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 "تينا چي شد پس؟"

 "صبر كن ، باال بياد ، بهت ميگم"

با خودم فكر كردم خودش بيشتر از من به محتويات اون ليوان . بهش نگاه كردم. مامان با ليوان بزرگ آب پرتقال اومد توي اتاقم

اين مامان بود كه از صبح تا حاال ده بار آب قند خورده بود و توي پذيرايي در حالي . من كه نگراني و استرس نداشتم. احتياج داره

 .ده بود پاهاشو  گذاشته بود روي مبل تا خون به مغزش برسه و از حالت استرس در بيادكه روي زمين دراز كشي

البته . من هم مثل همه ي دانش آموزهاي پيش دانشگاهي، منتظر اعالم نتايج سازمان سنجش بودم. . نيمه ي دوم شهريور ماه بود

تنها نگراني من از . و به رشته ي انتخابيم افتخار مي كردم از قبول شدنم مطمئن بودم. نه نگران بودم ، نه دلشوره اذيتم مي كرد

من بدون اينكه به مامان چيزي بگم . واكنش مامان بعد از فهميدن موضوعي بود كه من و بابا مثل يك راز ازش مخفي كرده بوديم

شك نداشتم كه قبول . رو زدمتوي رشته علوم انساني كنكور دادم و براي انتخاب رشته هم فقط روانشناسي دانشگاه هاي تهران 

مامان نسرين من كه تك فرزند و نور چشم مامان و باباش . مي شم اما مامان هم مسئله ي كوچكي نبود كه بخوام نديده بگيرمش

اما بعد از آشنا شدن با بابا توي يك مراسم عروسي ، يك دل نه صد دل . بود، از دوران نوجواني دلش مي خواسته دندونپزشك بشه

اين اتفاق درست زماني ميفته كه مادر سال آخر دبيرستان بود و بايد اون سال در آزمون . ق هم ميشن و با هم ازدواج مي كننعاش

اما پدر عشق بسوزه كه وقتي مياد سراغ آدم . مامان به گفته ي خودش دختر درس خون و باهوشي بوده. كنكور شركت مي كرد 

كه يكي مثل مامان نسرين من قيد درس و كنكور و آرزوهاي قشنگ رو بزنه و بره دنبال دودمانتو به باد مي ده و باعث ميشه 

خالصه بعد از ازدواج هم به فاصله ي كمي صاحب دو تا بچه ميشن كه اوليش ميشه داداش تيام نازنينم كه االن توي كشور . دلش

وم گل كه دارم مثل بيد برسر ايمانم مي لرزم كه آلمان داره مهندسي پزشكي مي خونه ، و دوميش هم ميشه من يعني تينا خان

من هم حق دارم دنبال دلم راه بيفتم و رشته اي رو بخونم كه دلم مي . چطوري مامانو قانع كنم كه بابا دل منم دله، خشت گل نيست

 من چه گناهي كردم كه بايد بشم تجسم آرزوهاي برباد رفته ي مامان؟ . خواد

دنيا دخترعموم هم رفته پي پرستاري . داوود پسر عمو جليل ، بابل داروسازي ميخونه. مهندس عمرانه عمو جليل. بابا چشم پزشكه
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اما من اصوال خميره م با اين فاميل دانشمند پرور فرق داره . تيام خودمون هم كه قربونش برم ، دانشجوي دكتريه . توي همون بابل

دلم ميخواد از سرشت و طبيعت آدما . ا رباعي و غزل اوقاتمو پر ميكنمب. شعر ميگم . عاشق شعر و ادبياتم. من اهل دلم. 

چرا بعضي ها از خونسردي و نرمش . بفهمم كي به كيه ، چي به چيه؟ چرا بعضي از آدمها ذاتا خشن و پرخاشگرن . سردربيارم

يكيش خود من، چرا با . نيستن چرا توي يك خانواده همه از نظر خصوصيات اخالقي شبيه هم. بيش از حد، حال آدمو بد ميكنن

وجود اينكه همه ي بچه هاي فاميل دنباله روي پدر و مادرهاشون شدن و القاب دكتر و مهندس ، عادي ترين چيزهاييه كه من قبل 

ان از اسم  اعضاي فاميلم مي شنوم ،اصال دنياي پزشكي رو دوست ندارم و عاشق علوم انساني هستم؟ حاال يكي بياد اينا رو به مام

از اولين روزي كه وارد دبيرستان شدم مدام توي گوشم مي خوند كه بايد به دندانپزشكي فكر كنم و . مگه به خرجش ميره. بگه 

بدم نمي اومد كه منم بشم يكي از خيل . اوايل مخالفتي نداشتم. براي رسيدن به چنين هدفي برنامه ريزي هاي درسي مو انجام بدم

از سال دوم به بعد كه با بچه هاي انساني آشنا شدم و توي انجمن هاي ادبي شون شركت كردم متوجه  اما. جماعت دكترهاي فاميل

با تشويق سارا ، يكي از دوست هاي انجمن ادبي دبيرستان ، . شدم كه خودم هم ذوق شعري دارم و يه چيزهايي مي تونم بنويسم

همين خانم كبيري هم بود كه استعداد شعر . ت ، كه برام رفع اشكال كنهنوشته هامو براي اصالح مي دادم به خانم كبيري دبير ادبيا

از اون . ترغيبم كرد كه توي مسابقه ي شعر استاني شركت كنم كه در كمال ناباوري مقام دوم رو به دست آوردم. منو بارور كرد 

هاي خودم رو هم به خوبي مي خوندم و درس . به بعد دنيام رنگ ديگه اي به خودش گرفت و  غرق شدم توي عالم شعر و ادبيات

. بارها پيش اومده بود كه سر صف  تشويقم كنن. توي رشته ي علوم تجربي يكي از دانش آموزهاي ممتاز هر نوبت تحصيلي بودم

. تنمامان و بابا مخالفتي با اين فعاليتم نداش. هم براي رتبه هاي درسي و هم رتبه هايي كه در مسابقات شعر مدارس مي آوردم

مخصوصا مامان كه مدام بهم گوشزد مي كرد كه وقتم رو براي شعر و شاعري تلف نكنم . البته فقط در حد سرگرمي قبولش داشتن

كنار فعاليت هاي ادبي ، به پيشنهاد خانم كبيري چند كتاب روانشناسي هم مطالعه كردم تا به . و به فكر بيشتر درس خوندن باشم

همين پيشنهاد بود كه منو متوجه كرد چقدر جاي . آدم ها هم آشنا بشم واطالعات عموميم رو باال ببرم قول ايشون ، با دنياي درون

 روانشناسي، . چنين  چيزي توي زندگيم خالي بوده و خودم متوجه نشده بودم

اف و بي غبار روانشناسي رشد مثل يك آيينه ي ص. انگار براي بيشتر سوال هاي ذهن من يك جواب از قبل آماده شده داشت 

چيزهايي كه توي . روانشناسي شخصيت منو برد به عالم آدم هاي مختلف. دنياي شگفت انگيزي رو پيش روم به نمايش گذاشت
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اون كتاب ها مي خوندم برام شيرين بود اما احساس مي كردم كافي نيست و مثل تشنه اي كه تازه به آب رسيده باشه ، دلم مي 

خانم كبيري مي گفت اينطوري كه من دارم بي هدف و پراكنده مطالعه مي كنم ، بيشتر . تري بدونمخواست چيزهاي بيشتر و بيش

اين شد كه . گفت اگه واقعا دنياي روانشناسي برام مهمه بايد به صورت علمي و دانشگاهي دنبالش كنم. سردرگم و گيجم مي كنه

طور جدي نشستم با بابا صحبت كردم و بهش گفتم به رشته  يك روز به من وقتي داشتم براي آزمون سراسري آماده مي شدم ،

بابا فقط نگاهم مي كرد و بدون وقفه دو ساعت براش حرف . هاي پزشكي عالقه اي ندارم و قصد دارم روانشناسي رو انتخاب كنم

مقام آوردن توي بعد از تموم شدن حرفام سرمو توي آغوشش گرفت و گفت از همون اولين باري كه با ذوق و شوق خبر . زدم

بعد خنديد و گفت خوشحاله كه من . مسابقه ي شعر رو بهمون دادي حدس  مي دونستم كه باالخره كار دست خودت و ما ميدي

قرار بر اين شد كه من در رشته ي علوم انساني كنكور . اونقدر بزرگ شدم كه مي تونم  عاليقم رو تشخيص بدم و براش تالش كنم

اما چاره . اين كه با بابا عليه مامان توطئه كنم ، برام ناراحت كننده بود. نم ، به مامان بگيم كه چه كار كرديمبدم و بعد از قبول شد

 . ي ديگه اي نداشتم

بعد از چند ثانيه  كادر ديگه اي ظاهر شد كه اسم من و . اسم و شماره داوطلبي مو وارد كادر كردم . سايت سنجش باال اومده بود

 :رو به مامان گفتم.. قبول شده بودم رو نشون مي دادكد رشته اي كه 

 "ديگه چي مي خواين؟. دانشگاه تهران قبول شدم .اينم از قبولي من. بفرماييد"

 :مامان بغلم كرد و گفت

 "بذار به بابا هم خبر بدم كه خوشحال بشه. خسته نباشي عسلكم. هيچي. هيچي عزيرم"

 "اين وسط فقط شما منو دست كم مي گرفتين. م ايمان داشتاما بابا هم مثل من به قبولي.خبر بده "

ازش پرسيدم حاال بايد چه كار كنم؟گفت كار خاصي نبايد . بابا بهم تبريك گفت. خودم به بابا زنگ زدم و خبر قبوليم رو دادم

 . منتظر باشم كه از مطب بياد و با هم جشن بگيريم. انجام بدم

آرزو مي كردم كاش زمان به عقب . ردم پشيمون مي شدم از اينكه حقيقت رو بهش نگفتمبه چهره ي شاد مامان كه نگاه مي ك

برگرده و برسه به همون روزي كه با بابا حرف زدم، تا بتونم مامان رو هم توي گفتگوي دونفره مون شريك كنم و از همون اول 

تصميم گرفتم مثل آدماي بزدل فرار . به جايي نمي بردماما افسوس كه با خياالت راه . بهش بگم براي آينده م چه برنامه اي دارم
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 . كنم و به ماماني پناه ببرم

بيشتر از مامان خجالت مي كشيدم كه اينجوري بهش نارو زدم و مسئله به اين مهمي رو ازش . نه اينكه از روي ترس بخوام برم

كتاب هاي تجربي مي گذاشتم  و مي خوندم تا اگه مامان يادم  مياد با چه سختي و مكافاتي كتاب هاي انساني رو الي . مخفي كردم

وقت هايي هم كه بيرون بودم كل كتاب ها روداخل كمد لباس هام جاسازي مي كردم و . سرزده وارد اتاقم بشه متوجه چيزي نشه

 . روشونو با تلي از لباس مي پوشوندم 

ي كرم رنگمو از توي كمد درآوردم و با يك كيف و شال مانتو. كامپيوتر رو خاموش كردم و جلوي آيينه به خودم خيره شدم

 .صورتي ست كردم و رفتم كه كتوني هاي صورتيم رو هم بپوشم

 "كجا ميري تينا؟.. اه"

 "مي خوام اخبار رو به طور زنده به سمع و نظرشون برسونم. ميخوام برم پيش ماماني"

يادت نره مواظب بابايي . راستي سر راه يك جعبه شيريني هم بگير ببر  .با بابا برات برنامه داريم عزيرم... تا عصر برگردي ها: 

 "براي قندش بده. باشي  ازشون نخوره 

 "امر ديگه اي ندارين بانو ؟. چشم "

 "برو خدا پشت و پناهت. نه قربونت برم "

2 

. استرس داشت منو از پا در مي آوردديگه واقعا . از خودم بدم مي اومد كه دارم با احساسات مامان بازي مي كنم و فريبش ميدم

دستمو روي زنگ نگذاشته بودم كه در باز . در كمتر از ده دقيقه رسيدم. خونه ماماني سه تا خيابون باالتر از خونه ي خودمون بود

ه طرف ب. لبخند به لب داشت و يك شاخه ي رز توي دستش بود. بابايي رو جلوي در ديدم. شد باغچه پر از گل خودشو نشون داد

 :من دراز كرد و گفت

 "استثنائا تقديم به دختر ناز و خوشگلم كه از امروز وارد دنياي بزرگترها ميشه و با دنياي نوجوانيش وداع مي كنه"

وقتي ديدم به خاطر . ميدونستم كه گل هاي باغچه ش چقدر براش عزيز هستند. خداي من ، من عاشق اين بابايي مهربونم هستم 

 :بغلش كردم و گفتم. رز هاي عزيزش رو چيده ، اشك توي چشم هام جمع شد من يكي از اون
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 "چرا اين كار رو كردين؟ من راضي نيستم به خاطر من گل هاي قشنگتونو بچينيد! بابايي"

 .پشتمو با دست ماليد و پيشونيمو بوسيد

چيزي توي اين دنيا ارزش اينو نداره كه  هيچ. تموم دنيا رو فداي چشماي نازت مي كنم عزيزم كه اينجوري به اشك مي شينه"

 "براش اشك بريزي

 "...كي ميره اين همه راهو. يه كم هم ما رو تحويل بگيرين. كم براي هم نوشابه باز كنين. بسه بابا.... اوه "

 "سالم.ماماني جونم"

 "!از اين ورا؟ اونم با جعبه شيريني. سالم به روي ماهت عسلك "

 "تهران قبول شدم. امروز نتايج رو اعالم كردن. مال قبولي دانشگاهه ... آها اين "

ميدونم كه نسرين ديگه هيچي . بدو بيا  تو كه اين شيريني خوردن داره.  االن مامانت زنگ زد خبرشو بهمون داد! مباركه! مباركه "

 "خوبي و خوشي تموم شدتنها نگرانيش قبولي تو بود كه خدا رو شكر به . از خدا نمي خواد

 "باز من خواستم خبر خوش بدم مامان  لو داد؟ "

از حياط . بابايي و ماماني به نوبت دوباه صورتمو بوسيدن و بهم تبريك گفتن. با شنيدن حرفاي ماماني دلشوره به دلم چنگ انداخت

بوي مرغ ترش شمالي، . ي ، يعني آشپزخونهزيبا و پراز گل بابايي رد شديم و رفتيم توي پاتوق هميشگي مون توي خونه مامان

قبولي تهران ، شاخه گل رز و حاال هم مرغ ترش كه مي . امروز روز من بود. واي چه خبر بود . فضاي آشپزخونه رو پر كرده بود

 .هردو با تعجب نگاهم كردن. زدم زير گريه. ديگه نمي تونستم تحمل كنم . مردم براش

 "چرا يكهو همچين كردي؟. ا؟ تو كه خوب بوديچي شد باب... اه.. اه.. اه "

 "چي شد مادر؟ حالت خوبه؟! اي واي "

ديگه نمي خواستم نگراني اين دو تا هم .بار سنگين گناه  فريب دادن مادر برام كافي بود. دلم نيومد بيشتر از اين نگرانشون كنم

و االن هم چقدر نگران واكنش مامان و ناراحتيش  همون طور كه اشك مي ريختم بهشون گفتم چه كار كردم. بهش اضافه بشه 

 .درد عذاب وجدان بدجوري سراغم اومده بود . اشكام بند نمي اومد. هردو با تعجب بهم نگاه كردن. هستم

 "بابا تو ديگه كي هستي؟"
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 "حاال با بابات عليه دختر من دست به يكي مي كنين آره؟.. كه اينطور"

اين كارشون باعث شد گريه م شدت . حاال نخند كي بخند. بعد هردو با صداي بلند زدند زير خنده. ماماني اومد طرفم و بغلم كرد 

 :صداي بابايي رو شنيدم كه گفت. بگيره و به هق هق بيفتم

 "ميگم تو كه جرات نداري به مامانت دروغ بگي چطور تونستي اين كارو بكني؟ "

 "يعني اشتباه كردم؟ "

نه اينكه بشينه زار زار گريه . ميگم كسي كه  به انتخابش ايمان داره بايد خيلي شجاعتر از اين حرفها باشه .منظورم اين نيست! نه  "

 "اينجوري ميخواي مامانتو قانع كني كه انتخابت از روي عقل و منطق خودت بوده؟. كنه

 "ناراحتيشو ببينمنمي خوام . به انتخابم ايمان دارم ولي از مامان خجالت مي كشم كه ازش پنهان كردم "

خانوم اين غذا چي شد پس؟ بيارش كه دل نازك اين دختر بابا هم با بوي . باالخره يه طوري ميشه ديگه. حاال خودتو ناراحت نكن"

 "خوش غذات آروم بگيره

توي دلم با  . لم نبود دل توي د. ماماني زنگ زد خونه ما و به مامان گفت بعد از اومدن بابا با هم بيان اونجا تا با هم جشن بگيريم 

. خودم قرار گذاشتم كه اگه همه چيز به خوبي و خوشي تموم بشه از اون به بعد ديگه موهامو زياد از شال و روسريم بيرون نذارم

چون همه ي .بالفاصله از قراري كه گذاشتم پشيمون شدم و ترجيح دادم يك قرار عملي تر بذارم كه انجامش برام راحت تر باشه 

 .خيلي بهم مي اومد . اين بود كه جلوي موهامو پف بدم و بذارمشون بيرون از روسريعشقم 

. لبخند محزوني با بابا رد و بدل كردم. جرات نداشتن توي چشماي مامان نگاه كنم. مامان و بابا با يك دسته ي گل وارد شدند

 .نگاهمو ازش دزديدم و رفتم كنار بابايي نشستم. مامان نگاهم مي كرد

 "!بابا ... ودمونيم نسرين، عجب جذبه اي داري هاخ"

 "چراآقاجون ؟ مگه چي شده؟"

 "هيچي بابا، همين جوري گفتم"

 .ملتمسانه بهش نگاه كردم تا ادامه نده. واي بابايي داشت كارها رو خراب مي كرد

تم از جيب كتش جعبه ي وقتي روي مبل كناريش نشس. صداي بابا رو شنيدم كه بهم تبريك گفت و ازم خواست برم پيشش
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 .كوچكي رو بيرون آورد و گذاشت توي دستم

 ".اين هديه ناقابل از طرف من و مامان براي موفقيت جديدت كه سونوشت آينده ت رو تعيين مي كنه "

 . دوباره دلم آشوب شد. به مامان نگاه كردم كه با شعف به من خيره شده بود

 "بازش كن ديگه مامان  "

. روي پالك نقش وان يكاد داشت . ر ظريفي به چشم مي خورد كه پالك بيضي شكل زيبايي بهش آويزون بودداخل جعبه زنجي

 .پشت پالك هم اسم منو به التين حك كرده بودن 

 "عسلم هر وقت به اين پالك نگاه كني ياد امروز بيفت كه چقدر شاد و خوشحال دورهم جمع شديم تا موفقيتت رو جشن بگيريم"

 .با شنيدن صداي مامان دوباره مخزن اشكم سوراخ شد و زدم زير گريه

 "اي بابا باز شرع كردي كه "

 "چرا اينجوري مي كني؟. چي شد تينا "

 "اين بچه از ترس تو داره قلبش مي ايسته! بهت ميگم جذبه داري ميگي نه"

 "تينا چته تو؟. خدا نكنه آقاجون"

 .بابا با نگراني نگاهم مي كرد

من از همون اول هم در جريان . به خاطر اون انتخاب رشته ي مرموز و مافياييته كه بايد بهت بگم بيخود اين همه آبغوره نگير اگه"

 "اينقدر گريه نكن ديگه... اه. كارهاي تو بودم

 .پس از همون اول منو فروخته بودي. اي باباي خيانتكار . باورم نمي شد! نه.با تعجب به مامان خيره شدم

عمدا به روت نياوردم كه از ماجرا خبر دارم تا درس : دو !... اين يك: من و جمال هيچ چيزي رو از همديگه مخفي نمي كنيم  "

عبرتي بشه برات كه ديگه مامانتو دست كم نگيري و فكر نكني اونقدر ساده است كه ندونه توي خونه ش و زير چشمش بچه ش 

مخصوصا كه بايد . ا زنجيرو بندازم گردنت كه  ديگه نمي تونم چشماي اشك آلودتو ببينمحاال بيا ت: و سه.داره چه كاري ميكنه

 "مدت ها ازمون دور باشي

با اين كه شرمنده بودم اما ته دلم واقعا . همه مي خنديدن. خنده و گريه ام قاطي شده بود. خودمو انداختم توي بغل مامان 
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 . نا اميد نكردمخوشحال بودم كه مامان رو خيلي هم ناراحت و 

قرار شد براي گرفتن خوابگاه اقدام كنيم و تا وقتي كه . بعد از شام بابا در مورد چگونگي رفتن من به تهران  صحبت مي كرد

ايشون مهندسي خونده . خوابگاه جور مي شد براي مدتي خونه خانواده ي آقاي كريمي  كه از دوستان دوران تحصيل بابا بود  بمونم

كل ترم اول مجبور مي شدم خونه اون ها اقامت كنم و مزاحمشون باشم اما با توجه به صميميتي كه بين بابا و آقاي  شايد. بودند

آقاي كريمي ده سالي از بابا كوچكتر بودند و تا جايي كه ميدونستيم يك دختر . كريمي بود اين موضوع خود بخود منتفي بود

ال يكبار به مشهد سفر مي كردند و سرراهشون به شمال هم سري مي زدند و يك خانواده ي كريمي هر چند س. كوچولو داشتند 

البته بابا در هر سفر كاري كه به تهران . آخرين بار چهار سال پيش بود كه اونها رو اينجا ديديم.  شب هم خونه ي ما مي موندند 

 .داشت به ديدينشون مي رفت و ارتباطشون همچنان پابرجا بود 
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خانواده كريمي استقبال گرمي از ما . ما شنبه حركت كرديم كه يك روز فرصت داشته باشيم استراحت كنيم.مهر بود  دوشنبه اول

يك خانم ماه كه با برخورد گرم و صميميانه اش باعث شد توي خونه .  سيما جون دبير دبيرستان بود و زبان درس مي داد. كردن

دن ما باخبر بودند و در كمال سخاوت اتاق مهمان رو براي اقامت من آماده كرده اونها قبال از اوم. شون احساس غريبگي نكنم

با اينكه مي دونستند من موقتا اونجا مي مونم اما توي اتاق يك تخت يك نفره چوبي ، آينه ي قدي و كمد لباس و لوازم .  بودند 

ه دوران مجردي سيما جون بوده كه از انباري منزل ضروري ديگري گذاشته بودند كه بعدها فهميدم اون لوازم و وسايل متعلق ب

مامان چندين بار از . اين كارشون من و مامان رو هيجان زده و البته خيلي خوشحال كرد . پدري شون به اينجا منتقل كرده بودند

ني هاش نصف شده احساس مي كردم با ديدن اين كار سيما جون خيالش از بابت من راحت شده بود و نگرا.سيما جون تشكر كرد 

اصوال عاشق بچه ها هستم اما . سوگل ، دختر پنچ ساله ي سيما جون ،دختر ناز و ملوسي بود كه از همون اول به دلم نشست. بودند

 .وقتي ديدم خود سوگل اومد طرفم و بدون خجالت و ناراحتي باهام حرف زد و اسمم رو پرسيد خيلي ازش خوشم اومد 

 "تو چقدر شبي باربي مني"

