پاسخ داد...

با ارامشی که این روزا خیلی کم در صدام به گوش میخورد گفتم:خانوم 
 فتوحی جان اروین پیش شماست؟؟؟
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بله خانوم اتشین همین االن از خانوم رضائی گرفتمش داشتن کارای  -
خیص پسرشونو انجام میدادن ترسیدم اذیتشون کنه راستی خانوم اتشین تر

 اقای رضائی همین االن مرخص شدن..
لبخندی روی ل*ب*م نشست ولی غم بزرگی مهمون قلبم شد مهم نبود من 

مدتهاست به قلبم اهمیتی نمیدم..گفتم:بله درجریانم....لطف میکنی 
 اروینو بیاریش اتاق من؟؟؟

 ممنون پس من منتظرم. -ن میارمش....بله حتما..اال -
چشامو روی هم گذاشتم زیر لب گفتم:باالخره تموم شد هستی...دیگه توی 

این بیمارستان کسی نیست که هروقت واردش میشی دیدن اتاق اون ادم 
 قلبتو بلرزونه همه چی تموم شد باالخره تموم شد.

لی نشونش بدم وباصدای در چشامو باز کردم با صدایی که سعی داشتم شاد 
 فقط خدامیدونست چی تو دلمه گفتم:بفرمایید.

منتظر بودم در باز بشه و اروین با لبخند به سمتم بیاد ولی با دیدن قامت 
هومن در چهارچوب در کلی تعجب کردم وارد شد دروبست و 

 گفت:میتونم بشینم؟؟؟
 سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم گفتم:بله بفرمایید.

گاهی به اطراف اتاق انداخت وقتی دید زدن اتاق روی صندلی نشست ن
تموم شد نگاهشو روی من متمرکز کرد زیر نگاه مستقیمش داشتم ذوب 

 میشدم باالخره به سختی لب باز کرده و گفتم:کاری داشتین؟؟؟
لبخند محوی زد که باعث شد قلبم بلرزه با لحن ارومی گفت:اومدم از 

 دکترم تشکر و قدردانی کنم...
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ردم ادامه داد:امروز که تونستم بعد از تقریبا یه ماه سرپا بشم و سکوت ک
روی پای خودم راه برم و بیام توی بخش متوجه شدم که همه میگفتن این 

مرد همون کسیه که خانوم دکتر اتشین نجاتش داده کسی که نجات جونش 
 تقریبا معجزه بوده و...

 و کذبن....مانعش شدم:به این حرفا اهمیتی ندین همش بیهوده 
بالفاصله گفت:من اینطور فکرنمیکنم......قبل از این حرفا یه سوال ازت 

دارم....چرا دیروز توی اتاق اونقدر با نفرت و خشم با همکارای من 
 بخصوص خانوم آوایی صحبت کردی؟؟؟؟

هه پس فامیلش خانوم آوایی بود خواستم بگم چیه ناراحتی بد با خانومت 
 گفتم بجاش گفتم:حقیقتو بگم؟؟؟؟صحبت کردم ولی اینو ن

سری تکون داد و منتظر نگام کرد پوزخندی زده و گفتم:چون من از همه ی 
 پلیسا متنفرم.....متنفر.

به وضوح جاخورد قبل اینکه لب باز کنه و چیزی بگه در باز شد و اروین با 
خوشحالی به سمتم اومد...پشت سرش خانوم فتوحی نفس زنان داخل شد 

شید خانوم اتشین به محضی که فهمید شما گفتین بیارمش و گفت:ببخ
پیشتون اینقدر خوشحال شد که مهلت نداد من حتی دستشو بگیرم و بدو 

 بدو به سمت اتاقتون اومد.
تنها به تکون دادن سر و یه لبخند محو اکتفا کردم....فتوحی رفت و درو 

 پشت سرش بست.
 آروین:مامانی....امشب بریم خونه دایی؟؟؟
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ما من جوابی به این پرسش ندادم نگاهم در دو جفت چشم مشکی که با ا
 تعجب به حلقه ی دستای اروین دور گردنم چشم دوخته بود خشک شد....

آروین وقتی سکوتمو دید سرشو از روی شونم برداشت توی صورتم نگاه 
 کرد و گفت:مامانی!!!!

ومن ه کرد با دیدن هوقتی دوباره جوابشو ندادم به سمتی که نگاه میکردم نگا
بالفاصله به ارومی گفت:مامان این اقاهه چرا اینجوری داره به من نگاه 

 میکنه؟؟؟
حس میکردم کل اتاق داره دور سرم میچرخه خدایا حاال چه غلطی بکنم 

میخواستم همین امروز هرطور شده به هومن بگم یه پسر داره ولی االن 
 کامال پشیمون شدم.

شد رد نگاهشو گرفتم رسیدم به دست چپم که مسیر نگاه هومن عوض 
حلقه داخلش بود وای خدا داره چه فکرایی میکنه نکنه فکرمیکنه من ازدواج 

کردم..ندایی از درونم فریاد زد خب فکرکنه به تو چه ربطی داره.          
بالفور اون ندا رو خفه کردم نمیدونم چقدر گذشت که چشم ازم گرفت 

ح مشخص بود مصنوعی و ظاهریه و خطاب به لبخندی زد که به وضو
 اروین گفت:اقا کوچولو یه لحظه میای اینجا؟؟؟

اروین کمی نگاش کرد بعد سرشو به سمت من چرخوند و گفت:مامان این 
 اقاهه هم مثل عموکامی عموی منه؟؟؟

تعجبی که توی چشاش هومن بود صدبرابر شد به سختی لب باز کردم و 
 مامان جون این اقا عموت نیست..باصدای لرزونی گفتم:نه 

 خب اجازه میدی برم پیشش؟؟؟ -
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لبخند مصنوعی ایی زده ب*و*سه ای روی پیشونیش کاشتم از روی پام 
 گذاشتمش پایین و گفتم:اره مامانی برو.

اروین با قدمای کوچیکش به سمت هومن رفت....به هومن که رسید هومن 
اقا پسرنازی بگو ببینم دستاشو در دست گرفت لبخندی زد و گفت:چه 

 کوچولو چند سالته؟؟؟
اروین دستشو باالاورد سه انگشتشو نشون داد و گفت:سه تا از انشگشتای 

 دستم با نصفی از چهارمیش....
لبخند نشست روی ل*ب*م الهی فدات بشم با این توضیح دادنت....هومن 

وین ربا چشمای پراز سوال به سمتم برگشت اما هیچی نگفت مجدد رو به ا
 گفت:اسمت اروینه؟؟؟؟

اروین سرشو به نشونه ی مثبت تکون داد هومن برای سومین بار پرسید:این 
 اقا پسر کوچولوی ناز که احتماال موش زبونشو خورده میتونه...

میون حرف هومن پرید زبونشو نشون داد و گفت:موش زبونمو نخورده زبون 
 دارم...تازشم من کوچولو نیستم من

 نه مامان؟؟؟ مرد شدم مگه
هومن متعجب از این حاضر به جوابی اخرین سوالو که دیگه همه چیزو 

براش روشن میکرد و از واضح بودن سوالش میشد فهمید که اطمینان پیدا 
کرده این پسر نسبتی باهاش داره پرسید:خب اقای مرد بگو ببینم اسم پدرت 

 چیه؟؟؟
 ؟؟اروین با لحن نازی گفت:بابای منو چیکار داری؟؟
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هومن با مهربونی بهش گفت:اخه تو خیلی شبیه یکی از دوستای منی 
 میخوام ببینم احتماال پدرت دوست من نیست؟؟؟

اروین سرشو مثل بزرگترا تکون داد و گفت:خب پدرم فعال خونه نیست 
یعنی مامان گفته که رفته مسافرت هروقت برگشت بهش میگم اگه شما رو 

 شناخت بیاد پیشتون.
شو ول کرد من حالم چطوری بود؟؟؟خوب بودم یا هومن دستا

بد؟؟؟نمیدونم شایدم خنثی بودم...تلفنو برداشتم و به خانوم فتوحی گفتم 
 بیاد اروینو ببره.

بالفاصله بعد از گذاشتن تلفن اروین گفت:مامان من میخوام پیش شما 
 باشم.

نجام لبخند تلخی زده و گفتم:مامان جون من االن یه سری کاردارم باید ا
بدم شما باخانوم فتوحی برو االن خاله ایدا میاد منم که کارم تموم شد سه 

 تایی با هم میریم پیش ارسالن.
اروین خوشحال سری تکون داد همون لحظه خانوم فتوحی اومد و اروین 

 همراهش رفت.
چند دقیقه ای از رفتن اروین میگذشت اتاق در سکوت کامل فرورفته بود 

واستم لب باز کنم چیزی بگم که صدای هومن مانع شد کالفه و سردرگم خ
همونطور که به دستاش خیره شده بود گفت:اون پسر چشماش مشکیه 

 درست



wWw.Roman4u.iR  956 

 

مثل چشمای من....اسمش اروینه اسم مورد عالقه ی من....سنش دقیقا 
برابر مدت جدائیه منو تویه....کامرانو عمو صدا کرد....تو هنوز حلقه ی 

 ....ازدواجمون تو دستته.
 به سمتم برگشت زل زد تو چشام و پرسید:اون پسِر کیه هستی؟؟؟

دوست داشتم بلند بزنم زیر گریه ولی االن موقع نشون دادن ضعف نبود از 
االن جنگ بین من و هومن شروع میشد تمام توانمو به کاربردم تا صدام 

 نلرزه گفتم:اون پسر......به سختی گفتم:پسر توئه...اروین رضائی.
اش کم مونده بود از شدت تعجب از حدقه در بیاد چشم

 پرسید:چ.....چی؟؟؟؟پسر من؟؟؟؟
 سری تکون دادم:اره پسرتو.

ازجاش بلند شد اومد جلوم دستاشو روی میز گذاشت سرشو جلو اورد و با 
جدیت گفت:یعنی چی؟؟؟خودت میفهمی داری چی میگی؟؟؟هستی تو 

 حالت خوبه؟؟؟
رم میگم معلومه که حالت خوب نیست سری تکون داد و گفت:من چی دا

توهم زدی بدجورم توهم زدی....خیره شد تو چشمام:قصدت چیه از گفتن 
 این دروغا؟؟؟

عصبی شدم کالفه شدم حالتای عصبیم یک به یک داشتن بهم رو میاوردن 
با خشم از جام بلند شدم اینکارم باعث شد کمی خودشو عقب بکشه 

شه که جلوی من حرفی از دروغ پوزخندی زدم و گفتم:باراخرت با
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میزنی....شنیدی بار اخرت باشه...چون اون موقع همینطور در برابرت 
 سکوت نمیکنم و خیلی بد باهات برخورد میکنم.

خیره شدم تو چشماش:اون بچه ای که اینقدر با نفرت ازش صحبت 
میکنی)خدایی این تیکه دروغ گفتم چون وقتی داشت از اروین صحبت 

نفرتی نه در کلماتش و نه در نگاهش به چشم نمیخورد(هیچ میکرد هیچ 
نیازی به وجود تو نداره همونطور که تا االن بدون نیاز به وجود تو بزرگش 

 کردم از این به بعدم میتونم..فقط یه لطفی به عنوان پدر
پوزخند واضحی زدم:هه پدر....یه لطفی ب عنوان پدر در حقش بکن و 

 دورکن... سایه اتو از روی زندگیم
امروز از این بیمارستان برو دیگه هم برنگرد نگران هیچیم نباش من 

هرچقدر عوض شده باشم ادمی نیستم که زیر قولم بزنم همین امروز و 
همین جا به جون همون بچه ای که تموم زندگیمه قسم میخورم نمیذارم 

حتی ذره ای مانعت بشه برای پیشرفت کردن جناب.........مجددا 
ندی زدم:باید چی صدات کنم؟؟؟جناب سرگرد؟؟؟یا جناب پوزخ

سرهنگ؟؟؟کدومش؟؟؟از اونجایی که حتی اگه توی این سه سال ترفیع 
رتبه نگرفته باشی مطمئنم اینبار به خاطر این تیرایی که خوردی ترفیع رتبه 
میگیری جناب سرهنگ صدات میزنم.......کیفمو برداشتم از پشت میز 

ایستادم نگامو دوختم تو نگاش و گفتم:ازتو به من کناراومدم روبه روش 
 خیری نرسیده شرم نرسون بهم....

 لبخندتلخی زده وگفتم:هرچند تابحال شرت زیاد دامنمو گرفته...
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بدون اینکه اجازه بدم حرفی بزنه از اتاق بیرون اومدم و بالفاصله بعد از 
 ب*غ*ل کردن اروین از بیمارستانم بیرون زدم.

واقعی داشتم منفجر میشدم مردک نفهم چطور تونست اینطور به معنای 
برخورد کنه ذره ای احساس پدری توی وجود بی وجودش دیده 

 نشد.....جونمم بگیرن مرده ی بچمم روی شونه ی این مرد نمیذارم..
. 

اروین بدوبدو به سمت ارسالن دوید و هردو به سمت اتاق رفتن تا بازی 
و ایدا هرسه منتظر یه عکس العمل از جانب من کنن.....داداش طاها مارال 

 بودم اینو میشد به خوبی از نگرانی توی نگاهشون خوند.
لبخندی زدم کیفمو روی مبل گذاشتم بانشستن من هرسه ی اوناهم روی 

 مبالی مقابلم نشستن...گفتم:خب چه خبرا؟؟؟؟مهرسا کجاست؟؟؟
لبخندی زدم و نگاهی به ساعت انداختم یازده و نیم ظهر بود مجدد 

 گفتم:خودم فهمیدم هنوز مدرسه است...مارال 
میگم بیا امروز بعدازظهر همه با هم بریم کوه یه اب و هوایی عوض 

 کنیم...نظرتون چیه؟؟؟
 داداش طاها بی توجه به سوالم پرسید:حالت خوبه هستی؟؟؟

پرسشگرانه نگاش کردم ادامه داد:منظورم اینه که.....نگاهشو دوخت تو 
 و گفت:به هومن در مورد اروین گفتی یا نه؟؟؟ چشام
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یه دونه سیب از روی میز برداشتم مشغول پوست گرفتنش شدم درهمون 
حال با بی تفاوتی گفتم:من نگفتم خودش فهمید...اومده بود تو اتاق به قول 

 خودش تشکر کنه خانوم فتوحی اروینو اورد اونم فهمید.
گفت؟؟؟عکس العملش چی مارال متعجب پرسید:همین؟؟؟!!!خب چی 

 بود؟؟؟هستی حرف بزن دیگه جون به ل*ب*مون کردی.
چاقو رو محکم توی ظرف گذاشته و ظرف رو روی میز قرار دادم بالفاصله 

گفتم:چی بگم خواهر من؟؟؟توقع داشتی چی بگه؟؟؟اصال چی میتونست 
بگه؟؟؟کافی بود حرفی بزنه تا مثل خودش چشممو رو همه چیز ببندمو 

 یش کنم با کی طرفه.....خوب حال
ازجام بلند شدم درحالیکه به سمت اتاق ارسالن میرفتم گفتم:این تو بمیری 

 دیگه از اون تو بمیریا نیست...
به سمتشون برگشتم:تمام توانمو به کار گرفتم که دربرابر این خانواده سکوت 

یاد ز کنم ادبو رعایت کنم بخوان پاشونو فراتر از گلیمشون بذارن منم انگیزه
 دارم برای شکستن این پا.

داداش:هستی اروم باش دلیلی نداره که تو اینقدر روی اعصاب خودت فشار 
بیاری ما فقط خواستیم بهت کمک کنیم میدونی که از فردا روزای سختیو 

در پیش داری فردا نه دیر دیر پس فردا دیگه هومن باالخره میاد پیش تو برای 
شته باشی که بتونی همه چیزو همونطور که توضیح باید اینقدر ارامش دا

 بوده براش توضیح بدی بی هیچ کم
 و کاستی..............
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اما اینطور نشد.....هومن نه فردای اونروز و نه پس فرداش و نه حتی سه روز 
بعدشم برای توضیح نیومد داداش طاها مارال ایدا همشون حسابی تعجب 

م اون ادم جز پیشرفت چیز دیگه ای کرده بودن ولی من دائما بهشون میگفت
توی زندگی براش مهم نیست مطمئن باشین از همونروز تصمیم گرفته بره و 

دیگه پشت سرشم نگاه نکنه...و به همین منوال یک هفته گذشت اروین 
زیادی بهانه گیر شده بود میفهمیدم چش شده خانواده ی هومن هرچقدرم 

نشه موفق نمیشدن این از حال و  که تالش میکردن که اروین وابسته اشون
هوای این روزاش که از هرفرصتی برای بهانه گیری استفاده میکرد مشخص 

بود اروین من توی این یه خصلت مشابه مادرش بود وابسته که میشد محال 
 بود بتونه خیلی زود به حالت قبل برگرده.

شدن  خانواده ی رضائیو دیگه ندیدم اخرین دیدارمون یک روز قبل مرخص
هومن بود جالبیش اینجاست که عالوه بر اروین این روزا خودمم خیلی 

بهانه گیر شدم دیگه حدود یه هفته ای هست که دلم نمیخواد برم بیمارستان 
گویا انگیزمو برای ادامه دادن از دست داده بودم....انگاری یه اکسیر طبیعی 

یدار ت خفته امو ببه قلبم نفوذ پیدا کرده بود و داشت سعی میکرد احساسا
کنه.....در این بین داداش طاها و ایدا از خنثی بودن من استفاده کردن و 

اروینو مهد کودک ثبت نام کردن پسرکم دوروزی میشه که میره مهد و داره با 
یه دنیای دیگه اشنا میشه...هرچند من هنوزم مخالف این جریانم دوست 

دش با اطرافیانش بشه دوست نداشتم اروین به این زودی متوجه تفاوت خو
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داشتم صبحا اونم مثل بقیه با یه نفر که بهش میگه پدر بره مهد نه با مادر 
 دایی یا خاله اش...

با صدای ایدا به خودم اومدم دستشو جلوی صورتم تکون داد و 
 گفت:الوووووووو کجایی؟؟؟کشتیات تو کدوم اقیانوس غرق شده؟؟؟

وه رو به دستم داد ساعت یک و نیم شب روی صندلیه کنارم نشست لیوان قه
 بود اروین سه ساعتی پیش خوابید 

منو ایداهم اول کمی تلویزیون تماشا کردیم که البته من درتمام مدت داشتم 
به خیلی چیزا فکرمیکردم و بعد به پیشنهاد ایدا تصمیم گرفتیم بریم تراس از 

 .هوای ازاد استفاده کنیم و درکنارش یه قهوه هم بخوریم
روبه ایدا بدون هیچ مقدمه ای گفتم:ایدا دارم به این فکرمیکنم که برم به 

 اسنفدیاری بگم نظرم عوض شده...بگم حاضرم باهاش ازدواج کنم.
ایدای یچاره که مشغول خوردن قهوه اش بود با شنیدن این جمله ی من قهوه 

 پرید تو گلوش و به سرفه افتاد.
ه زدم به پشتش....چند دقیقه ای که درحالیکه خندم گرفته بود چند ضرب

 گذشت نفسش ازاد شد و بالفاصله گفت:
 تو دیوونه ای هستی...احمقی....اخه کدوم خری چنین کاری میکنه؟؟؟

راحت باش بگو توروخدا خجالت نکش.....ِد اخه بیشعور این چه طرز  -
 حرف زدنه؟؟؟

 میدونم. لیاقتت همینه......هرکی ندونه تو دلت چی میگذره من خوب -
 کو بگو ببینم چی میگذره؟؟؟ -
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با بدجنسی لبخندی زد و گفت:نیازی نیست بگم وقتی به محض اینکه به 
حال خودت رهات میکنن میری تو فاز فکرکردن این یعنی ای دل غافل شد 

 انچه نباید میشد...
 کامال جدی پرسیدم:ایدا متوجه منظورت نمیشم واضح صحبت کن لطفا.