 "ببين اضافه وزنم دارم. من؟ من كه الغر مردني نيستم عزيزم"

 "موهاتم هست. چشمات مثل باربي منه. عين اوني. هستي! نه  "



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠

 :سيما جون با خنده گفت. گفتگوي من و سوگل بقيه رو متوجه ما كرد

 "اونه واقعا چشمات شبيه. يك عروسك داره كه چهره اش خيلي شبيه االن توست. سوگل راست ميگه  "

آقا بابك  رد مي .هر كس يك نظري مي داد . همه جمع شدن و با دقت به عروسك نگاه كردن. سوگل عروسك رو از اتاقش آورد

اما . سوگل مي گفت من خود اين عروسك هستم. مامان معتقد بود من قشنگ ترم. بابا تا حدودي شباهت رو قبول مي كرد. كرد 

درست عسلي و موهاي پرپشت قهوه ايم كه دورم ريخته بودم يك شباهت ظاهري با خودم فكر مي كردم به خاطر چشماي 

با صداي آيفون . عروسك سوگل پيدا كردم كه باعث شده بو توي تخيالت كودكانه ي سوگل ، دقيقا مثل عروسكش به نظر بيام

 :د گفتسوگل رفت پشت آيفون و با ديدن تصوير كسي كه پشت در بود با صداي بلن. همه ساكت شدن

 

 "مامان ، دايي سينا اومده"

نميدونم سرزده اومده بود يا از قبل قرار بود كه بياد خونه ي خواهرش اما هرچه بود . دايي سينا، برادر كوچكتر سيما جون بود 

ار شد بعد از احوالپرسي مختصري كه با همه كرد ،  به سكوت مطلق دچ. احساس كردم از بودن ما در اونجا خيلي خوشحال نيست

آقا بابك گفت كه سينا دانشجوي فوق ليسانس ادبيات  دانشگاه . تا نيم ساعت بعد كه خداحافظي كرد و رفت هيچ حرفي نزد 

پيش خودم فكر كردم ايني كه من ديدم از . تهرانه كه در قسمت اداري هم كار مي كنه و اگه به كمك نياز داشتم حتما بهش بگم

چه مي دونم شايد جاشو توي خونه ي خواهرش غصب كرده بودم . ه اينكه بخواد كمكم هم بكنهديدنمون خوشحال نشد چه برسه ب

 . كه اينجوري ترش كرده بود

مامان و بابا سه چهار روزي تهران موندن و بعد از كلي .ثبت نام و انتخاب واحد خيلي راحت تر از اوني كه فكر مي كردم تموم شد

با اينكه خودم تهران . با رفتنشون احساس تهي بودن كردم . خالقي و امنيتي برگشتند خونهسفارش و توصيه هاي ايمني درسي و ا

كالس هام از يك هفته ي ديگه شروع .رو انتخاب كرده بودم اما  براي يك لحظه به سرم زد بار و بنديلمو جمع كنم برم دنبالشون 

 . مي دونستم براي اينكه دلتنگي منو كمتر كنه اين كا رو كرد. رهمي شد و اين بهانه اي شد كه سيما جون منو با خودش به خريد بب

خونه آقا بابك اينها در قسمت غرب تهران واقع شده بود ، يك آپارتمان  صد متري سه خوابه در طبقه سوم يك ساختمان شش 

بود كه كوچكي خونه به چشم نمي  نسبت به خونه ي ما ، خونه ي بزرگي نبود اما سيما جون اونقدر با سليقه اونجا رو چيده. طبقه
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اتاق خواب ها هم كنار هم ، در . آشپزخونه اپني داشت كه به هال مشرف بود . هال و پذيرايي به شكل ال طراحي شده بود. اومد 

هم كه اتاق وسطي مال سوگل جون و اتاق آخر رو . اولين اتاق متعلق به سيما جون و همسرش بود. امتداد پذيرايي واقع شده بودند 

هر اتاق پنجره اي داشت كه رو به خيابون باز مي شد كه نور و روشنايي اتاق رو تا آخر روز تامين مي . به من اختصاص داد بودند

 . كرد

سيما جون روتختي دخترونه ي خوشگلي روي تخت انداخته بود  كه پر بود از پروانه هاي . توي اتاقم احساس راحتي مي كردم

باالي تخت جا كتابي نسبتا جاداري داشت كه كتابهاي اون .. وي يك زمينه ي صورتي ، خودنمايي مي كردندرنگ رنگي زيبا كه ت

روي لبه ي جا كتابي هم گلدون فانتزي جالبي ديده مي شد كه گلهاي بامزه اي توش . . ترمم رو به خوبي توي خودش جا ميداد

بودند كه سيما جون اونها رو با سليقه ، به وسيله ي سيم و پارچه سبز  گل ها در واقع دكمه هاي رنگي كوچك و بزرگي. قرار داشت

جاي جاي خونه پر بود از اين . خيلي از ابتكارش خوشم اومد. رنگ شبيه گل  درآورده بود و توي يك گلدون كوچولو گذاشته بود

 .قبيل ابتكارات جالب و زيباي سيما جون
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ورود به يك محيط بزرگ و جديد . نبود چون استرس و ترس بيشتري با خودش داشت اولين روز دانشگاه مثل اولين روز مدرسه

با كلي آدم كه  هر كدام از يك  گوشه ي ايران اومدند به تنهايي استرس زا بود چه برسه به اينكه خودت هم توي شهر غريب 

عروفش روي اسكناس هاي پنجاه تومني نقش قصد داشتم از در اصلي كه سردر م. باشي و دور از خانواده و دوست و آشنا سر كني

اولين . بسته وارد بشم ، اما متوجه شدم از اونجا ورود ممكن نيست و بايد از يكي از درب هاي خيابون شانزده آذر برم داخل

شم چ. خيل جمعيت منو با خودش برد توي خيابون هاي باريكي كه از هردوطرف گلكاري شده بود. ورودي رو كه ديدم وارد شدم

از دور ساختمون هاي بزرگي رو مي ديدم كه جلوي هركدوم جمعيت زيادي از دانشجوها جمع . چرخوندم تا بهتر همه جا رو ببينم

وارد شدم و به تقليد از . با توجه به اينكه براي انتخاب واحد اومده بودم، پيدا كردن ساختمان روانشناسي سخت نبود. شده بودند

همين طور كه بي هدف به تابلو خيره  شده بودم بيخ . ابلوي اعالنات تا مثال از نميدونم چي سر دربيارمبقيه مستقيم رفتم سراغ ت

 .به طرف صدا برگشتم. گوشم، كسي گفت سالم
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 !اميدوارم شما هم همين طور. از آشنايي باشما خوشبختم. من سونيا ظريف هستم. سالم-

 .لبخند زدم با ديدن دختر چاقي كه داشت به من نگاه مي كرد 

 شما هم روانشناسي مي خونيد؟. من هم خوشبختم. سالم-

 :با چشماي شوخ به من خيره نگاه كرد و گفت. موهاي روشنشو كه به طاليي مي زد زير مقنعه اش زد 

 ....ها. ثانيا فكر نكني نفهميدم چرا مي خندي.  اوال بله-

 چرا مي خندم؟ -

خب تو هم مثل همه ي عالم داري با خودت فكر مي كني چرا من برخالف فاميليم كه ظريفه، خودم اصال ظريف مريف نيستم و -

 مگه غيراز اينه؟ ! مقادير متنابعي هم اضافه وزن دارم ديگه 

 . لبخندم فقط بابت آشنايي بود نه توهين يا تمسخر. اصال اين طور نيست ! نه! نه -

 .با اين يكي مشكلي ندارم. ميتوني به من بگي تپلي. من به واژه ي چاق حساس هستم گفته باشم ، -

در اولين ساعت ورود به دانشگاه يك دوست خونگرم پيدا كرده بودم كه تا . احساس خوبي داشتم. هردو با هم زديم زير خنده

 .حدودي از استرس و نگرانيم كم مي كرد

 اومده بودي ، پدرت بود ديگه ؟روز انتخاب واحد ديدمت كه با پدرت -

 .سرمو به نشانه ي تائيد تكان دادم

 .چند واحد برداشتي؟من هفده تا-

 .پدرم معتقد بود براي ترم اول زياد سنگين برندارم كه اذيت نشم. من هم همين طور -

 معلومه از اون لوس هاي بابايي هستي، آره؟-

 .دادم به حرف پدرم گوش كنم اتفاقا نه، منتهي جون اولين تجربه م بود،ترجيح-

 چي ها رو برداشتي حاال؟ -

 .همينا ديگه ... روانشناسي عمومي، زبان، آمار توصيفي، فلسفه ، معارف -

 .منم همين ها رو دارم -
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علوم .تا به كالس برسيم فهميدم كه سونيا اهل تهرانه . اولين جلسه درسي ، درس معارف بودكه در طبقه سوم برگزار مي شد 

دوبرادر بزرگتر از خودش داره كه يكي شون مهندسي صنايع مي خونه و اون يكي مهندس مخابراته ، كه ازدواج .ساني خونده ان

او بدون معطلي اطالعات مي داد و براش . مادرش معلم دبستان و پدرش استاد بازنشسته ي دانشگاهه . . كرده و دو تا بچه داره

 . مهم نبود من گوش ميدم يا نه

با ورود استاد، همهمه ي كالس خاموش شد و فقط صداي استاد توي فضا . س كنار هم نشستيم و منظر ورود استاد شديمسركال

 :شناوربود

دوازده سال سابقه تدريس در دانشگاه هاي مختلف رو دارم و هشت سالي هست كه به طور دايم در اين .بنده  پويان هستم -

همين ابتدا يك ارتباط متقابل صحيح مبتني بر ادب و احترام با هم برقرار كنيم  تا انشاهللا در اميدوارم از . دانشگاه مشغول تدريسم

براي شروع آشنايي لطف كنيد هركدوم از عزيزان روي يك . پايان ترم با خاطره اي خوش و خيالي آسوده از هم خداحافظي كنيم 

 .شهرمحل سكونتتون رو بنويسيدبرگه اسم ، رشته ي تحصيلي دبيرستان ، معدل پيش دانشگاهي و 

برگه اي دست به دست بين بچه ها چرخيد و وقتي به دست من رسيد ، با ديدن اسامي شهرهاي مختلفي كه در ستون شهر محل 

 .سكونت نوشته شده بود متوجه شدم ، من تنها كسي نيستم كه از شهر ديگري به تهران اومدم

. اكثر استادها ترجيح مي دادند ما به صورت مكتوب خودمون رو معرفي كنيم.ر شداين روند كمابيش سر كالسهاي ديگه هم تكرا

بعد از تموم شدن نوشتن اسامي يكبار از روي اسامي مي خوندند تا ما با باال بردن دست ، خودمون رو با چهره هم توي ذهن اساتيد 

 .ثبت كنيم

از اونجايي كه خودم هم آدم . ايه ي دلگرمي بود كه زياد تنها نيستمتمام كالس هاي من و سونيا با هم يكسان بود و اين براي من م

سونيا . خونگرم و سرو زبون داري بودم تا آخر هفته ي اول سه چهار تا دوست پيدا كردم كه اغلب از شهرهاي ديگه اومده بودن

جمعيت كالس ها اغلب . كالس بودند هم بيكار ننشسته بود و با پنچ شش نفر دوست شده بود كه البته دو سه نفرشون از آقايون

سونيا معتقد بود بعلت كمبود جمعيت پسرهاي كالس بهتره تا بقيه به فكر تور زدن . بين بيست و دوسه تا هجده نفر ، متغير بود

ونيا نمي شد البته به هيچكدوم از حرف هاي س. اون ها نيفتادن ، ما زرنگي كنيم و از همين اول ترم اونها رو نمك گير كنيم تا نپرن

 .اصوال خميره ي اين دختر رو با شيطنت و شوخي ورز داده بودند. بها داد
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5 

پنج  روز در هفته كالس داشتم . هفته هاي اول و بعبارتي حتي تا ماه اول، هنوز كمي گيج بودم و نميدونستم كجام و چه كار مي كنم 

روزها سر كالس با حجم عظيمي از مطالب جديد علمي . مي كردمبجز سه شنبه ها ، بقيه روزهاي هفته رو در دانشگاه سپري . 

با اينكه يك .مواجه مي شدم و شب ها با رسيدن به منزل ، دلتنگي به سراغم مي اومد و راهي براي رها شدن از اين حس نداشتم

سيما جون پيشنهاد خريد رفتن با بروز كوچكترين گرفتگي توي صورتم ، . شب در ميون با خونه تماس داشتم اما بازم كارساز نبود

البته بد هم . مي داد وبا اينكه اصال زن ولخرجي نبود ، معتقد بود خريد و پول خرج كردن بهترين راه براي شادابي خانم هاست 

حتي اگه خريد هم نمي كردم ، چرخيدن بين مراكز خريدي كه هركدوم چندين طبقه داشتند ومغازه . هم فال بود هم تماشا. نبود

اش ماالمال از آخرين مد پوشاك و كيف و كفش و لوازم آرايش و دكوري هاي فانتزي، كه چيزهاي مورد عالقه ي من بودند، ه

در يكي از همين گشت و گذارهاي رفع دلتنگي ، توي يك مغازه شيك ، چشمم به قاب عكس . واقعا حس خوشايندي بهم مي داد

بعد از فشردن دكمه اي . د چندين عكس رو از طريق كامپيوتر وارد حافظه ش كرد ديجيتالي افتاد كه حافظه داخلي داشت و مي ش

به نظرم خيلي جالب اومد و فكر كردم به جاي .كه پشت قاب عكس تعبيه شده بود ، عكسها هر چند ثانيه يكبار عوض مي شد 

تنها مشكلم اين بود كه اينجا كامپيوتر نداشتم .  اينكه چند قاب عكس دورو برم بذارم با اين قاب كارم راحت ميشه و تنوع هم داره

 . و توي فكرش بودم كه در اولين تماس با خونه از بابا بخوام برام لب تاپ تهيه كنه

گفته بود گاهي توي كالس . سيما جون صبح ها مدرسه مي رفت و تمام بعداز ظهر خونه مي موند و به كارهاي خونه اش مي رسيد

غروب كه از راه مي رسيدم بوي غذاي آماده  توي خونه پيچيده بود و منو به ياد روزهايي . نههاي ورزشي  هم شركت مي ك

سوگل صبح ها كه . مينداخت كه از مدرسه رسيده و نرسيده ، با مانتو و مقنعه اول مي رفتم سر قابلمه تا ببينم مامان چي پخته

. راه اونو مي برد اونجا و ظهر همراه مامانش برمي گشت خونهآقا بابك صبح ها سر . مامانش نبود مي رفت خونه مادرسيماجون

با سشوار اسباب بازي . هروقت فرصت گير مي آورد منو باربي خودش مي كرد و موهامو شونه مي زد. دختر خونگرم و راحتي بود

شعر مي . مي زديم براش نقاشي مي كشيدم و با هم رنگ.موهامو حالت ميداد و من از كارهاي خياليش كلي تعريف مي كردم

بيشتر شبها بهونه مي گرفت كه پيش من بخوابه اما سيما جون هيچ وقت اجازه نمي داد اين كارو . خونديم و خالصه دنيايي داشتيم

مي گفت سوگل بايد از حاال متوجه باشه كه به حريم خصوصي ديگران احترام بذاره من هم با اينكه واقعا برام فرقي نمي كرد . بكنه
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 .شم بخوابه يا نه ، اما به نظر خانم خونه احترام ميذاشتم اصراري نمي كردم كه پي

سوري خانم ،خانم پنجاه و دو سه ساله ي زيبايي بود كه در برخورد اول خيلي به دلم . مادر سيماجون رو دو سه باري ديده بودم

خوش اخالقي ها وخونگرم بودنش منو . ي تنش بودموهاي كوتاه زيتوني رنگش واقعا بهش مي اومد و بلوز دامن برازنده ا. نشست

با داشتن چنين مادري جاي تعجب  . طوري به من عزيزكم مي گفت كه احساس مي كردم از ته دل داره ميگه .ياد ماماني مينداخت

 . نداشت كه سيماجون هم از همون اولين شب پذيرايي درست مثل يكي از اعضاي خانوده اش باهام برخورد كرده بود 

سيما جون آرايش ماليمي كرده بود وبيگودي هاي ابري روي . بعد از اومدن از دانشگاه، متوجه سوت و كور بودن خونه شدم

 :پرسيدم. سرش خودنمايي مي كردن

 چرا اينقدر همه جا ساكته؟سوگل خوابه؟-

هنوز . زودتر برو حاضر شو با هم بريم.دختر داداش سعيدم. تولد نازگله.امشب اونجا جشنه . خونه ي مامانه. نه خونه نيست-

 .بابكم از همون طرف مياد. چيزي براش نگرفتم

 زشت نيست؟.من هم بايد بيام؟آخه نمي شناسمشون-

 .ف كرده كه اگه نبرمت منو راه نميده  توي جشنزشت چيه عزيزم؟مگه غريبه اي؟مامان اونقدر ازت براي همه تعري-

 ...آخه-

 .االنه كه صداي زنگ تلفن بلند بشه و هركدم به نوبت آمارمو بگيرن كه چرا دير كردم.زودتر برو حاضر شو-

 .پس من اول يك دوش بگيرم-

يك جشن و مخلفات دل انگيزش از  با اينكه درست نمي ديدم به جايي برم كه هيچ كس رو نمي شناختم اما دلم لك زده بود براي

من مهمون سيما جون و به نوعي همخونه شون بودم پس شايد زياد اشكال نداشت اگه توي جمع فاميلي . جمله رقص و آهنگ  

 .بهرحال مادر و برادرشو قبال ديده بودم و خيلي هم غريبه ي غريبه نبودم. اونها وارد مي شدم

براي انتخاب لباس ترديد داشتم و بهر . زدم تا با حالت موجدار طبيعي خودش خشك بشهبه سرعت دوش گرفتم و به موهام ژل 

با . حال براي اولين بار بود كه توي جمع اونها مي رفتمو نمي خواستم در برخورد اول خيلي سبكسر يا خيلي بد عنق به نظر بيام

قبل از هر جوابي ازم پرسيد كادو چي . هنمايي خواستممامان تماس گرفتم و جريان تولد رو بهش گفتم و در مورد لباس ازش را
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وقتي گفتم اصال نميدونم كسي كه براش جشن گرفتن چندسالشه ، مامان كمي سرزنشم كرد و توصيه كرد كادوي . خريدم 

كه روش شلواز جين سورمه اي مو با يك بلوز آستين دار سفيد . آبرومندي بخرم و انتخاب لباس رو هم به عهده ي خودم گذاشت

سنگ دوزي داشت پوشيدم و روي همه ي اينها مانتوي پاييزي كمربند داري رو كه توي يكي از خريدهاي دلتنگي خريده بودم ، 

اما چه . براي اينكه موهام از حالت نيفته شال سبكي برداشتم كه از همون اول هم ميدونستم براي اين هوا مناسب نيست. تنم كردم

 ! ر از هم چيز بودزيبايي موهام مهمت! باك

پلير  mp3. متوجه شدم نازگل شانزده سالشه و سال اول دبيرستانه . سيما جون ، بين راه نگه داشت و براي خريد كادو پياده شديم

سيما جون هم يك سري سي دي هاي آموزش زبان براش . فانتزي بامزه اي رو توي يكي از مغازه ها پسنديدم و براش خريدم

 .ديمگرفت و راه افتا

در واقع با گذشتن از چهار پنج خيابون و با صرف بيست دقيقه مي شد به اونجا رسيد و منتهي چون ما خريد هم . راه زيادي نبود

 .  داشتيم چيزي حدود يكساعت بعد به منزل سوري خانم رسيديم

6 

داي آهنگ منو متوجه آپارتمان مورد نظر ص. طبقه هشتم از آسانسور پياده شديم و به سمت يكي از آپارتمان هاي اون طبقه رفتيم

 :سيما كليدي از كيفش درآورد و گفت . كرد

هنوز كليدش رو توي . با وجود اين همه صدا اگه تا صبح هم پشت در بمونيم كسي متوجه مون نميشه كه در رو برامون باز كنه-

ايستاده بودم سينه به سينه ي پسر جووني شدم كه قفل ننداخته بود كه در باز شد و من كه كنار سيما و درست جلوي ورودي در 

 .صداي خنده و هو كردن از داخل خونه مي اومد. قصد داشت با عجله بره بيرون

 .اين چه وضع بيرون اومدنه عمه؟ زهره مونو آب كردي! نويد .... اه-

تي از پشت در يك ليوان آب رو خالي پسرجوان با نگاهي شرمزده و معذب سالم كرد و قبل از اينكه هر گونه توضيحي بده ، دس

دوباره . پسر كه فهميدم اسمش نويده ، خواست جاخالي بده كه با ديدن من سرجاش ايستاد و خيس آب شد. كرد توي يقه اش

سيما . جمعيتي كه داخل بودند با ديدن من جلوي در ساكت شدند و با تعجب نگاه مي كردند. صداي خنده بلند شد و در باز شد

سوري خانم پيشواز اومد و با خنده بهم خوش آمد . من اومد و با ديدن سيما تقريبا همه فهميدند كه من همراه سيما اومدمجلوي 
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 .گفت 

حاال عادت مي كني . مي بخشي عزيزكم بچه ها از اين شوخي ها باهم زياد دارن. هرچند استقبال خوبي نبود ا ما آب روشناييه-

 .بهش

صداي آهنگ دوباره باال رفت و چند دختر و پسر نوجوان وسط سالن شروع . ه انگار نه انگار كه اتفاقي افتادهبا ورود ما به داخل خان

اونقدر صداي آهنگ زياد بود كه شك دارم كسي حتي يك كلمه از معارفه ي . سيما منو به بقيه معرفي كرد .يه رقصيدن كردند

خوب كه نگاه كردم متوجه شدم اكثر . هارده ساله به نظر مي اومد نشستم كنار دختر نوجواني كه سيزده چ. سيما روشنيده باشه

روي هم شش دختر و چهار پسر اونجا بودند و . دختر پسرهاي حاضر در جشن در همون طيف سني سيزده تا هجده سال بودند

واستند قاطي رقصيدن اونها بقيه بچه هاي  خردسالي بودند كه مدام توي دست و پاي بچه هاي بزرگتر وول مي خوردند و مي خ

 :سيما بهم گفت . نازگل رو وقتي ديدم كه از يكي از اتاق ها بيرون اومد و با اومدنش صداي سوت و دست زدن بلند شد . بشن

 تو چرا اينجا نشستي؟ چرا لباستو عوض نكردي؟-

كجا برم براي عوض كردن لباس؟ انگار اين آخه مني كه براي اولين بار اومدم اينجا از كجا بايد بدونم كه . خيره نگاهش كردم

 :فكر فورا روي صورتم حك شده بود كه سيما گفت

 .تو از كجا بايد بدوني كجا لباستو عوض كني؟نازگل ، نازگل بيا اينجا. منو باش-

 .نازگل به طرف ما اومد

يك موهايي داره كه . ببين چه خوشگله. دختر دوست بابك كه مي گفتم همينه. عمه ، بيا تينا رو با خودت ببر لباسشو عوض كنه-

 . مطمئنم با ديدن موهاش امشب خواب بهت حروم ميشه. بيا و ببين

. نازگل به رويم خنديد و منو با خودش به اتاقي برد كه از دكور و وسايل توي اتاق فهميدم بايد مال يك دختر يا پسر جوان باشه 

يك تختخواب يك نفره فلزي نقره اي رنگ ، يك كتابخونه . نمايي مي كردكامپيوتري با مانيتور و كيس لمسي روي ميز خود

همين طور كه مانتومو در مي آوردم روي ديوار چند تابلو از اشعار سهراب و . پروپيمان و كمد لباس در اولين نگاه به چشم مي اومد

نيما ، با خط  "ترا من چشم در راهم "ز تابلو ها روي يكي ا. اونقدر با اين اشعار سروكله زده بودم كه حفظ شده بودم. نيما ديدم

ي سهراب شروع شده بود و بقيه شعر با خطي نوشته شده بود كه نمي  "صدا كن مرا "يه تابلوي ديگه هم با .زيبايي قاب شده بود 
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. راب انتخاب شده بودتونستم درست بخونمش اما بعضي از كلمه هايي كه قابل خوندن بود ، نشون مي داد كه تكه تكه از اشعار سه

صداي نازگل منو از توي . شايد يكي از نوه هاي سوري خانوم اينجا زندگي مي كرد. ديگه مطمئن بودم كه اين اتاق مال يه جوانه .