شوخیو کنارگذاشت و با لحن جدی ایی اونم خیلی سریع 
گفت:هستی....چند سال پیش وقتی ماهان منو ول کرد و رفت قسم خوردم 

که دیگه به ندای قلبم گوش ندم ازتو هم خواستم که هیچ زمان عاشق 
نشی....وقتی بعدازمدتها برگشتم پیشت بهت گفتم احساس من به ماهان 

 راموش شد ولی...عشق نبود یه حس زودگذر بود که باالخره ف
دستامو گرفت تو دستش نگاهشو دوخت تو چشام:هستی...حس تو به 

هومن یه حس زودگذر نیست که اگه بود تا االن فراموش میشد اسم 
احساس تو عشقه هستی میفهمی؟؟؟عشق چیزی نیست که فراموش بشه یا 

حتی کمرنگ بشه...عشق یه حس مه الوده اخرشو هیچ کس 
چرا وقتی حرف از عشق میاد همه لیلی و مجنون یا نمیدونه...فکرمیکنی 

شیرین و فرهادو مثال میزنن چون این اشخاص خیالی به عمق این حس پی 
بردن و فهمیدن عشق چیزی نیست که اگه بوجود بیاد بتونی از بین ببریش 

 تنها یه راه برای نابودیش وجود داره و اون مرگه...
س دنبال راه حل بگردی من تا یه ماه بنابراین سعی نکن برای نابودی این ح

پیش یکی از افرادی بودم که از ته دل دوست داشتم تو ازدواج کنی و 
خوشبخت بشی ولی االن از ته دل مخالف چنین چیزیم چون میدونم 
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ازدواج دوباره برای تو یعنی شکست دوباره....پس یک چیزیو خوب به 
ی یگه ای ازدواج کنی نمیتونخاطر بسپار تو چه با اسفندیاری چه با هرکس د

نبود هومنو باهاشون پرکنی نمیتونی هومنو فراموش کنی...کافیه ازدواج کنی 
ازهمون لحظه مقایسه ها شروع میشه مقایسه مدل غذا خوردن شوهرت با 

 هومن مدل لباس پوشیدنش باهومن و خیلی چیزای دیگه......
ت وچکترین خطایی ازفشاری به دستم وارد کرد:هستی مردا زرنگن کافیه ک

سربزنه تا بفهمن دلت باهاشون نیست وقتی یه مرد بفهمه زنش کسی که 
حس مالکیت داره نسبت بهش دائما داره اونو با یه نفردیگه تو ذهنش 

مقایسه میکنه جنون بهش دست میده زندگیو میکنه یه بیابون و خودش میشه 
اثری از چیزی باقی گردبادی که همه چیزو داخل خودش نابود میکنه و هیچ 

نمیذاره....االنم ببخش که دارم اینقدر واضح بهت اینو میگم میدونم که 
خیلی شنیدن این جمله برای توییکه سه ساله سعی کردی با عقل تصمیم 

بگیریو با احساساتت قهری سخته ولی من میتونم از تو نگاهت لحن 
دوباره صدات خنده هات بغض تو صدات بفهمم که...که عشق قدیمیت 

 جوونه زده.
از درون لرزیدم و چه سخت بود که نمیتونستم این حرفو کذب کنم 

 نمیتونستم فریاد بزنم و بگم دروغه نمیتونستم
مانع حسی بشم که داره دوباره تو وجودم زنده میشه و من درست مثل 

 گذشته در برابرش ضعیف و ناتوانم.
ن گال لبخند روی ل*ب*م اینروزا دوباره با دیدن بارون شاد میشم با دید

میشینه و قلبم غرق در شادی میشه بچه ی نیازمند سرچهارراهو که میبینم 
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حس میکنم چیزی در قلبم فرومیریزه....بیمارو که رو تخت اتاق عمل 
میبینم اشم تو چشام جمع میشه و دلم براش میسوزه.....این روزا عجیب 

 اره نابود میشه....احساس میکنم هستی قدیمی برگشته و هستی جدید د
با چشمای پراشک نگاهمو به ایدا دوختم زیر لب به ارومی گفتم:میترسم 

ایدا.....میترسم از اینکه دوباره بخواد در برابر احساساتم قد علم 
کنم....ضعیف تر از اونیم که بتونم دوباره در برابر عشق بایستم از طرفیم 

نده شدم تا عشقشو توی میدونم هیچ امیدی به برگشتن کسی که مردمو ز
قلبم دفن کردم و اون تونست طی چند هفته دوباره این حسو زنده کنه نیست 

ایدا هومن زن داره اینو میفهمی یعنی حس عشق کسی داره توی تک تک 
 سلوالی من برای دومین بار جاری میشه که زن داره....

 ستمانع شد و گفت:هستی همه چیز اونطوری که تو دیدی و میبینی نی
خوب چشماتو باز کن تا سوء تفاهما کورت نکرده....بزودی خیلی چیزا 

 برات روشن میشه.
یعنی چی؟؟؟چرا همتون همین حرفو بهم میزنین...تو اقاکامیار....ببینم  -

 ایدا تو چیزی میدونی.؟؟؟
لبخندی زد:نه زیاد ولی مطمئنم توهم همه چیزو نمیدونی......بلندشو برو 

 ری بیمارستان اذیت میشی.بخواب فردا باید ب
 خواستم مجددا ازش بپرسم ولی مانع شد و گفت:بلند شو دیگه.

به ناچار از جام بلند شدم میدونستم اگه نخواد چیزو بگه محاله بتونی 
 مجبورش کنی چشامو بستم و اینقدر به



 965 انیتر از گر انیگر

اتفاقات این یک ماهه اخیر فکرکردم که متوجه نشدم کی خواب مهمون 
 چشام شد.

. 
 م اتشین؟؟؟؟؟؟خانو -

باصدای فتوحی از سرعت حرکتم کم کردم و به پشت سربرگشتم باقدمهای 
 بلند به سمتم اومد و گفت:خانوم اتشین موبایلتونو فراموش کردین.

موبایلمو به سمتم گرفت لبخندی زده و گفتم:وای خانوم فتوحی دستتون 
 درد نکنه اینقدر عجله داشتم به کل یادم شد.

 ولی خانوم اتشین اتفاقی افتاده چرا اینقدر شتابانین؟؟؟خواهش میکنم  -
از شانس بد من همین امروز که نتونستم ماشین بیارم شبش باید چنین  -

بارون شدیدی بگیره...متاسفانه اژانسم ماشین نداشت دارم سریع میرم شاید 
 به اتوب*و*س برسم.

 لبخندی زد و گفت:مگه شما مسیرا رو بلدین؟؟؟
 :مسیرا؟؟؟مسیر چی؟؟؟باتعجب گفتم

مسیر اتوب*و*س دیگه...فکرنمیکنم از ایستگاه اینجا برن جای منزل  -
شما....خانوم اتشین نکنه فکرکردین اتوب*و*سم مثل ماشینای سواری 

 هرجا مایل باشین پیادتون میکنه؟؟؟
 خندم گرفت از این همه خنگ بازیم....گفتم:پس من چیکارکنم؟؟؟؟

 برین؟؟؟ میخواین با ماشین من -
نه بابا اصال مرسی لطف دارین ولی اینطوری باز نگرانم کی ماشین  -

 شمارو بیارم.
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خواست تعارف کنه که مانع شدم:خانوم فتوحی ممنون بخاطر لطفایی که 
 در حقم میکنین ولی خب اینطوری راحت نیستم.

هرطور مایلین...بنابراین جای ایستگاه ممکنه ماشینای تاکسی رفت و امد  -
 اشته باشن ولی خب االن اخرشبه خطرناکه.د

لبخندی زده و گفتم:خانوم فتوحی منو دست کم گرفتی ها خیالت راحت 
 باشه...فعال خدانگهدارت.

 پس مراقب خودتون باشین خداحافظ... -
با قدمهای خیلی بلند به سمت ایستگاه به راه افتادم خوب بود به داداششون 

ی نگران میشدن ایدا و اروین شب برای نگفتم شب میرم خونه وگرنه حساب
اینکه تنها نباشن رفتن خونه داداش طاها من قرار بود شبو تو بیمارستان 

بمونم ولی سرم کمی درد گرفت و نظرم عوض شد تصمیم گرفتم برم 
خونه...خوبه حداقل االن برم خونه تنهام کمی به تنهایی نیاز دارم...بارون به 

د درکمتر از سه دقیقه درست شبیه موش اب شدت به صورتم برخورد میکر
کشیده شده بودم...باالخره به ایستگاه رسیدم رفتم ایستادم نزدیک 
 صندلیاش تا محافظ باالش مانع بشه بیشتر از این خیس بشم.... 

نگاهی به ساعت انداختم دوازده و نیم شب بود.....سه چهاردقیقه ای از 
جلوم توقف کرد....با  206ماشین ایستادنم در اون مکان میگذشت که یه 

قدمهای بلند خودمو بهش رسوندم یه پسر تقریبا بیست و هفت هشت ساله 
رانندش بود یه سرنشینم داشت که سنش همون حدودا بود...بالفاصله 
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خواستم برگردم سرجام هنوز ازجونم سیر نشده بودم این موقع شب سوار یه 
 ماشین با چنین سرنشینایی بشم.

به عقب برگردم پسری که پشت فرمون بود لبخندی زد و  تاخواستم
 گفت:کجا میری خانومی بیا باال خیس اب شدی سرما میخوری...

بدون هیچ حرفی از ماشین فاصله گرفتم مجددا صداشو شنیدم:ناز نکن 
 دیگه ملوسک بیا باال باهم کنار میایم.

 نشید لطفا.حالم بد شد از این همه وقاحت اخمی کرده و گفتم:مزاحم 
پسریکه کنار راننده نشسته بود با خنده ی خیلی عمیقی گفت:جوووون 
 چقدر مودبی تو...بیا...بیا باال نترس خودم قول میدم هواتو داشته باشم.

با عصبانیت و صدایی که رفته رفته باالتر میرفت گفتم:گورتو گم کن تا زنگ 
 نزدم بیان پدرتو در بیارن...

اینکارارو با قلب من نمیگی یه وقت سکته کنم بیوفتم پسر:اوا ترسیدم نکن 
 رو دستت؟؟؟وزد زیر خنده.

تا خواستم جواب دندون شکنی بهشون بدم پسر کنار راننده درو باز 
کرد..ترسیدم ولی این چیزا برام عادی شده بود نگاهی به انتهای خیابون 

م قبل بردانداختم نخیر هیچ خبری نبود....دستمو به ارومی به سمت کیفم 
از اینکه پسر راننده حتی یه قدم برداره یه ماشین با سرعت به سمتمون اومد 

 و درست جلوی پای من ترمز کرد...
دستم از شدت ترس ناخوداگاه رفت روی قلبم خدایا خودت به دادم برس 

 نکنه اینم با ایناس خدایا غلط کردم کمکم کن....
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ندی ت و باصدای خیلی بلپسره با عصبانیت دستشو به سمت ماشین گرف
 گفت:مگه سر اوردی یابو...

خیالم کمی راحت شد حداقل این با اینا همدست نیست لعنتی شیشه های 
 ماشینشم دودیه هیچی معلوم نیست.

پسر راننده هم خیلی سریع پیاده شد قبل از اینکه قدم از قدم بردارن در 
 ماشین باز شد یه مرد با لباسای سراندرپا 

ه شد.......همزمان با برگشتنش به سمتم ضربان قلبم شدت مشکی پیاد
گرفت....دستام مشت شد خدایا این اینجا چیکار میکرد چرا باید بعد از یه 

 هفته درست همینجا پیداش بشه...
نگاهی بهم انداخت یه نگاه سرشار از اطمینان که فقط خدا میدونه این نگاه 

 چه ارامشیو به قلبم سرازیر کرد.
یی از درونم فریاد زد هستی تو باید خیلی سریع این مکانو ترک یه ندا

کنی....و من طبق گفته ی همین ندا دیگه اونجا نایستادم و با قدمهای بلند 
 شروع به حرکت کردم.

نمیدونم چند دقیقه میشد که داشتم زیر بارون تقریبا میدوئیدم  ولی خوب 
زی که باهاش روبه رو میدونم که به محضی که برم خونه فردا اولین چی

 میشم سرفه های پی در پی و سردرد شدیده....
لباسام به علت خیسی سنگین شده بودن و سرعتمو کم کردن حسابی خسته 
شده بودم تا خواستم روی جدوالی کنار جاده کمی بشینم یه ماشین در یک 

حرکت خیلی سریع پیچید جلو پام....برای دومین بار در امشب از شدت 



 969 انیتر از گر انیگر

مونده بود پس بیوفتم البته ترس یکدفعه ای پیچیدن ماشین جلو پام  ترس کم
 نه ترس از سرنشیناش چون خوب میدونستم سرنشین این ماشین کیه!!! 

با کمی تاخیر از ماشین پیاده شد نگاهی به اطراف انداختم مکانی که 
ایستاده بودیم جوری بود که از هیچ جا دید نداشت من نزدیک درختای کنار 

بون ایستاده بودم ماشین هومنم دقیقا جلوی من ایست کرد و همین خیا
باعث شد هیچ دیدی به خیابون نداشته باشم و همینطور هیچکسم دیدی به 

ما نداشته باشه....تنها خوبیش این بود که درختا درست مثل یه چتر بودن 
 که از خیس شدن بیش ترمون جلوگیری میکردن.

اده بود لباساش درست مثل خودم غرق در اب به خودم که اومدم جلوم ایست
بود ناخوداگاه چشمم رفت به سمت دست چپش با دیدن حلقه ی توی 

 دستش قلبم پراز درد و افسوس شد...
 صداشو شنیدم صدایی که برام نمادی از قدرت و مردانگی بود:خوبی؟؟؟؟
با دیدن حلقه ی توی دستش حس بدی توی قلبم شکل گرفته بود که مانع 
میشد به نرمی باهاش رفتار کنم بدونیکه نگاهش کنم گفتم:این موقع شب 

 جلوی منو گرفتی که ازم حالمو بپرسی؟؟؟
برای دیدن عکس العملش چشم دوختم به چهره اش لبخند جذابی زد و 

 گفت:این االن به جای تشکره دیگه نه؟؟؟
 ابرویی باال انداخته و پرسیدم:تشکر؟؟؟در چه زمینه ای؟؟؟

 صله گفت:یعنی نمیدونی؟؟؟؟؟؟بالفا
درسکوت نگاش کردم ادامه داد:تشکر به این خاطر که اگه دودقیقه دیرتر 

 رسیده بودم معلوم نبود االن کجا بودی!!!
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با لحن کامال خونسرد و حرص دراوری گفتم:حاال فکرکن نمیرسیدی فوق 
م دفوقش چه اتفاقی میوفتاد؟؟؟مجبورم میکردن سوار شم دیگه......خیره ش

 تو چشاش و گفتم:غیر از اینه؟؟؟
اخم پررنگی کرد پوزخندی زد و گفت:چقدر این مسائل برات طبیعی 

شده......سرشو جلو اورد:ببینم تو که اینقدر ساده نیستی که ندونی اگه 
 مجبورت میکردن سوار بشی بعدش چه اتفاقاتی ممکن بود بیوفته..نه؟؟؟

فتم:نه ساده نیستم خیلیم مثل خودش اخمی کرده و بالحن جدی ایی گ
خوب میدونم اگه سوار اون ماشین میشدم چه اتفاقی میوفتاد......لبخند 

تلخی زدم:ولی خب دیگه عادت کردم....میدونی چیه جناب سرهنگ 
کشور تو سرشاره از چنین ادمایی...افرادی که تا زمانی معنای ناموسو 

از اون میگن گور میفهمن که پای خانواده ی خودشون در کار باشه بعد 
بابای غیرت و ناموس پرستی....و تو و همکارای تو تنها کاری که میکنین 

اینه که توی برنامه های تلویزیونی برای چنین افرادی اظهار تاسف میکنین و 
دائما نصیحتشون میکنید...اینه امنیتی که بخاطرش چشم رو همه چیز 

 بستین...خانوادتون...دوستاتون...اره اینه؟؟؟
نگاهشو دوخت تو چشام و گفت:شاید بعضی از این صحبتا حقیقت داشته 

 باشه ولی خیلیاشم کامال ناصحیحه..
به نظر تو درسته که یه زن این موقع شب بایسته تو ایستگاه 

اتوب*و*س؟؟؟یه نگاه به ساعتت بنداز ساعت نزدیکه یکه شبه این موقع 
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نی ن چه برسه تو که یه زحتی درست نیست مردا بی دلیل از خونه بیان بیرو
 و در برابر چنین ادمای نفهم و بیشعوری کامال ضعیف.

پوزخندی زدم:اشتباه نکن.من با وجود اینکه یه زنم خیلی خوب بلدم در 
مقابل چنین افرادی از حق خودم دفاع کنم.این اولین بارم نیست که این 

این  یست کهموقع شب به هردلیلی توی خیابونم وهمچنین این اولین بارم ن
شرایط برام بوجود میاد من به این چیزا عادت کردم و برام کامال طبیعی 

 شده...
نگاهی به ساعت انداختم و ادامه دادم:االنم همونطور که خودتون گفتین 

ساعت دوازده است و باید برم خونه فکر نمیکنم وقت مناسبی باشه که 
دالت و بی عدالتیهای بخوایم بایستیم اینجا و زیر این بارون درمورد ع

موجود در کشور صحبت کنیم......راستی.....چشم دوختم بهش:ممنون از 
 لطفتون.....جناب سرهنگ.

تا خواستم از جلوش عبود کنم مانع شد و گفت:بودنم اینجا اتفاقی نیست  
 اومدم با هم صحبت کنیم.