 .تابلو ها بيرون كشيد

 نكنه تو هم مثل عموسينا خوره ي شعري؟-

 چطور مگه؟-

 .نوشته زده به ديوار آخه از وقتي اومديم چشمت توي اين تابلوهاييه كه عمو-

 .دو سه تا از كتاب هاشو دارم.مخصوصا نيما و سهراب و مخصوصا سهراب. من شعرو خيلي دوست دارم.آره -

چند تا از دوستاي من هم خيلي افه ميان كه شعراي سهراب رو دوست دارن ولي من هرچي زور مي زنم نمي فهمم اين يارو چي -

. فقط معني هاشو حفظ كردم. كه توي كتابمون بود رو هم نفهميدم يعني چي "ست كجاستخانه ي دو"همون شعر . مي خواد بگه

 آره؟. عمو ميگه من به طور كلي تعطيلم

 .حاال فرصت زياد داري. خب شايد هنوز برات زود باشه كه توي اين عوالم باشي-

 پايه اي ديگه؟. بريم كه بزن برقص تموم شد. شب شد. به حرف گرفتمت . منو باش ... واي-

سنگيني نگاه . اين بار نازگل رفت وسط و براي جمع فاميل دلبري كرد. با ورود ما به پذيرايي دوباره صداي سوت و دست بلند شد

از يك طرف توي دلم خوشحال بودم كه در اولين  از يك طرف خجالت مي كشيدم و. ديگران را روي خودم احساس مي كردم

شيطتنم گل كرده بود و هر چند لحظه يك بار به سمتي كه حس مي كردم دارند نگاهم مي كنند . برخورد مورد توجه قرار گرفتم

وض مي مخصوصا وقتي ناشيانه جهت نگاهشون رو ع. چقدر كيف مي كردم كه نگاه كنجكاو ديگران رو غافلگير كنم. برمي گشتم

يكي از اونها نويد ، همون پسري كه جلوي در ماجراي آب توي يقه ريختنش رو شاهد . اما دو سه نفر هم منو از رو بردند. كردند 

نويد برادر . با ديدن نگاه من لبخند دوستانه اي زد و اونقدر نگاه كرد كه من مجبور شدم جهت نگاهمو عوض كنم . بودم بود 

به . از رفتارهاش معلوم بود سروگوشش حسابي مي جنبه و شيطنت جزو ذاتشه . اشت ديپلم مي گرفتبزرگتر نازگل بود كه د

نفر بعد، سينا برادر سيما بود كه نفهميدم از اول جشن توي جمع حضور داشت يا بعد از . خودم گفتم خوب همپايي پيدا كردي تينا 

تا نگاهم توي .  تي به اتاقش رفت و تغيير لباس داد جواب سوالم رو گرفتمالبته وقتي ديدم بعد از مد.رفتن ما به اتاقش رسيده بود 
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فورا نگاهمو . نگاهش نشست بالفاصله برخورد سردش با ما در اولين شبي كه به تهران اومديم يادم افتاد و اينكه چقدر ساكت بود

سوگل بيشتر اوقات روي پاي من نشسته . مازش دزديدم تا مجبور نشم به خاطر همون آشنايي نصفه نيمه باهاش احوالپرسي كن

 ..بود و قاطي بازي بچه ها نمي شد

مادر و پدرش براش يك موبايل . سوري جون يك ربع سكه بهار آزادي به نازگل داد. آقا بابك قبل از باز كردن كادوها رسيد

بقيه فاميل هم بيشتر لباس هديه . ده كنهخريده بودند و همون جا شرط كردند كه فقط با نظارت پدر و مادرش مي تونه ازش استفا

 :پلير با خوشحالي زيادي فرياد كشيدmp3نوبت به هديه من كه رسيد، نازگل با ديدن . دادند

ببين مامان چند . تينا جون مرسي كه اينقدر خوشحالم كردي. چه چيزهاي ماهي كادو گرفتم. امروز روز منه. ممنون.خدا ... واي-

 . ببين خدا چقدر منو دوست داره. هي گوش نمي دادين. برام بگيرين پلير mp3وقته ميگم يه

 :گفتم

 .البته اينجا كامپيوتر ندارم وگرنه برات كلي آهنگ هاي شاد مي ريختم تا خوشحالتر بشي. قابلي نداره-

 . همينم از سرم زياديه-

 :صداي نويد گوشم را پر كرد

 .تولد من هم دو سه ماه ديگه ست تينا خانم-

بايد به مامان مي گفتم كادوي من عالوه . احساس خوبي داشتم. فرناز ، مادر نازگل چند بار ازم تشكر كرد . خنديدند همه

 .برآبرومند بودن، مورد پسند هم واقع شده

ام از  با اكثر دختر و پسر ها آشنا شده بودم و حس غريبگي اوليه. بعد از بريدن كيك و خوردن شام دوباره صداي آهنگ باال رفت 

تنها چيزي كه به دلم ننشست اين بود كه سينا بعد از بريدن كيك به اتاقش رفت و به بهانه ي سير بودن ،حتي براي . بين رفته بود

همين قضيه باعث شد مطمئن بشم كه حضور من به عنوان يك مهمان ناخوانده باعث گريز سينا از . شام خوردن هم بيرون نيامد

فكر كردم شايد از اينكه در منزل خواهرش ساكن شده ام از من خوشش نيامده و حاال كه منو در جمع .جمع هاي خانوادگيش است

كمي ته دلم احساس زيادي بودن مي كردم اما با جلو . خانوادگيش هم مي بيند ، مي خواهد اعتراضش را اينطوري نشان بدهد

با اينكه نمي خواستم در جلسه اول سبكسر به . چي ناراحت بودمآمدن نويد و اصرار براي رقصيدن با آهنگ كردي ، يادم رفت از 
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يك دستم توي دست نويد بود و دست ديگرم را . يك جمع ده نفره تشكيل شده بود . نظر بيام اما واقعا دلم مي خواست برقصم

هر چند وقت . شيطون بودنويد واقعا پر شر و شور و . نازگل گرفته بود و با آهنگ شيخاني جمشيد ، شروع به پايكوبي كرديم

اما تا تعادلمو از دست مي دادم دوباره منو باال .طوري كه نزديك بود با سر به طرف زمين برم . يكبار دستمو به سمت جلو مي كشيد

 :صدا شو شنيدم كه داد ميزد. غش مي كرد از خنده. نازگل كارهاشو مي ديد . مي كشيد 

تا يك تازه وارد رو مي بينه همين كارو ميكنه تا به خيال خودش ازش حساب . نيست اين نويد تا ازت زهره چشم نگيره ول كن-

 .به دل نگير. ببرن 

دفعه ي بعد تا متوجه شدم نويد قصد داره دستمو بكشه به طرف جلو، من هم دستمو با تمام .با شنيدن حرفش فكري به سرم زد

نازگل از شدت خنده دلش رو گرفته بود و نشست روي . فته وي زمين نيروبه جلو كشيدم و اين حركت ناگهانيم باعث شد نويد بي

 :نازگل بريده بريده گفت.صداي خنده ي بقيه هم بلند شد. زمين

 . زدي ضربتي ، ضربتي نوش كن آقا نويد-

 :نويد خندان به من نگاه مي كرد و گفت

 داشتيم آبجي تينا ؟-

 .گشتيم پيدا كرديم. نداشتيم-

يك لحظه بين جمعيت سينا را . اشك توي چشمام جمع شده بود. خودم هم به شدت مي خنديدم.را تركاند  جواب من دوباره همه

معني نگاهش را نفهميدم اما به سرعت خنده ام رو . ديدم كه داشت به ما چندنفر كه روي زمين ولو شده بوديم نگاه مي كرد

فكر كردم شايد توهم زدم و از بس به فكر تنفر او از خودم بودم . مهرچه نگاه كردم ديگه اونو بين بقيه نديد.خوردم و بلند شدم

 .خياالتي شدم

 .در راه برگشت سيما ازم پرسيد بهت خوش گذشت؟ و با جواب مثبت من لبخند زد

7 

يي كه خانواده آقا بابك اهل خوزستان بودند و من بجز عكس ها. كم كم عضو ثابت مهماني هاي خانوادگي خانواده سيما شده بودم 

سيما دو برادر داشت كه يكي . چند باري با نازگل و نويد سينما و كافي شاپ رفتم . سيما نشونم داد چيز زيادي ازشون نمي دونستم
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همه .سعيد بود كه از خودش بزرگتر و پدر نويد و نازگل بود و برادر ديگرش سينا ، ك پسر كوچك و ته تغاري سوري خانم بود

وقتي اين . مثال غذاش دير نشه، تنها نمونه يا عصباني نشه. مي بردند و خيلي مالحظه اش رو مي كردنديك جوري از سينا حساب 

همه مالحظه و يك جور ترس پنهان خانواده رو نسبت به سينا مي ديدم ديگه زياد به اين حس كه فكر كنم اون از من بدش مياد يا 

من كه نبايد به خاطر يك نفر . خودش هم قهره بذار حاال از من هم بدش بيادبا خودم گفتم اين كه با سايه ي . نه ، اهميت ندادم

فهميده بودم كه توي دانشگاه خودمون فوق ليسانس .آدم گنده دماغ و افاده اي چندين نفر آدم مهربون و خونگرم رو از دست بدم

همش نگران بودم يك وقت .ه جاي خوب باز كنمادبيات مي خونه ، اما حتي عالقه ي وافرم به ادبيات باعث نشد توي ذهنم براش ي

همين سالم هاي خشك و جواب هاي اجباري كه ازش شنيده . توي محيط دانشگاه نبينمش تا ناچار بشم باهاش احوالپرسي كنم

خودم  اما ساير اعضاي خانواده اونقدر ماه بودند كه واقعا احساس مي كردم توي خانواده ي.بودم ، حسابي منو دلزده كرده بود 

البته تماسهاي يك شب در ميان من با خونه كماكان ادامه داشت و توي هر تماس كلي حرف داشتم كه براي مامان . هستم 

هربار كه حرفام با مامان .بيشتر مامان زنگ مي زد و من فقط براي كارهاي ضروي از طريق گوشيم باهاشون تماس مي گرفتم .بزنم

يا مال خودمو برام بفرسته . كه بايد از بابا درخواست مي كردم به فكر يك كامپيوتر براي من باشه تموم مي شد تازه يادم مي افتاد 

البته چون هنوز نياز ضروري بهش نداشتم الزم نمي ديدم كه بالفاصله زنگ بزنم و . يا ترتيب خريد بك لب تاپ رو برام بده 

دوم نياز به تحقيق داره كه بيشتر منابعش اينترنتيه و وجود يك  اما ازبچه ها شنيده بودم كه درس هاي ترم. خواسته مو بگم

هرچند در طول ترم اول هم چند بار مجبور شدم از كامپيوتري كه در اتاق خواب سيما و آقا بابك قرار داشت ، . كامپيوتر الزمه

قا بابك به منزل و استراحت كردنش بود ، استفاده كنم اما با توجه به اينكه من غروب به بعد خونه بودم و اين همزمان با اومدن آ

 .درست نبود به خاطر من از استراحتش بزنه كه من برم سراغ كامپيوتر

نزديك امتحان هاي پايان ترم ، يكي از غروب هاي سرد دي ماه ، وقتي جلوي در ساختمان رسيدم ، پژوي مشكي سينا رو ديدم كه 

خودمو  توي تاريكي . هوا مانع از اين بود كه منو ببينه اما من پشت فرمون ديدمش تاريكي . در حال بيرون آمدن از پاركينگ بود 

به سمت صدا كه برگشتم . اما در كمال ناباوري صداي بوق ماشينش رو شنيدم. كنار كشيدم تا بعد از رفتنش وارد ساختمون بشم

چه . ه از كاري كه كردم داخل آسانسور شدمعصبي و خجالت زد. ديدم كه با حركت سر به من سالم كرد و بالفاصله دور شد

حاال چي مي شد من پنج دقيقه ديرتر مي رسدم خونه؟ از اين گذشته ، بوق زدنش چه معني مي تونست داشته باشه جز ! شانسي 
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 اينكه بخواد منو تحقير كنه و بي نزاكتي مو بهم يادآوري كنه؟ 

ل رو بوسيدم و اما خودم هم ميدونستم اين كارم فقط براي رد گم كردن به سيما  سالم دادم و سوگ. بي حوصله وارد خونه شدم

از صداي من سيما اومد توي ! يك كامپيوتر روي ميز تحرير بود. وارد اتاقم كه شدم از تعجب فرياد خفه اي كشيدم. حال خرابمه 

 . اتاق

 اين چيه ؟ بابام فرستاده؟-

سوگل داشت براي مامان تعريف .بال سوگل خونه ي مامان اينا ، سينا هم خونه بود چندروز پيش كه رفتم دن.اينو سينا آورده ! نه -

مي كرد كه تو همه ش يادت ميره پاي تلفن به بابات بگي برات كامپيوتر بگيره ، انگار سينا هم شنيده بود و امروز اينو با خودش 

 . آورد اينجا 

حاال قيمتشو بگين تا من بيشتر از اين شرمنده .ضروري نبود كه. ممن خودم به بابا مي گفت. آخه اينجوري كه درست نيست -

 .نباشم

تا هر وقتي الزمش داشتي ازش استفاده . گفت لب تاپش نيازشو برطرف مي كنه و به اين نيازي نداره. اين حرفا چيه؟ مال خودشه-

 .كن

سايل شخصي خودش به من بفهمونه كه دارم اين ديگه چه جور آدمي بود؟ مي خواست با آوردن و. عصبانيتم بيشتر شده بود 

عالوه بر حريم خانواده اش ، به حريم شخصيش هم تجاوز مي كنم ؟ اصال مگه من از كسي خواسته بودم برام كامپيوتر تهيه كنه؟ 

بقيه تعريف  شايد تقصير خودم بود كه هربار بعد از فراموش كردن درخواست كامپيوتر از بابام ، اين مطلبو با خنده و شوخي براي

. مي خواست براي هميشه توي ذهنم بمونه كه مايه ي زحمتش شدم . پس بگو چرا جلوي ساختمون بوق زد و سالم كرد. مي كردم

اصال چطور مي تونستم جلوي دستگاهي بنشينم كه .كاش مي شد كامپيوتر رو برگردوند سرجاي اولش. ازش خيلي بدم اومد 

 ؟  ميدونم صاحبش به خون من تشنه ست

 .صداي سوگل منو از افكار درهمم درآورد

 تينا جون ، مياي بريم باربي من بشي؟-

. موهاشو به بازي گرفتم تا كمي آروم بشم.سوگل رو بغل كردم و روي تخت نشستم . سيما كي رفته بود؟اصال نفهميده بودم
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بعداز تعويض لباس هم . از سوگل خواستم تنهام بذاره تا لباسمو عوض كنم. اعصابي براي باربي بازي يا هر بازي ديگري نداشتم

مي دونستم وقت هايي كه از خستگي خوابم مي بره ، سيما براي شام . م تا خوابم بردتوي رختخواب خزيدم و اونقدر فكر كرد

 .فردا صبح هم از همون صبح ها بود.صدام نمي كنه اما در عوض صبح مجبورم مي كنه صبحانه كاملي بخورم 

 .گل بدو كه دير شدسو. من ديگه برم كه ديرم ميشه. يادت نره . تخم مرغتو كه خوردي اين ليوان شير رو هم بخور -

همين طور . رفتم توي اتاق و با ديدن كامپيوتر داغ دلم تازه شد. هنوز وقت داشتم. كالس اون روزم از ساعت يازده شروع مي شد

اكثر .كه توي دلم به سينا بدوبيراه مي گفتم نفهميدم كي كامپيوتر رو روشن كردم وشروع كردم به كليك كردن روي درايوها

چند برنامه توپ و  آپديت اينترنت و ريدر هم پيدا كردم كه باعث شد دلخوريم از خودم و از سينا موقتا يادم .بود درايوها خالي 

. مطمئن بودم كه كانكت نميشه. اسمشو عوض كردم و گذاشتم سوگل و كانكت شدم. روي صفحه يك كانكشن با اسم سينا بود.بره

در كمال ناباوري ارتباط . ي اطمينان داشتم سيم تلفن به كامپيوتر وصل هست يا نهچون نه پسورد و يوزر وارد كرده بودم و نه حت

فراموش كردم كه به اين مسئله فكر كنم كه اين قضيه كار سيناست يا سيما؟ با خوشحالي ايميلمو چك كردم و ديدم از .برقرار شد

تيام گفته بود حاالحاالها نميتونه برگرده و برام . دمخوندم و بالفاصله جواب دا.تيام و يكي از دوست هاي دبيرستانم ميل دارم

 .دوستم هم  خبرهايي از بقيه همكالسي ها داده بود كه هركي كجا قبول شده . آرزوي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر رو كرده بود

انگار من نبودم كه . دير مي شد داشت. تا حاضر مي شدم و از خونه بيرون مي رفتم مي شد ده . به خودم اومدم ، ساعت نه و نيم بود

از خدا خواسته جلوش نشسته بودم و نفهميده بودم چطور ! مثل چي از پسر مردم شاكي شده بودم كه چرا برام كامپيوتر آورده 

 .دوساعت و نيم طي شده بود
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. بازم مثل هميشه ممتاز باشم ترسم از جو دانشگاه ريخته بود و حاال ديگه مطمئن بودم مي تونم. امتحان ها به خوبي سپري شد

با . دختر بي ريا و بي شيله پيله اي بود. در طول ترم خيلي با هم صميمي شده بوديم.سونيا هم انتظار نمره هاي درخشان رو داشت

با هم  هرجا مي رفتيم.من، سونيا، فاطمه و شيوا . چند نفر ديگه هم صميمي بودم كه كال يك گروه چهار نفره رو تشكيل داده بوديم

كنفراس هاي . اگه جايي اشكال داشتيم براي هم توضيح مي داديم.با هم قرار مي گذاشتيم و درس ها رو دوره مي كرديم. بوديم



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤

خالصه در همون ترم اول اسم و رسمي بهم زده بوديم و ساير بچه هاي كالس به اين صميميت . چند نفره به عهده مي گرفتيم 

گاهي وقت ها كه ما شهرستاني ها دلمون براي شهر وديارمون تنگ مي شد ، سونيا ما .تهران بودند سونيا مال.احترام مي گذاشتند

هركدوم خصوصيات خاص خودشونو داشتن اما با همه . فاطمه آباداني بود و شيوا اهل كردستان.رو مي برد گردش، سينما يا تئاتر

 . ه اي بينمون جريان داشتي اختالفات فرهنگي و اخالقي كه با هم داشتيم دوستي صادقان

سونيا از همون روز اول دنبال پسرهاي مردم بود و ادعا مي كرد كه مي خواد هرجور شده يك پسر خوب و سربه راه براي خودش 

ا عالوه بر اين ، باديدن هر پسر تازه واردي هم فورا اونو براي يكي از بچه هاي كالس كانديد مي كرد و از ما مي پرسيد آي.پيدا كنه

تا پايان ترم اول براي هركدوم از ما پنج، . اما سونيا دست بردار نبود كه نبود. انتخابش درست هست يا نه؟ ما بهش مي خنديديم

 .البته همه ي كارهاي سونيا فقط جنبه شوخي و خنده داشت و فراتر از  اون نمي رفت.شش نفري رو كانديد كرده بود

از يك خانواده متعصب و مقيد جنوبي اومده بود و تنها آرزوش ادامه تحصيل و برگشتن به .فاطمه يك دختر مظلوم و سربه زير بود

معتقد بود اكثرزن هاي .شهرش بود تا بتونه با تاسيس يك مركز مشاوره در اونجا به داد زن ها و دخترهاي شهرش برسه

راه حلي هم براي رهايي از تحمل اين دردها  همشهريش فشارهاي رواني زيادي رودر خانواده تحمل مي كنن و حتي نميدونن كه 

 . وجود داره

شيوا دختر زيباي كرد ،با موهايي به رنگ روشن و چشمهايي ميشي ، مورد توجه هر كسي قرار مي گرفت كه براي اولين بار اونو 

سونيا بيشترين موارد پسرها . قد بلند و توپر بود. خوب لباس مي پوشيد و اندام متناسبي داشت. زيبايي بي نظيري داشت .مي ديد

 . رو براي شيوا كانديد مي كرد

آقاي صدري ، يكي از دانشجوهاي فعال و درسخون ترم هاي باالتر از همون هفته هاي اول مدام به بهانه هاي مختلف سراغ شيوا 

تشكيل مي شد ديده  آقاي صدري رو توي سمينارهاي روانشناسي كه در دانشگاه.مي اومد و سر صحبت رو باهاش باز مي كرد

ما سربه سرشيوا مي گذاشتيم وهر بار بعد از رفتن ديدن آقاي صدري ، براي .هميشه پاي ثابت مقاله هاي ارائه شده بود. بوديم

 . شيوا سرخ و سفيد مي شد و چيزي نمي گفت. شيوا، اي يار مبارك بادا مي خونديم

. سونياي تپلي از دور مشخص بود. م توي محوطه تا دوستهامو پيدا كنمبعد از بيرون اومدن از سرجلسه ي آخرين امتحان ، اومد

با چونه به . چرا؟ ، تكون دادم: باتعجب سرمو به معني . نيا جلو: با چشم و ابرو بهم اشاره كرد كه . صداش كردم و به سمتش رفتم
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ير انداخته بود و داشت باهاش حرف مي آقاي صدري شيوا رو گ! خدايا . به جهت اشاره ش نگاه كردم. سمت راستش اشاره كرد

نفهميدم سونيا كي اومده بود . به اون دو خيره شده بودم. شيوا هم معذب اين پا اون پا مي كرد و مختصر جواب مي داد. زد

 :صداشو شنيدم كه گفت.كنارم

 نه؟. بچه ي بدي هم نيست  اين آقاي صدري! غلط نكنم شيوا داره عاقبت بخير ميشه-

 .شايد دارن در مورد امتحان حرف ميزنن. تا هركي با هركي حرف مي زنه فورا شام عروسيشونو بار ميذاري. تو هم  برو بابا-

شيوا كي تا حاال موقع حرف زدن درمورد امتحان رنگ به رنگ ميشه؟ببين اصال قيافه ش داره داد ميزنه كه . آره جون خودشون-

 .موضوع بحث درمورد اي يار مبارك باداست

بايد فردا به مردم مشاوره بدي كه دور وبر حرفاي صدتا . مثال تو خير سرت دانشجوي اين مملكتي.زشته. لي خاله زنكي سونياخي-

 اونوقت خودت هي ميشيني خاله قزي و عمه قزي ميشي براي مردم حرف در مياري؟.يه غاز نچرخن

 .حاال مي بينيم-

 .به سمت ما اومد با اومدن فاطمه ، شيوا هم از آقاي صدري جداشد و

 مباركه؟بريم لباس بدوزيم براي عقد كنون؟-

 از كجا فهميدي ؟! سونيا چقدر مارمولكي .. اه-

 :سونيا رو به من كرد و گفت

 .نگفتم؟ تحويل بگير-

 آره شيوا؟ آقاي صدري چي بهت مي گفت؟-

 .اد خواستگاريمچي بگم؟ مي گفت وقتي برگشتم سنندج، از خانواده م اجازه بگيرم براي اينكه بي-

 .همه با هم خنديديم و سربه سر شيوا گذاشتيم

 حاال از كجا ميدونست تو مال سنندجي؟-

 . گفت پرس و جو كرده و فهميده-

 .يه كم باهاش بچرخ ببين چه جورآدميه بعد بذار بياد خواستگاريت. يه وقت هول نشي فورا قبولش كني-
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وسال هم نفهميدم چه جوري؟ مگه ميشه بدون هيچ نسبتي با پسر مردم معاشرت  يعني چه؟ چقدر بچرخم كه بفهمم؟اومد و تا د-

 كنم؟

 اول برو عقد كن، سه شكم هم براش بزا، بعد اگه ديدي با هم تفاهم ندارين يه فكري مي كنيم ديگه؟! نه پس -

 .نه بابا بچه ي باسليقه ايه.ببين رنگ كاپشنشو هم چه با رنگ كيف و كفش تو ست كرده بود-

قهوه و كيك خورديم و باهم خداحافظي كرديم تا . بعد از كلي گفتن و خنديدن ، با هم به يك كافي شاپ نزديك دانشگاه رفتيم

 .دوهفته ي بعد كه شروع ترم دوم بود
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 رفتم. سيما كه مدرسه بودو سوگل هم خونه سوري خانم. تازه ده و نيم صبح بود .وارد خونه كه شدم سكوت صداشو بلند كرد

بعد از حمام نشستم به مرتب كردن اتاق . آهنگ گذاشتم و رفتم حمام. هيچ خبري نبود. سراغ كامپيوتر و ميل باكسم رو باز كردم

كتابهامو . باالخره بعد از چندماه مامان و بابا و بقيه رو مي ديدم.مثل بچه ها ذوق زده بودم. فردا بابا مي اومد دنبالم كه بريم خونه. 

لباسهايي كه مي خواستم همراهم ببرم رو توي كوله . ه قبال از سيما گرفته بودم چيدم و كارتن رو ته كمد جادادمتوي كارتني ك

هرچند . پشتيم گذاشتم و ساير لوازم مورد نيازمو از جمله كيف لوازم آرايش عزيزمو، دم دست گذاشتم كه يادم نره ببرمش

 . و هم دوست داشتم انجام بدمآرايشم خيلي توي چشم نبود اما همون مقدار كم ر

چشمامو بستم و اداي نابيناها رو درآوردم و با تكون دادن دستام به . با سرو صداي سوگل از اتاق بيرون اومدم تا بپرم بغلش كنم

وسط هاي هال ناگهان . صداي خنده ي سوگل منو راهنمايي مي كرد.اطراف ، سوگل رو صدا مي زدم و مثال دنبالش مي گشتم

اين ! خدايا!! نه. چشامو باز كردم. نزديك بود بيفتم كه دوتا دست بزرگ منو گرفت و مانع افتادنم شد.م به يك مانع بزرگ خورد

مثل جن زده ها جيغ كوتاهي كشيدم واز الي دست . ديگه اينجا چيكار مي كنه؟ سينا داشت بر و بر منو وسط دستاش نگاه مي كرد

 .داشت از خنده ريسه مي رفت. هنوز به خودم نيومده بودم كه سوگل اومد توي اتاق. هاش فرار كردم و پريدم توي اتاقم

 !چقدر خنده دار شده بودي ... واي... تينا جون-

-... 

 .دايي رفت . بيا بيرون -
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 چرا با مامانت نيومدي؟-

 . دلم براش تنگ شده بود. و بردارم منم به دايي گفتم منو بياره خونه مون باربي م. گفت غروب مياد .مامان امروز خريد داشت -

 پس چرا با داييت برنگشتي؟-

 .آخه دوست دارم پيش تو بمونم كه دو تا باربي داشته باشم -

توي . در طول اين چند ماه ،سرجمع من بيست جمله هم با اين بشر حرف نزده بودم. چه افتضاحي شده بود. همينو كم داشتم

وردن كامپيوتر ازش تشكر كردم فقط سرشو تكون داد و زير لبي چيزي گفت كه حتي نشنيدم مهموني سيما اينا ،وقتي كه براي آ

اصال چه معني داره آدم سرزده واردخونه ي مردم بشه؟شايد سرو پاي يكي !!حاال يك كاره درست افتاده بودم توي بغلش. چيه

شايد تقصير خودمه . م؟ خواهر آدم كه مردم نيستخونه ي مرد. بازم خدا روشكر كه زمستونه و لباس ها پوشيده است.لخت باشه

 . كه هنوز توي احواالت بچگي م سير مي كنم  و به قول مامان نمي خوام باور كنم كه بزرگ شدم

صداي خنده . تا سيما از راه رسيد سوگل عين ماجرا رو گذاشت كف دست مامانش. تا شب توي فكر حادثه اي كه پيش اومد، بودم

 يكي نيست بگه بچه حاال هوس باربي كردنت  چي بود؟. بودشون روي اعصابم 

. دلم براش خيلي سوخت كه به خاطر من اينقدر خودشو اذيت كرده. تموم ديشب رو رانندگي كرده بود. صبح زود بابا از راه رسيد

عصر باهم . تي استراحت كرد بابا دو ساع. تصميم گرفتم دفعه هاي بعد ، خودم برم و بيام كه ديگه باباي طفلي اينقدر اذيت نشه

البته اين جداي اون . اصوال بابا عاشق رانندگي در شبه. بعد از شام راه افتاديم. رفتيم تا براي مامان ، ماماني و بابايي سوغاتي بخرم

ن كه مامان اما مواقعي مثل اال. مامان تحت هيچ شرايطي اجازه نميده كه شب حركت كنند . مواقعيه كه با مامان مسافرت مي كنه

ماشينو توي پاركينگ گذاشيم و وسايلو دستمون گرفتيم اومديم .نزديكي هاي صبح رسديم خونه. نيست بابا كار خودشو مي كنه 

اما با شنيدن صداي مامان هردومون خشكمون .بابا كليدو انداخت توي قفل در و از من خواست آروم باشم كه مامان بيدار نشه. باال

 :زد

 . تا االن خواب به چشمم نيومد تا از راه برسين. خودتو مي كني و بازم شب راه ميفتي ميدونستم كار-

 .آدم كيف مي كنه همچين زني رو مي ببينه كه تا صبح چشم به راه شوهرش نشسته. سالم نسرين خانم خودم-

 اين زبونو نداشتي چيكار مي كردي؟-
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برامون چاي آماده . بوي همون مامان هميشگي خودمو ميداد. و بوييدمش  رفتم توي بغل مامان و بجاي تمام اين چند ماه بوسيدم

همه چيز همون . با ديدن اتاق خودم  خيلي هيجان زده شدم. كرد و گفت بعد از چاي بريم بخوابيم كه خستگي راه از تنمون دربياد 

لم براي اينجا تنگ شده بود و خودم نمي چقدر د.با شادي پريدم روي تختم و بالشمو بغل كردم. طوري بود كه موقع رفتن بود

 . دونستم

ترم دوم رواينترنتي ثبت نام . همه ش هم به رفتن خونه ي اين و اون طي شد. دوهفته  تعطيلي بين دو ترم مثل برق و باد  گذشت 

فقط يكي دو تا از . مچندباري هم با دوست هام تلفني حرف زدم تا با هم هماهنگ كنيم كه واحدهامونو با هم برداري.كرده بودم

برداشته بودن كه ) 1(شيوا و فاطمه هم تربيت بدني. فارسي رو فقط من و سونيا داشتيم. درسها رو همه مون با هم مشترك نبوديم

خيلي دوست . شنيده بوديم كالسهاي تربيت بدني خيلي باحاله. با برنامه درسي من و سونيا تداخل داشت و نتونستيم  برداريم

 .يكي دو تا درس رو هم فاطمه با ما نبود. اما جور نشد.ه با هم باشيمداشتيم هم

براي همه .وقتي رسيدم سيما هم بهم دلگرمي داد كه كار درستي كردم. با اصرار بابا و مامانو راضي كردم كه خودم تنهايي برگردم 

 . كس يك چيز فانتزي و جالب مي گرفتماگه به من بود براي هر. البته اين كار مامان بود. كلوچه و زيتون آورده بودم 

خوشحال بودم كه اينقدر . تازه دو روز بود از راه رسيده بودم كه سوري خانم همه رو دعوت كرد خونه ش به بهانه ي ديدن من

 . هرچند خجالت مي كشيدم بعد از اون ماجراي كوربازي ، با سينا روبرو بشم. بهم اهميت ميدن

نازگل و نويد مثل !! چه بهتر.ون شب سينا منزل يكي از دوستاش رفته و شب هم همون جا مي مونهدر كمال حيرت متوجه شدم ا

 . هميشه فضاي شادي درست كرده بودند و به نوبت براي جمع جوك و لطيفه تعريف مي كردند

 .خاكش مي كننميگن يه بار يه يارو مي ميره ، خانواده ش پول نداشتن براش سنگ قبر بخرن، از گردن به پايين ، -

نميدونم كيه هي مي نويسه باتري : گفت . چيه؟ به ما هم بگو بخنديم:بهش گفتن . يارو هي به موبايلش نگاه مي كرد و مي خنديد -

 .ضعيف است

 !!حاال كه عمو سينا نيست بريم تو فاز باالي هجده سال-

 .جمله ي نويد همه رو خندوند

 .خوردم، گواهينامه مو پس بده... ،. غلط كردم: گوش ميدن مي بينن داره ميگه. رديارو داشته جلوي عابر بانك التماس ميك-
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 عموسينا بايد باشه تا تو رعايت كوچكتر ، بزرگترو بكني؟!! اي بي ادب  -

 :حرف هاي نازگل ، نويد رو عصباني كرد و توي چشماي ناز گل براق شد و گفت 

 اگه عمو اينجا بود ميدوني چي رو براش تعريف مي كردم؟ -

 :بدون اينكه منتظر جواب نازگل باشه  ادامه داد

 ...مونده بود چكار كنه چه كار نكنه. يه روز يه بنده خدايي بچه بغل ميره خونه ،يهو مي بينه به جاي بچه يكي ديگه توي بغلشه -

ونه؟ يعني سينا اينقدر بيشعور و بي جنبه است كه يك اتفاق غيرعمد رو بياد براي منظورش من بودم؟اصال از كجا ميد. يخ كردم

به بهانه ي شستن . بچه ها تعريف كنه و باعث بشه منو توي جمع تحقير كنند؟حالم داشت از خودم و اون و همه بهم مي خورد

. اشكام بند نمي اومد. زدم زير گريه. م تحمل كنمديگه نمي تونست. دستم از جام بلند شدم و با ظرف ميوه م اومدم توي آشپزخونه

 .بعد از چند دقيقه نازگل اومد سراغم 

 چرا داري گريه مي كني؟چي شده؟..! واي -

-.... 

 تورو خدا بگو چت شد يه دفعه؟-

 .دلخور نگاهش كردم

 مي خواي بگي نميدوني؟-

 .فهممه چي رو بايد كجا بگه نمي. از حرف نويد ناراحت شدي؟ بخدا اون يك جو مغز توي سرش نيست-

مهم اينه كه فكر نمي كردم عموي تو اينقدر بي مالحظه باشه كه بخواد يك اتفاق ناخواسته رو براي . چي و كجاش مهم نيست -

 .همه تعريف كنه تا به مردم بخندين

دن عمو هي بهش تكه ميندازه تا نويد هم براي اذيت كر. سوگل براي ما تعريف كرد. عموي بيچاره روحش هم خبر نداره! واي نه-

اصال حواسش به تو .آخه عمو خيلي بهش پيله مي كنه كه رفتارشو درست كنه . حرصشو دربياره تا بقول خودش دلش خنك بشه

تازه عمدي . ميفته. تازه حاال چي شده مگه؟ خب اتفاقه ديگه . همه دعواش كردن . مي خواست مثال عمو رو ضايع كنه! نبود به خدا

 !!!كه باشه ، عمو خيلي هم دلش بخواد كه تو رو بغل كنههم 
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 اين چه حرفيه ميزني؟ متوجهي چي داري ميگي؟! نازگل-

 .تو از سرعمو هم زيادي.شوخي كردم! ول كن بابا-

 نازگل؟-

با وجود اصرار  اما. حداقل خيالم راحت شد كه سينااين وسط تقصيري نداره ونمي خواد با آبروريزي و مردم آزاري  منو اذيت كنه 

نازگل پيشم موند . بقيه هم براي راحتي من سراغم نيومدند. از همه خجالت مي كشيدم .زياد نازگل از آشپزخونه بيرون نيومدم 

من از خاطره هاي دبيرستانم براش گفتم و اون هم با احتياط از همكالسي هايي گفت كه سر راه . وبا هم از هر دري حرف زديم

به روحيات و تربيت . پيدا مي كنند و با هم مسابقه ميذارن كه هركدوم تا سرماه با چند پسر دوست شدندمدرسه دوست پسر 

. نازگل نمي اومد كه اهل اين جور روابط باشه اما متوجه شدم اگه درست راهنمايي نشه زمينه ي ورود به چنين جمع هايي رو داره

. اما نمي تونستم تمركز كنم . سعي كردم سربسته يه چيزايي رو براش بگم  كمي براش از خطراتي كه اين روابط دارن حرف زدم و

 .فكرم متوجه گندي بود كه نويد زده بود

10 

هنوز وارد ساختمان دانشكده نشده بودم كه از پشت . فاطمه اين درس رو با ما نداشت. تند تند لباس پوشيدم تا تاخير نداشته باشم

شيوا دوش به . م صداش بزنم از ديدن منظره اي كه مقابل چشمام بود، اللموني گرفتم وماتم بردتا خواست. شمشادها شيوا رو ديدم

مردد بين ديدن و نديدن ! نمي دونستم بايد خودمو به نديدن بزنم يا نه . دوش آقاي صدري داشت مي اومد به سمت ساختمون 

به سمتش برگردم تا اگه آقاي صدري ميخواد رد گم كنه و بره ، با تاخير . چاره اي نبود. سالم بلند و كشدار شيوا گوشمو پر كرد

نمي . مجبور شدم بهش سالم كنم.اقاي صدري هنوز كنارش ايستاده بود! اما وقتي با شيوا چشم تو چشم شدم.اين كارو بكنه

ر تا فكر توي سرم وول مي تا برسيم جلوي در كالس ، هزا. داشتم از فضولي مي مردم. شدحتي با اشاره از شيوا بپرسم جريان چيه

سونيا رو ته كالس . هفت هشت نفري داخل كالس بودند. در عين ناباوري ديدم آقاي صدري هم همراه ما وارد كالس شد. خورد

 :با ديدن ما رو به شيوا و آقاي صدري بلندبلند گفت. پاهاش رو روي هم انداخته بود و داشت با موبايلش ور مي رفت.ديدم

 .ر شين انشاهللابه پاي هم پي-

آره؟ جواب : با چشمهاي گرد شده به اشاره از شيوا پرسيدم. ناباورانه به شيوا نگاه كردم. صداي دست زدن بچه هر فضا رو پر كرد
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 :داد

 .نامزد كرديم-

. نياما وقتي رفتنش رو از كالس ديدم متوجه شدم بچه ها فرستادنش دنبال شيري.نفهميدم به آقاي صدري تبريك گفتم يا نه

تا خواستم ازس سوالي بپرسم گفت . شيوا با معصوميت شيريني به تبريك ها پاسخ مي داد .بازاربوسه و تبريك گفتن داغ بود

. طبق معمول ما سه تا كنار هم نشسته بوديم.استاد كه وارد كالس شد همهمه ي بچه ها خوابيد.بازجويي باشه براي بعد از كالس

در فاصله اي كه تا تشكيل كالس بعدي داشتيم شيوا رو . دارش نگذاشت بفهميم استاد چي گفت سونيا با رگبار متلك هاي خنده

 :شيوا گفت . وادار كرديم همه چيز رو مو به مو برامون تعريف كنه

 ...رامين -

 نه؟.آقاي صدري رو ميگي ديگه-

 ميذاري بگم يا نه؟.آره -

 ..بگو. بگو -

از مامانم خواسته . مادرش رنگ زده بود . البته خودش كه نه. زده بود سنندج خونه مون رامين اولين روز بعد از امتحانات زنگ-

مامان بالفاصله بعد از تماس مادر رامين . و بعد اجازه ي خواستگاري بدن. بودكه يك وقتي رو تعيين كنن براي آشنايي دو خانواده

در تماس بعدي مادر رامين كه فرداي اون . ونستم بهش گفتممنم هرچي ميد. به من زنگ زد و ازم پرسيد چقدر اونو مي شناسم 

شب بعد هم  رامين، مادرش . من روز بعد رسيدم خونه. روز بود، مامان گفته بود هروقت كه خودشون صالح مي دونن بيان سنندج

دايي . ي پيش بقيه نشستمبه توصيه مامان لباس كردي پوشيدم و از همون اول مهمون. ، خواهر بزرگش وداييش خو نه ي ما بودند 

همون جلسه ي اول موضوع خواستگاري رو مطرح كردند و از . ها و عموها و مادربزرگم از طرف خانواده ي ما حضور داشتند

خانواده م خواستن كه اجازه بدن من و رامين اين چند  روز تعطيلي رو باهم بيرون بريم تا هم حرفامونو بزنيم و هم بيشتر باهم 

اينجا شهر كوچكيه  و اسم دخترها زود سر زبون :مادربزرگم گفت . اگه به نتيجه رسيديم مقدمات عقد رو فراهم كنيم. آشنا بشيم

بهتره اين چند روزي كه اونها در سنندج هستند خونه ي ما اقامت كنند تا هم  ما رسم مهمون نوازي رو به جا بياريم و . مردم ميفته

اول قبول نكردند و گفتند از قبل هتل رزرو كردند اما با اصرار بزرگتر هاي فاميل . بيشتر باشه هم فرصت براي آشنايي دو خانواده
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در .  رامين و مادرش  حدود هشت روز سنندج موندند وبقيه برگشتند تهران.پذيرفتند كه خونه ي ما بمونند و با هتل تصفيه كنند

 . ام هم از رفتار و كردار رامين خوشش اومده بودباب. طي اين هشت روز مادر رامين حسابي دل مامانمو برد 

از حرفاش متوجه . هر روز بعداز ظهر مامان شرايطي فراهم مي كرد كه من و رامين توي پذيرايي بشينيم  و با هم حرف بزنيم 

يكي از دوستاش اين درس رو افتاده بود و رامين اون روز براي پركردن دوساعت . شدم  كه اولين بار منو توي كالس فلسفه ديده

خودم يادم نيومد اما ميگه من اون روز سر كالس سواالت هوشمندانه اي از . شركت مي كنه وقت اضافه اش با دوستش توي كالس

. بعد از اون روز كنجكاو ميشه كه من كيم و از كجا اومدم و چه خصوصياتي دارم. استاد پرسيدم كه توجهشو به من جلب كرده بود

يكي از فاميل . مي كشه و مي فهمه كه من اهل سنندج هستممشخصاتمو از طريق يكي از آشناهاش از توي پرونده تحصيليم بيرون 

بعد از مطمئن شدن از نتيجه ي تحقيقات فاميلي، . هاشو مامور مي كنه كه بياد سنندج و در مورد خانواده و فاميل من تحقيق كنه 

زم اجازه خواست  با خانواده ش اون روز بعد از آخرين امتحان هم ا. بيشتر روي من تمركز مي كنه و رفتارم رو زير نظر مي گيره

 .بياد خواستگاري

 :. سونيا گفت

 حاال كي نامزد كردين؟! چه مويي از ماست بيرون كشيده! اينكه دست سازمان سيا رو از پشت بسته بابا... اوه-

وم بشه و عقد آخرين روزي كه اونجا بودند عموي بزرگم با كلي شرط وشروط مارو به هم محرم كرد تا زماني كه  درس من تم -

 .رسمي كنيم 

 ...چه شرط و شروطي؟زود باش بگو-

 .هر وقت نامزد كردي خودت مي فهمي.تو هنوز دهنت بوي شير ميده.اين قضيه مربوط به ما بزرگتر هاست! فضولي موقوف-

 :من پرسيدم

 خانواده ش چند نفرن شيوا؟-

يكي هم از ما كوچكتره كه باهاشون نيومده بود . تا بچه دارهدو تا خواهر هم داره كه يكي ازش بزرگتره و دو. خودش تك پسره-

مادرشون به تنهايي . پدرش كارمند ثبت احوال بوده و وقتي بچه ها كوچك بودند فوت كرده. سنندج و پيش خاله ش مونده بود

يكه هم سال دوم خواهر كوچ.  خواهر بزرگش پرستاره وشوهرش كارمند . اين سه تا بچه رو بزرگ كرده و به ثمر رسونده
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 . دبيرستانه

 !تو هم كه قراره مشاور خانواده بشي ديگه؟البته به اتفاق آقاي صدري-

 .رامين قصد داره تا دكتري ادامه بده از من هم خواسته كه به اين موضوع بيشتر فكر كنم! نه -

ه طرف ما مي اومد دور شيوا رو خلوت باز هم مي خواستيم از  شيوا اطالعات بيرون بكشيم كه با ديدن آقاي صدري كه داشت ب

 .سونيا اي يار مبارك بادا زمزمه مي كرد و من ريز ريز مي خنديدم. كرديم تا دو دلداده با هم تنها باشند

 نه تينا؟. پسر خوبي به نظر مياد -

 .بايد ديد باطنش چه جوريه. ظاهرش كه چيز بدي نشو نميده. آره-

 . داره كم كمك بوي كپكت دانشگاهو برمي داره. عاقبت بخيرت كنم ديگه نوبتي هم باشه نوبت توئه كه-

 .چرا از من مايه ميذاري؟كيلويي هم كه حساب كني تو جلوتري -

يه شوهر برات پيدا مي كنم ، .. مگه بهت نگفته بودم درمورد وزن با من شوخي نكني؟بند انگشتي با من در نيفت ها.. آهاي-

 !ديدي كه چه اندام زيبايي دارن. صال از قويترين مردان جهان باشها! هركول باشه در حد تيم ملي 

 . هيچ وقت از كل كل با اون سير نمي شدم. كل كل كردن با سونيا  شادي خاص خودش را داشت 
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نمي شدم  اگه با ادبيات آشنا. وضعيت االنم رو مديون ادبيات بودم.دل توي دلم نبود. فردا اولين جلسه درس فارسي برقرار مي شد