ون ا میدونستم اینقدرا فضول هستم که اگه بگم االن شرایط مناسبی نیست و
قبول کنه تا یه وقت دیگه از شدت کنجکاوی جون میدم به همین علت 

 گفتم:بفرمایید میشنوم...
 لبخندی زد و گفت:اینجا صحبت کنیم؟؟؟زیر این بارون؟؟؟

شما نظر دیگه ای دارین؟؟؟فکرنمیکنم جایی وجود داشته باشه که االن و  -
 در این ساعت از شب باز باشه...
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ری که حس کردم میخواد چیزیو از توشون بخونه خیره شد تو چشمام طو
درهمون حال گفت:میتونیم بریم خونه ی من...بعد از اینکه صحبتامون 

 تموم شد شخصا میرسونمت منزل.
لبخند پر از تمسخری زده و برای اینکه بهش بفهمونم هیچ تمایلی به انجام 

 اینکار ندارم گفتم:اونوقت من رو چه 
قبول کنم......ناخواسته از دهنم پرید:خونه ی  حسابی باید چنین چیزیو

 شما چه فرقی با خونه ی اون مزاحما داره؟؟؟
به محضی که جملم تموم شد تازه فهمیدم چی گفتم منتظر یه عکس العمل 
جدی از جانبش بودم اما اون در کمال خونسردی پوزخندی زد و گفت:پس 

 تو از خیلی چیزا بی خبری!!!!
ق با توئه....پس مجبور میشیم همینجا صحبتامونو لبخندی زده و گفت:ح

 بکنیم چون من باید همین امشب به صحت خیلی چیزا پی ببرم.
در زندگی من هیچ بایدی وجود نداره...ولی اگه این اخرین دیدار و بحث  -

بینمونه مشکلی نداره به راحتی بعدش میرزه.....مثل یه احمق داشتم برای 
تم البته دلیلی نداشت بخوام خودمو کوچیک حفظ غرورم فقط دروغ میگف

 کنم وقتی هیچ روزنه ی امیدی برای دوباره ساختن وجود نداشت.
شونه ای باالانداخت و گفت:قول نمیدم......تصمیم این مسئله با منه 

بستگی به نتیجه نهایی داره اگه باب میلم تموم بشه فکرنمیکنم بتونم به 
 خواسته تو عمل کنم.
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زم مثل گذشته مغرور و یکدنده بود ولی کورخونده من بدتر از این ادم هنو
اونم پوزخندی زدم و گفتم:بنابراین منم دلیلی نمیبینم بخوام به صحبتای 

 شما گوش بدم....
بدونیکه منتظر پاسخی از جانب اون بشم خیلی سریع از کنارش عبور کردم 

از چی فرار هنوز چند قدمی ازش دور نشده بودم که صداشو شنیدم:داری 
میکنی؟؟؟فکرکردی االنم با داد و بیداد و عصبانیت ماجرا رو درست مثل 

 روز بیمارستان بپیچونی بار سومم میتونی قصر در بری؟؟؟
به سمتش برگشتم:یه حرفی بزن که خنده دار نباشه....مثال من به چه دلیلی 

 باید از تو فرار کنم نکنه فکرکردی ازت میترسم هان؟؟؟
با قدمهای اروم به سمتم میومد گفت:من اینطور درحالیکه 

فکرمیکنم.....درهرحال هرچی نباشه تو  یه پدرو از وجود بچش بی خبر 
گذاشتی..بدون حضور و اجازه ی پدر به روشی که من نمیدونم چی بوده 

 برای بچه شناسنامه گرفتی.
 لبافاصله ی خیلی کمی ایستاد مقابلم:حس میکنم همه ی اینا بتونن دالی

 خوبی برای بوجود اوردن ترس باشن.
بالفاصله گفتم:هه اشتباه نکن تو که هیچی بزرگتر از توام نمیتونه باعث بشه 

من از چیزی بترسم....حق با توئه من به روش غیرقانونی و از طریق پارتی 
برای پسرم شناسنامه گرفتم ولی دلیلش این بود که میخواستم فامیل 

ت ایستادی روبه روم و داری به معنای واقعی تو..تویی که با این قباح
 تهدیدم میکنی روش باشه....
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بغض بدی توی راه گلوم لونه کرده بود به سختی گفتم:دست از سرم 
بردار......تو که هرکاری میخواستی با زندگیه من کردی...تو که نامردیو 

 ودرحقم به اتمام رسوندی....دوباره برگشتی که چی بشه؟؟؟هومن رضائی ت
چه کینه ای از من به دل داری که نمیذاری راحت زندگی کنم...اومدی چی 

ببینی دوست داری چی بشنوی؟؟؟بگم نابودم کردی کافیه؟؟؟بهت بگم 
بخاطر تو و نامردیات چه به روزم اومد دست از سرم برمیداری؟؟؟ِد اخه 
 رلعنتی چی از جونم میخوای؟؟؟چرا االن،االن که تازه داشتم با خودم کنا

 میومدم و به زندگیم عادت میکردم دوباره پیدات شد؟؟؟
هدف تازت چیه؟؟؟داداش طاها؟؟؟یا مارال؟؟؟کدومشون قراره اینبار 

هدف قرار بگیرن تا یکی دیگه از پله های ترقیو پشت سربذاری؟؟؟هان 
 کدومشون؟؟؟

هومن که نمیدونم چرا اینقدر کالفه بود به محضی که من سکوت کردم 
گفت:این حرفا چیه داری پشت سرهم واسه خودت ردیف میکنی؟؟؟؟تو 
اصال صحبتای منو شنیدی؟؟؟نذاشتی من یه کلمه حرف بزنم برا خودت 

 بریدی و 
 دوختی االنم داری تن من میکنی....

الن و نه هیچ زمان دیگه ای قصد خیره شد تو چشمام:ببین خانوم من نه ا
صدمه زدن به تو یاخانوادتو نداشتم هیچ کینه ایم از هیچ کس به دل ندارم 

 پس لطفا از این حرفای صد من یه غاز نزن.
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تو مثل اینکه خوب بلدی از طلبکار بدهکار بسازی حرف من اینه که تو به 
 ردی؟؟؟چه اجازه ای وجود پسری که از خون من بوده رو ازم مخفی ک

ببینم نکنه فکرکردی چون به هردلیلی زندگیه ما سرانجام روشنی نداشت 
نمیتونم پدر خوبی برای پسرم باشم هان؟؟؟با چه قانونی سه سال تمام 

بدونیکه بدونم مجازاتم کردی؟؟؟اصال من به جهنم چطور دلت اومد اون 
ی بچه از همین االن توی ذهنش حک بشه که با اطرافیانش یه تفاوتای

 داره؟؟؟این شیوه ی تویه هستی؟؟؟اینطوری مادری کردی براش؟؟؟
با ناباوری بهش نگاه کردم چطور تونست چنین حرفایی رو بهم بزنه چطور 

مادریمو زیر سوال برد اشکام مدتی بود که بی صدا روی صورتم 
فرومیریختن چقدر خوشحال بودم که بارون مانع میشه اشکامو ببینه و 

بغضوکنار زدم باعصبانیت گفتم:ببین جناب رضائی بار  غرورم خورد بشه
اخرت باشه با دلیل یا بی دلیل مادری منو زیر سوال میبری....میدونی چیه 
تو پست تر از اون چیزی هستی که فکرشو میکردم...بدونیکه بدونی توی 
این سه سال چی به سرم اومده داری دوباره محکومم میکنی.....تو با چه 

مورد کسی صحبت میکنیو دائما پسرم پسرم میکنی که هیچ حقی داری در
 حقی به گردنش نداری....

زدم به سیم اخر خوب بود خیابون خلوت بود و ماهم پشت ماشین بودیمو 
کسی نمیتونست ببینمون با صدای پراز بغضی گفتم:بگو ببینم زمانیکه اون 

جا رفت تو کبچه سرشب و اخرشب با داد و بیداد بیدار میشد و بهونه میگ
بودی زمانیکه موقع دندون دراوردنش بود و مدام ضجه میزد کجا بودی 

 وقتی نیاز داشت یه پشتیبان دستاشو بگیره
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تا یادش بده راه بره کجا بودی وقتی بخاطر سرماخوردگی صبح تا شب 
چشم رو هم نمیذاشت و منم ثانیه به ثانیه روسرش بودم درحالیکه خودم 

رد کجا بودی...کجا بودی که وقتی میخواست بخوره داشتم میمردم از سرد
زمین دستشو بگیری و بهش یادبدی در پِس هر زمین افتادنی یه برخاستنی 

هم هست....کجا بودی وقتی داشتم به هردری میزدم تا فامیل تو بره تو 
شناسنامش که پسرم از همین بچگی یه شخصیت دروغین نداشته 

وم از مرجعایی که میرفتم تا یه راه حلی باشه...کجا بودی وقتی توی هرکد
بذارن جلوم که بتونم بدون حضور تو فامیلتو ببرم تو شناسنامش و هرکدوم 

یه درخواست نابجایی داشتن ازم که باشنیدن هریک از اون درخواستا 
دوست داشتم زمین دهن باز کنه و به معنای واقعی بمیرم....وقتی پسرت 

و متوجه تفاوتا شد و هزار بار ازم پرسید چرا  تونست اطرافشو با دقت ببینه
 ارسالن به دایی طاها میگه بابا تو کجا بودی هان؟؟؟؟

مطمئن بودم اشکام اینقدر شدید هست که بتونه از بارون تشخیصشون بده 
پوزخندی زده و ادامه دادم:نمیخواد تو چیزی بگی خودم جواب تک تک 

ن سعی داشتم اروینو مردانه سواالمو میدونم...در تک تک لحظاتی که م
بزرگ کنم تو دنبال پیشرفت بودی دنبال باال رفتن و به سمت جلو قدم 

 برداشتن...
با لحنی که عجیب بوی درد میداد گفت:تو خواستی که من باشم؟؟؟اگه 

دوست داشتی درهر کدوم از این لحظات هومنی باشه تا کمکت کنه به 
ی که دارم صاحب یک پسر خودت زحمت میدادی میومدی و بهم میگفت
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میشم....بد کردی هستی...خیلی بدکردی....توداری منو به گ*ن*ا*هی 
مجازات میکنی که ازش بیخبر بودم.....من از کجا باید میدونستم یه پسر 

دارم وقتی تو روز طالق به قاضی گفتی باردار نیستی؟؟؟چطور میتونی منو 
 و بهم بدی و....متهم کنی وقتی حتی حاضر نشدی تلفنی این خبر

 میون کالمش اومدم:اشتباه نکن من خواستم بهت بگم.....
متعجبانه و پرسشگرانه نگام کرد باوجوداینکه بازگو کردن این مسئله ازمرگم 

 برام سخت تر بود ولی به اجبار
گفتم:تقریبا دوسه هفته بعد از طالقمون حالم خیلی بد شد به اجبار داداش 

دتا ازمایش دادم....وقتی جواب ازمایشو دیدم به و ماارل رفتم دکتر و چن
 معنای واقعی مرگو جلو چشمام دیدم....

ولوم صدام پایین تر اومد:نتایج ازمایش عدم بارداری اشتباه گزارش شده 
بود....وقتی فهمیدم واقعا حالم بد شد نمیدونستم باید چیکارکنم....خودمو 

 ه چیزی میگفتم صبح تا شبتو اتاقم حبس کرده بودم نه چیزی میخوردم ن
به یه نقطه خیره میشدم تا اینکه یه روز دعوای خیلی بدی با داداش طاها 

کردم توی اون دعوا داداش بهم چیزی گفت که باعث شد به خودم بیام حس 
مادریمو نسبت به بچه ای که تازه یک ماه داشت زیر سوال برد....نتونستم 

م ش تو تا بهت بگم یه بچه داری گفتتحمل کنم و بهشون گفتم فردا میام پی
درسته سخته که دوباره غرورمو زیر سوال ببرم درسته میدونم که اون ادم 
هیچ عالقه ای به من و بچه ای که قراره من بدنیا بیارم نداره ولی میرم تا 

 حداقل مادربودنم به خودم ثابت بشه....
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و شنیدم:پس سکوت کردم چقدر سخت بود به یاداوردن اون روزا...صداش
 چرا نیومدی؟؟؟

نگاه پراز گالیه امو دوختم تو نگاش گفتم:اومدم....ولی ای کاش هیچ زمان 
نمیومدم....درسته که برای یه زن خیلی سخته بفهمه کسی که دوسال 

باهاش زندگی کرده اونو به خاطر مقام و منصب میخواسته اما برای یه زن 
ه بچه ازش تو راه داره هنوز یک مرگ اوره که بفهمه شوهرش کسی که االن ی

 ماه از طالقش نگذشته....
مجددا سکوت کردم با کالفگی گفت:هستی تو چته؟؟؟چی داری 

 میگی؟؟؟
دستامو مشت کردم تا هق هقم جلوش بلند نشه باالخره گفتم:اون روز وقتی 

اومدم همه چیزو به تو بگم خونه نبودی رفتم خونه مامانت اینا به محضی 
اشینشون از جلوی خونه حرکت کرد به ناچار و به دلیلی که که رسیدم م

هنوز که هنوزه خودم نمیدونم چی بوده تعقیبشون کردم....میدونی به کجا 
 رسیدم؟؟؟

پرسشگرانه نگام کرد با گرفته ترین لحن ممکن گفتم:به یه باغ تاالر.....به 
 محضی که رسیدم اونجا داداش بهم زنگ

بهش گفتم اون لحظه نمیدونستم چرا با اون همه زد و ازم پرسید کجام منم 
عجز و التماس ازم خواهش کرد برگردم ولی دودقیقه بعد زمانیکه یه ماشین 
عروس جلوی اون باغ تاالر توقف کرد و نوشین خانوم در سمت عروسو باز 

 کرد و از در سمت داماد.....
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خیره شدم تو چشماش:تو پیاده شدی دلیل اون حال داداشو 
دم....پوزخندی زدم:داداش طاها زودتر از من به عمق نامردیت پس فهمی

برد گویا مهرداد بهش خبر داده که مراقب باشه یه وقت من از این خبر مطلع 
 نشم.

لبخند تلخی زدم:غافل از اینکه من خودم با چشمای خودم اون صحنه رو 
 دیدم......

ش دیگه تو چشادستشو از ماشین گرفت تعجب ناباوری سوال و کلی چیز 
به چشم میخورد پوزخندی زدم:حاال چی میگی....هنوزم معتقدی اشتباه 

کردم که از وجود پسرت بیخبر گذاشتمت....من در حقت لطف کردم 
جناب رضائی بده نخواستم مزاحمی توی زدگیه جدیدت وجود نداشته 
 هباشه...شاید بهتر بود همونجا جلوی همه میومدم میگفتم تازه داماد تو ی

 بچه داری......
تلخ و بیرحم شدم:ببینم جناب رضائی االن که اینجایی 

خانومتون....فامیلش چی بود؟؟؟اهان یادم اومد...خانوم اوایی میدونن 
 االن اینجایی و داری با همسر قبلیت صحبت میکنی؟؟؟

راستی ببخشید اگه اون روز تو بیمارستان با خانومت بد حرف زدم و باعث 
 ...قصد بدی نداشتم فقط حقیقتو گفتم..ناراحتیت شدم

کامال جدی زل زدم تو چشاشو گفتم:من نمیدونم چرا و به چه دلیلی اومدی 
اینجا و داری منو به خاطر پنهان کردن وجود پسری متهم میکنی که 

 فکرنمیکنم همسرت عالقه ای به بودنش داشته باشه.....
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اون حرفا و مثال حس  رفتم نزدیکش ایستادم:هر*ق*صد و نیتی که از زدن
 پدریت داشتیو دور بریز و برو زندگیتو

بکن با کسی که دوسش داری.....تمام اتفاقات این یک ماه اخیرم فراموش 
 کن...شبخوش.

ازکنارش عبور کردم چقدر سخت بود چقدر تلخ بود چقدر عذاب اور بود 
ادی خدایا دوباره شروع همون اشکای لعنتی تا وقتیکه دوباره همه چیز ع
 بشه فراموش بشه از نظر همه ولی تو قلب من همچنان زنده باشه....

دستمو برای ماشین زردرنگی که مشخص بود تاکسیه بلند کردم هه اگه ده 
دقیقه ی پیش این تاکسی جلوی پام توقف میکرد االن خونه بودم و این همه 

عذاب نمیکشیدم عذابایی که بدترینش عذاب فرستادن عشق برای رقیب 
 بود....

قبل از اینکه سوار ماشین بشینم صداشو شنیدم)با وجودیکه ازش دور شده 
بودم اما هنوزم فاصلمون باهم کم بود و صداش به خوبی شنیده میشد(:تو 

 خیلی چیزا رو نمیدونی....باید برات توضیح بدم.
 درماشینو باز کردم درهمون حال گفتم:تمایلی ندارم بشنوم.

خودشو رسوند بهم در ماشینو بست راننده خواست  با قدمهای خیلی بلند
پیاده بشه که با حرکت سر مانعش شدم بیچاره فکرکرد هومن مزاحمه 

نمیدونست هومن مراحمترین مراحم ممکنه....فاصله اش باهام کمتر از 
یک وجب بود این نزدیکی بوی عطرش همه و همه داشت دیوونم میکرد با 

 یخوام بشنوم.کالفگی گفتم:برو کنار گفتم نم



 981 انیتر از گر انیگر

 بدونیکه توجهی بهم بکنه خطاب به راننده گفت:شما حرکت کن اقا.
 راننده:برم خانوم؟؟؟

نمیدونم تو نگاه هومن چی دیدم که سرموبه نشونه ی مثبت تکون دادم به 
محض حرکت کردن راننده دستمو گرفت و به سمت ماشین کشید قبل از 

با دا کردم و با صدای تقریاینکه به ماشین برسیم به سختی دستمو ازش ج
بلندی گفتم:چته....تو به چه اجازه ای به من دست میزنی....مگه نگفتم 

 نمیخوام بشنوم...چرا دست از سرم برنمیداری؟؟؟
به سمتم برگشت یه قدم به عقب برداشتم که باعث شد بخورم به در ماشین 

 نزدیک و نزدیک تر اومد تا جاییکه
وست صورتم حس میکردم خدایا چرا گرمی نفسهاشو به خوبی رو پ

نمیفهمه داره با این نزدیک شدنا نابودم میکنه صداشو شنیدم سرشو برد کنار 
 گوشم و گفت:نمیدونستم اینقدر غریبه ام که نتونم حتی دستتو بگیرم......
باکمی مکث گفت:در عین حال میخوای بدونی با چه اجازه ای دارم بهت 

 دست میزنم؟؟؟
ی صورتم لبخند پرارامشی زد و گفت:با اجازه ی شرع و سرشو اورد جلو

 عرف. 
 با تعجب بهش نگاه کردم داشت چی میگفت؟؟؟گفت شرع و عرف؟؟؟

درحالیکه به خاطر اون همه نزدیکی دست و پامو گم کرده بودم به سختی 
گفتم:تو حالت خوبه؟؟؟میفهمی داری چی میگی؟؟؟کدوم شرعی اجازه 

 ساله ازش طالق گرفته دست بزنه؟؟؟ میده یه مرد به زنی که سه
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حاال بدبختی این بود که توی اون لحظه خندمم گرفته بود داشتم سراین 
باهاش بحث میکردم که دستمو گرفته درحالیکه این کار برای من و خانواده 

 ای که توش بزرگ شده بودم یه امر کامال طبیعیه.
 به ندونستن؟؟؟صداشو شنیدم:هستی تو واقعا نمیدونی یا خودتو زدی 

 با تعجب گفتم:داری از چی حرف میزنی؟؟؟؟
دستشو گذاشت روی شونه ام و فشار ارومی بهش وارد کرد میدونست 

اینکار چقدر بهم ارامش و قوت قلب میده درهمون حال با لحنی که معتقدم 
زیباترین لحن دنیاس گفت:اینکه وقتی یه زن و مرد از هم جدابشن و بعد 

بفهمن بچه ای درکار بوده و خبر نداشتن.......خیره شد  طالق به هردلیلی
 توچشام:نمیدونی که در این صورت حکم طالق باطله؟؟؟؟؟!!!!!!!!

چشام چهارتا شد با تعجب بهش خیره شدم االن چی گفت؟؟؟من اشتباه 
 شنیدم یا واقعا هومن گفت طالق باطله؟؟

 گفتی؟؟؟باطله؟؟؟؟؟؟؟؟بریده بریده گفتم:چ...چی....چی 
درکمال ارامش لبخندی زد و گفت:اره باطله......دلیل تمام حرفا و عکس 

 العمالی االن من و اون روز توی بیمارستان دقیقا همین مسئله بود.
دنیا روسرم اوار شد این یعنی؟؟؟یعنی باید تمام مراحلی که سه سال پیش 

برم توی اون سالن شلوغ و پر از  اجرا شد دوباره اجرا بشه...یعنی دوباره باید
هیاهوی دادگاه....دوباره باید درکمال دوست داشتن زیر برگه هایی رو که 

مضمونشون طالقه امضا کنم؟؟؟....یعنی هنوز اینقدر توانایی دارم که 
 اینکارو انجام بدم؟؟؟
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با چشمای پرازاشک بهش خیره شدم به ارومی گفت:چرا داری گریه 
 میکنی؟؟؟

خی میون گریه زدم یاد یه اس افتادم که میگفت عاشق واقعی کسیه لبخند تل
که دوجا بتونه اشکو بغضتو تشخیص بده یه بار قبل از لرزیدن چونت و 

دومین بار زیر بارون......ولی هومن که هیچوقت عاشق من نبود با لحنی 
 که سرشار از عجزوالتماس بود گفتم:منو تا یه جایی میرسونی؟؟؟

 یزایی هست که باید برات توضیح بدم.هستی یه چ -
میدونستم چی میخواد بگه میخواست بگه خیلی زودباید بریم کارای طالقو 

بکنیم که مانع زندگیش نشم یا شاید میخواد بگه باید بچه رو بدم به 
اون.....دستمو باال اوردم و گفتم:نه بعنوان همسر سابقت...نه بعنوان مادر 

 تنها توی این بارون یه لطفی بهم میکنی.؟؟؟بچت...بلکه بعنوان یه زن 
منتظر نگام کرد گفتم:بدون هیچ حرفی بدون هیچ توضیحی منو تا یه جایی 

 برسون در سکوت مطلق...
کمی نگام کرد خواست چیزی بگه ولی نگفت میدونستم نمیگه هومن 

رضائی هرچی باشه کسی نیست که برخالف میل طرف مقابل چیزی بگه 
 درو باز کرد و گفت:بسیار خب...سوارشو.سری تکون داد 

 بی هیچ حرفی نشستم..سرمو به پشتیه صندلی تکیه دادم و چشامو بستم.
چند ثانیه ای سنگینی نگاهشو حس کردم ولی بعد خیلی خوب فهمیدم که 

 نگاه ازم گرفت و مشغول رانندگی شد.
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ایقی قبغضم اینقدر بزرگ بود که اگه میخواستم تو اون شرایط به حرفای د
قبل فکرکنم همونجا میشکست...ترجیح دادم فکرکردنو به زمانی موکول کنم 

 که به خونه میرسم و االن به اهنگ گوش بسپارم.
خیلی وقته نفساتو کم دارم واسه من اخه مث تو کی میشه...)بغضم ده برابر 

شد....امشب با وجود تمام تلخیش شب خوبی بود....شبی که تونستم 
سه سال از نزدیک عطرشو حس کنم...چقدر دلم براش تنگ  دوباره بعد از

شده بود برای لبخندش..جدیتش...نوای صداش...احساساتم داشتن از 
 درون داغونم میکردن(

 اخه کی مثل تو پاک و مهربون واسه من مثل فرشته ها میشه...
 تو یه احساس عجیبی که برام معنای سادگیو نجابتی....

 برام...تو برام یه عشق با شرافتی...تو یه احساس قشنگی تو 

نذار بمونم تو کما به قلب من نفس بده....)به نیمرخش خیره شدم به سمتم 
برگشت چشامون توهم قفل شد این قسمت اهنگ چه ربط عجیبی به این 

روزا داشت خواننده معتقد بود کسی هست که بتونه با چشماش اونو از کما 
 ی عشق هومنو از کما خارج کنم( خارج کنه و من تونستم با معجزه

 زندگیو فقط چشات به قلب من میتونه پس بده...
نذار تو سایه های شب بدون تو تموم بشم...)چشم ازش گرفتم این چشا 
توانایی زیادی در اروم کردن من دارن ولی االن تنها نمک روزخم کهنه ام 

 میپاشن 
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مو در هم فشردم این بیا تو دستمو بگیر هرچی بخوای همون میشم...)دستا
 دستا تا مدتها برای من مقدسن دست 

کسی امشب این دستا رو گرفت که یه روزی معتقد بودم هیچوقت دستمو 
 رها نمیکنه.()نذار بمونم تو کما...حمید عسگری(

چشم به مسیر دوختم کمی که دقت کردم دیدم هومن داره مسیر خونه 
 صدایی که پراز ضعف گلهداداششونو طی میکنه به سمتش برگشتم و با 

 ناتوانی بود گفتم:کجا داری میری؟؟؟
 نگاهی بهم انداخت و گفت:مگه نمیری خونه ی طاها؟؟؟

 چرا باید برم اونجا؟؟؟واقعا فکرکردی هنوز با مارالشون زندگی میکنم؟؟؟ -
ماشینو متوقف کرد به سمتم برگشت و گفت:هستی تو تنها زندگی 

 میکنی؟؟؟
 مشکلی داره؟؟؟ -
تعجب فراوان گفت:تو واقعا تنها زندگی میکنی؟؟؟طاها چطور بهت با

 اجازه ی چنین کاریو داد؟؟؟
مدتهاست خودم برای خودم تصمیم میگیرم...درضمن االن که تنها  -

 زندگی میکنم خیلی راحت ترم.
یعنی چی؟؟؟تو که خیلی به طاهاشون وابسته بودی...طاهارو مثل داداش  -

 واقعیت میدونستی.
پوزخندی زدم چشم دوختم بهش:یه نفر سه سال پیش در مقابل چشم 

همون داداش طاها این حسو زیر سوال برد.......نکنه تو واقعا فکرکردی همه 
چیز تموم شده هان؟؟؟من به خاطر تو حرفای تو عملکرد تو خیلی چیزارو 
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از دست دادم چیزایی که همه ی زندگیم بهشون وابسته بود....هنوزم که 
وزه از داداش طاها خجالت میکشم باخودم میگم مبادا حرف اون روز تو هن

توی ذهنش حک شده باشه و با هربار دیدنم براش زنده بشه.....من به 
خاطر تو مهردادو از دست دادم یه دوست واقعی...کسی که مرحم بود 

درمان بود....ولی االن حتی توی مکالمه های تصویری ایی که باهم داریمم 
ورتم نگاه نمیکنه....بهای عشقی که یه موقعی نسبت بهت داشتم)از تو ص

 درون فریاد زدم:واالنم
دارم(خیلی زیاد و سنگین بود اقای رضائی.....تو باعث شدی من حتی 

خودمم از دست بدم...هستی ایی که تازه داشت یاد میگرفت باید بخنده 
 نوشت پیروزلبخند بزنه شادباشه....هستی ایی که داشت در مقابل سر

میشد...تو اون هستیو کشتی روزیکه فریاد زدمو گفتم دیگه کم اوردم اون 
هستی مرد و یه هستی دیگه جایگزینش شد....هستی ایی که دیگه 

مدتهاست نمیخنده نه بارون شادش میکنه نه دیدن لبخند بچه ها....االن 
دیگه هرچیزی که یه زمانی دوست داشتم برام شده شکل یه 

.....دیدن گالی رز باعث میشه خاطراتیو به یاد بیارم که پشت کاب*و*س
پرده ای از دروغ نهفته شده بودن.....وقتی اروین ازم میخواد براش قورمه 

سبزی درست کنم یادم میاد یه روزی با مردی زندگی میکردم که بهم 
 میگفت قورمه سبزیم خوشمزه ترین قورمه سبزیه دنیاست....

لقه رو نشونش دادم و گفتم:این حلقه رو دستمو باال اوردم ح
میبینی....پوزخندی زدم:اگه یادت نشده باشه این حلقه ایه که برای 
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ازدواجمون گرفتیم....این حلقه رو از روز طالق یه روزم از دستم بیرون 
نیاوردم همیشه دستم بود تا هروقت خواستم اشتباه برم بادیدنش یادم بیاد 

و عاشق شدن تنهائیه....تو باعث شدی نگاه من  نتیجه ی دل بستن وابستگی
به تمام مردای اطرافم یه نگاه پراز نفرت و کینه باشه....مدتهاست اعتماد 

کردنو فراموش کردم محبت کردنو فراموش کردم......روزیکه زیر برگه های 
طالقو امضا کردم نابود شدم ولی روزیکه فهمیدم یه نفر قراره به زودی وارد 

شه که نابودیه زندگیم تقصیر پدرشه هستی مرد.....مرد و تنها زندگیم ب
چیزی که تا همین لحظه و ثانیه ازش باقی موند یه مادره.....یه مادر جز 

ناراحتی بچه اش از چیز دیگه ای نمیترسه بدترین و بزرگترین ترس دنیا برای 
 یه مادر اینه که بچه اش به هردلیلی ناراحت و غصه دار باشه... 

م ازش گرفتم و ادامه دادم:بنابراین تعجب نکن که تنها زندگی میکنم چش
تعجب نکن که میتونم دوریه داداشو تحمل کنم من مدتهاست که دیگه من 

 نیستم هستی اتشین سه ساله که خالصه شده در وجود اروین رضائی.
سکوت کردم منتظر بودم چیزی بگه ولی هیچی نگفت تنها پرسید:کجا باید 

 برم؟؟؟
 خونه ی الهیه... -

برای لحظاتی هیچ صدایی نشنیدم شاید هومنم داشت مثل من خاطراتی که 
توی اون خونه هرچند کم ولی شیرین داشتیم رو مرور میکرد.....هه من 

چی دارم میگم؟؟؟شرط میبندم اصال یادش نیست که یه روزی باهم رفتیم 
 توی اون خونه.

 رسیدن به مقصد سکوت کردم.سرم رو به پشت صندلی تکیه دادم و تا 
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به خودم که اومدم جلوی خونه بودیم.....به سمتش برگشتم و 
 گفتم:ممنون....لطف امشبتو فراموش نمیکنم.

ازماشین پیاده شدم قبل از اینکه به سمت درخونه برم صداشو شنیدم:خیلی 
چیزا هنوزم پشت پرده ای از ابهام قرارداره امیدوارم یه فرصت دوباره پیش 

اد که برات توضیح بدم....تنها یه چیزو بدون...هیچ چیز..هیچ چیز بی
اونطوری که تو میبینی شنیدی و حس میکنی نیست....شب خوبی داشته 

 باشی......خدانگهدار.
رفت....رفت و نفهمید نیمی از وجودمو همراه خودش برد....قلبم تیر 

 کشید....بی توجه بهش به سمت خونه رفتم.
د خونه شدم اولین کاری که کردم خوردن سه تا قرص به محضی که وار

ارامبخش باهم بود و فکرمیکنم نیم ساعت طول کشید که قرصا اثر کنه و به 
 خواب رفتم.

 فصل اخر.....کویر عشق.
 قطرات باران برزمین فرود می ایند...

چشم هایم لحظه به لحظه قرمز تر و قرمز تر میشوند و همه با خود 
 سوز سرماست.. میپندارند که از

 اما...........
چه کسی میداند با هرقطره بارانی که برزمین فرومی افتد قطره اشکی از روی 

 صورتم سرمیخورد و پایین میچکد.
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چه کسی میداند که در پس این نقاب خوشحالی که روی صورتم کاشته ام 
 چه غم بزرگی نهفته است.

در زیر باران دوش به دوش و چه کسی میداند شبی در همین خیاباناها با تو 
دست در دست هم راه رفته و به اندازه ی تک تک قطراتی که برزمین 

 فرومیریزند یکی از دوستت دارمهای دروغینت را نصیبم کرده ای.
باران که بند بیاید باید با خاطراتی که تازه شروع شده اند و باضربان قلبی که 

 چه کنم؟  هرلحظه برای دیدنت باال و باال تر میرود
باران که بند بیاید باید با خود و دل بیقرارم چه کنم؟؟؟دلی که مدتهاست 

 دیگر در اختیار من نیست.
با خستگی روی نیمکت نشستم قطره های بارون روی درختا میوفتادن و 

بعداز اون روی زمین...منظره ی قشنگی بود یاد روزی افتادم که تو کانادا با 
م و به ایدا گفتم که مهرداد چه درخواستی ازم کرده ایدا زیر بارون را رفتی

اونروزم دقیقا چنین صحنه ای بوجود اومده بود....اهی کشیدم چقدر اون 
 روزا دور به نظر میرسن....

دستامو توی هم حلقه کردم به این چند روز فکرکردم چندروزی که همه 
.یا میگن هستی شده درست عین زمانیکه پدرومادرشو از دست داد...

زمانیکه ایدا رفت....بهتره بگم چندروزی که همه معتقدن هستی افسرده 
 شده.

ولی من افسرده نشده بودم من فقط داشتم فکرمیکردم میخواستم تا میتونم 
نیرو جمع کنم که فقط بتونم یه روزو بگذرونم روزیکه قراره برای بار دوم برم 

 تو محضر طالق.
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طالق باطله من شدم یه نفر دیگه از اون شبی که هومن بهم گفت حکم 
تغییر حالم اینقدر یکدفعه ای و نگران کننده بود که همه سعی میکردن 

بفهمن چم شده زمانیکه داداش مارال ایدا هرسه پشت دراتاقم ایستاده بودن 
و ازم میخواستن درو باز کنم به محض باز کردن در قبل اینکه هیچ مقدمه 

 نداختم وای بچینم به هرسه شون نگاهی ا
گفتم که هومن چی گفته....واز همون روز تا االن به خواست خودم تنهام 

گذاشتن فقط روزی دوساعت میرم اروینو میبینم و برمیگردم توی غار 
تنهایی خودم...ایدا از بیمارستان برام مرخصی گرفته.به اروین گفتن مامان 

ون روز تا االن سرماخورده و نمیتونی پیشش بمونی.....یه جوری میگم از ا
انگار چندماهی گذشته....از اون شب تا االن که درست مثل اون شب داره 
بارون میاد پنج روز میگذره......پنج روزی که توشون به اندازه ی پنج سال 

 پیر شدم.
به خودم که اومدم تو خونه بودم کلی تعجب کردم زمانیکه تصمیم گرفتم به 

ی توی پارک نشسته بودم چطوری االن این چندروز اخیر فکرکنم روی صندل
 توی خونه ام؟؟؟

بی توجه به این سوالی که توی ذهنم نقش بسته بود با همون لباسای خیس 
وارد حمام شدم خسته بودم اینقدر خسته که دوست داشتم چشامو روی هم 
 بذارمو و کلی بخوابم....یه دوش خیلی سریع گرفتم و ازحمام بیرون اومدم.

مشکی به همراه شلوار پارچه ای مشکی پوشیدم و شال مشکیم یه تونیک 
روی سرم انداختم که موهام خشک بشه حوصله ی سشوار کردن 
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نداشتم......ندایی از درونم فریاد زد:هستی عذاداری که سراندرپا مشکی 
 پوشیدی؟؟؟

بازهم توجهی به اون ندا نکردم خواستم روی تخت دراز بکشم داشتم جون 
یه خواب همیشگی ولی همون لحظه زنگ خونه به صدا  میدادم برای

 دراومد.
خیلی خودمو کنترل کردم که فریاد نزنم خسته بودم و عصبی و حتی 

 اگرفریادم میزدم به خودم حق میدادم....
از داخل چشمی بیرونو نگاه کردم چیزی دیده نشد باصدایی که گرفتگیش  

 مایید؟؟؟نشون از شروع یه سرماخوردگی میداد گفتم:بفر
صدایی نیومد شالمو روی سرم مرتب کردم و به ناچار درو باز 

 کردم.......اول فکرکردم اشتباه شنیدم و اصال کسی
زنگ درو نزده اما بعد با دیدن قامت همیشه استوارش فهمیدم که اشتباه 

 میکنم.
به وضوح متوجه شدم که قلبم دوباره بعد از پنج روز شروع به تپیدن کرد 

هش انداختم یه تیشرت سفید تنش کرده بود با شلوار کتون نگاهی ب
مشکی....لبخند محوی زدم مثل همیشه دورنگ مورد عالقه اشو باهم 

 پوشیده بود.
 باصداش به خودم اومدم:میتونم بیام داخل؟؟؟

 نگاه خستمو دوختم بهش بی اختیار از کنار در کنار رفتم و اومد داخل.
ایستادم بعید نبود از شدت ضعف همونجا  اگه یه دقیقه ی دیگه سرپا می

 بیهوش بشم دستمو به سمت مبال گرفته و گفتم:نمیخوای بشینی.
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لبخند گرم و ارومی زد و نشست با لبخندش حس کردم جون گرفتم انگار 
 تمام خستگیا به یکباره از تنم رخت بست و رفت...

 باصداش به خودم اومدم:خودت نمیخوای بشینی؟؟؟
سمت اشپزخونه میرفتم گفتم:قهوه...چای....ابمیوه...ویا درحالیکه به 

 اب؟؟؟چی میخوری؟؟؟
 نیازی نیست زحمت بکشی اومدم یه سری حرفا رو بزنم و برم بیا بشین. -

بی توجه به حرفش و به طور کامال غیرارادی گفتم:داره بارون میاد وقتی 
زمان بارون بیاد هوا رطوبت داره و گرمت میشه به همین خاطر هیچ 

درچنین هوایی قهوه نمیخوری....وقتی بارون میاد 
 ذبرببرقبقرفبرلبب4ترجرتراذعذع
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ترجیح میدی یه چیز سرد بخوری...اب پرتغالو ترجیح میدی...البته چون 
چیز زیادیی ترش و یا برعکس خیلی شیرین دوست نداری ترجیح میدی 

.درحالیکه اب پرتغالی که با کمی اب سیب مخلوط شده بخوری.........
لیوانا رو داخل سینی میذاشتم نگاهی بهش انداختم)ازداخل اشپزخونه 

 سالن به خوبی دیده میشد(و گفتم:درست حدس زدم؟؟؟
 لبخند پرمعنایی زد و گفت:چقدر خوب یادت مونده.

با گفتن این حرف تازه فهمیدم چی گفتم....تازه یادم اومد که هومن رضائی 
 است. دیگه شوهرمن نیست یه غریبه

ولی دیگه مهم نبود مدتهاست که دیگه مهم نیست اگه قراره تموم بشه 
 باغرور یا بی غرور چه اهمیتی داره.

سینی رو برداشتم و به سالن رفتم لیوان ابمیوه اشو جلوش گذاشتم و اب 
 پرتغال خودمم از داخل سینی برداشتم.