جلوي درس فارسي . هيچ كدوم از بچه ها  استاد رو نمي شناخت . و خانم كبيري رو نمي ديدم االن دانشجوي روان شناسي نبودم

روي دوتا صندلي . از دوست هام فقط سونيا با من بود. اسم فاميلش براي همه ناآشنا بود. روي برد نوشته بودند آقاي نادري 

با سكوتي كه ناگهان ايجاد شد . و سرهامونو فرو كرديم توي گوش هم و مشغول حرف زدن شديمنزديك در ورودي نشستيم 

 اين ديگه اينجا چيكار ميكنه؟. خداي من. سرمو بلند كردم. منوجه شدم استاد وارد كالس شده

ون سيناست؟ تا اونجا كه يادم مي يعني استاد فارسي م. سينا پشت تريبون يا به قول بچه ها جا استادي ،  ايستاده بود ...! نكنه كه

 ..! پس . اومد اون دانشجوي فوق ليسانس بود 

 :سينا با آرامش و اعتماد به نفس فوق العاده اي خودش رو معرفي كرد. گيج شده بودم
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بريم  اگه سوال خاصي نيست بالفاصله. نادري ام و از اين ترم براي تدريس فارسي عمومي در خدمت شما و ساير رشته ها هستم-

 .سر درس

 :يك از بچه ها گفت

 استاد نمي خوايين خودمونو معرفي كنيم ؟-

 .آخر وقت ، يه زمان كوتاه رو به اين كار اختصاص مي ديم-

چطور زودتر متوجه نشدم ؟ بارها اسم فاميل سيما رو روي كارت شناسايي و گواهينامه ش و چندجاي ديگه ديدده بودم ، اما بايد 

. اگه هوش شرلوك هولمز رو هم داشتم حدس زدن اينكه آقاي نادري استاد فارسي، همون سينا باشه محال بود حتي. بهم حق داد 

خيلي دل خوشي از بدعنقي ها ي سينا داشتم حاال بايد  به عنوان استاد هم . مار از پونه بدش مياد دم لونه ش سبز ميشه! واقعا كه 

سرمو به وررفتن با كتابم گرم كردم كه مجبور نشم به سمت سينا نگاه كنم تا . ودناخودآگاه قيافه م تو هم ب. تحملش مي كردم

 .اما باالخره كه چي؟ بهرحال اين اتفاق مي افتاد . مبادا باهاش چشم تو چشم بشم 

كي يكي اگه اشكالي داشتيد يادداشت كنيد و بعد از تموم شدن شعر، ي. همه با دقت گوش كنيد. از روي شعر ديباچه مي خونيم -

 .خانم عيوضي شما لطف كنيد ديباچه رو با صداي رسا بخونيد. اون ها رو بررسي مي كنيم

بهش . نبايد از همين اول از موضع ضعف خودمو نشون بدم. مهم نيست . با من بود؟داره انتقام بي محلي كردنم رو مي گيره! وارفتم

 :پخش شد زل زدم و صداي خودمو شنيدم كه در كمال خونسردي  توي فضا

 !چشم استاد-

 :بعداز خوندن ديباچه ، زماني كه بچه ها اشكاالتشون رو بيان مي كردن، سونيا ازم پرسيد

 تينا ، استاد از كجا تو رو مي شناخت؟-

 .االن نمي خوام آتو دستش بدم. بذار بعد از كالس ميگم بهت. قصه اش طوالنيه -

 .خانم عيوضي اگه مشكلي هست توي جمع مطرح كنيد كه بقيه هم استفاده كنن و ياد بگيرن: صداي سينا ميخكوبم كرد

 .نه استاد مشكلي نداريم-

اين آقا سيناي كم حرف و مردم گريز نه تنها اون چيزي كه تا حاال نشون مي داد نيست بلكه از قرار ! كه اين طور. سونيا نجاتم داد
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خدايا به . هرچند اون زيادم مقصر نبود اما دلم ازش چركينه. هنوز ماجراي قبلي يادم نرفته.ي هم عاشق نبرد تن به تنهمعلوم حساب

. اگه بخواد هي بهم گير بده و سربه سرم بذاره  چي؟ من كه نمي تونم باهاش مثل بقيه برخورد كنم و تالفي كنم. فريادم برس 

 . مي كنن؟ بهتره تحملم رو زياد كنم و بهش مجال ندم از من نقطه ضعف گير بيارهسيما و خانواده ش در موردم چي فكر 

سينا از روي . آخر وقت به روال هميشگي اسم و مشخصات تحصيلي مون رو روي برگه اي يادداشت كرديم به استاد رسونديم

 .به اسم من كه رسيد ، نگاهم كرد وسرش رو تكون داد. اسامي خوند

فقط گفتم با . س چند نفري كه فراتر از سالم و عليك باهاشون رابطه داشتم ازم در مورد آشناييم با استاد پرسيدنبعد از پايان كال

از روز اول سونيا ، فاطمه و شيوا مي . اما سونيا رو نمي شد با اين حرف ها خام كرد. يكي از فاميل هاشون رفت و آمد داريم

 . ام زندگي مي كنمدونستند كه من منزل يكي از دوست هاي باب

توي حياط اونقدر به پروپام پيچيد كه جريان رو از اولين باري كه سينا رو ديدم تا همين ماجراي شيطنت نويد و گريه زاري خودمو  

 . براش تعريف كردم

 رابطه نامشروع هم برقرار ميكني صداشو در نمياري؟! ناقال-

 .اين چه طرز حرف زدنه! خيلي بي شعوري سونيا-

 ! حاال خب-

 اگه يكي همين االن از كنارمون رد مي شد و حرفتو مي شنيد چي پيش خودش فكر مي كرد؟! خب حاال و كوفت-

 .معذرت مي خوام. ببخشيد بابا. حاال يه غلطي كرديم! چقدر گنده دماغ شدي امروز تو... اوه -

-... 

مي ! ببين اسم هاتونم با هم هارموني داره، تينا، سينا . يينبه هم ميا.روش فكر كن....ولي ميگم بد تيكه اي هم نيست برات ، ها-

 !براي همينم اسم هاتون هم وزن و قافيه همه. بيني چقدر بهم ميان؟ اصال توي تقديرتون نوشته شده كه شما دو تا مال همين

 .داري اعصابمو خط خطي مي كني! خفه شو! سونيا -

 .اما من اشتباه نمي كنم. از ما گفتن-

حال و حوصله . كل روزم خراب شده بود. ه خشمگين من سونيا به سرعت به سمت ورودي سالن رفت تا به كالس بعد برسهبا نگا
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من به شوخي هاي اون عادت ! نه.نه براي اينكه از حرفاش ناراحت شده باشم. با سونيا هم سرسنگين بودم. هيچ كس رو نداشتم

با خودم فكر كردم اگه قرار . حس مي كرم وارد يك ماراتون عصبي شدم . مده بودعصبانيتم بخاطر اوضاعي بود كه پيش او. داشتم

ناگهان تصميم گرفتم برم درسو حذف . باشه هر جلسه اينقدر تنش و استرس داشته باشم تا آخر ترم هيچي ازم باقي نمي مونه

رم از سرجام بلند شدم و بدون توجه به اينكه هنوز استاد نيومده بود بدون اينكه به سونيا بگم  قصد انجام چه كاري رو دا.كنم

 . اسممو صدا مي زنه به قسمت آموزش رفتم

خودش . كارشناس رشته مو پيدا كردم و رفتم جلوي ميزش ايستادم. با اينكه ساعت درسي بود اما آموزش مثل هميشه شلوغ بود

 . سرو كله اش پيدا شد بعد از چند دقيقه در حالي كه سه چهار تا پرونده توي دستش بود،. نبود 

 ..بفرماييد-

 .ميخوام يكي از واحدامو حذف كنم. سالم-

 كدوم درس رو؟-

 فارسي-

 چرا؟-

 .ساعتش با يكي از درس هام تداخل داره. مشكل دارم-

 يكي نيست به اين دانشجوها بگه چرا از اول دقت نمي كنين كه ماروهم به دردسر نندازين؟-

-.... 

بعد يه . بعد برو باال پيش خانم موسوي تاييد كنه. بعد بيار اينجا من امضا كنم. ببرآقاي تقيان مهر كنه.يه درخواست بنويس -

 .نسخه بده دبيرخونه يه نسخه هم براي من بيار بذارم توي پرونده ت

 .صداي سينا منو از جاپروند

 چه مشكلي دارين خانم عيوضي؟ مي تونم كمكتون كنم؟-

 . تو ديگه از كجا پيدات شد؟ موتو آتيش زدن؟بايد حتما بگم براي فرار از دست تو مي خوام واحدمو حذف كنم. و كم داشتمهمين

 :نميدونم قيافه م چه شكلي بود كه سينا گفت
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 . بهتره قبل از نوشتن درخواست كمي فكر كنين-

- ... 

 دريس مي كنه ناراحتين يا با خود من مشكلي دارين؟ببينم از اين كه يه استاد صفركيلومتر تازه نفس اين درسو ت-

 اين چه حرفيه؟. خواهش مي كنم-

 .بخاطر وجود مبارك خودته كه ميخوام حذفش كنم. بله درست زدي به هدف: اما ذهنم فرياد مي كشيد كه

 مي خواين حذفش كنين؟ پس چرا. تا اونجا كه من ميدونم اين درس با درس هاي ديگه تون تداخل نداره. پس كمي تامل كنين -

-... 

به تو چه ربطي داره كه تداخل داره يانه؟اصال ببينم توي توي آموزش رشته ي ما چه كار داري؟ از كي تاحاال . جوابي نداشتم بدم

 ....فضول مردم شدي؟نه به اون سربه زيريت نه به اين 

آخرين تغييرات اعمال شده در برنامه درسي ،توي .نريختن سرم بدو بيا تا دانشجوها. آقاي نادري ، بيا برنامه درسي رو پيدا كردم-

 .به شما هم اطالع داده خواهد شد. تغييرات احتمالي بعدي هم به اطالع دانشجوها مي رسه. اين برگه قيد شده 

 .لطف كردين. تشكر -

ولي در . ي خبر از اتاق برم بيروندور از نزاكت بود اما تصميم گرفتم ب. صداي كارشناس رشته منو از هجوم افكارم رها كرد 

آخرين لحظه يادم افتاد كه باالخره من در زمان ها و مكان هاي ديگري هم مجبورم با سينا روبرو بشم و ناچارم ادب و نزاكت رو 

 : دوباره اومد نزديكم و گفت . موندم تا برگه اي رو از كارشناس بگيره . به شدت رعايت كنم

 . طالع بدين كه از حذف واحد منصرف شديناگه مشكل جدي ندارين، ا-

زود از جلوي . نايستادم كه باز برام لغز بخونه . مثل آدمهاي مسخ شده به سمت ميز كارشناس رفتم و تغيير تصميمم رو اطالع دادم

 . ميز دور شدم  و با يك خداحافظي عجوالنه از سينا دور شدم

نشستم روي يكي از نيمكت هايي كه توي يك فضاي . سه ساعت فاصله داشتمتا كالس بعدي هم .كالس رو كه از دست داده بودم

اين كه از كجا فهميده بود  اين كه سينا دروغمو رو كرده بود يك طرف،. افكار مختلفي توي سرم شيرجه مي زد .خلوت قرار داشت 

روغ گفتم و بالفاصله مچم رو گرفتن اما با اينكه احساس شرمندگي مي كردم كه د!  فارسي با ساير دروسم تداخل نداره يه طرف 
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البد پيش خودش فكر مي كرد از اون دروغگو هاي حرفه ايم كه .مخصوصا اين كه سينا دورغمو فهميده بود بيشتر ناراحتم مي كرد

كوربازي م با اون از افتضاح . اما اين هم يه نقطه ضعف ديگه شد كه منو تحقير كنه. براي پيش بردن كارم، راه به راه دروغ مي گم

 !چه گيري افتادم من.... خدايا. سوگل و فرود در آغوش گرم ايشون، اينم از مچ گيري امروزم

 .سونيا نسكافه به دست صدام زد و ليوان نسكافه رو داد دستم.  اونقدر درگير افكارم بودم كه نفهميدم زمان چطوري گذشت

 رفتي بيرون؟ اصال كجا رفتي؟چت شد تو يهو؟چرا مثل جن زده ها اون جوري از كالس -

نمي خواستم باز با متلك . به تبع از ماجراي برخورد با سينا هم با خبر نشد. به سونيا نگفتم كه براي چه كاري كالس رو ترك كردم

 . اعصابم خوردتر از اين بود كه بتونم هر گونه شوخي يي در اين مورد رو تحمل كنم. و شوخي سربه سرم بذاره

 :صداي سيما رو از توي آشپزخونه شنيدم. سوگل خودشو انداخت توي بغلم. رسيدم خونه غروب بود كه

 . بذار خستگيشو بگيره بعد شروع كن به اذيت كردن. سوگل، چندبار بگم وقتي كسي تازه از راه رسيده اينجوري نپر بغلش-

 :مقنعه مو از سرم كشيدم و گفتم

 ه نه سوگل؟مگ.  من كه دوستش دارم. نه اذيتم نمي كنه-

خدا رحم كرد چاي زياد داغ نبود . ليوان چاي دستش بود كه سوگل بي هوا پريد بغلش. همين االن با سينا هم همين كارو كرد-

 .وگرنه هردوشونو مي سوزوند

بهش سالم با تعجب از حضور سينا با سر . گل بود به سبزه نيز آراسته شد! جانم . همين موقع سينا از داخل دستشويي اومد بيرون

جلوي لباسش . جوابمو با صداي بلند داد.يهو ياد موهاي سيخ سيخم افتادم كه با بيرون كشيدن مقنعه به چه وضعي مي افتند. كردم

در طول اين مدتي كه من اونجا . از بودنش توي خونه ي سيما واقعا تعجب كرده بودم.البد رفته بود آثار چاي رو بشوره.خيس بود

البته مي شد كه براي كاري هم مي اومد اما اونقدر سريع مي . ي كه سيما مهموني داشت سينا هم پيداش مي شدبودم فقط وقت هاي

رفت كه با وجود اينكه توي اتاقم بودم ، بعد از رفتنش از اومدنش با خبر مي شدم ، يا اوصوال وقت هايي مي اومد كه من خونه 

 .نبودم

 چه خبره خدا؟. سر هم اتفاقات غافلگيركنندهپشت . امروز اصال روز جالبي نيست! نه 

 :سيما سيني رو با سه ليوان چايي كه ريخته بود داد دستم و گفت. بعد از تغيير لباس به بهانه ي آب خوردن رفتم توي آشپزخونه 
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 .اينا رو ببر من هم ميام. چاي بيشتر مي چسبه! تازه از راه رسيدي ، خسته اي. توي چاي ليمو ريختم. آب نخور ديگه-

به .يك ليوان جلوش روي ميز گذاشتم و سيني رو روي ميز قرار دادم. سينا روي مبل جلوي تلويزيون نشسته بود. اومدم توي هال 

 :من نگاهي كرد و گفت

 ين؟خودتون نمي خور-

 .صبر مي كنم سرد بشه. چرا مي خورم -

. با يادآوري ماجراي امروز نمي تونستم بيشتر از اين اونجا بمونم. كاش مي شد زودتر برم توي اتاقم. مدتي به سكوت گذشت

 :صداي آهسته ي سينا توي گوشم نشست

 شدين؟. فقط مي خواستم مطمئن بشم كه از تصميمتون منصرف شدين-

 .محذفش نكرد.بله -

 .كار خوبي كردين-

 :رو به سيما كرد و گفت. با ورود سيما، سينا ادامه نداد

 ميدونستي از امروز تدريس مي كنم؟-

 راستي چطوري ؟ مگه مدركت نبايد دكتري باشه؟.به آرزوت رسيدي! پس استاد شدي باالخره راست ميگي؟-

اگه بازخورد خوبي . البته آزمايشيه . بود ، دعوت به كار شدماين ترم كه ترم آخرمه، معدل ترم هاي پيشم هم باال ! خب ديگه -

 . داشته باشم ممكنه ترم هاي بعد هم دعوت بشم

 . احساس مي كردم اين توضيحات رو داره براي من ميده

 حاال چه درسي بهت دادند؟ -

 چرا از تينا خانم نمي پرسي؟-

 تينا به شما درس ميده؟.. واي .... چي؟ -

 :جواب دادم

 .امروز سر كالس كه ديدمشون خيلي تعجب كردم. هبل-
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اومدي از تينا زهر چشم بگيري و جبروت استادي تو بهش نشون بدي؟ گفته ! ميگم سينا بيخود اينورا پيداش نميشه. پس بگو -

 ....باشم اگه بخواي تينا رو اذيت كني با كل خانواده ي نادري طرفي ها

مي دونست كه خنده هام تا چه حد از روي ناچاريه  و اين از اون خنده هاي تلخي بود كه  من هم همراه بقيه خنديدم اما فقط خدا

 !صدها بار از گريه غم انگيز تره

 

12 

اين بار راحت . جلسه دوم به اندازه ي جلسه ي اول استرس و فشار عصبي نداشت.كالس درس فارسي سه شنبه ها برگزار مي شد

اين بار چند درس رو . دقت رو بكنم كه بهانه به دست سينا ندم تا اسباب تمسخر خودم بشه تصميم گرفته بودم نهايت. تر بودم

بعد از قرائت متن، همه . باهم رفع اشكال كرد و قسمتي از يك متن ادبي رو هم يكي از دانشجوها با لحن آروم و زيبايي خوند

 :سينا هم ازش تشكر كرد و گفت. براش دست زدند 

آدم تا اهل ادبيات نباشه نمي تونه احساسشو توي كالمش بريزه و خوب بيان . معلومه ذوق ادبي هم دارين.نبسيار زيبا خوندي-

 .كنه

 :يكي از بچه ها گفت

 !! شعر ميگه برات، باقلوا! هم ذوق داره ، هم شوق. داره استاد-

 :سينا پرسيد.ش به سرخي مي زددختر ريزه ميزه و ظريفي كه متن رو خونده بود  صورت. از تشبيه جالبش همه خنديدند

 واقعا ذوق شعري دارين؟-

 .البته اونقدرها هم قوي نيست.بله استاد-

پس چرا عضو انجمن ادبي دانشگاه نشدين؟ اونجا هم با كارهاي بقيه دانشجوها آشنا ميشين و هم كارهاي خودتون رو نقد مي -

 ديگه كي ذوق ادبي داره؟.حتما عضو بشين. يه اين ترتيب شعر خودتون هم قوي ميشه. كنن

 :صداي بقيه بچه ها يكي يكي بلند شد 

اما هر كي خونده ازش خوشش . نميدونم بهشون چي ميشه گفت. البته شعر نيستن . نويسم من گاهي يه چيزايي براي خودم مي-
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 .اومده

 .بعد نظرمو ميگم. حتما جلسه ي بعد چند نمونه از كارهاتونو برام بيارين تا بخونم-

 .استاد من هم مي تونم قصه بنويسم -

 .شعراش چندبار توي جرايد چاپ شده. استاد برادر من هم شاعره-

 :سونيا هم در عين ناباوري من گفت. و كالس ناگهان گرم و خودموني شده بودج

 !كوتاه و مختصر فكر مي كنم.من حوصله ي داستان دور ودرازو ندارم. استاد من هم چندتا داستانك دارم-

 :يكي از بچه ها گفت

 !كامال معلومه-

 :و به همه گفتبعد ر.سينا بالفاصله همه رو ساكت كرد . كالس از خنده منفجر شد

براي جلسه بعد هركس كاري از خودش داره، در هر زمينه اي ، شعر ، داستان ، داستانك، متن ادبي يا هرچيزي كه فكر ميكنه به -

 .حتما به خاطر بسپرين. اينو به عنوان پروژه درسي ازتون مي خوام. ادبيات نزديكه با خودش بياره

اما يك حس دروني بهم . دلم مي خواست كارهامو به كسي كه خبره ي ادبياته نشون بدمخيلي . پيشنهاد سينا بدجوري قلقلكم داد

يا شايد هم منو جلوي . مي ترسيدم از روي لج و لجبازي بخواد ازم ايرادهاي الكي بگيره. مي گفت بهتره اون آدم سينا نباشه

در اين مورد به سونيا هم چيزي نگفته بودم و نگراني خوشبختانه . تصميم گرفتم صداشو در نيارم كه شعر ميگم. ديگران ضايع كنه

بايد برم پرس و . اما توي فكر انجمن ادبي  رفتم. يي از اين بايت نداشتم كه يك وقت بخواد اين موضوع رو توي كالس مطرح كنه

 . اگه بشه كه عضو انجمن بشم خيلي خوبه. جو كنم ببينم چه جور جاييه

بعضي از دانشجوها عضو هر . بخش شعر و بخش قصه. انجمن دو بخش داشت. ادبي رو درآوردم در اولين فرصت ته و توي انجمن

هرچند وقت يكبار ،شب شعر و شب قصه برگزار مي كردند و از شاعران و نويسندگان معروف دعوت مي كردند . دو بخش بودند

و حتي شنيدم كه به دانشجوهاي مستعد براي مسابقات بين دانشگاهي و كشوري برگزار مي كردند . كه براشون سخنراني كنند

مدرس دانشگاه خودمون بود كه به  رييس انجمن استاد بهرام پور،. اخبار دلگرم كننده اي بود. چاپ آثارشون كمك زيادي مي كنند

قصه نويسي  اون طور كه فهميدم سينا اهل. اما دبير انجمن متاسفانه كسي نبود جز سينا نادري. دانشجوهاي دكتري درس مي داد
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با اينكه دلم نمي خواست زياد با سينا سروكار داشته باشم اما نتونستم در برابر . بود و بين بچه هاي انجمن اسم و رسمي داشت

كارهاي ثبت نام رو يكي از بچه هاي دوره ي ليسانس كه ترم چهارمي بود انجام مي . وسوسه ي عضويت در انجمن مقاومت كنم

مدارك مورد نياز براي . هايت خوش رويي هر چيزي كه در مورد انجمن مي دونست رو در اختيارم گذاشتخانم معصومي با ن.داد

ثبت نام چيزي جز يك كپي از كارت دانشجويي نبود كه  خودش همون جا برام كپي گرفت و بعد از دقايقي رسما عضو انجمن ادبي 

احساس خوبي . م چيزهايي رو كه الزمه بدونم ، بهم خبر بدهشماره تلفنم رو هم گرفت كه در مواقع الز. در بخش شعر شدم

از اينكه در يك گروه رسمي در دانشگاه عضو شدم و مي تونستم در همايش ها و جلسات . فكر مي كردم آدم مهمي شدم. داشتم

 . نقد و بررسي شعر شركت كنم ، احساس غرور مي كردم

**** 

ه بودند سينا همه ي كارها رو داخل پوشه دكمه داري كه همراهش آورده بود هفته ي بعد بچه ها نمونه كارهاشون رو آورد

 :گذاشت و رو به كالس كرد

ساير كساني كه كاري ارائه ندادن . اگه كارهاتون از نظر اصول و قواعد ادبي ، قوي باشه ، همين كارها ميشه نمره ي ميان ترم تون-

رم، هركدوم يك فعاليت مربوط به درس رو به عهده مي گيرند و تا آخر ترم ارائه يا اصوال اهل شعر و داستان نيستند هم در طول ت