 نوم.تم:میشروی مبل روبه روش نشستم جرعه ای اب پرتغالمو نوشیده و گف
 کمی از ابمیوه اش خورد نگاهی بهم انداخت و گفت:مثل همیشه عالیه.

اخ لعنتی نمیدونه داره با این حرفا چه بالیی سرم میاره نباید بهم بفهمونه که 
 اونم خیلی چیزارو یادشه....

برای فرودادن بغضم تمام اب پرتغالو به یکباره سرکشیدم میدونستم 
ترش بودنش فشارم میوفته تا خواستم حرفی بزنم  چنددقیقه دیگه به خاطر

ازجاش بلندشد به سمتم اومد از داخل جیبش شکالتی دراورد گرفتش 
جلوم و گفت:هنوز یادنگرفتی نباید چیز زیاد ترش بخوری...اینو بخور تا 

 فشارت نیوفتاده. 
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با بغض بهش خیره شدم نکن هومن اینکارو باهام نکن چرا سعی میکنی 
نی نگرانمی وقتی نیستی زیر لب به ارومی گفتم:چقدر خوب بهم بفهمو

 یادت مونده.
هیچی نگفت شکالتواز دستش گرفتم برگشت سرجاش خواستم بذارمش 

 روی میز که صداشو شنیدم: نمیخوریش؟
 نگاهی بهش کردم مگه میشد نخورم؟؟؟

بازش کردم و گذاشتمش داخل دهانم قسم میخورم خوشمزه ترین شکالت 
 بود....لبخند بی جونی زده و گفتم:ممنون.....زندگیم 

چنددقیقه ای که گذشت لیوان ابمیوشو روی میز گذاشت و گفت:ببین 
 هستی....

دستمو به نشونه ی سکوت کردن باال اوردم ازجام بلند شدم به سمت 
 میزتلویزیون رفتم از داخل کشوش یه برگه رو بیرون اوردم.

گفتم:میدونم چرا اینجایی و  به سمتش رفتم کاغذو جلوش گرفتم و
همینطور میدونم چی میخوای بگی....نیازی نیست وقتتو تلف 

کنی..منتظرت بودم که بیای....برگه رو به دستش دادم ادامه دادم:توی این 
برگه رضایتمو برای طالق توافقی اعالم کردم و به صورت کتبی نوشتم 

برای  بر بده تا بیاممیتونی خیلی سریع کاراشو بکنی فقط روزشو به من خ
 امضا...

میدونم این چندروز حسابی از کارت افتادی و مانع پیشرفتت شدم ولی من 
واقعا نمیدونستم که درصورت وجود بچه حکم طالق باطل میشه.راستش 
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اگه میدونستم چنین حکمی در قوانین کشور وجود داره مطمئنا با وجود تمام 
ا همون موقع مجددا کارای مشکالت وجود بچه رو بهت خبر میدادم ت

 طالقو انجام بدیم و....
 مانع حرفم شد:متوجه هستی چی داری میگی؟؟؟

پوزخندی زدم درحالیکه به سمت اشپزخونه میرفتم)دوست نداشتم بهش  
نزدیک باشم چرا که در اینصورت خیلی خوب متوجه بغض توی صدام و 

که توبخاطرش اشک توی چشام میشد..گفتم:دارم همون چیزایی رو میگم 
 اومدی اینجا.

باشنیدن صداش سرجام میخکوب شدم:اتفاقا برعکس من به هیچ عنوان به 
 این دالیل به اینجا نیومدم....اومدم یه پیشنهاد دیگه بهت بدم.

به سمتش برگشتم ادامه داد:میتونی فقط ده دقیقه بشینی و به صحبتام گوش 
 بدی؟؟؟

ز ده گفتم:میشنوم...فقط خیلی خسته ام لطفا بیشتر ابرگشتم سرجام نشستم 
 دقیقه طول نکشه.

سری تکون داد نگاهی بهم کرد گویا بازگو کردن چیزی که میخواست بگه  
براش خیلی سخت بود باالخه لب بازکرد و گفت:من میدونم توچقدر برای 

اروین زحمت کشیدی و همینطور میدونم که مادری رو درحقش تموم 
زهم میدونم که اگه الزم باشه میتونی تا اخر زندگیش به تنهایی کردی وبا

ازش مراقبت کنی بدونیکه احساس هیچ کمبودی داشته باشه.....ولی 
هستی......نگاشو دوخت به چشام:من نمیتونم....نمیتونم برم و فکرکنم 

هیچ اتفاقی نیوفتاده اون بچه پسرمنه کسیه که همیشه ارزوی داشتنشو داشتم 
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تا االن هیچ کاری براش نکرده باشم ولی میخوام از این به بعد تمام شاید 
کارایی که باید توی این سه سال براش میکردم و نشده رو درحقش انجام 

 بدم...من....من دیگه نمیتونم این دوریو تحمل کنم.
قلبم سرشار از ترس شد بالفاصله گفتم:منظورت چیه؟؟؟یعنی میخوای 

 چیکارکنی؟؟؟
 راه وجود داره؟؟؟اینکه.... تنها یه -

میون حرفش اومدم:ببین هومن اون بچه جون منه زندگیه منه فکرنکن از این 
یکیم به راحتی میگذرم...سه سال پیش زندگیمو که خیلی برای شکل 
دادنش تالش کرده بودم به راحتی نابود کردی مقصر بودی ولی خوب 

حساسی به اون زندگی تونستی خودتو بی گ*ن*ا*ه جلوه بدی و چون هیچ ا
نداشتی گفتی باید تمومش کنیم اون موقع در برابرت سکوت کردم اون موقع 

گفتم باشه و هرچی توخواستی شد میدونی چرا؟؟؟چون من گدایی کردن 
بلد نیستم...بلدنیستم عشقو دوست داشتنو محبتو از کسی گدایی کنم....در 

که تازه حس پدریت طی این سه سال خیلی شبا بوده که بخاطر بچه ای 
نسبت بهش فوران کرده پلک روهم نذاشتم خیلی وقتا بوده از خیلی چیزا به 

خاطر اون گذشتم فکرمیکنی نمیتونستم درست مثل تو یه زندگیه جدید 
شکل بدم؟؟؟چرا میتونستم ولی اینکارو نکردم چون االن تنها چیزی که 

 برام مهمه خوشبختیه اروینه.
هت پیشنهاد میدم که تالش نکنی بچه امو ازم االنم خوب گوش کن من ب

جدا کنی چون دیگه مثل سه سال پیش سرپائین نمیندازم و سکوت کنم 



 997 انیتر از گر انیگر

اینبار مقابلت میایستم نه بعنوان یه زن نه بعنوان کسی که هنوزم بهت محرمه 
بلکه به عنوان یه مادر....شنیدی مادر....یه مادر هیچ قانونی نداره نه منطق 

دلیل و برهان فقط و فقط یه چیزو میفهمه اینکه باید بچه اشو  براش مهمه نه
 پیش خودش نگهداره....

ازجام بلند شدم:تو نه بخاطر نجات دادن جونت بلکه به خاطر عمری که 
ازم تباه کردی خیلی بهم مدیونی اگه میخوای این دینو ادا کنی برو و دیگه 

رنیستم اروینو پشت سرتم نگاه نکن میدونم خودخواهیه ولی من حاض
باهیچکس قسمت کنم اگرم میخوای درست مثل گذشته چشم روهمه چیز 

ببندی و برای رسیدن به هدفت تالش کنی یه جفت کفش اهنی پات کن 
چون این تو بمیری دیگه ازاون تو بیمیریا نیست....االنم عذرمیخوام ولی 

رو اصال حالم خوب نیست......نگاه اخرو بهش انداختم:رفتی بیرون د
 پشت سرت ببند.

بهش پشت کردم و به سمت پله ها رفتم قبل از اینکه پامو روی اولین پله 
بذارم صداشو شنیدم:تنها یه راه وجود داره برای اینکه هردوی ما به 

 خواستمون برسیم و اون اینه که هرگز این محرمیتو فسخ نکنیم.
رف سرجام خشکم زد هومن االن چی گفت؟؟؟منظورش از گفتن این ح

چی بود؟؟؟ما اگه این محرمیتو نابود نکنیم و مجددا برای طالق اقدام 
 نکنیم که تقریبا زن و شوهر محسوب میشیم.....

با ناباوری به سمتش برگشتم ازجاش بلندشده بود و داشت بهم نگاه میکرد 
حالم از این همه وقاحتش به هم خورد پوزخندی زده و گفتم:تو بیشتر از 

 شو میکردم وقیح و نامردی.....اون چیزی که فکر
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 صدام باالرفت:ِد اخه بی وجدان میفهمی چی داری میگی؟؟؟
دستمو جلوی دهانم گرفتم:وااای خدا باورم نمیشه من دو سال با این ادم 

زندگی کردم......باقدمهای بلندخودمو بهش رسوندم باصدایی که رفته رفته 
میده؟؟؟؟این یعنی داری باالتر میرفت گفتم:میدونی این حرفت چه معنی 

 به
من پیشنهاد میدی از نو شروع کنیم.....درحالیکه.....وای هومن تو چطور 

 میتونی این پیشنهادو به من بدی وقتی زن داری... 
قطره ی اشکم روی صورتم فروافتاد خیره شدم تو چشاش و گفتم:ازخونه ی 

ش ه باشه فاتحمن گمشو برو بیرون....اروین اگه یه نیم مثقالم به تو رفت
 خوندس و....

میون کالمم اومد:هستی حرف دهنتو بفهم از اولی که اومدم داری هرچی 
 به زبونت میاد میگی بدون اینکه ذره ای بهش فکرکنی.

 مثال باید به چی فکرکنم مگه تو جای فکرکردنیم باقی گذاشتی. -
ه زن داشتبرات متاسفم......اخه تو دوسال با من زندگی کردی به من میاد  -

باشمو بیام زیر یه سقف با یه زن دیگه هرچقدرم محرمم باشه تنها حرف 
بزنم؟؟؟؟به من میاد زن داشته باشمو بیام به تو پیشنهاد بدم بیا یه زندگی 

دوباره رو شروع کنیم.....هان من اینجور ادمیم یعنی توی ذهن تو من 
 اینقدر پلیدم هستی اره؟؟؟؟

حرفاش چه معنی ایی داشت خدایا چرا این  در سکوت بهش خیره شدم این
 پازل کامل نمیشه؟؟؟با تعجب گفتم:
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 یعنی..!!!!منظورت چیه؟؟؟
از اولم میخواستم دقیقا به همینجا برسیم ولی تو دائما داد و بیداد میکنی و  -

 ننه من غریبم بازی درمیاری..
رت وبا کالفگی شالمو جلوکشیدموگفتم:االن وقت این حرفا نیست بگو منظ

 از گفتن اون حرفا چی بود.
منظورم کامال واضحه....توی زندگیه من جز تو پای هیچ زن دیگه ای باز  -

نشده.....نه ازدواج دومی وجود داره و نه حتی زندگیه دوباره ای....من سه 
 ساله که دارم تنهای تنها زندگی میکنم.

ارومی  از شدت ضعف روی زمین نشستم تکیه امو به مبل دادم اونم به
 مقابلم نشست زیر لب با صدای ضعیفی 

گفتم:داری دروغ میگی....درست مثل سه سال پیش....من دیدم...با 
چشمای خودم دیدم که دستشو تو دستت گرفتی....اون شب تو داماد اون 

 مجلس بودی....
خنده ی طوالنی کرده و گفتم:حاال فهمیدم میخوای از این روش اروینمو 

وای جلوی دیگران طوری رفتار کنی که انگار من توهم ازم بگیری....میخ
زده ام....اره میخوای از این طریق اروینمو ازم بگیری....ولی کور خوندی 

 من نمیذارم.
با کالفگی دستامو توی دستش گرفت هرچی تقال کردم ولم نکرد و 

گفت:هستی اروم باش ببخش که اینو میگم ولی لطفا چرت نگو....تو 
به صحبتای من گوش بدی هردقیقه متهمم میکنی به یه  بدونیکه کامل
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گ*ن*ا*ه..اول که خائن شدم حاالهم که شدم یه ادم نامرد عوضی خب 
 چند دقیقه ساکت باش تا کامل حرفمو بزنم دیگه.

باالخره کنترل اشکامو از دست دادم بغضم شکست درهمون حال 
..سه ساله که گفتم:چیو میخوای توضیح بدی....با چشمای خودم دیدم...

اون شب شده بدترین کاب*و*س زندگیم....چهره ی اون زن هرروز و 
 هرلحظه همراهمه...

چیو میخوای بگی؟؟؟میخوای بگی چشمام اشتباه دیده و گوشام اشتباه 
شنیده....یعنی اون تو نبودی که با لبخند دست اون زنو گرفتی تو دستت  

و جیغ نمی میخوای بگی اون شب برای دوماد شدن تو دست 
 کشیدن؟؟؟اره میخوای اینارو بگی؟؟؟

نه....تمام اون چیزایی که تو دیدی حقیقت دارن و هیچکدومشون به قول  -
خودت توهم نیستن منم نمیخوام چنین چیزیو بگم....اون شب اون تصاویر 

 اون صداها همه و همه حقیقت دارن...
وونم میکنی میون حرفش اومدم با زاری گفتم:پس چی میگی؟؟؟داری دی

 لعنتی چرا اینقدر عذابم میدی حرف اخرتو همین االن بزن.
فشاری به دستام وارد کرد و گفت:هستی اون شب حقیقت داره ولی اون 

 عروسی دروغه....
 خیره شدم تو چشماش باتعجب گفتم:یعنی چی دروغه؟؟؟

 ایعنی اینکه اون عروسی تنها یه حربه بود برای ردگم کردن....باید نگاهه -
 از یک نفردور میشد اینکار تنها راه چاره بود.
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باصدایی که هرلحظه ناباوری بیشتری رو درخودش جا میداد گفتم:نگاهها 
 باید از کی دور میشد؟؟؟؟

 سرشو پائین انداخت بعد از کمی مکث گفت:از...ازتو.
از درون لرزیدم داشت چی میگفت؟؟؟به سختی 

 گفتم:از.....ازمن؟؟؟؟!!!!!!
ال اورد و بهم خیره شد چشاش خیس بود یا من اینطور حس سرش روبا

میکردم لبخند تلخی زد و گفت:اره از تو....از هستی اتشین.....از تمام 
 زندگیه هومن.....از عشق هومن....از تنها عزیز هومن.

ضربان قلبم باال رفت روح به بدنم برگشت قلبم چقدر محتاج شنیدن این 
ن مرد اما من باورم نمیشد برای همین با جمالت بود فقط از زبون همی

لحنی سرشار از التماس پرسیدم:چی.....چی داری میگی؟؟؟؟هومن 
قصدت از گفتن این حرفا چیه؟؟؟تو سه سال پیش منو طالق دادی ازم 

متنفر بودی یادت شده؟؟؟یادت شده با چه لحنی بهم گفتی باید همه چیو 
ها به یادت افتادم همون  تموم کنیم سعی کن طوری باشی که اگه بعده

هستی مغرور توی ذهنم بیاد.....پس این حرفا چیه؟؟؟؟هومن من خستم 
 تورو خدا همه چیو بهم بگو و بذار این پازل نیمه تمومو تمومش کنم.

با لحنی سرشارازارامش گفت:حقیقت امروزه هستی....تمام اون روزا تمام 
ی که باتو زندگی کردم بجز اون حرفا و رفتارا دروغ بودن.....من طی دوسال

 شغلم در هیچ مورد دیگه ای بهت دروغ نگفتم...اگه گفتم دوست دارم واقعا
دوست داشتم...هستی من درمورد احساسم به تو دروغ نگفتم فقط همه 

 چیزو بهت نگفتم.
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لبخند تلخی زدم اشکام داشتن نفس کشیدنو برام سخت میکردن 
با کسی که ادعا میکنه دوسش گفتم:دوسم داشتی؟؟؟؟کدوم ادم عاشقی 

داشته اون برخوردو میکنه کی حاضره زنشو توی جمع جلوی همه خورد 
کنه....کی حاضره غرور زنشو جلوی همه به بازی بگیره به تمام اعتقادات 

زنش توهین کنه؟؟؟هومن من سه سال پیش بعداز اون روز کذایی و نحس 
باقی موند و روحش طالق تموم شدم از هستی تنها یه جسم نیمه جون 

ازهمون لحظه نابود و متالشی شد.....میدونی با زندگیه من چیکار 
کردی؟؟؟هان؟؟؟بعد االن بعد از سه سال چجوری برگشتیو میگی دوسم 

 داری؟؟؟با کدوم دلیل و منطقی؟؟
با لحن گرفته ای گفت:راه دیگه ای نداشتم تنها چاره ای که داشتم این بود 

ین سالها برای رسیدن به مقامات باالتر تورو بازیچه که وانمود کنم تمام ا
 قرار دادم....چشم دوخت بهم:مجبور بودم هستی..مجبور.

 بالفاصله گفتم:کی مجبورت کرد؟؟؟؟
چشم ازم گرفت تکیه داد به مبل کمی فکرکرد انگار داشت به این فکرمیکرد 

 که ازکجا باید شروع کنه.
 گفت:ناگفته ها زیاده برای همین خیلیبعدازلحظاتی بدونیکه بهم نگاه کنه 

 خالصه میگم.
من از همون بچگی هروقت کسی ازم میپرسید دوست داری بزرگ که میشی 
چکاره بشی میگفتم پلیس...توی بچگی علت عالقم به پلیسی فیلمایی بود 
که میدیدم ولی وقتی بزرگ شدم و وارد جامعه شدم به چشم خودم خیلی از 
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بی عدالتیا رو دیدم... دیدم که چطور ادمایی هستن که حاضرن به خاطر 
ست اوردن ثروت و شهرت روی دیگران پابذارن اون موقع بود که واقعا بد

تصمیم گرفتم پلیس بشم...اما دوست نداشتم حتی توی فامیل کسی از این 
ماجرا مطلع بشه همونطور که بهت گفتم من واقعا از شهرت متنفر بودم این 

 زموضوعو با مامان و بابا درمیون گذاشتم بابا یه دوست داشت که یکی ا
پلیسای خیلی معروف وزبده بود تصمیم گرفتم از طریق همون برای پلیس 

 شدن تالش کنم...فقط یه چیزی بود که ماجرا رو سخت میکرد اینکه من 
نمیخواستم کسی از این موضوع مطلع بشه بنابراین وانمود کردم که 

کنکورمدیریت بازرگانیو توی یه شهر دیگه قبول شدم و از این طریق شروع 
دم دوره های پلیسیو گذروندن....خیلی سریع پیشرفت کردم و باالخره کر

 شدم یکی از نیروهای امنیتی کشور.
نگاهی بهم انداخت:حدود بیست و چهارسالم بود که یه پرونده ی خیلی 

مهمو بهم واگذار کردن شخصی به اسم خسروی که خیلی خیلی خطرناک 
ستادن دخترای ایرانی به دبی و بود و عالوه بر قاچاق مواد مخدر توی کار فر

فروششون به اعرابم بود برای وارد کردن یه محموله ی مهم بعد از چند سال 
به ایران برگشت البته به صورت غیر قانونی...اون پرونده شاید سخت ترین و 

مهمترین پرونده ای بود که بهم واگذار شد....بعدازکمی تحقیق متوجه 
از طریق یکی از تجارتهرانی که خیلیم  شدیم خسروی نامرد تصمیم داره

سرشناس درستکار و مقیده محمولشو وارد کنه. نقشه ی کثیفی بود ولی 
نمیتونستیم به اون تاجر خبربدیم و بهش بگیم داره توی چه گودالی میوفته 

نمیتونستیمم ببینیم که یه نفر بی گ*ن*ا*ه قراره به زودی متهم به خیلی چیزا 
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وی این بود که بعد ازوارد کردن   مواد اگه لو رفت بشه.چون نقشه ی خسر
که مطمئنا میرفت همه چیزو بندازه گردن طاها...جدا از همه چیز من از قبل 

این تاجرومیشناختم  یکی از صمیمی ترین رفیقای مهرداد بود مهردادم که 
بهترین دوستم بود به همین خاطر میخواستم هرطور شده نجاتش 

ه خودت میدونی با نقشه بهش نزدیک شدم و تونستم به بدم......بقیشو دیگ
خسروی برسم....بعدازاینکه مواد وارد ایران شد پلیس خسروی رو دستگیر 

کرد و اونم توی تیراندازیا کشته شد اما اون زمان من اصال اونجا نبودم 
داشتم کامیون حاویه موادو تعقیب میکردم که ببینم قراره به کجا برسه و 

دستاشو توی ایران پیداکنیم.....نقشه امون با موفقیت به اتمام بتونیم هم
رسید اما رابطه و پیوند عمیقی بین منو طاها شکل گرفت طوریکه واقعا 

حس میکردم نمیتونم ازش جدابشم....طاها یه مرد واقعی بود...توی 
حساب بانکیش حتی یه هزارتومانی به ناحق وارد نمیشد.....چندسال 

برمن و طاها خانواده هامونم رابطه ی خوبی باهم شکل گذشت و عالوه 
دادن تا اینکه تو اومدی.....ازاینجا به بعدشو اون روزیکه بهت گفتم دوست 

دارم بهت گفتم هیچکدوم ازحرفای اون روزم دروغ نبود من واقعا دوست 
داشتم و  از این دوست داشتن حتی ذره ای برای طی کردن پله های ترقی 

 دم.استفاده نکر
نگاهشو دوخت بهم:اون ماجرا تموم شد منو تو ازدواج کردیم واقعا 

خوشبخت بودیم میتونستم خوشبختیو با تمام وجودم احساس کنم تنها 
مسئله ای که ناراحتم میکرد این بود که حس میکردم دارم لحظه به لحظه با 
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پنهان کردن شغل واقعیم از تو بهت خ*ی*ا*ن*ت میکنم...درحالیکه 
ستم اینکارو فقط برای خودت انجام دادم نمیخواستم امنیتت به خطر میدون

بیوفته....دوسال از زندگیه مشترک منو تو گذشت همه چیز امن و امان بود تا 
اینکه یه سری مدارک به دست ما رسید که نشون میداد یه نفر قصد داره از 

ی یر خیلترکیه به صورت قاچاق شیشه و کراک وارد ایران کنه اونم درمقاد
زیاد....این مسئله دقیقا مربوط به اخرین سفرکاریه من بود....با یه گروه از 

نیروهای زبده رفتیم ترکیه اما به هیچ نتیجه ی مفیدی نرسیدیم و به قول 
معروف دست ازپا درازتر برگشتیم....رفت و برگشتمون یک روز و نیم بیشتر 

 طول نکشید.
اون سفر کاریه تو نزدیک چهارروز  باتعجب بهش نگاه کردم و گفتم:ولی

 طول کشید.
ادامه داد:اره درسته دلیلش این بود که هنوز تازه برگشته بودیم که یه تماس از 

ترکیه بهمون شد و گفت که رفتنمون به ترکیه درواقع رد گم کنی بوده فرد 
مورد نظر همینجا توی ایران و دقیقا توی تهران بود...این اطالعاتو یکی از 

وسای مقیم خارج بهمون میداد....با اطالع پیداکردن از این ماجرا همه جاس
ی نیروها درحالت اضطراری قرار گرفتن دستور اومد هیچ کس نباید 

پایگاهو ترک کنه..دقیقا روز سوم بود که تونستیم سرنخای خیلی خوبی 
 ازشون پیدا کنیم قرار بود دوروز بعدوارد عمل بشیم و به همین خاطر به همه
یه روز مرخصی دادن....و من بعدازچهارروز اومدم خونه....ولی حتی توی 
خونه ام فکرم مشغول بود یه چیزی توی این پرونده خیلی مشکوکم کرده بود 

و اون این بود که خیلی از روشهایی که رئیس این گروه استفاده میکرد 
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ه ی درست مثل خسروی بود....تصمیم گرفتم همه چیزو فراموش کنم و اون
روزو درکنارتو به خوبی بگذرونم اما وقتی قضیه ی تلفنا رو بهم گفتی و اون 

 عدد تازه فهمیدم ماجرا از چه قراره.
من که توی اون لحظه همه چیو فراموش کرده بودم و میخواستم ببینم انتهای 

 این داستان چی میشه پرسیدم:مگه 
 اون شماره چی بود؟؟؟

کدی بود که خسروی از اون طریق با 2295بدونیکه نگاهی بهم بکنه گفت:
افرداش ارتباط برقرار میکرد...اون روز وقتی فهمیدم چنین تماسایی به خونه 

میشه به معنای واقعی برای اولین بار توی زندگیم ترسیدم......کارسختی 
نبود حدس زدن اینکه رئیس این گروه قصد دیگه ای عالوه بر قاچاق 

ایگاه و همه ی پرونده ها رو از اول مطالعه کردم داره.....خیلی سریع رفتم پ
ولی هیچ چیزی عایدم نشد ماجرا رو برای سرهنگ کمالی توضیح دادم اونم 

مشکوک شد.....توی اون لحظه من دیگه به هیچی فکرنمیکردم تمام ذهنم 
خونه و پیش تو بود این اولین پرونده ای بود که اینقدر امنیت زندگیمو به 

ینکه بین اون همه نیرو تنها با خونه من تماس میگرفتن و خطر مینداخت ا
این عددو تکرار میکردن نشونه ی تهدید بود.....تهدیدی که در راسش تو 

قرار داشتیو و زندگیت....پنج ساعت بعد از این که به پایگاه رسیدم یه 
تماس باهامون گرفته شد توی این تماس تنها یه جمله گفته شد که فقط به 

وط بود فردی که تماس گرفته بود به یکی از همکارا گفته بود به من مرب
رضائی بگین بزودی تاوان کاراشو پس میده گفته بود کاری میکنه که دردیو 
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که کشیده منم بکشم....به محضی که پیامو شنیدم یه گروه خیلی زبده 
فرستادم که اطراف خونه پخش بشن و مراقب تو باشن...بعدازاونم تصمیم 

 یم همون شب وارد عمل بشیم....گرفت
نگاهشو دوخت بهم:جزئیات کارو بهت نمیگم چون نباید بگم..چیزی که 

تو باید بدونی از این بعدش برات مشخص میشه.....کسی که باخونه تماس 
میگرفت و اون پیامو برای من گذاشته بود داداش خسروی بود کسی که ما 

یکردیم خسروی خانواده ای اصال ازوجودش خبری نداشتیم و اصال فکرنم
داشته باشه..فرمانده ی اون ماموریت من بودم به همین خاطر داداشش 

فکرکرده بود که برادر بزرگترش به دست من کشته شده و میخواست از من 
انتقام بگیره....وقتی اینو فهمیدم دیگه هیچی حالیم نمیشد تنها چیزی که 

تو باید از من دور میشدی اون مطمئن بودم باید انجامش بدم این بود که 
شب وقتی به خونه برگشتم خیلی حالم خراب بود دوساعت قبل شروع 

مجلس عمو بهرام گروه ما تمام امیدشو برای دستگیری اونا از دست داد و 
 تنها سرنخا نابود شد اون شب من به خودی خود حالم

م و ال اروداغون بود و بشدت عصبی بودم بدتر این بود که باید خودمو کام
طبیعی نشون میدادم این مسئله انرژی زیادیو ازم میگرفت به همین خاطر 
وقتی اون حرفا رو از زبون شیده شنیدم واقعا داغ کردم.....اما هستی داغ 

کردن من فقط مال همون شب بود وقتی التماس توی نگاتو صداتو دیدم که 
ط ام اون حرفا فقازم میخواستی بذارم برام توضیح بدی متوجه شدم که تم

سوء تفاهمه...اون شب که از خونه زدم بیرون تا خود صبح فکرمیکردم به 
همه چیز فکرکردم نمیدونم چجوری و حتی نمیدونم چرا اولین چیزی که به 
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ذهنم رسید این بود که باید از این شرایط پیش امده استفاده کنم تا تو رو از 
ین خواستن و دوست داشتن خودم برونم و دورت کنم.لحظه هایی که درع

پست میزدم از مرگ برام سخت تر بود....اون روز وقتی اومدم خونه دیدم 
چقدر برای سالگرد ازدواجمون تدارک دیدی واقعا داغون شدم وقتی شب 

قبلش بهم زنگ زدی تصمیم گرفتم بیام خونه ولی توی یه عملیات برای 
دست دادیم همین  سومین بار شکست خوردیم و کلی از نیروهامونو از

مسئله حسابی وقتمو گرفت و وقتی به خودم اومدم دیدم صبحه....توی اتاق 
وقتی بهت گفتم جانم متوجه تعجب توی نگات شدم اونجا بود که فهمیدم 

چقدر عذابت دادم خواستم همه چیزو برات بگم ولی اون تماس.....اون 
اهام تماس تماس لعنتی از سمت همون گروه بود برای چندمین بار ب

میگرفتن و فقط تهدید میکردن اما اون روز وقتی باهام تماس گرفتن از روی 
صداها متوجه شدم که داخل یه جوشکارین حدس زدم ممکنه همونجایی 

باشه که سالها قبل سرنخ خسروی رو اونجا پیدا کردیم به ناچار حاضر شدم 
 ی یه لحظه کنترلعجله داشتم و تو دائم جلومو میگرفتی اون روز واقعا برا

رفتارمو از دست دادم و اون رفتارو از خودم نشون دادم....ولی خب اونروز 
تونستم سرنخای خیلی مفیدی به دست بیارم برای همین روز بعدش با 

عجله به خونه اومدم دعا دعا میکردم تو خونه نباشی و نبودی اومدم یه سری 
تاسفانه یادم شد در مدارکو برداشتم و دوباره برگشتم پایگاه ولی م

گاوصندوقو قفل کنم...میگم متاسفانه چون تو نباید به هیچ عنوان هیچ 
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اطالعی از پرونده ی خسروی پیدامیکردی اینطوری جونت بیشتر به خطر 
 میوفتاد ولی باالخره در بدترین موقعیت ممکن متوجه همه چیز شدی...

همه و همه ازخودم متنفر من به خاطر رفتارام با طاها مهرداد مارال خانوم و 
بودم ولی راه دیگه ای نداشتم راهیو که انتخاب کرده بودم اولش بن بست 

بود و هیچ راه برگشتی برام وجود نداشت جز جلو رفتن.....روزیکه تو خونه 
بابا فهمیدم که تو همه چیزو میدونی وقتی دیدم اینقدر ناتوانی و جلوی همه 

هوش که اومدی همه چیزو بهت بگم بیهوش شدی باخودم عهد بستم به 
ولی نشد....سرهنگ کمالی مانعم شد و گفت باید تو رو ازخودم دور کنم تا 

بتونم زنده نگهت دارم....به همین خاطر اخرین ضربه روهم زدم و رفتم 
تقاضای طالق کردم به روشهای خودمون تاریخشو برای چندروز قبل زدیم 

م ولت کنم بری یه بالیی سرخودت که تو ازم زده بشی روز طالق ترسید
بیاری بنابراین تعقیبت کردم کسی که تورورسوندبیمارستان من بودم 

رسوندمت بعد از پرستار خواستم با خانوادت تماس بگیره قبل اینکه برم 
اومدم رو سرت برای اولین بار توی عمرم اون روز فهمیدم یه مردم میتونه 

حس کردم رفتم یه جایی اینقدر  بغض کنه به معنای واقعی تلخیه بغضو
فریاد زدم تا شاید اروم بشم همون موقع قسم خوردم که وقتی این پرونده 

 تموم شد برت گردونم....این بود تمام ماجرا از اول تا اخر...حاالهم ..
 میون حرفش اومدم:پس اون شب که درظاهر شب عروسیت بود چی؟؟؟

چ عنوان اسم هیچ زن دیگه خودت که داری میگی در ظاهر جزتو به هی -
ای وارد شناسنامه ی من نشد فقط برای اینکه موفق بشیم تمام نگاهها رو از 
تو دور کنیم یه محرمیت چهار ساعته بین من و همکارم خانوم اوایی خونده 
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شد و بالفاصله بعدازاون توی سایتی که مربوط به اطالعات شخصیه افراد 
منو نوشتیم و طوری وانمود کردیم که پلیسه قضیه ی طالق و ازدواج مجد 

ازدواجم باتو به زورواجبار بوده.....میدونستیم که این میتونه برای مدتی 
 خسروی رو گیج کنه......

چشم دوخت تو چشام:هستی من شنیدم عشق بها داره این بهارو هردونفر 
هم عاشق و هم معشوق باید بپردازن. من این بها رو پرداختم با سکوتم 

ختم....خانواده ی من شاید شیش ماه باشه که اصل قضیه رو فهمیدن پردا
توی این مدت من درچشم اونا یه فرد نامرد بودم که با زندگیه یه دختر بازی 

کردم و دوخانواده رو از هم پاشوندم اینکه تنها کسایی که برات باقیموندن به 
 ن نیارنچشم یه مقصر بهت نگاه کنن و هرروز و هرثانیه شاید به زبو

 ولی بانگاهشون تاسفشونو به روت بزنن خیلی زجراوره...
اشکام دوباره راه گرفتن بین اشک به سختی گفتم:مگه نگفتی قسم خوردی 

 که برگردی و همه چیو بهم بگی پس چی شد؟؟؟
لبخند سرشار از دردی زد و گفت:زندگی همیشه با ما یار نیست وقتی به 

نه من و تو درست مثل یه داستان و افساگذشته فکرمیکنم میبینم سرگذشت 
است....درست یه ماه بعد از اون عروسی دروغین ما موفق شدیم خسروی 
و تمام گروهشو دستگیر کنیم توی این پرونده کلی نیرو از دست دادیم اما 

من به خاطر اینکه باید برمیگشتم و همه ی واقعیتو برای تو میگفتم تا اخرین 
ار بردم تا سالم بمونم و موندم ولی اخرین عملیاتی لحظه تمام سعیمو به ک

که داشتیم وقتی به شخصه داشتم در تاریکی دنبال خسروی میگشتم لحظه 
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ی اخر که دستگیش کرده و تحویل سرهنگ دادم برگشتم که موقعیتو بسنجم 
که پام لیز خورد و بعدشم یه جای خیلی سخت فرود اومدم جایی که بعده 

ستخر خالی از اب بوده....درست دو ماه بیهوش بودم ها متوجه شدم یه ا
وقتیم که به هوش اومدم همه چیزو  و همه جا برام غریبه بود دکتر میگفت یه 
نوع فراموشیه زمانیه که بزودی برطرف میشه اما این زمان خیلی سریع دقیقا 

یه سال طول کشید و حافظه ی من روز دوم عید وقتی داشتم همون فیلمی 
ه بهت میگفتم خیلی دوسش دارمو از تلویزیون میدیدم دوباره که همیش

برگشت....اونجا بود که فهمیدم چقدر از زندگی عقب افتادم اونجا بود که 
فهمیدم اون یه جفت چشم سبزرنگ که هرشب خوابشو میدیدم متعلق به 
چه کسی بوده...ولی دیگه دیر شده بود تو توی اصفهان نبودی پیداکردنت 

ای بود ولی میدونستم حتی اگه برگردم تو محاله ببخشیم بدکرده کار ساده 
بودم و حقم داشتی نبخشیم....همونجا بود که تصمیم گرفتم خودمو تنبیه 

کنم درست دوساله که تمام زندگیم شده کاروکارو کار....اما دیگه کم اوردم 
دوسالو تونستم خودمو متقاعد کنم که دوباره با نشون دادن خودم بهت 

ندگیتو نابود نکنم  اما بعدش دیدم دیگه تحملم تموم شده رفتم پایگاه تا ز
برای همیشه خودمو از این شغل کنار بکشم هیچ کسم نمی تونست نظرمو 

عوض کنه سرهنگ کمالی وقتی دیدچقدر پافشاری میکنم ازم خواست 
حداقل دراخرین عملیات  کنارشون باشم و بقیشم که دیگه خودت میدونی 

 نعملیات سه تا تیر خوردم و بعدشم که....توی او
لبخندی زد:وقتی به هوش اومدم قشنگ صداتو توی گوشم میشنیدم بوت 

توی فضای اتاق به خوبی حس میشد ولی خودت نبودی حس میکردم 
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توهم زدم ولی چندروز بعد وقتی تو بعنوان نجات دهنده ی جونم اومدی 
 روی سرم تمام واقعیتو فهمیدم..