 .حاال مي ريم سر درس امروز. جلسات بعد در مورد چگونگي اين فعاليت ها بهتون ميگم. ميدن 

شعر گفتنم رو سر اما عمدا استعداد . برام مهم نبود كه سينا بفهمه ذوق شعري دارم و حتي بيشتر از اين، عضو انجمن ادبي شدم

اما فكر كه مي كنم مي بينم نميشه به . كالس مطرح نكردم تا شايد به اين ترتيب تالفي بد عنقي هاي سينا رو در آورده باشم

در واقع مگه من چقدر باهاش از نزديك برخورد داشتم كه بخوام بگم بدعنق و تلخ هست يا نه؟ فقط ميدونم . رفتارش بگم بدعنقي

بنابراين تصوري جز اين .جايي حضور داشتم سينا با اينكه در محل حضور داشت ، اما در جمع آفتابي نمي شد كه هر وقت من 

 .شايد هم بدش مياد. نداشتم كه اون از بودن من در خونه ي خواهرش و همچنين در جمع خانواده ش ، رضايت نداره

سينا؟ تا از دست اين بشر ديوونه نشدم برم دنبال درس و  اي واي چرا تازگي ها فكر و ذكر من شده سينا و عكس العمل هاي 

 .فردا بايد براي درس فيزيولوژي تحقيق ببرم. مشقم

بايد با ادغام چند مقاله و اضافه كردن چند . جلوي كامپيوتر نشستم و توي دنياي مجازي نت مي گردم تا چند تا مقاله پيدا كنم
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بندازم و از جمع بندي مطالب مقاالت به يك نتيجه ي به درد بخور كه قابل ارائه به عكس مرتبط به موضوع ، مغز خودم رو به كار 

دكتر بيرجندي ، استاد فيزيولوژي ، اين شيوه رو به ما پيشنهاد داد تا به قول خودش كم كم راه بيفتيم و بتونيم . استاد باشه ، برسم

 . خودمون با توجه به مطالب خام ، مقاله ارائه كنيم مطالب رو تجزيه و تحليل كنيم تا در ترم هاي بعد قادر باشيم

. كار سختيه.چند مقاله در مورد آسيب هاي مغزي پيدا كردم و سعي كردم  تافهمم چه ارتباطي بين اين چند مقاله مي تونم پيدا كنم

ا كمك رامين جونش يك كار گفت قبال با شيوا تماس داشته ومتوجه شده شيوا ب. به سونيا زنگ زدم كه ببينم اون چي كار كرده

بعد از قطع تماس ، به . استخوان دار آماده كرده ، حاال هم با راهنمايي هاي شيوا داره چند مطلب اينترنتي رو به هم مي چسبونه

صداي رامين از . بدون رودربايستي بهش گفتم يا امدادهاي غيبي رامين رو لو بده يا فردا كارشو ازش مي دزدم. شيوا زنگ زدم

 :اصله اي نزديك مي اومد كهف

 .نابرده رنج گنج ميسر نمي شود-

 گوشيتو كذاشتي روي بلندگو؟ اصال تو مگه كجايي كه اين وقت شب رامين پيشته؟. مي كشمت شيوا -

 . نتونستم برگردم خوابگاه. ديگه دير شد . اومدم خونه رامين اينها-

 ....هحيف كه مطمئن نيستم حرفامو فقط خودت مي شنوي وگرن -

. خداحافظي كردم و تصميم گرفتم به كار خودم ادامه بدم و دنبال حاضري خوري نباشم. صداي خنده شيوا و رامين گوشمو پركرد

 .باالخره بعد از يك ساعت و نيم ، از كارم احساس رضايت كردم و رفتم توي هال پهلوي بقيه

 .راق توي دستش بودكامواي سفيد ب. سيما داشت براي سوگل يك كاله جديد مي بافت

 .چقدر براقه. چه سفيد قشنگي -

بهر حال روزهاي .گفتم يك كاله نازك سفيد بهش مياد. براي لباس عيد سوگل يك سارافون قرمز ديدم. چيزي تا عيد نمونده -

 . اول بهار هنوز هوا سرده

 مي خواي چندتا درست كنم روي كالهش بدوزي؟. من بلدم با قالب گل هاي خوشگل ببافم -

چون در زمينه ي چيزهاي فانتزي رقيب . ناز گل هم حتما ميخواد.. نيكي و پرسش؟ البته گفته باشم فقط سوگل نيست ها -

 .سرسخت سوگله
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 .چون من اصال بلد نيستم. ت ببافي فقط كالهش رو بايد خود. براي اون هم دست مي كنم. چرا كه نه -

 پس چطور گل رو ياد گرفتي؟ -

يه بار كه  توي يك عكس قديمي اين گل ها رو روي لباس ماماني ديدم ، متوجه شدم عين همين گل ها ، االن . مامانيم بهم ياد داد-

قبول . ببافه و از اين گل ها هم روش بزنه به ماماني گفتم برام شال و كاله همرنگ. هم مده و روي شال و كاله بافتني بافته شده

 . كرده شال و كاله رو ببافه اما گل رو بهم ياد داد تا به قول خودش تا عمر دارم ازش لذت ببرم

 . حاال ما هم لذت مي بريم! چه خوب-

ردم و چهار گل در اندازه رنگ هايي رو كه به نظرم بيشتر به قرمز مي اومد رو جدا ك. سيما چند رنگ كاموا آورد كه از قبل داشت

سيما بافتن رو كنار گذاشته بود  و به دست هاي . هرگل در عرض يك ربع درست مي شد. كار وقت گيري نبود. هاي مختلف بافتم

اون هم سعي كرد اين كارو بكنه و از اونجايي كه تجربه ش . با تموم شدن گل اول صداي تحسينش بلند شد . من نگاه مي كرد

البته گفت گل هاي منو روي كاله سوگل مي گذاره تا . از من بود، سريع ياد گرفت و چند تا گل هم اون درست كردخيلي بيشتر 

يك ساعت بعد ، خوشحال از شبي كه با سيما و بافتني داشتم توي رختخوابم  خزيدم و نفهميدم .  يادگاري از من براي سوگل باشه

 .كي خوابم برد

13 

اگه ولش كني از خود صبح تا آخر شب ، مي خواد يك سره بشينه و از رامين . ن رامين كردن هاششيوا خودشو كشته با رامي

 رامين كار جديدي انجام نداده؟: تا چشممون به شيوا مي افته ازش مي پرسيم. سونيا بهش ميگه شوهر ذليل. تعريف كنه

 .....ديروز كه رامين اومده بود دنبالم با هم رفتيم . خوب شد گفتي-

رفتارهاي شيوا رو هيجان ناشي از اولين برخورد با جنس . ونيا با همه ي شيطنت ها و روحيه ي طنزي كه داره ، دختر عقل مداريهس

مخالف تشخيص داده ومعتقده بعد از گذشتن مدتي ، شيوا به اوضاع جديدش عادت مي كنه و ديگه كمتر از رامين و كارهاي رامين 

يا يك اعتقاد ديگه هم داره و اون اينه كه اگه اين دوتا هرچه زودتر به عقد هم دربيان  ، اوضاع البته استاد سون. حرف مي زنه

 .زودتر به روال عاديش برمي گرده

. بعضي از كالس هارو هم خودش شركت نمي كنه. بعضي از كالس هامون با هم يكي نيست. اين روزها فاطمه رو كمتر مي بينيم
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بنابراين كالس ها رو تا جايي كه به . د قديمي داره كه هواي سرد تهران باعث عود كردنش شده يك پادر:  تلفني بهمون گفت 

. گاهي اوقات به وسيله ي شيوا براش جزوه مي فرستاديم. وضعيت اخطار نرسه شركت نمي كنه و توي خوابگاه درس مي خونه 

 . بين كالس ها مي ديديمش خودش هم هر وقت به دانشگاه مي اومد به ما زنگ مي زد و در فاصله ي

با اينكه فاطمه مدام پاهاشو از زانو به پايين ، با دست ماساژ مي داد اما يك چيز . ديدار هامون با فاطمه يك جورهايي عجيب بود

وقت هايي كه توي حياط همديگه رو مي ديديم متوجه مي . خاصي توي نگاهش بود كه به نظرم زياد هم مربوط به درد نمي شد

حتي يكي دوبار توي سلف هم متوجه اين نگراني . كه فاطمه با نگراني دور وبرش رو نگاه مي كنه و انگار از چيزي مي ترسهشدم 

سونيا با خونسردي گفت . از اونجايي كه به طور كلي با سونيا خيلي راحت تر از بقيه بودم اين موضوع رو بهش گفتم. در فاطمه شدم

 . ميدونم: 

 !نيا چيزي هم هست كه سونيا ندونهنميدونم توي اين د

صبر كنيم تا : سونيا گفت . ازش خواستم بريم با فاطمه حرف بزنيم تا اگه مشكلي داره ، بهمون بگه شايد بتونيم كمكش كنيم

 .حتما مياد. مياد: اگه نيومد چي؟ گفت : گفتم. خودش به موقع بياد سراغمون و بهمون بگه

. از نيمه ي اسفند اين وضع برقرار بود.ط در ميون توسط دانشجوها به حالت تعليق در مي اومدروزهاي آخر اسفند ،كالس ها يك خ

وقت هايي كه باخبر مي شديم بچه ها كالس ساعت بعد رو به قول . ديگه عادت كرده بوديم كالس ها رو نيمه پر، نيمه خالي ببينيم

ون هاي اطراف تا بلكه بتونم از فانتزي فروشي هاي دور ميدون انقالب ، معروف پيچوندند و استاد هم نمياد ، با سونيا مي رفتم خياب

در همين گردش ها بود كه براي ماماني  ، سيما و . چيزهاي جالبي پيدا كنم كه به عنوان عيدي بدم به كساني كه دوست داشتم

امان يك ست قهوه خوري سراميك كه براي م. سوري خانم،و فرناز خانم يك جاكليدي ديواري برنجي به شكل كليد قديمي گرفتم

بيشتر جنبه ي دكوري داشت ، براي بابا  و بابايي ست كراوات و جاسوييچي ، براي نازگل يك دستبند استيل كه روي بعضي از 

يك بازي كامپيوتري كه تازگي ها فكر و ذكرش شده بود و در هر . نويد رو هم فراموش نكردم. قسمت هاش مينا كاري شده بود

سهم سوگل از هديه عيد من يك . خانوادگي آرزوي داشتنش رو مي كرد ، از يكي از سي دي فروشي هاي دور ميدون خريدمجمع 

تازگي ها اين عروسك رو . يك طرفش صورت گريه و طرف ديگرش صورت خنده بود. عروسك كوچولو شد كه دورو داشت

نميدونم چرا رضايت نازگل از هديه اي كه براش خريدم . اومده بودتوي برنامه فيتيله جمعه تعطيله ديده بود و خيلي ازش خوشش 
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البته اين هدايا رو در چندين و چند مرحله تهيه كرده بودم و هربار كه با سونيا بيرون مي اومديم . برام مهم تر از رضايت بقيه بود

دوست داشتم غافلگيرشون كنم  تا . ن برمنمي خواستم با سيما براي تهيه هديه  بيرو. اگه از چيزي خوشم مي اومد مي خريدم

مردد بودم كه هديه ها رو قبل از رفتنم . البته قرار بود چند روز قبل از عيد برگردم خونه. هديه هام براي همه تازگي داشته باشه

 .حاال حاالها وقت براي فكر كردن داشتم.بدم بهشون يا منتظر بشم وقتي برگشتم تهران اين كاررو بكنم

 :از گردش هاي خريد چشمم افتاد به تابلوي پلي استري كه يكي از شعرهاي سهراب روش نقش بسته بود  در يكي

 "! به سراغ من اگر مي آييد، نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردار ، چيني نازك تنهايي من "

و ديوار مي زد كه تو اين تابلو رو براي كسي  از همون لحظه ي اول ، يه چيزي توي مغزم خودشو به در.بي اختيار تابلو رو خريدم 

اين تابلو مال خودمه و مي خوام به ديوار اتاقم . اصال هم اينطور نيست!! نخير: يك چيزديگه فورا جواب مي داد كه ... . گرفتي كه

از جدال بين اين  من كه ميدونم براي كي خريديش چرا حاشا مي كني ؟خسته: بالفاصله مي گفت ! اما همون چيز اولي. بزنمش

براي . افكار ، در عين ناباوري، تابلو رو كادو كردم و وقتي به اسمي كه روي كاغذ كادو نوشته بودم ، نگاه كردم  اسم سينا رو ديدم

خالصي از هرگونه كشمكش دوباره بين چيزهاي مشكوكي كه توي ذهنم رفت و آمد مي كردند ، بالفاصله كادو رو گذاشتم توي 

اما يك . اصال نمي خواستم . نمي خواستم به چيزي فكر كنم . و بقيه هدايا رو روي اون قرار دادم تا چشمم بهش نيفتهكشوي تخت 

 .چيزهايي بود كه بايد براي خودم روشن مي كردم

به خونه شايد از وقتي كه رفت و آمدهاي اون . نفهميده بودم از چه زماني ديگه به شدت گذشته نسبت به سينا حساسيت نداشتم 

شايد هم به خاطر اين كه متوجه شده بودم عالقه ي شديدي بين سوگل و سينا برقراره كه قبال . خواهرش بيشتر از گذشته شده بود

يكي دوبار وقتي من .  سينا با دقت و وسواس عجيبي مراقب سوگل بود. چون اين دو رو كمتر با هم مي ديدم ، متوجهش نشده بودم

مي گفت اومده خونه و . پاركي كه در خيابون بااليي قرار داره برده بوديم ، سينا هم سرو كله ش پيدا شد و سيما ، سوگل رو به

پا به پاي سوگل سراغ سرسره و االكلنگ مي رفت و . كمتر دور و بر ما مي موند. وقتي ديده خونه نيستيم حدس زده اينجا باشيم

از البالي حرفاي سيما متوجه شدم كه اين عالقه و وسواس از همون ابتداي . مراقب بود سوگل زمين نخوره يا حوصله ش سر نره

گفت اون دوتا ، هفته اي دوبار باهم به اين پارك مي . تولد سوگل شكل گرفته و سوگل هم متقابال به سينا عالقه ي وافري داره

شايد بخاطر وجود منه كه سينا كمتر خونه  سيما چيزي نگفت اما حدس زدم. اومدند و سيما با خيال راحت به كارهاش مي رسيده 
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شايد براي اينكه من احساس راحتي كنم و كم كم به سينا حق دادم كه از بودن من در منزل خواهرش شاكي و . ي خواهرش مياد 

،سر صحبت  مخصوصا كه سعي مي كرد با احتياط. ديگه فكر اينكه سينا ممكنه چقدر از من بيزار باشه آزارم نمي داد. ناراضي باشه

اوايل براي . رو با من باز كنه و بحث هايي را با سيما شروع مي كرد كه من ناخودآگاه واردش مي شدم و باهاش حرف مي زدم

و با اينكه چند بار ازم خواست حتي سركالس هم سعي كنم از اين عنوان استفاده  "استاد "اينكه حرصش رو دربيارم بهش مي گفتم

تا اينكه سوري خانم ازم خواست كه . حد استادي نمي بينه، اما اهميتي ندادم و باز هم استاد صداش كردمنكنم ،چون خودش رو در 

سر كالس هم رفتاري معمولي و عادي ، مثل . فهميدم خيلي بايد رنجيده باشه كه مادرش رو واسطه كرده .ديگه اين كار رو نكنم

 . ديگه در اين زمينه سربه سرم نمي گذاشت بقيه دانشجوها، با من داشت ، جوري كه حتي سونيا هم

تابلويي كه توي كشو پنهان كردم مي خواست چي بهم بگه؟ خيلي راحت بود كه كاغذ . و حاال من مونده بودم با كاري كه كردم

ش نرفت كه كادوي دور تابلو رو پاره كنم و با يك ميخ و چكش براي هميشه اونو مال خودم بكنم اما حتي براي يكبار هم دستم پي

 ...نبايد. نبايد بهش فكر كنم. تابلو رو از توي كشو در بيارم و براش نقشه ي ديگه اي بكشم

14 

بعد از تموم شدن . آخرين جلسه ي كالسم  دوشنبه بيست و چهارم اسفند برگزار مي شد. ديگه رسما كالس ها تعطيل شده بود

انگار اين قهوه و كيك به يك جور مراسم .فتيم با هم قهوه و كيك خورديم كالس ، همراه سونيا و فاطمه و شيوا ، مثل ترم قبل ر

 . خداحافظي  تبديل شده بود

چهارم فروردين هم ، مادر رامين  به اتفاق بزرگترهاي . شيوا قرار بود با رامين بره سنندج تا هفته ي اول تعطيالت اون جا باشن 

و هفته ي دوم همه با هم بيان تهران تا در تهران هم يك جشن به مناسبت فاميل به سنندج بره  كه يك عقد براشون بگيرند 

شيوا خيلي خوشحال بود از اينكه عقد مي كنند و رفت و . عقدشون برگزار بشه كه فاميل هاي رامين  هم بتونن توش شركت كنن

ايد تا شب نشده برمي گشت خوابگاه هر وقت مي رفت منزل مادر رامين ، ب. آمدشون راحت تر و بدون محدوديت هاي قبلي ميشه 

فكر مي كرد به اعتماد پدر و مادرش . و اگه يك وقت هايي ناچار مي شد شب رو اونجا بمونه تا مدت ها عذاب وجدان داشت

با اينكه شيوا هم مثل من از قبل . هر چند كه به هم محرم بودند اما از اين همه احساس مسئوليتش خوشم مي اومد. خيانت كرده

اياي عيدش رو تهيه كرده بود اما باز هم ما رو با خودش كشوند توي خيابون ها تا براي رامين يك هديه ديگه بخره و اين هد
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 .جوري كه ما حساب كرديم تا به حال شش هديه به مناسبت عيد براي رامين خريده بود

دور و برش رو مي پاييد كه اصال حواسش به حرف هاي  اونقدر با نگراني و استرس. رفتار فاطمه باز هم برام سوال برانگيز شده بود

 :پرسيدم. ديگه نتونستم طاقت بيارم. دو سه بار اشتباهي جواب داد و بار آخر حتي نفهميد كه ازش چيزي پرسيديم. ما نبود

 .مدارم كم كم نگرانت مي ش. تو يك مدته چته؟ چرا اصال حواست جمع نيست؟اگه چيزي شده تورو خدا بگو! فاطمه-

فاطمه با خنده اي تصنعي گفت چيزي نشده  و من خياالتي شدم . چشم غره ي سونيا رو نديده گرفتم و منتظر جواب فاطمه شدم

سونيا فورا بغلش كرد و . ناگهان فاطمه زد زير گريه و ما رو مات و مبهوت كرد. اما من دست بردار نبودم و چنر بار اصرار كردم.

 :گفت

 چي شد دختر؟... واي-

 :و رو به من گفت

 همينو مي خواستي تينا؟ مگه بهت نگفتم صبر كن به موقعش ؟-

فقط گفت بذاريد براي . در مقابل اصرار هاي من و شيوا سرش رو به طرفين تكون ميداد.فاطمه همچنان در حال اشك ريختن بود

مي خواستم برم دنبالش كه . معيت گم شدبعد، و بدون خداحافظي از ما جدا شد و به سرعت از عرض خيابون رد شد و البالي ج

 .سونيا مانعم شد

 :شيوا با نگراني پرسيد

 شما قبال با هم در اين مورد حرف زده بودين؟ پس چرا به من نگفتين ؟-

بابا تو اونقدر غرق رامين شدي كه اگه جلوي روت زلزله هفت ريشتري هم بياد و كل شهر آوار بشه ، چيزي به جز رامين رو  -

 .وگرنه كالس هاي تو با فاطمه كه بيشتر از ماست . ينينمي ب

 :شيوا با تعجب نگاهمون كرد

 . شما خيلي به من حساس شدين. اينجوري هم كه شما ميگين نيست. من؟ نه بابا-

ته برم يك كم به مامان جون كمك كنم  كه طفلي اين چند وقته خيلي خس. بريم خونه كه ديگه چيزي تا غروب نمونده. ولش كن-

 . شده
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 :شيوا در حالي كه يك ابروشو باال داده بود خنديد و گفت

 ! تو اگه تن به كارهاي خونه مي دادي كه االن قهرمان سنگين وزن زنان جهان نبودي ! تو و كمك؟عمرا -

 .شهتو برو رامين جونتو باد بزن كه يه وقت گرمش ن! مگه نگفتم به وزن من گير ندي؟ شوهر ذليل.. اه... اه.. اه-

. يكي بدو كردن هاي شيوا و سونيا تا حدودي حال و هواي ناراحت كننده اي رو كه با ديدن اشك هاي فاطمه داشتيم ، عوض كرد

 . بعد از مدتي با هم خداحافظي كرديم و هركدوم به سمتي رفتيم

مامان و ماماني ،هر ساله از نيمه ي  سيما و مادرش هم مثل. به خونه كه رسيدم سيما رو در حال جابه جايي ظروف داخل بوفه ديدم

اسفند به بعد نظافت خونه رو به يكي از كارگرهاي شركتي مي سپردند ، فرش ها رو به قاليشويي مي دادند و فقط تغيير دكور 

وقتي به سيما پيشنهاد كمك دادم خنديد و گفت به جاي كمك براش چاي بريزم كه . وسايل سبك رو خودشون انجام مي دادند 

 . يشتر از كمك كردن مي چسبهب

برام گفت  فردا براي چهارشنبه سوري همه منزل سوري خانم جمع مي شن و توي خيابون آتيش بزرگي درست مي كنن و از 

قرار شد امروز عصر براي آخرين خريدها، با هم بريم بيرون كه فردا  از ترس ترقه و مواد آتش زايي كه  اين . روش مي پرن

 . هر گوشه اي مي اومد ، بست بشينيم توي خونهروزها صداش از 

سيما . هدايام رو هم كه قبال تهيه كرده بودم. به سفارش مامان لباس مو مدتي بود كه خريده بودم. من چيز خاصي نمي خواستم

خت يك براي سوري خانم و فرنار هم پارچه حرير زيبايي گرفت كه براي دو.براي شوهر و برادرهاش پيراهن مردونه خريد 

نويد هم . براي نازگل يك سري لوازم بهداشتي از قبيل كرم ضدآفتاب و مرطوب كننده و مام و ژل خريد . لباس شب مناسب بود

براي خريد يك شال چند پاساژ رو گشتيم و سيما اصرار داشت من نظر بدم كه كدوم شال . صاحب يك كراوات از جانب سيما شد

درست تر ميديدم كه شالش رو با نظر خودش بخره اما با ديدن اصرارش ، يكي از شال هاي سبكي با اينكه . به روزتر و قشنگ تره

بالفاصله پولش رو به فروشنده پرداخت كرد و با هم . رو كه تازگي ها مد شده بود و براي بهار هم مناسب بود بهش نشون دادم

 . و گذاشته شب عيد بهش بده توي راه گفت كه قبال براي سوگل يك عروسك خريده. برگشتيم خونه 

گاهي اونقدر بلند و ناهنجار بود . هرچه به عصر نزديك تر مي شديم صداها بلند تر مي شد. از صبح سه شنبه صداي ترقه مي اومد