 ی گفت:این بود تمام ماجرا.باصدای بم
اشکایی که توی چشام حبسشون کرده بودم روی صورتم فروریختن به 

سختی از جام بلندشدم از شدت ضعف سکندری خوردم ولی دستمو از 
مبل گرفتم و تعادلمو حفظ کردم....بالفاصله ازجاش بلندشد خواست 

ر التدستمو بگیره خودمو عقب کشیدم با صدایی که لحظه به لحظه با
میرفت تا به هق هق تبدیل نشه درحالیکه به سختی روی دوپام ازش دور 

 میشدم گفتم:بهم نزدیک نشو.....
تاخواستم قدمی به عقب بردارم سرم گیج رفت و قبل از اینکه به زمین بیوفتم 

در یک اغوش گرم و محکم زندانی شدم.......سرمو روی قل*ب*ش 
 شدت گرفتن و احساساتم داغونترگذاشتم با شنیدم ضربان قبلش اشکام 

 شدن...گرمی
لذت بخشی رو روی موهام که نمیدونم کی شال از روشون افتاده بود حس 

میکردم....چشام داشت بسته میشد چقدر من محتاج این اغوش و این 
گرمام....توی اون لحظه مثل دختربچه ی کوچیکی بودم که داشت برای 

ادرش دعواش کرده بود به خودش اغوش مادر بیقراری میکرد ولی چون م
اجازه نمیداد بره تو ب*غ*لش...به سختی خودمو از اغوش سرشار از 

ارامشش بیرون کشیدم و تنها خدا میدونه که اون لحظه چقدر دوست داشتم 
 روزها درهمون اغوش بمونم ولی یه چیزی مانعم میشد.
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پشت کردم بهش ازشدت ضعف دائما درست مثل افراد مست سکندری 
میخوردم سعی میکردم خودمو به پله ها برسونمو درهمون حال گفتم:سه 

سال تمام با حس نفرت از خودم زندگی کردم...سه سال تمام هرروز و 
هرشب از خودمو میپرسیدم من به عنوان یه زن اینقدر عرضه نداشتم که 

بتونم شوهرمو کسی که عاشقش بودمو حفظ کنم... سه ساله دارم هرشب 
نش میکنم که خاک برسرت هستی وقتی نتونستی مردتو حفظ خودمو سرز

کنی فکرکردی میتونی بچتو بزرگ کنی....سه ساله که توی هیچ مهمونی ایی 
شرکت نکردم از ترس ترحم....به سمتش برگشتم:تو با من با هستی 

چیکارکردی هومن؟؟؟میدونی شکستن یعنی چی؟؟تو منو با تمام قدرتت 
ونده....میفهمی...من گ*ن*ا*هی نداشتم جز شکستی هیچی ازم باقی نم

 عاشقی تو به چه گ*ن*ا*هی سه سال تمام اینقدر عذابم دادی؟؟؟
 با شرمندگی گفت:مجبور بودم هستی...به خدا مجبور بودم.
فریاد زدم:نبودی...داری دروغ میگی خودتم میدونی اشتباه 

برم  تو بخوایکردی...میتونستی همه چیزو بهم بگی تا یه ماه اصال هرچقدر 
و گم و گور بشم ولی اینکارو نکردی....هومن تو هم خودتو هم منو عذاب 

 دادی چطور میتونی تاوان این عذاب دادنو پس بدی؟؟؟
اومدجلوم ایستادم نگاهی بهم کرد ازهمون نگاهها که تاعمق وجودم نفوذ 

 پیدامیکرد:مقصر یا بی گ*ن*ا*ه حاضرم تاوان 
عتقدم با این سه سال دوری سخت ترین تاوان این کارو پس بدم.هرچند م

 ممکن روپس دادم ولی قبل از هر چیزی  
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میخوام فقط یه جمله رو بدونی.....بالحن دلنشینی گفت:من اومدم که  
تمام هستیمو برگردونم....تورونمیدونم ولی من هنوزم اینقدر دوست دارم 

 که بتونه دوتامونو خوشبخت کنه.
دوست دارم بعداز سه سال از زبون هومن یعنی سست شدم شنیدن کلمه ی 

زندگی مجدد....یعنی زنده شدن دوباره روح و احساسم....دوست نداشتم 
اینقدر زود خودمو ببازم اخر این ماجرا ازهمین االن برای من روشن بود ولی 

اینکه بخوام از همین االن لبخند بزنمو و بگم باشه عزیزم میبخشمت 
دنبال یه جمله میگشتم که ازاون فضا فرار کنم که  دیوونگی محضه...داشتم

دقیقا همون لحظه در باز شد مارال ایدا داداش طاها نگاهی به من و سپس 
به هومن انداختن مارال با نگرانی گفت:چی شده هستی چرا اینقدر رنگ و 

 روت پریده؟؟؟
 باصدای ضعیفی گفتم:شماها از کی میدونستین؟؟؟

اسخ دهنده به سوالم بود گفت:کمتر از یه هفته داداش طاها مثل همیشه پ
 است..

باناباوری گفتم:یه هقته؟؟؟داداش تو یه هفتس همه چیو میدونی و سکوت 
کردی؟؟؟شماها مثال خانواده ی منین؟؟؟ هرچی بیشتر میگذره بیشتر دارم 

به این نتیجه میرسم که بی پناه و تنهام......برگشتم به سمت هومن 
تم:تو باخودخواهی تمام به تنهایی برای زندگیمون پوزخندی زده و گف

تصمیم گرفتی میخوای به اون بچه چی بگی؟؟؟بچه ای که توی دنیای بچه 
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گانه ی خودش تورو مثل عموکامرانش میدونه خراب کردی...همتون خراب 
 کردین.....

توانی برای ادامه دادن نداشتم ازشون چشم گرفته و با قدمهای لرزون به 
هارفتم تا به اتاقم برسم زیر لب با اخرین توانی که برام باقی مونده سمت پله 

بود گفتم:میخوام تنها باشم....مراقب اروینم باشین......نگاهی به هومن 
انداختم: خودتو جوری بهش معرفی کن که گیج و سردرگم نشه...اگه ازمن 

تو رپرسید بگین بیمارستانه و سرش شلوغه.از این فرصت اسفاده کن و مه
توی دلش جا بده...اروین بچه ی خیلی حساسیه مراقبش باش....یه چیز 
دیگه به هیچ عنوان نباید خیلی زیاد تحویلش بگیری مبادا به خاطر اینکه 

بپذیرتت جلوی کارای اشتباهش سکوت کنی که لوس بشه و عادت 
کنه....تصمیم من هرچیم که باشه این روزا به این نتیجه رسیدم که نباید 

اطرش بچه امو از وجود پدر محروم کنم....یه مدتی باید تنها باشم با دل بخ
 و جون ازش محافظت کن....

چشم ازش گرفتم و خواستم به مسیرم ادامه بدم ایدا وقتی ضعفمو دید 
خواست به سمتم بیاد که بدونیکه به سمتش برگردم گفتم:گفتم میخوام تنها 

 رتون ببندین...خدانگهدار.باشم...تنهای تنها....رفتین درم پشت س
خودمو به سختی به اتاقم رسوندم چنددقیقه بعد صدای بسته شدن در نشون 

از رفتنشون میداد....همونجا کنار تخت روی زمین نشستم یا بهتره بگم 
افتادم یه دقیقه طول نکشید که صدای هق هقم...هق هقی که هیچوقت 

 د....گریه میکردم و هقبلندنمیشد مگر برای یک نفر توی کل اتاق پیچی
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میزدم اما نمیدونستم چرا....اشک شادی بود؟؟اشک غم بود؟؟؟ویا شایدم 
 فقط اشک بود.

صدای زنگ اس ام اس گوشیم بلند شد از روی میز کنارتخت برش 
داشتم.از طرف ایدا بود بازش کردم:میدونم االن اصال حال خوبی 

ن....میدونم دوست داری نداری...میدونم نمیدونی باید شاد باشی یا غمگی
یکی کنارت باشه و نباشه....با تمام این دونسته ها خواستم بهت 

بگم....زندگی قشنگه هستی...پراز باید و نباید...پر از نشد،شدو حتی 
خواهد شد....این یعنی امید...یعنی باید همیشه سعی کنی نشدها رو به شد 

 تبدیل کنی و کم نیاری.
رهم میزد:سرنوشت تو خیلی تلخ بود ولی حرفاشو در چند اس پشت س

خوب فکرکن و ببین که کی تونستی توی همین تلخی شیرینی استخراج 
کنی....تو با هومن خوشی هستی خوشبختی و به معنای واقعی میتونی یه 

زن باشی. یه زن سرشار از نیازهای مختلف که تنها هومن میتونه برات 
نستی رفتمو دیگه ایدایی نبود تو تو تامینشون کنه....پنج سال پیش وقتی من

ارامشو در کنارهومن پیداکنی....واالنم دقیقا همینطوره...االن من هستم 
ولی دیگه نمیتونم به وجود تو ارامش بدم یعنی هیچ کس به جز یک نفردیگه 
نمیتونه به ارامش دعوتت کنه...اگه خوب فکرکنی خودت خواهی فهمید که 

زمانی تونستی طعم شیرینی رو بچشی که کنار توی این همه تلخی توتنها 
هومن بودی....بنابراین ازت خواهش میکنم خوب فکرکن...ولی به خودت 

فکرکن نه به اروین...یک اینبار به خودت به زن بودنت و نیازات فکرکن نه 
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اروین....مبادا غلط تصمیم بگیری و دوباره شکست بخوری...هرجای دنیا 
تو رو بیشتر ازخودم دوستت دارم خواهری امیدوارم هراتفاقی که بیوفته من 

بهترین تصمیمو بگیری تنهات میذارم تا کمی باخودت خلوت 
 کنی...خدانگهدارت.

گوشیو کنارگذاشتم....برای نیم ساعت میخواستم فقط گریه کنم نمیدونم 
چرا ولی حس میکردم االن تنها چیزی که بهم ارامش میده تا بتونم تصمیم 

اشک ریختنیه که دلیلشو نمیدونم..سرمو به تخت تکون دادم و  بگیرم همین
چشامو بستم درمیون گریه سعی کردم فکرکنم....پس تمام واقعیت این 
بود؟؟من االن که واقعیتو شنیدم خوشحال بودم یا ناراحت؟؟؟اعتراف 

میکنم که دلم امروز خیلی زیاد برای هومن سوخت....چقدر عذاب کشیده 
سال خیلی سخته که همه سه سال تمام به تو به چشم یه  بود توی این چند

گ*ن*ا*ه کار نگاه کنن غیرقابل تحمله...اما حتی این دلسوزی هم 
نمیتونست باعث بشه فراموش کنم که چه عذابایی کشیدم....واقعیت خیلی 

سادست واقعیت اینه که زندگی من در دوسال پیش متوقف شده و من سه 
 ر به زندگی کردم میکنم.سال تمامه که دارم تظاه

دستمو از لبه ی تخت گرفتم و به سختی از جام بلند شدم...خودمو به 
صندلی مقابل میز ارایش رسوندم و روش نشستم....داخل اینه به خودم 

خیره شدم.....این نگاه سبز بی فروغ متعلق به من بود؟؟؟نگاه بی فروغی 
مرد شنید برق شادی به  که از زمانیکه جمله ی دوستت دارمو از زبون یه

خودش گرفته و داره از بیفروغی درمیاد. دستی به پوستم کشیدم عجیبه که 
بعد از این همه عذاب هنوزم هیچ تغییری با اوایلی که هومنو دیدم نکرده 
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بودم...چرا ظاهرم همیشه اینقدر با باطنم متفاوت بود...ظاهرم همیشه 
زن دنیام ولی تنها خودم از  طوری بوده که همه فکرمیکنن خوشبخت ترین

درونم خبردارم...لبخند تلخی زدم چقدر زود بزرگ شدی هستی..کی 
باورش میشه منی که هنوزم مثل یه دختربچه دوست دارم با عروسکام بازی 

کنم االن مادر یه بچه ام...نفس عمیقی کشیدم زیر لب به ارومی 
ادمی  ره تو چطورگفتم:داستان زندگیت هستی اتشین دل سنگم به رحم میا

 هستی که هنوزم با 
غرور به زندگی نگاه میکنی؟؟؟پدرجون....مادرجون....منو 

میبینین؟؟؟؟لبخندی زدم:من دیگه بزرگ شدم واقعا بزرگ شدم اینقدر که 
االن یه نفرتوی این دنیا هست که بهم میگه مامان....االن به این نتیجه 

های باالیی در زندگی دست پیدا  رسیدم که من واقعا زنده موندم تا به رتبه
کنم....من االن یه دکتر موفقم کسیکه میتونه روزانه جون حداقل سه 

چهاربیمارو نجات بده....من االن یه زن استوارم کسیکه خودش به تنهایی 
تونست روی پای خودش بایسته و پسرشو به سه سالگی برسونه....من 

که دوباره طعم داشتن پدرومادرو تونستم توی این دنیا با افرادی اشنا بشم 
بهم چشوندن...ولی مامان من االن باید چیکارکنم؟؟؟باید با درخواست 

مردیکه تمام زندگیم بوده هست و خواهد بود چیکارکنم؟؟؟خودم میدونم 
که حتی همون سه سال پیشم حاضر بودم با شنیدن توضحاتش دوباره بودن 

.ولی مامان من میترسم....هومن درکنارشو به این همه تنهایی ترجیح بدم.
رضائی اولین مرد زندگیم بود که تونستم بی هیچ تردیدی بهش بگم دوستت 
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دارم حاال اگه قرار باشه هرروز که این مرد ازخونه بیرون میره با ترس و دلهره 
نگران برگشتنش باشم نگران اینکه مبادا توی یکی از این عملیات صدمه ای 

 عی میمیرم....ببینه من به معنای واق
سرمو روی میز گذاشتم ای کاش ازش میپرسیدم حاال که منو پیدا کرده 
قصد داره دوباره به شغلش ادامه بده یانه؟؟؟خدایا کمکم کن باید چه 

تصمیمی بگیرم؟؟؟کاش میشد حداقل یه منبع ارامشی داشتم که اول اروم 
...من م زد.بشم بعد تصمیم بگیرم...به محض اتمام این جمله فکری به سر

به یک منبع ارامش نیاز داشتم خب چرا به جایی که همیشه برام الگویی از 
ارامش بوده نرم؟؟؟با فکرکردن به اینکار خستگیها به یکباره از وجودم 

پرکشیدن...مجدد به اینه چشم دوختم بیاد اوردم که یه روز به هومن 
ویر... لبخند گفتم:دوجا هست که خیلی میتونه بهم ارامش بده:دریا و ک

تلخی زدم از دریا که خاطره ی خوشی ندارم پس میمونه کویر...ازجام بلند 
شدم باید خیلی سریع اماده میشدم و به راه میوفتادم تا به ترافیک بعدازظهر 

 نخورم.
. 

باصدای تلفنم از فکرکردن دست کشیدم..داداش طاها بود..بدون توجه 
تمام بدنم خشک شده بود کردن به تلفن به روبه روم چشم دوختم 

فکرمیکنم نزدیک به دوازده ساعته که اینجا نشسته و دارم مرور خاطره 
میکنم.....به صحنه ی مقابلم چشم دوختم.....تا چشم کارمیکرد تنها 

خاک دیده میشد این رنگ قهوه ای درست مثل رنگ ابی دریا ارامش زیادی 
یم به ادم منتقل میکنه....به به وجودم هدیه میکنه.....اما در کنارش غم بزرگ
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نظر من کویر سرمنشا عشقه....یه عشق بی سرانجام....عشقی که خودشو 
برای معشوقش فدا میکنه ولی هیچ زمان بهش نمیرسه....شاید تا قبل از این 

ماجرا اگه کسی ازم میخواست عشق و عاشقی روبراش توصیف کنم مثال 
وجنس مخالف....هردو اسطوره ای کویر و بارونو براش میزدم.....هردو از د

از ارامش...منبعی از الهام های مثبت و روح انگیز....ولی هردو بسیار دور 
ازهم....اره من تا دیروز فکرمیکردم که هیچ زمان عشق برای معشوق و 
عاشق سرانجام روشنی نداره...درست مثل کویر و بارون که هیچ زمان 

دیدگاه برای من زمین تا اسمون  نمیتونن به هم برسن...اما امروز این
متفاوته....امروز فهمیدم که بارون میتونه با کویر یکی بشه اگه خدا بخواد... 
عاشق میتونه به معشوقش برسه اگه خدا بخواد....اما جالبیش اینجاست که 
خدا میگه اولین حرکت از جانب تو بقیش بامن....بنابراین حرکت اولی که 

ت و فکرشده باشه....قدم اول درعشق به باماست همیشه باید درس
هرشکلیم که برداشته بشه خطایی درش هست که بخاطرش محکوم بشی به 
پرداختن یه بهای سنگین....اما قدمای بعدی که باخداست سختی این قدمو 

 از یادها خواهد برد...
سال  29و من امروز در لحظه ای که خاطراتمو از شونزده سالگی تا االن که 

موبه مو به یاداوردم به این نتیجه رسیدم که من بدون هومن دارم 
ناقصم....درواقع یه زن بدون مرد همیشه ناقصه مرد و زن تکمیل کننده ی 

وجود همن... و من به خوبی میدونم تنها مردی که میتونه نقص های 
وجودمو از بین ببره هومنه....هومنی که باهاش عشقو تجربه کردم 
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بعد یه مدتی برای اینکه بیادبیارم زندگی همیشه بروفق  خوشبختیو چشیدم و
مردا انسان نیست تنها شدم اما االن دوباره به لطف خدا دارم درمسیر 

 خوشبختی پا میذارم.
لبخند روی ل*ب*م نشست زیر لب گفتم:عشق یه حس نیست....عشق یه 

پی رازه....یه تقدس.....یه نیاز بی انتها....چرا که میشه به وجود حس 
برد....اما عشق محاله....عشق خودش انتخاب میکنه....میگرده و میگرده 
زمانیکه خونه ی باب میلشو پیدا کرد میره و برای همیشه دراون خونه ساکن 

میشه.....صاحب خونه هیچ قدرتی درمقابلش نداره.. فقط باید باتمام 
...یه .وجود ازش پذیرایی کنه....قلبی که عشق انتخابش کنه برای زندگی

قلب مقدسه... چرا؟؟؟ خب معلومه...چون عشق یه شی ء مقدسه...و من 
امروز...بعداز پشت سرگذاشتن هزاران مشکل برای همیشه به این حس 

خوش امد میگم و قسم میخورم دیگه هرگز نذارم هیچ چیز جز مرگ باعث 
 خاک الود شدنش بشه.

جز مرگ باعث عذاب  و من قسم میخورم که دیگه هرگز نذارم هیچ چیز به -
 تو بشه. 

با شنیدن این صدا ده متر پریدم باال....با تعجب ازجام بلند شده و به عقب 
برگشتم هومن و اروین هردو لبخند به لب پشت سرم ایستاده بودن......و 

من دراون لحظه درحالیکه قلبم غرق در شادیو تعجب شده بود به این 
 31باوجودیکه االن دیگه باید تقریبا فکرکردم که چقدر عجیبه که هومن 

سال داشته باشه جذابتر و گیراتر شده و چقدر عجیبه که این پدروپسر 
 درکنار هم اینقدر ارامش دهنده شدن...



wWw.Roman4u.iR  1022 

 

اروینم برای اولین بار کت و شلوار زیبایی به تن کرده بود یه کت و شلوار 
خند لبمشکی با لباس سفید زیرش...پسرکم با پدرش ست کرده بود...

پررنگی روی ل*ب*م نشسته بود هومن با دیدن لبخندم لبخندش پررنگتر 
شد تعظیمی کرد دستشو به سمتم گذاشت و گفت:اینجانب هومن رضائی 

در مقابل این مرد کوچک اروین رضائی از شما که تمام زندگیم هستی و 
 وجودمی تقاضا میکنم قبول کنی که برای همیشه درکنارم باشی....

ظه اروین گفت:مامانجون نگران نباش بابارو تنبیه کردم قول داده همون لح
 دیگه تنهامون نذاره میشه لطفا ببخشیش.

لبخندبه لب گفتم:اینجانب هستی اتشین درمقابل دومرد روبه روم که 
اعتراف میکنم بهترین و استوارترین مردهای زندگیم هستن پیشنهاد شمارو 

 میپذیرم...
ای لبخند زد و دستمو گرفته و در دست هومن اروین با ذوق کودکانه 

گذاشت بعدازاون بدوبدوکنان به سمت ماشین رفت تا دسته گلیو که برام 
 خریدن بیاره..

با رفتن اروین هومن به سمتم برگشت درحالیکه چشم در چشم هم دوخته 
بودیم دستمو باالاورد و ب*و*سه ی گرم و عمیقی روش نشوند ب*و*سه 

احساس کنم دوباره واقعا زنده شدم سپس سرشو باالاورد ای که باعث شد 
دستامونو که در هم قفل شده بود مقابل صورتم گرفت و گفت:قسم میخورم 

که دیگه هیچ زمان باعث لرزیدن این دستا نشم... قسم میخورم که دیگه 
هرگز نذارم چیزی به اسم دروغ وارد زندگیمون بشه....لبخندی زدو 
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اینبار واقعا دنیا رو به پات بریزم تا خوشبخت ترین گفت:قسم میخورم که 
 زن دنیا بشی.