مامان هم . آقا بابك چند بار زنگ زد و سفارش كرد تحت هيچ شرايطي از خونه بيرون نريم تا خودش بياد . كه از جا مي پريديم
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سينا هم تلفن كرد و به سيما تاكيد . زنگ زد و با نگراني از تصاويري كه از تلويزيون ديده بود ، حرف هاي آقا بابك رو تكرار كرد

ميدوني . حتي شايد بدتر از اونها. احساسم مثل آدم هايي بود كه توي زندون هستن. كرد حتي اجازه نده كه سوگل به پاركينگ بره

باالخره ساعت چهار آقا بابك اومد خونه و بعد از دوش گرفتن و حاضر شدن آقا بابك ، همه با هم .  ايي بريآزادي اما نمي توني ج

 .از اونجايي كه فردا صبح بايد مي رفتم شمال ، ترجيح دادم هداياي همه رو امشب بهشون بدم. رفتيم منزل سوري خانم

خوشبختانه خيابون چندان شلوغ . داخل خونه و اومديم بيرونكيفهامونو گذاشتيم . هوا ديگه تاريك شده بود كه رسيديم

نويد كنار آتيش ايستاده . بيشتر همسايه هاي ساختمون دورش جمع بودند.آتيش بزرگي جلوي ساختمون در حال سوختن بود.نبود

در مقابل چشم . كشيد ناز گل از بلندي آتيش مي ترسيد و خودشو كنار مي. بود و سعي داشت نازگل رو مجبور كنه از روش بپره

 :نويد فرياد كشيد. هاي متعجبم سينا از روي آتيش پريد و زردي من از تو، سرخي تو از من خوند

 تينا چرا ازش فيلم نگرفتي فردا ببري دانشگاه به همه نشون بدي تا ببينن استاد مملكت چه جوري داره از روي آتيش مي پره؟-

 :گفتم

 .بكناگه راست ميگي خودت اين كارو -

 !جدي ميگي؟ مي گيرم ها -

 :سينا متوجه گفت و گوي ما شد و اومد به سمتمون 

 .اگه بفهمم يكي تون اينكارو كرده حسابشو مي رسم-

به ماه نگاه كردم كه ببينم ماه .اين واقعا سينا بود كه داشت اينطوري حرف مي زد؟ شايد تحت تاثير آتيش قرار گرفته بود ! نه بابا 

 :نويد خنداخند گفت. فكر كردم شايد تحت تاثير جاذبه ي ماه كامل ، تغيير اخالق داده .كامله يا نه

 !مثال مي خواي چيكار كني آق عمو؟ شايد بتوني تينا رو از درس بندازي منو كه نمي توني-

 .براي تو هم دارم-

. زده ي سينا همه رو متعجب كرده بود رفتار هيجان. و بعد نويد رو به سمت آتيش هل داد تا مجبورش كنه از روي آتيش بپره

 :صداي سوري خانم رو شنيدم كه به سيما مي گفت 

من همش غصه مي خوردم با اين اخالقي . نگاهش كن چه جوري سربه سر نويد ميذاره. اين بچه تازگي ها خيلي خوش اخالق شده-
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 اصال كي بهش زن ميده؟. كه داره چه جوري مي خواد زن بگيره

 :سيما با اخم تصنعي جواب داد

 .دلش هم بخواد هر كي ميخواد زنش بشه! داداش گلمو چيكار داري؟به اين خوش اخالقي! مامان-

 تو تعريفشو مي كني؟. تو نگي كي بگه ؟من زاييدم و بزرگش كردم-

اي خودم هم عجيب بود كه اما بر. خدارو شكر پس رفتار خشك سينا همچين هم ربطي به من نداشت. صداي خنده هردو بلند شد

 .چطور شده كه اين همه تغيير رفتار داده

سينا چند بار . بقيه هم پشت سرمون اين كار رو تكرار كردند. از ارتفاع آتيش كه كم شد من، سيما و نازگل هم از روش پريديم

 :بار آخر گفت. اينكار رو كرد و باعث شد نويد مدام بهش تكه بندازه

 ي شب آتيش بازي كنه ممكنه توي رختخوابش بارون بياد ديگه ؟عمو ميدوني كه هرك-

همه متوجه رنجيدن سينا شدند و هر كس به نحوي . ناگهان سينا از جمع فاصله گرفت و بعد از چند دقيقه به داخل ساختمان رفت

موتور با سرعت از كنارمون  هنوز از فكر رفتارهاي دوگانه ي سينا بيرون نيومده بودم كه يك. شروع به سرزنش كردن نويد كرد

همه با عجله به سمت سوگل كه نزديك آتيش روي پاش خم شده بود،  . رد شد و متعاقبش صداي جيغ بلند سوگل گوشمو پر كرد

پشت سرش صداي گريه و چي شد چي شد . ديدم كه در همون حالت نيمه نشسته يك چشمشو گرفته و داره جيغ مي زنه. دويديم 

ناگهان اون جمع شاد و صميمي تبديل شدند به آدم هاي نگراني كه هر كدوم بدون اين كه كار مفيدي انجام بده . سيما هم بلند شد

 . فقط داشتند دور سوگل مي چرخيدند و ناله  و گريه مي كردند

بود از ديدن اين  حال خودم هم دست كمي از بقيه نداشت اما از اونجايي كه به دليل فراوني انواع پزشك در خانواده ، چشمم پر

قصد داشتم با . جور حوادث و ترسي از ديدن خون و زخم نداشتم زودتر از بقيه به خودم اومدم و با عجله به داخل ساختمون رفتم 

 . برداشتن كيف خودم و سيما به اتفاق آقا نادر ، سوگل رو به درمانگاه يا بيمارستان ببريم

مي . جلوي در كه ايستادم متوجه شدم همه پايين هستن و من هم كه كليد نداشتم. هشتمجونم باال اومد تا آسانسور برسه طبقه ي 

با . انگار قصد داشت بره بيرون. خواستم برگردم پايين كه درآپارتمان باز شد و چهره ي گرفته ي سينا رو توي قاب در ديدم

 :ديدن من متعجب پرسيد
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 مي خوايين برين داخل؟-

وقتي مي . سريع كيف خودم و سيما رو برداشتم و بيرون اومدم . ردم و با عجله رفتم داخل خونهبا حركت سر حرفشو تاييد ك

 :با دقت نگاهم كرد و پرسيد. خواستم در رو پشت سرم ببندم سينا رو ديدم كه هنوز توي راهرو ايستاده بود

 !چيزي شده؟ انگار نگرانيد-

سينا متعجب و وحشت .يف كردم چه اتفاقي افتاده و براي چه كاري اومدم باال با گريه براش تعر. بيشتر از اين نتونستم تحمل كنم

 :بعد از چند ثانيه گفت. زده نگاهم كرد

 .بريم.من برم كمي پول بردارم-

توي آسانسور متوجه حلقه اشكي شدم . باهم سوارآسانسور شديم و رفتيم پايين. به دقيقه نكشيد كه اومد بيرون. منتظرش ايستادم

 .ي چشماش نشسته بود اما سرمو برگردوندم كه اگه مي خواد اشكشو سرازير كنه راحت باشهكه تو

پايين كه رسيديم ديدم آقا بابك ماشين رو از پاركينگ درآورده و سيما توي سرزنان باالي سر سوگل نشسته و اجازه نميده سوگل 

 :بعد به من نگاه كرد و گفت. ا كردسينا دست هاي سيما رو گرفت و سوري خانم رو صد.رو توي ماشين ببرن

 . اينو ببرين باال حالش خرابه. من و بابك مي ريم بيمارستان -

صداي جيغ هاي دردناك سوگل واقعا آزارم . سيما نه مي خواست همراه بقيه بره باال و نه اجازه مي داد سوگل رو ببرن بيمارستان

باالخره بعد از كلي كشمكش . اما انگار صداي كسي رو نمي شنيد.گل هستمبه سيما اطمينان دادم كه مثل خودش مواظب سو. ميداد

در آخرين لحظه . بين سيما و آقا بابك و سينا و سوري خانم ، سيما راضي شد بذاره بچه رو ببرن داخل ماشين و خودش خونه بمونه

 :خودمو انداختم توي ماشين و گفتم 

 .منم ميام-

 .كسي اعتراض ي نكرد

آقا بابك كنار سينا نشسته بود و من . نشست و به سرعت خيابون هاي شلوغ و پر از آتيش رو پشت سر ميگذاشتسينا پشت رل 

تصوير چهره ي اشك آلود نازگل و نويد جلوي .روي صندلي عقب سر سوگل رو روي پاهام گذاشته بودم و بهش دلداري مي دادم

رو با خودشون به سمت در ساختمون ببرند و سوري خانم هم با چشم آقا سعيد و فرناز خانم سعي مي كردند سيما . چشمام بود
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وقتي وارد شديم متوجه چهار بچه ي ديگه . خوشبختانه يك درمانگاه محلي نزديك خونه بود. هاي گريون زير لب ذكر مي گفت

ت خوابوند و به سينا گفت پرستار به سرعت سوگل رو روي تخ. شدم كه گويا اون ها هم از تلفات حوادث چهار شنبه سوري بودند

من هم با فاصله از دكتر، . سينا دست هاي سوگل رو گرفت . دست هاي سوگل رو نگهداره تا دكتر بتونه صورتش رو معاينه كنه

آقا بابك با ديدن صورت .خون تموم صورتشو پوشونده بود و چيزي معلوم نبود. سرم رو بردم جلو كه ببينم چقدر آسيب ديده

صداي گريه سوگل قاطي گريه اون چند .سينا با نگراني به من نگاه كرد. يه گوشه روي زمين نشست و زد زير گريهخونين سوگل، 

بعد از مدتي يك . به يكي از پرستار ها گفت صورت رو شستشو بدن. دكتر ناچار بود به سراغ اونها هم بره. بچه ي ديگه شده بود 

همين موقع . فهميدم مي خواد صورت سوگل رو شستشو بده.  بتادين بود برگشتپرستار با ظرفي كه محتوي گاز وقيچي وبطري 

گفت بچه م نمي تونه خوب نفس . يكي از مادرها سرآسيمه و گريان اومد سراغ پرستار و ازش خواست  بره باالي سر بچه ش 

 . بكشه

 .بياد باالي سر بچه ت يكي از همكارامو پيدا كن بگو. بايد به اين بچه هم برسم. خانم من هم يك نفرم-

تو رو خدا بياو نفس بچه م باال .يكي هم داره لباساي سوخته ي يك بچه ي ديگه رو در مياره. يكي داره بخيه ميزنه. نيست خانوم-

 .داره از دستم ميره . نمياد

 :بدون فكر رو به پرستار گفتم

 .اگه اجازه بدين من صورت سوگل رو شستشو ميدم-

 :بالفاصله گفتم. فرصت ندادم حرفي بزنه. نگاهم كردپرستار با عصبانيت 

اگه ديدم چشمش .  بلدم شستشو بدم.دوره بهياري هم ديدم . تا حدي آسيب هاي چشمي رو مي شناسم. پدر من چشم پزشكه-

 .آسيب ديده بهش دست نمي زنم تا دكتر بياد

 . بيا تا بچه م از دست نرفته. چيكار كننبلدن . اينا كه خودشون دكترن. خانم پرستار بيا باالي سر بچه ي من-

 .متوجه سنگيني نگاه سينا به خودم شدم.پرستار مردد به سينا نگاه كرد 

 . اگه اتفاقي بيفته بعد نندازين گردن من. مسئوليتش با خودتون-

 :گفتم.مستاصل به نگاهم جواب داد. به سينا نگاه كردم تا تائيدش را بگيرم
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 .نگران نباشين. بلدم. يك شستشوي ساده است -

 .سرش رو توي دست هاش گرفته بود و به شدت اشك مي ريخت. سينا به آقا بابك نگاه كرد اما انگار اون اصال توي اين دنيا نبود

گل رو به اتاق سو. صداي سوگل از شدت دورگه شده بود. با تكان دادن سر سينا پرستار ما را گذاشت و رفت سراغ بچه ي اون زن

 . پانسمان منتقل كردند

 .تينا جون مي ترسم-

 .نترس. نترس عزيزم منو بابايي و دايي سينا پيشت هستيم-

 .گريه هاش قطع نمي شد

با اينكه از خون نمي ترسيدم .گاز رو با قيچي گرفتم و روش بتادين ريختم و آهسته و بادقت صورت سوگل رو از پايين تميز كردم

تا بيني ش رو تميزكرده . اينكه با تميز شدن صورت سوگل ممكنه با چه منظره اي روبرو بشم به خودم مي لرزيدماما از تصور 

با تكون دادن سر بهم فهموند . به سينا نگاه كردم كه ببينم چه عكس العملي داره . با دلهره گاز رو به سمت چشماش بردم. بودم

 . كه كارم رو ادامه بدم

خداي . سراغ چشم ديگرش رفتم.سالم بود! خدارو شكر. با وسواس يكي از چشماشو پاك كردم . مي كردسوگل همچنان گريه 

وقتي گاز آغشته به بتادين رو  روي زخم كشيدم، فريا دلخراش . زير چشمش يه زخم ايجاد شده بود كه خونريزي بدي داشت. من

با دست آزادم دست سينا رو توي هوا گرفتم و . بغل كنهسينا هول شد و خواست كه سوگل رو . سوگل فضاي اتاق رو پر كرد

با خجالت مشغول . سينا متحير نگاهم مي كرد. بعد بالفاصله متوجه كاري كه كردم شدم و دستش رو رها كردم. مانعش شدم

شماش بعد از تميز كردن خون هايي كه صورت سوگل رو پوشونده بود متوجه شدم كه فقط زير يكي از چ. شستشوي چشم شدم

داخل زخم جسم تيز كوچكي رو ديدم و با قيچي .زخمي ايجاد شده و منشاء خونريزي هم همون زخمه و چشم هاش سالم هستن

خوشحال از چيزي كه مي ديدم رو . بعد يك گاز تميز رو با فشار روي زخم نگه داشتم تا جلوي خونريزي رو بگيره. بيرون آوردم

 :به سينا كردم و گفتم

 .بهتره پرستارو دكتر رو صدا كنين تا بيان معاينه و پانسمانش كنه. چشماش سالمن. فقط زير چشمش زخمي شده. ننگران نباشي-

 :سينا لبخند زيبايي زد و گفت
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 . يه زنگ هم بزنم خونه كه از نگراني دربيان. پس به بابك هم بگم. االن ميرم. باشه-

 .بوسيد و از اتاق بيرون رفتبعد سر سوگل رو . سرمو به نشانه ي تاييد تكون دادم

وقتي داروهاي سوگل رو گرفتيم، . تا پرستار صورت سوگل رو پانسمان كنه و بهش آمپول مسكن تزريق كنه يكساعت طول كشيد

اين بار آقا بابك رانندگي مي كرد و هر چند دقيقه يكبار با . سوگل تحت تاثير آمپول ، توي بغلم خوابش برده بود. بر گشتيم خونه

با اينكه از حادثه ي پيش اومده . سينا هم مدام به عقب برمي گشت  و به سوگل نگاه مي كرد. اي بلند خدا رو شكر مي كردصد

با . ناراحت بودم اما ديگه خيالم راحت شده بودكه آسيب جدي به سوگل وارد نشده باز افكارم به سمتي رفت كه نبايد مي رفت

يك لحظه از فكرم خنده م گرفت و سرمو بلند ! داره ، هي برمي گردي نگاهش مي كنيخودم فكر كردم بچه ي خواب كه ديدن ن

خنده م رو قورت دادم اما لبخند . داشت منو نگاه مي كرد نه سوگل رو... واي خدا. كه كردم كه توي چشماي سينا گيرافتادم 

 :صداي سينا توي گوشم نشست سرمو انداختم پايين كه. نمي دونستم بايد چيكار كنم. عجيب سينا متحيرم كرد

 . نمي دونم اگه نبودين چطوري مي تونستيم اين اوضاع رو جمع و جور كنيم. تينا خانم، شما امشب خيلي زحمت كشيدين-

 . هر كس ديگه اي هم كه توي موقعيت من بود همين كارهارو مي كرد.من كاري نكردم. خواهش مي كنم-

 : ين سكوت كرده بود، به حرف اومد و گفت آقا بابك كه از موقع سوار شدن به ماش

با حال و روزي كه سيما داشت محال بود بتونه باالي سر سوگل دووم بياره و بذاره دكتر كارش رو . سينا راست ميگه! تينا جان! نه -

 .وجود تو نعمت بزرگي بود. انجام بده

 :آقا بابك كرد با خنده رو به. صداي خنده ي سينا فضاي كوچك داخل ماشين رو پر كرد

اونقدر حالت خراب بود كه نفهميدي همه ي كارهاي ! حال و روز سيما؟ يكي بايد مي اومد  تو رو جمع مي كرد با اون حال و روزت-

به قول نويد بد نبود اون موقع يكي بياد ازت فيلم بگيره و بعد به خودت نشون بده تا . شستشوي سوگل رو تينا خانم انجام داد

 ! و روز كي خراب تر بودببيني حال 

حال خودمو . به خدا از تصور اينكه دخترم از داشتن چشم محروم بشه داشتم ديوونه مي شدم. جدي ميگي؟چطور من نفهميدم-

 تينا جان مگه تو از پزشكي هم سررشته داري؟. نمي فهميدم

 .يك سري از كارهاي پزشكي آشنا هستن تينا خانم دوره بهياري ديدن و با توجه به حرفه ي پدرشون ،با! بله آقا بابك-
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 !تو از كجا ميدوني سينا؟از قرار معلوم اطالعاتت كامله-

 :سينا محجوب جواب داد

 .وقتي داشتن به خانم پرستار مي گفتن شنيدم-

ينا از طرف خودم و سيما از صميم قلب ازت ممنونم ت. پس بايد به جمال تبريك بگم كه دختر دسته گلي مثل تو بزرگ كرده-

 .جان

نميدونم چرا يه جورهايي از . تعارفات و تعريف هاي سينا و آقا بابك حسابي بهم روحيه داد و منو لبريز از غرور شيريني كرد

 . اينكه مورد توجه سينا قرار گرفتم احساس خوبي داشتم

اباورانه اصرار داشت كه جاي زخم رو به خونه كه رسيديم عليرغم اينكه سينا تلفني گفته بود همه چيز به خير گذشته اما سيما ن

اونقدر اصرار كرد . مخصوصا كه چشم سوگل هم زير پانسمان رفته بود و اين موضوع باعث مي شد كه حرف ما رو باور نكنه. ببينه

هوا  بعد فورا روي زخم رو پوشوندم كه. كه مجبور شدم يك گوشه از پانسمان رو باز كنم تا چشم سالم رو ببينه و آروم بگيره

بعد از اينكه سوگل كمي سر حال اومد برامون تعريف كرد كه سرنشين  همون موتوري كه از كنارمون رد شد چيزي رو . نكشه

بعد ازاون ناگهان از توي آتيش جسم تيزي توي صورتش پرت ميشه و اتفاقات بعدي رو . توي آتيش انداخت و سريع فرار كرد

 :گفتم.ي زخم درآوردم افتادمبه ياد چيزي كه از تو. به وجود مياره

 .خيلي كوچيك بود.يك چيز تيز مثل شيشيه بود. من هم ديدمش . آره -

 : نويد گفت 

 . همون بوده كه تركيده و تركشش رفته توي صورت سوگل. ناكس حتما آمپول انداخته توي آتيش. من ميدونم چي بوده-

از تصور اينكه فرو رفتن يك تكه شيشه ولو كوچيك اما با اون فشار و سرعت چه درد تحمل ناپذيري داره، احساس بدي بهم 

. سينا و آقا بابك براي بقيه تعريف كردند كه من كار شستشوي صورت سوگل رو انجام دادم .دست داد و صورتمو  جمع كردم 

 . اجه شدممجددا با خيل تشكرها و دعاهاي خير همه مو

بعد از شام در يك . سفره رو پهن كردند وباالخره سبزي پلوماهي چهارشنبه سوري رو با هم خورديم.روحيه همه بهتر شده بود

سوري خانم اونقدر از . فرصت مناسب سراغ هدايايي كه براي بقيه آورده بودم رفتم و كادوي هر كسي رو به خودش دادم
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. سيما هم گفت با رسيدن به خونه همين كار رو مي كنه. از نويد خواست روي ديوار وصلش كنهجاكليدي خوشش اومد كه بالفاصله 

اما چيزي كه بيشتر از همه منو خوشحال كرد ، شادي وصف ناپذير . ناز گل  و نويد هم هيجان زيادي براي هديه شون نشون دادن

زده شده بود كه دردش رو فراموش كرد و از جا بلند شد  اونقدر ذوق. سوگل با ديدن عروسك دورويي بود كه براش گرفته بودم

 :آقا بابك با خنده و شوخي گفت. و شروع به بازي با عروسك كرد

 .داشتيم تينا جان؟  چراما آقايون رو از قلم انداختي ؟ مگه ما دل نداريم-

 :و به همه گفتهر كدوم يه چيزي گفتن و دست آخرآقا بابك ر. خانم هاي حاضر نگذاشتند من جوابي بدم

 . خوب شد؟ همين فردا ميريم براي همه ي شما خانم ها يك كادوي حسابي مي خريم. بابا ، اصال ما دل نداريم-

همون جا با همه خداحافظي كردم و . خدا رو شكر كه اون شب با وجود حادثه تلخي كه پيش اومده بود با شادي و خنده تموم شد

 . رمينال تا برم خونه خودمونگفتم كه فردا صبح زود بايد برم ت

 :موقع خداحافظي ، سينا در يك فرصت مناسب كه حواس كسي به ما نبود ، گفت

 .آژانس خبر نكنيد. فردا من مي رسونمتون ترمينال -

 .متحير و گيج سرمو به نشانه ي تاييد پايين آوردم

15 

. چه معني يي مي تونست داشته باشه؟ اصال خودم چم شده بودخدايا چه اتفاقي داشت مي افتاد؟اين همه تغيير رفتار و توجه سينا 

چه دردي بود كه مدام رفتارها و عكس العمل هاي سينا رو براي خودم حالجي مي كردم؟ يعني اون چيزي كه بهش ميگن عشق، 

كه سايه شو با تير مي من عاشق بشم اونم عاشق كي؟ سينايي ! همينه؟يعني آدم به همين سادگي و بدون برنامه عاشق ميشه؟ محاله

اون حس منفي . اون هم همينطور. اگه بخوام با خودم رو راست باشم ، مدت هاست كه ديگه اين كار رو نمي كنم! زنم؟ مي زنم؟ نه

. و بدي كه از اولين برخوردها از جانبش دريافت مي كردم، مدت ها بود كه از بين رفته بود و مدام موج مثبت از طرفش مي اومد

بايد توي روزهايي كه خونه هستم بشينم حسابي فكر كنم ببينم اين چه بالييه داره سرم مياد و چه گلي . چي؟ گيج شده بودميعني 

 بايد به سرم بگيرم؟ 

جوري نگاهم مي كرد كه انگار . مدام تصوير چشم هاي نگران سينا توي درمانگاه جلوي چشمم بود. خواب به چشمهام نمي اومد
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يا اون لحظه كه توي ! خدايا چه كاري كرده بودم. ياد لحظه اي افتادم كه بي اختيار دستش رو گرفتم. من هستمتنها راه نجاتش 