فشاری به دستش وارد کرده و گفتم:منم قسم میخورم که دیگه هیچ زمان 
چیزیو ازت پنهان نکنم...قسم میخورم با زن بودنم ارامشو به زندگیت 

برگردونم لبخندی زدموگفتم:در ضمن من همین االنشم با وجود تو و پسرم 
 بخت  تـــرین  دنیا هستم.خوش

همون لحظه اروین برگشت پیشمون دسته گل حاویه گل های رز قرمزو به 
هومن داد و هومن بالبخند اونا رو به دست من سپرد........هومن با لحن 

پراز اطمینانی گفت:خب خانومی به نظرم بریم چون یه مسافر درراه داریم 
 که تا سه ساعت دیگه توی فرودگاهه.

 حن پرسشی ایی گفتم:کدوم مسافر؟؟؟با ل
لبخندی زد و گفت:داداش تو و بهترین رفیق من....مهرداد امروز بعدازظهر 

 میرسه تهران باید حتما بریم به استقبالش.
اینبار به معنای واقعی خندیدم نگاهمو دوختم تو چشاش و گفتم:مرسی 

 هومن واقعا ممنون با اینکارت بهم خیلی 

اینکه برگشت مهردادو بهم خبر دادی این تنها  لطف کردی نه بخاطر
 بخشیشه به خاطر اینکه بهم فهموندی چقدر بهم اطمینان داری.

فشاری به دستم وارد کرد و گفت:تو تنهاکسی هستی که هیچ زمان در دلم 
بهش شک نکردم بعدشم از اینجا که بریم بیرون باید با گذشته خداحافظی 

..اینده ای که قراره با عشق اعتماد امید و کنیم و فقط به اینده فکرکنیم.
 صداقت ساخته بشه.
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اینو گفت و با گفتن این جمله ارامشو به قلبم سرازیر کرد و بعد هرسه دست 
در دست هم با لبای خندون و دالی سرشار از عشق کویرو به مقصد تهران 

ترک کردیم.....درحالیکه از اعماق وجود حس میکردم واقعا خوشبخت 
 زن دنیام.ترین 

. 
داخل اینه نگاهی به خودم انداختم یه سایه ی تیره مخلوطی از رنگ های 

سبز و صدفی پشت چشمم کشیده بودن موهامو باالی سرم به حالت ریخته 
جمع کرده بودن طوریکه فکرمیکردی اگه به جایی بخورن خیلی زود ازهم 

که باعث  بازمیشن و رژلب قرمز رنگ خیلی براقی به ل*ب*ا*م زده بودن
 میشد حسابی تو چشم باشم.

لباس تنم لباسی بود که همیشه ارزوی پوشیدنشو داشتم همون لباسی که 
 قسم خورده بودم توی عقد ایدا بپوشم و

حاال با کمی تفاوت در عروسی ایدا پوشیدم.....اعتراف میکنم که بعداز 
شب عروسی خودم که باوجود گذران سالهای بسیار هنوزم بهترین شب 

عمرم در ذهنم رقم خورده امشب دومین شبی بود که به معنای واقعی حس 
 خوشبختی کردم. 

امشب خواهرم همدمم و همرازم داشت عروس میشد عروس خانواده ای که 
 میدونستم وجودشون در کنارمون یعنی یه شانس بزرگ..

اینروزا عجیب حس میکنم خدا داره نگام میکنه به معنای واقعی خوشبختم 
هیچ مشکلی درزندگیم وجود نداره که باعث ترسم بشه....هومن  دیگه
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زمانیکه بهم گفت به خاطر ارامش من و خودش برای همیشه از پلیسی 
کنارکشیده و میخواد مثل چندسال پیش اما دیگه اینبار واقعی با داداش و 

مهرداد شریک بشه باعث شد به یه معنی دیگه عشقم پی ببرم....عشق یعنی 
 ..فداکاری.

دراتاق پرو باز شد و هومن لبخند به لب وارد شد چشمکی زد و گفت:نگران 
چی هستی؟؟؟من بهت قول میدم که تو امشب توی این مجلس برای من 

 زیباترین بودی...
لبخندی زدم و با بدجنسی گفتم:ولی به نظر من اروین با همین بچگیش 

 شی...خیلی ازتو خوشگلتر و جذابتره.....تودیگه داری پیر می
بدونیکه تغییری درچهره اش و لبخندش بده گفت:همینکه دارم کنارتو پیر 

 میشم یعنی اینکه من خوشبخترین مرد دنیام.
لبخندم عمیق تر شد عجیب این روزا حس میکردم لبخند شده یکی از 
اجزای اصلی صورتم...با ارامش به سمتش رفتم و به اغوشش پناه بردم 

ه و گفتم:تو هنوزم برای من زیباترین و دستامو دور کمرش حلقه کرد
 جذابترین مرد این مجلس نه بلکه تمام دنیایی.

حلقه ی دستاشو روی دستام گذاشت و گفت:عشق تو به زندگیم رنگ 
 داده....سرموباال اوردم چشم دوخت تو چشامو گفت:مرسی که درکنارمی..

ا و هردوباهم گفتیم:خیلی دوست دارم.....یه دوست داشتن بی انته
 همیشگی..

ب*و*سه ای روی پیشونیم کاشت و گفت:حیف که رژ امشبت با رژ روز 
 عروسیمون فرق داره وگرنه....
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 بادست به شونش زده و گفتم:خیلی بی ادبی هومن.
لبخندش به خنده ی بلندی تبدیل شد:نگاش کن چه سرخ و سفید میشه 

 ه دوستواسه من انگار غریبه است...سپس با لحن تخسی گفت:زن خودم
 دارم مشکلیه؟؟؟

خیر مشکلی نیست فقط اگه توجه کنین دارن هدیه ها رومیدن به عروس و  -
 دوماد.....با حرص گفتم:بیا بریم هومن ابرومون رفت.

درحالیکه سعی میکرد خندشو کنترل کنه دستمو در دست گرفت و به همراه 
 هم از اتاق پرو خارج شدیم.

خانوم با لبخند گفت:قربونش بشم  به ایداشون که نزدیک شدیم نوشین
عروس خوشکل دیگمم اومد بیا دخترم بیا که ایدا االن سرما رو درسته 

 میکنه.
بالبخند به سمت ایدا رفتم هردو با عشق همو ب*غ*ل کردیم میتونستم 

بغضشو حس کنم از اغوشش بیرون اومده و گفتم:جاری جان گریه نکنی 
جاری بزرگه خوشگلتر از جاری ارایشت خراب میشه اونوقت همه میگن 

 کوچیکه بود.
همه از این حرف من زدن زیر خنده روبه روی پدرجون ایستاده و 

 گفتم:پدرجون بااجازتون میخوام یه هشدار به اقا پسرتون بدم.
پدرجون ب*و*سه ای روی پیشونیم کاشت و بالبخند گفت:خوشبختی رو 

زیز مایین....هرکار دوست به زندگیه ما برگردوندی هستی تو و ایدا هردو ع
 داری بکن.
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لبخند سرشار از قدردانی به پدرجون زده و رفتم روبه روی کامران ایستادم با 
لحن مثال جدی ایی گفتم:خب آق کامران خوب حواستو جمع کن این 

خواهرمن نخود تو دهنش اب نمیکشه به محضی که اذیتش کنی میاد به من 
ش بذارم یهموی سالم روی سرت باقی میگه اونوقت دیگه توقع نداشته با

 بمونه.
کامران تعظیمی کرده و گفت:به روی چشم زن داداش خیالتون راحت 

 ازجونم بیشتر مراقبشم...
مثل خودش لبخندی زده چشامو به نشونه ی تایید بازوبسته کرده و 

 گفتم:میدونم...تو و داداشت بهترین همسرای دنیا هستین...
دن و گفتن:شما و خواهرتونم عزیزترین شوهر کامران و هومن لبخندی ز

 ذلیل ترین زنای دنیا هستین.
هردوبا ایدا نگاهشون کردیم که بالفاصله گفتن:شوخی کردیم 

بابا....ماجلوی همین جمع اعالم میکنیم که شما دوتا بهترین زیباترین و 
 عزیزترین همسرای دنیا هستین.

زیر خنده...به سمت داداش  نوشین خانوم اقا کامیار داداش و مارال زدن
رفتم با لحن سرشار از قدردانی ایی گفتم: امشب دیگه میتونی یه نفس 

 راحت بکشی داداش منو ایدا واقعا خوشبختیم.
لبخندی زد و گفت:خوشحالم که اینو میشنوم و مطمئنم االن دیگه هردوتون 

 قدر این خوشبختیو میدونین.
واقعا قدراین خوشبختیو  و چه راست میگفت داداش هردوی ما االن

میدونستیم....به ایدا چشم دوختم که کامرانو کچل کرد تا جواب بله رو 
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البته من بهش حق میدادم کسی که درگذشته یه شکست خورده   بهش گفت
باشه برای ساختن اینده خیلی دقت میکنه....بیچاره کامران فکرکنم بیست 

از زندگی گذشتش گفت ما  بار رفت و اومد تا ایدا تازه لطف کرد و بهش
منتظر بودیم که کامران بلندشه مجلسو ترک کنه اما اون درکمال ارمش 

لبخندی زد و گفت گذشته هرکس مربوط به خودشه من میخوام درکنارشما 
اینده رو بسازم..و از اون روز به بعد ماافتادیم دنبال کارای عروسی این 

د...و دراخر باالخره دونفر....خسته میشدیم ولی خستگیش شیرین بو
                                            امشب همه چیز به خوبی تموم شد.                                                                                                

با صدای نوشین جون به خودم اومدم:هستی مامانجون بیاین یه عکس دسته 
 ی بگیریم......دست در دست جمع

هومن رفتم و درکنار مادرجون پدرجون داداش و مارال مهرسا ارسالن 
کامران که اروینو ب*غ*لش کرده بود و اصال پایین نمیذاشت و ایدا که 

حاال معتقد بودم همین چند نفر به اندازه ی دنیا برام ارزش دارن و بهترین 
ختیم.وبه این ترتیب منو ایدا وارد پشت و پناهانم هستن یه عکس زیبا اندا

مرحله ی جدیدی از زندگیمون شدیم به نام خوشبختی، خوشبختی که به 
 قول داداش حاال خیلی خوب قدشو میدونیم. 

. 
به امواج دریا چشم دوختم حاال دیگه این امواج برای من نشانه ی صالبت 

م ل*ب* و استواری بودن...به حلقه ی توی دستم چشم دوختم لبخند روی
نشست چندروز قبل از جداییمون رفته بودم و دوتا حلقه به مناسبت سالگرد 



 1029 انیتر از گر انیگر

ازدواجمون سفارش داده بودم حلقه ی خودم زودتراماده شد و رفتم 
گرفتمش ولی بعداون ماجراهای تلخ پیش اومد و کال از حلقه ی هومن یادم 

تماس شد به  گفته ی هومن درست روز سالگرد ازدواجمون از طالفروشی 
گرفتن باهومن و گفتن هرچی باخانوم اتشین تماس میگیریم تلفنشونو 

جواب نمیدن ایشون یه حلقه سفارش دادن و ازقبل پولشم پرداخت کردن 
ولی نیومدن بگیرنشون تماس گرفتیم یاداوری کنیم.هومنم بالفاصله رفته 

و از رطالفروشی ای و حلقه رو تحویل گرفته و ازهمون ثانیه هرگز این حلقه 
دستش جدانکرده بود و من مثل دیوونه ها بار اولی که حلقه توی دست 

هومن دیدم بدونیکه هیچ توجهی به شکلش بکنم فکرمیکردم که حلقه ی 
ازدواج مجددشه...االنم حلقه ای که اسم هومن رو حک شده دست منه و 
حلقه ای که اسم من روش حک شده دست هومن....ب*و*سه ای روس 

 قلبم برای هزارمین بار ماالمال از عشق شد و دوست داشتن. اسمش زدم و
باصدای سروصداهای آروین و ارسالن و مهرسا به سمتشون برگشتم،ایدا 

کامران و هومن افتاده بودن دنبالشون و سعی داشتن خیسشون کنن..مامان 
نوشین،بابا کامیار،داداش و مارال داخل ویال بودن و قرار بود تا نیم ساعت 

 به جمع ما بپیوندن. دیگه
به آرمین و آرام که کنارم روی فرشی که روبه روی دریا انداخته بودیم 

درارامش به خواب رفته بودن نگاهی کردم. لبخند پررنگی روی ل*ب*م 
نشست....یک سال از اون روزا میگذره حاصل این زندگی یک ساله ی منو 

گ سبز یشمی هومن یه دختر زیباست به نام آرام که چشمایی به رن
داره...آرامی که با بدنیا اومدنش خوشبختیه مارو کامل کرد و باعث شد به 
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یک خصوصیت دیگه وجود هومنم پی ببرم و اون این بود که هومن هیچ 
فرقی بین دختروپسرقائل نمیشد و پدرانه هاشو برای هردو به یک اندازه 

 خرج میکرد....
رمینه ناز و خواستینه که وحاصل زندگیه یک ساله ی ایدا و کامران آ

 هیچکس نمیتونه بگه شبیه ایداست یا کامران.
مهرسا ارسالن و اروین بدوبدوکنان به سمتم اومدن مهرسا با چهره ی غرق 

 درلبخندش گفت:خاله جونم مامراقب
 بچه ها هستیم شما پاشین برین پیش عموهومن کارتون داره.

ه و به سمت هومن ب*و*سه ای روی صورت هرسه شون که خیس بود زد
رفتم....ایدا و کامران دست در دست هم روبه روی ساحل ایستاده بودن 
کنارهومن که ایستادم لبخندی زد و دستشو به سمتم دراز کرد دستمو در 

دستش گذاشتم هرچهارنفر به دریا چشم دوختیم که خورشید داشت در 
 عمقش مخفی میشد...

نسان ارامش میده چون میدونی کامران گفت:غروب دریا غمگینه ولی به ا
این اخر کار نیست....خوشحالم که ما میدونیم هرزمان به غروب 

 بربخوریم به زودی طلوعی در پیش داریم.
ایدا:غروب میتونه یه درس بزرگ به انسان بده اینکه همیشه بعداز هر 

شکست یه پیروزی هست...خوشحالم که ما خیلی خوب این درسو اموخته 
 این پیروزی برسیم. و تونستیم به
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هومن:غروب با تمام غمی که در برداره میتونه یه منبع ارامش دهنده 
باشه....تو زندگی مشکالت زیادی وجود داره که بعضی اوقات واقعا دور 

ازتحمله ولی وقتی به این فکرکنی که باالخره روزی این مشکلم حل خواهد 
 میکنه غروب خورشیدم شد و روزای بهتری میرسه امید به قلبت نفوذ پیدا

دقیقا همینطوره همیشه بعد از هرغروب یه طلوعی وجود داره ممکنه این 
 طلوع خیلی طول بکشه ولی باالخره خورشید طلوع خواهد کرد...

لبخندی زدم چقدر این جمله اشنا بود....درست مثل همون جمله ای بود 
تم و که توی هلند گفته بود مجددا به دریا چشم دوخته چشامو بس

گفتم:غروب یعنی زندگی....زندگی که سرشار از فراز و نشیبه....اگه ادم 
نتونه ازش پیروز بیرون بیاد یعنی ضعیف بوده و مشکالت بهش غلبه کردن 
ولی اگه بتونه تمام این فراز و نشیب ها رو رد کنه تا به یه جای مسطح برسه 

اد اش بوجود بیخوشبختی تا همیشه بهش رو میاره و حتی اگه مشکلیم بر
یادگرفته که چطور با این مشکل مقابله کنه....ما مشکالت زیادی رو پشت 
سرگذاشتیم در طی زندگی خندیدیم و گریه کردیم بغض کردیم و شکستیم 
اما مهم اینه که االن فهمیدیم تمام اون مراحل امتحانی بود تا به ما بفهمونه 

.یعنی وقتی گریه میکنی زندگی واقعی یعنی چی؟؟؟زندگی یعنی ارامش...
کسی باشه که اشکتو پاک کنه و وقتی میخندی کسی باشه که به خاطر 

شادی تو شادبشه...امیدوارم تمام عاشقا بتونن این مراحلو با موفقیت پشت 
سربذارن درست مثل ما چهارنفر.............هومن دستمو فشرد و من همون 

ایا ممنونتم. اعتراف میکنم که لحظه برای هزارمین بار در دل فریاد زدم:خد
 من از نظر خودم خوشبخت ترین زن دنیام درکنار همسر و دوفرزندم.....!!!!!
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امیدوارم تک تک شما عزیزان هم بتونین مراحل زندگیتونو یکی بهتر از 
دیگری پشت سربذارین،به خوبی بتونین معنای عشقو درک کنین و بهاشم 

دراخر امیدوارم این عشق براتون وسیله  بپردازین تا عشقتون موندگار بشه و
ای بشه برای رسیدن به ارامشی از جنس خدا....)فاطی جوجو..)ف.خ((                                         

 )پایان(
 نویسنده:فاطی جوجو

سالم...سالم به همه ی عزیزانی که براشون احترام و ارزش قائلم....و 
وقت باارزشتون رو صرف خوندن رمان همچنین خیلی ازشون ممنونم که 

 من کردین،راستش هدف من از نوشتن این قسمت رمان دوچیزه...
اول اینکه میخوام بگم اگه درطول رمان چیزی گفتم که ناراحتتون کرده و یا 

با اعتقاداتتون هماهنگ نبوده ازتون عذربخوام....و دوم تشکر....راستش من 
فکرنمیکردم به سرانجام برسه ولی  روزیکه این رمانو شروع کردم هرگز

تونستم با کمک یه نفر که خیلی برام عزیزه این رمانو به اتمام 
برسونم...اعتراف میکنم که خیلی از قسمت های رمان بوده که به بن بست 

خوردم و حس میکردم دیگه نمیتونم ادامه بدم ولی وجود یه نفر که خیلی 
سیکه میخوام همینجا ازش تشکر دوسش دارم باعث شد بتونم ادامه بدم ک

کنم و بگم بیشتر از هرزمانی دوسش دارم)حانیه جونم با نام مستعار جوجو 
قشنگه(و ازهمین جا بهش بگم که شخصیت ایدا برای هستی کسیکه 

همیشه یار و همراهش بود درست مثل حضور اون در کنارمنه..امیدوارم 
 هیچ زمان همو ترک نکنیم.
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نم به حانیه جونم که خیلی برام عزیزه)باتشکربابت این رمانو تقدیم میک
طراحی جلد(و بعد تقدیم به همه ی شما عزیزان..رمان بعدیم با 

نام)دوراهی عشق و نفرت(به دستتون میرسه امیدوارم در اون رمان هم 
همراهم باشین.دوستون دارم..امیدوارم بتونید مثل هستی از پس تمام 

فق باشین...تاریخ اتمام مشکالت زندگیتون بربیاین و مو
 ......درپناه حق.22/4/1394رمان:

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز جوجو یفاطبا تشکر از 