با چيزايي كه من از سينا مي دونم ، سخت . يعني توي دل اون هم خبراييه؟ نميدونم. ماشين نگاه خيره شو به خودم غافلگير كردم

تنها نشونه مهرآميزي كه من ازش ديدم عالقه ي بيش از حدش . بت هم سرش بشهبشه باور كرد كه اصوال چيزي از عاطفه و مح

پس چرا بايد اونقدر خل و چل باشم كه به آدمي فكر كنم كه از همون اول به داشتن سرسوزني عاطفه در . به سوگله و بس

 .زوخيسم دارمنكنه ما! وجودش شك دارم؟ نكنه دچار خودآزاري شدم؟ چي بود اسم علمي ش؟ آهان مازوخيسم

. خدا لعنتت كنه سينا كه نصفه شبي به جاي اينكه كپه ي الالمو بذارم تافردا صبح زود بيدار بشم، دارم با تو  جنگ و جدال مي كنم

 ما رو چه به عشق و عاشقي اون هم با تو؟

روتختي پروانه اي . زحمت نيفتهصبح زود بيدار شدم كه بتونم سر و ساموني هم به اوضاع اتاقم بدم تا بعد ازرفتنم سيما توي 

خوشگلم رو روي تخت صاف كردم ، بالش رو پف دادم ، كتاب هامو توي جاكتابي باالي تخت مرتب چيدم و ساكي كه محتوي 

آقا بابك براي انجام كارهاي . لباس هاي زمستوني و هداياي عيدي بود رو بردم جلوي در گذاشتم كه براي بردن راحت تر باشه

چار بود تا آخرين روز  اداري ، در محل كارش حاضرباشه ، بنابر اين از قبل قصد داشتم كه با آژانس برم ترمينال، اما آخر سال نا

 . با حرف ديشب سينا، منتظر موندم ببينم كي مياد دنبالم

 :بوسيدو گفت سيما از خواب بيدار شد و وقتي متوجه شد صبحونه رو آماده كردم و روي ميز چيدم به سمتم اومد، صورتمو

 چرا زحمت كشيدي عزيزم؟ به جاي اينكه من تورو راه بندازم تو كاراي منو مي كني؟-

 ! نمي دونستم بايد به سيما بگم كه منتظر سينا هستم يا نه؟آخه تا به حال از اين برو بيا ها با هم نداشتيم كه. خنديدم

 :سيما دست و صورتشو شست و روبه من كرد

 بليطت براي ساعت ده بود ديگه؟.سينا ديشب بهم گفت تا ساعت هفت و نيم خودشو مي رسونه. نميشه نگران نباش ، ديرت-

 !دهه. آره-

به عادت . سوگل هم در اين فاصله بيدار شد و با گريه از من مي خواست كه نرم. ديگه نگراني ندارم. پس سيما ميدونه! آخيش

 . زود برگردم  معمول منو باربي صدا كرد و ازم قول گرفت كه زود

ديدن تصوير سينا معنيش اين بود كه بايد هرچه زودتر برم پايين كه .با شنيدن صداي آيفون ، همه به سمت آيفون برگشتيم
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از سيما خواستم براي اينكه سوگل بيشتر . خداحافظي كردم و اومدم پايين. زودتر بريم تا گرفتار ترافيك صبحگاهي تهران نشيم

 .ياد پاييناز اين گريه نكنه ن

با ديدن من سريع از ماشين . جلوي ورودي ساختمون، سينا رو ديدم كه پشت رل پژوي مشكيش نشسته بود و به در خيره شده بود

 :پياده شد و در حالي كه مي خواست ساك رو ازم بگيره ،گفت

 چرا نگفتين بيام باال ساك رو بيارم؟-

من هم ترجيح دادم . تا نصف مسير طي بشه ، حرف خاصي نزد . شديمچيزي نگفت و سوار . مطمئنش كردم كه سنگين نيست

فضاي . مختصر جواب دادم. دوسه جمله اي در مورد درس ها ازم پرسيد. آخه چه حرفي داشتم كه باهاش بزنم. سكوت كنم

 . كاش با آژانس اومده بودم. سردي بينمون بود

 يعني منو در حد آژانس هم قبول ندارين؟-

 بله؟ چطور مگه؟-

 !آخه شنيدم كه گفتين كاش با آژانس مي اومدم-

 حاال چطوري جمعش كنم؟. فكرمو بلند بلند به زبون آورده بوده! خدايا

 ..منظورم اين بودكه! نه! نه-

ن خيلي كم حرفي و من باعث ميشه ديگران از بودن با م. خودم مي دونم كه مصاحب خوبي نيستم.الزم نيست خودتونو اذيت كنيد-

 .احساس راحتي نكنن

 ...شما خيلي هم.اين چه حرفيه؟ من منظورم اين نبود. اختيار دارين-

 .بدون اينكه جمله مو كامل كنم سكوت كردم. خيلي هم چي؟چي داشتم كه بگم

 من خيلي هم چي؟-

 نمي دونم؟-

؟نكنه از شدت عصبانيت داره مي چش شده بود. نگاهش كردم. بلند بلند مي خنديد. صداي خنده سينا توي ماشين پيچيد

 . ديگه داشت بهم بر مي خورد.خنده
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 .از اين به بعد هر وقت خواستين ازكسي تعريف الكي بكنين ، اول در موردش فكر كنين كه مثل االن گير نكنين-

ه بود داشت كم كم بخار انگار فضاي سرد ي كه ايجاد شد. با اينكه موردي براي خنده نمي ديدم اما من هم خنديدم . دوباره خنديد

 . مي ش و از بين مي رفت

 !نگفته بودين اهل دل هم هستين-

 يعني چي؟-

 .شاعرين و از اين جور چيزها. اينكه شعر مي گين-

 چطور مگه؟-

 يعني تا وقتي برسيم ترمينال ميخواين منو همينجوري بپيچونين؟.. واي-

 .متوجه منظورتون نميشم-

 جدا؟-

 .واقعا-

 انجمن ادبي دانشگاه نشدين؟ در قسمت شعر؟ مگه شما عضو-

 .درسته عضوم. تازه منظورتون رو فهميدم! آهان-

 پس شاعرين؟ -

 .يه چيزايي مي نويسم.. اي-

مگه ازهمه تون نخواستم به عنوان پروژه آخر ترم نمونه كارهاي . پس دليل اينكه سر كالس اين موضوع رو نگفتين چي بود-

 خودتونو بيارين؟

-... 

 ي خواين جواب بدين؟نم-

 چي بگم؟-

 .هر چي دوست دارين-
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 .نميدونم و دليل خاصي براش ندارم -

 .نگاه هاي كوتاهي به من مي اندخت و بيشتر متوجه جلو بود

 شما هميشه كارهاتون رو بي دليل انجام مي دين يا شايد بهتر باشه بگم انجام نمي دين؟-

 . واقعا دليل خاصي نداشت-

 از من بدتون مياد؟-

 چرا اينو مي پرسين؟-

 ..فكر كردم شايد به خاطر وجود منه كه نمي خواين -

 .نه اين طور نيست-

 پس چرا اولين جلسه اي كه متوجه شدين من فارسي رو تدريس مي كنم ، رفتين كه درسو حذف كنين؟ -

ت منو محاكمه مي كردو نفس كشيدن برام سخت شده خيلي ناجوانمردانه داش! چه نشونه گيري ماهرانه اي. درست زد به هدف

 اما اينو چطوري و اصال چرا بايد بهش مي گفتم؟.من ديگه نسبت به سينا حس بدي نداشتم. نمي دونستم چي بايد بگم. بود

 .من از شما بدم نمياد-

 .ازشنيدن صداي گرفته ي خودم تعجب كردم

 جدي ميگين؟-

 .بله-

. فقط قصد داشتم بگم كه همه چيز اونجوري كه به نظر مياد نيست. بخشين اگه ناراحتتون كردم مي. اميدورام همين طور باشه-

 ...خود واقعيشون نيست. گاهي اوقات رفتار و اخالق آدم ها،  حجاب باطنشون ميشه 

 . انگار ديگه قصد حرف زدن نداشت.به روبرو خيره شده بود . سكوت ناگهاني سينا باعث شد نگاهش كنم

. ساك رو در قسمت بار گذاشت و منتظر بود كه من سوار بشم. چيزي به حركت اتوبوس نمونده بود.نگذشته بود كه رسيديممدتي 

تابلوي كادو شده سهراب رو كه ديشب توي كيفم گذاشته بودم از داخل كيف در آوردم و به سمتش . ناگهان ياد چيزي افتادم

 :گرفتم
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 .اين مال شماست-

 .چهره اش خنديد

 ي؟حرفاي بابك باعث شده به آقايون هم هديه بدين؟جد-

 . مدت هاست كه خريدم! نه! نه-

 براي من؟-

 .با سر جواب دادم

 چي هست؟-

 .فكر كنم بپسنديد. بعدا خودتون ببيني-

 .ممنون. زحمت كشيدين! حتما-

 .قابلي نداشت-

 :صداش منو متوقف كرد. از پله باال رفتم

 ...راستي يه چيزي-

 بله؟-

 ..نمي دونم اگه نبودين. مي خواستم ازتون صميمانه تشكر كنم. شما ديشب خيلي زحمت كشيدين-

 .خداحافظ-

پس براي همين ... همينو مي خواستي بيچاره؟ خودتو سبك كردي كادو دادي كه چي؟شما ديشب خيلي زحمت كشيدين. كوفت

چيز ديگه؟ مگه قرار بود براي چي باشه؟ نكنه با .يگه اياحساس اداي دين مي كرد نه چيز د. مي خواست منو برسونه ترمينال

خودت فكر كردي عاشق و شيدات شده؟ يادت رفته تا همين يكي دوماه پيش از بودن در محلي كه تو توش باشي خودداري مي 

چقدر بدبخت، با دوبار مهربون شدنش فكر كردي ديگه عوض شده؟ . كرد؟ فراموش كردي چطور با عصبانيت نگاهت مي كرد

كه چي؟ ميخواستي بفهمه در نهايت حماقت بهش فكر مي كردي؟ فكر مي كردم؟ !! اينو قبال براتون خريدم ! ساده و احمقي تو تينا

 چم شده من؟. يعني اون موقع بهش فكر مي كردم كه اين تابلو رو خريدم؟خدايا دارم ديوونه ميشم
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كمتر از پنج ساعت . به گوشم زدم  و يكي دوساعتي به آهنگ گوش دادم براي اينكه بيشتر از اين فكر نكنم، هندزفري گوشي رو

تا برسيم . اون هم همين كارو كرد. از پشت شيشه ديدمش و براش دست تكون دادم. بابا جلوي ترمينال منتظرم بود. توي راه بودم

از اينكه . نمي تونه تعطيالت عيد بياد خونه تيام هم مثل پارسال. خونه بابا برام گفت كه بچه هاي عمو جليل ديشب از بابل اومدن 

اما باز جاي شكرش باقي بود كه . دلم براش خيلي تنگ شده بود. يك سال و نيم بود كه نديده بودمش. تيام نمي اومد پكر شدم

الپرسي ، خبري از آخرهاي شهريور كه اون دو تا رفتن بابل ، بجز چند پيامك احو. داوود و دنيا رو  بعد از چندين ماه مي ديدم

 . ازشون نداشتم

 .اينكارم بابا رو به خنده انداخت. با ولع بو رو  به ريه مي كشيدم. توي كوچه ها بوي بهار  مي اومد

 چندسال غريبي كشيدي بابا جون؟-

ت بودي و  وقتي ميري و برميگردي تازه مي فهمي توي بهش. نمي دوني بابا ، آدم تا وقتي اين هوا رو داره قدرش رو نميدونه-

 . خودت خبر نداشتي

 نكنه ميگذره و چيزي نمي گي؟. ولي فكر نكنم پيش بابك و سيما بهت سخت بگذره. اين كه درست-

 .حب وطن رو ميگم. حرفم چيز ديگه ايه. اتفاقا هم آقا بابك ، هم سيما و هم خانواده ش خيلي ماهن. منظورم اين نبود. نه-

منو بگو كه فكر مي كردم هنوز دختر ... بزرگ شدي براي خودت ها. انه مي زني دختر باباحرفاي فيلسوف! حب وطن! به ! به -

 .كوچولوي بابايي

 . البته من هميشه دختر كوچولوي بابا باقي مي مونم ، حتي اگه مامان بزرگ بشم-

16 

مامان .پيش تا حاال نديده بودمشون انگار از صدسال. خدايا چقدر دلم براشون تنگ شده بود. ماماني و بابايي هم خونه ما بودند

 .چقدر به نظرم شكسته مي اومد

 .خسته نباشي ازخونه تكوني عيد. قربون مامان قشنگم برم-

 . تو هم خسته نباشي از درس و دانشگاه. عزيزم-

ه وگرنه من مي مي خواست اينجوري نهايت محبتشو به من نشون بد. بابايي يك دسته از رزهاي آتشي باغچه شو  برام آورده بود
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 .دونم كه گل هاش چقدر براش عزيزن

 .چرا زحمت كشيدين؟ بخدا همين طوري هم عاشقتونم. ممنون باباي جون-

 : ماماني با خنده بغلم كرد و گفت

 .دوباره عاشق خودم بشي. يك مرغ ترشي برات درست كنم امشب ، كه عاشق بابايي بودن يادت بره-

 .از حرف ماماني همه خنديدن

 .دلم براي همه تون تنگ شده بود. شق همه تون هستم بخداعا-

انگار همه همديگه . بين آغوش هاي پرمهر و گرم اعضاي خانواده محاصره شده بودم. اشك مجال نداد باز هم از دلتنگي هام بگم

 . رو بغل كرده بوديم و يك حلقه به هم چسبيده درست كرده بوديم

در اين فاصله هم استراحت كردم ، هم كمي تغيير دكور در چيدمان . اسال نو سه شب باقي بودت. قرار بود شب خونه ماماني باشيم

يكي سر ساختمون و ديگري . اما عمو و داوود خونه نبودن. دنيا و زن عمو رو ديدم. مبل ها داديم و هم به منزل عمو جليل رفتيم

با دنيا قرار گذاشتيم در . بود بيشتر بهشون احساس نزديكي كنمانگاردور بودن از خانوداه و فاميل باعث شده . پيش دوستش بود

 . طول تعطيالت بيشتر همديگه رو ببينيم و با هم وقت بگذرونيم

ساعت نه،  همه دور سفره هفت سين نشستيم و با شنيدن صداي توپ از تلويزيون ، سال نو رو به . سال تحويل رفتيم خونه ماماني

بعد از ديده بوسي و تعارفات رايج . هدايايي كه به مناسبت عيد گرفته بودم ، كنار سفره گذاشته بودماز قبل ، . هم تبريك گفتيم 

مامان . از ماماني هم يك سكه كادو گرفتم. سر سفره هفت سين ،بابايي از الي قرآن به هر كدوم از ما يك اسكناس هزاري نو داد

از اينكه . هديه بابا هم يك لب تاپ زيبا بود. ه درست شده بود خريده بودبرام يك دستبند نقره كه از زنجيرهاي درهم بافته شد

با صداي تلفن مامان . انگار تموم دلتنگي هام بخار شده و از بين رفته بودند. كه پيش خانواده ام بودم  احساس بسيار خوبي داشتم

هر كدوم چند جمله اي با تيام . زنگ زده گوشي رو برداشت و از حرف هاش متوجه شديم كه تيام براي تبريك گفتن سال نو

 . مي تونستم بفهمم كه چقدر دلتنگ تيام شده. مامان با چشم هاي اشك آلود به تلفن نگاه مي كرد. صحبت كرديم

خوشحالي توي وجودم موج مي زد و آرزو كردم كه هرگز اين شادي و دلخوشي و دور هم . بعد از تلفن تيام، هداياي همه رو دادم

 .رو از دست ندمبودن 
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به اين ترتيب هفته ي . قرار شد ديدو بازديدها رو در چند روز اول انجام بديم تا متقابال مهمون ها هم تا همون هفته ي اول بيان

 .دوم مال خودمون بود و مي شد كه براش يك برنامه ريزي عالي كرد

من و دنيا هر جا مي رفتيم با هم . ه به نمك آبرود بريمبا عمو جليل برنامه گذاشته بوديم ك. هفته ي اول به سرعت سپري شد 

رفتار داوود . اين كارمون باعث اعتراض هاي گاه به گاه داوود مي شد. بوديم و مدام سر توي گوش هم ، در حال حرف زدن بوديم 

دم اما با شنيدن همين اول فكر كردم زياد حساسيت نشون مي. به نظرم نسبت به دفعه قبلي كه ديده بودمش كمي عوض شده بود

مسافرهاي زيادي كه براي گذروندن تعطيالت به شمال اومده بودند، در گوشه و . مطلب از زبون دنيا مطمئن شدم كه اشتباه نكردم

من ، دنيا قصد .  يكي از جاهايي كه اين مسئله بيشتر خودشو نشون مي داد ، شلوغي صف تله كابين بود. كنار به چشم مي خوردند

حدود پنچ نفرجلوتر از ما  چند تا پسر .  توي صف ايستاديم. بزرگتر ها به خاطر شلوغي منصرف شده بودند . شدن داشتيمسوار 

از نگاه . جوان ايستاده بودند كه مدام از سر و كول هم باال مي رفتند و در حين خنده و شوخي با هم به سمت ما هم نگاه مي كردند

يكي از پسرها با انگشت هاش . مي كردم كه با هيچ كدوم از اون پسرها توي يك كابين نيفتيم هاشون خوشم نمي اومد و خدا خدا

شكل گوشي تلفن رو كنار گوشش درست كرد و با سر از ما پرسيد  بهشون شماره مي ديم يا نه؟ بقيه پسرها به ما نگاه مي كردند 

اين . ه ايستادند و سوار نشدند و جاشونو به نفرات بعدي دادنددو تا از پسرها يه گوش.كابين پرشد وحركت كرد .  و مي خنديدند

با شنيدن صداش كه بهمون گفت سوار . نفهميدم داوود از كي مواظب ما بود . طوري من و دنيا ناچار بوديم با اون ها همراه بشيم

ها از كابين دور شدند و ما بعد از ديدن قبل از اينكه به داوود جوابي بديم، متوجه شدم كه پسر.نشيم و همراه اون بريم پيش بقيه 

پياده كه شديم . دنيا از غيرت و تعصب داوود خنده ش گرفته بود .  اين صحنه با خيال راحت همراه يك زوج جوون سوار شديم

بود اما هوا كمي سرد . تصميم گرفتيم كمي راه بريم و هواي تازه و پاك بهاري رو تا جايي كه امكان داره به ريه هامون بكشيم

 . اونقدر لطيف و تازه بود كه سرما به چشم نمي اومد

با اينكه اين اولين باري نبود كه به اينجا مي اومدم اما . از اون باال جنگل سرسبز و وحشي با منظره نفس گيري خودنمايي مي كرد 

مثل تشنه اي كه . رافم داشته باشمدور بودنم در طول اين چند ماه ، از شمال باعث شده بود احساس خاصي نسبت به طبيعت اط

تازه  به آب رسيده باشه، با ولع به همه جا نگاه ميكردم  و سعي مي كردم تا جايي كه مي شه تصوير زيبايي كه دور وبرم بود رو 

 . توي خاطرم حك كنم
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 .چشم هامو بستم و بو كشيدم. يك مشت خاك برداشتم 

 .به خدا اين بو رو هيچ جاي دنيا نميشه حس كرد. ببين چه بويي داره-

 .از اين به بعد بيشتر ميارمت اينجا كه زياد دلت تنگ نشه. آره عزيزم-

سه تا از اون پسرها در فاصله .از دنيا خبري نبود. صداي نا آشنا و خنده هايي كه ناگهان به گوش رسيد باعث شد چشمامو باز كنم

يكي از اونها اومد به طرفم  و در حالي كه سعي داشت دستم رو بگيره . من ايستاده بودند و داشتند به من مي خنديدندي كمي از 

 :گفت

 .بيا بريم دلتنگي هاتو برات رفع كنم. بيا بريم عزيزم-

 .ما هم عين خودت احساساتي هستيم. بيا ، بد نميگذره-

دختر بي دست و پايي نبودم اما گم شدن ناگهاني . اما خبري ازش نبود. ا مي گشتمبا چشم دنبال دني. دوباره همه زدند زير خنده

 .دنيا گيجم كرده بود

 .مزاحم نشين. بريد پي كارتون-

 حيف تو نيست كه با اون احساسات لطيف اينقدر تلخ باشي؟! چه بداخالق..اوه..اوه-

 !چقدر ناز مي كني! بيا بريم ديگه-

 ل ميكني ؟آره؟نكنه با اون يكي بيشتر حا-

قبل از اين كه بتونم عكس . ناگهان دنيا رو ديدم كه دو تا ليوان يك بار مصرف دستش بود و داشت با نگاه دنبال من مي گشت

با ديدن داوود تكوني خوردم و . العملي نشون بدم تا متوجه من بشه داوود رو ديدم كه با عجله به سمتم اومد و با پسرها گالويز شد

بعد ازرد و بدل كردن چند مشت و لگد ، پسرها با گفتن حرف . اما زورم به داوود نمي رسيد.انع درگيري اون ها بشمسعي كردم م

 :هاي ناخوشايند اونجا رو ترك كردند و داوود با عصبانيت بيش از حدي رو به من گفت

 مگه نكفتم سوار نشين بيايين پيش بقيه؟ همينو مي خواستي؟-

-... 

 دنيا كجاست؟-
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 چي شد يهو؟. ن اينجامم-

 . زود باشين برگرديم!! از خودتون بپرسين-

 نشنيدي؟. تينا بهت گفتم كه دارم ميرم.من رفتم چاي بگيرم-

 .با حركت سر به دنيا جواب منفي دادم

 :داوود با عصبانيت گفت

 .عجله كنين تا يه شر ديگه درست نشده... حاال هرچي -

 :دنيا جواب داد

 چرا اينجوري مي كني؟مگه اولين بارته كه مزاحم مردم آزار ديدي؟ چه خبرته تو؟ اصال-

 به جاي معذرت خواهي زبون درازي هم مي كني؟-

 !معذرت مي خوام كه اون بي سرو پاها مزاحممون شدن!نه بابا-

-... 

 .انگار بچه ايم. خودمون برمي گرديم. من و تينا اينجا هستيم . تو مي خواي برگردي، خودت برو-

 .م ميگم بايد برگرديندار-

سعي . تا حاال چنين رفتاري ازش نديده بودم. از رفتار داوود رنجيده بودم. به بحث و كشمكش بين داوود و دنيا نگاه مي كردم

من تصميم داشتم رابطه مو با اون دو تا بيشتر از قبل .داشت به من نگاه نكنه ، اما متوجه بودم كه بيشتر از من دلخوره تا از دنيا

 .طاقت نياوردم . بكنم اما رفتار داوود داشت پشيمونم مي كرد

 . ببين داوود ، ممنون كه شر اون مزاحم ها رو از سرم كم كردي اما حق نداري جوري رفتار كني كه انگار من مقصرم -

-.... 

 .من ازت سه سال بزرگترم. از كي تا حاال رگ گردنت مي زنه بيرون؟ براي من اداي داداش بزرگه رو در نيار . تينا راست ميگه-

 .اگه به حرفم گوش مي كردين و سوار نمي شدين حاال اينجا نايستاده بوديم با هم دعوا كنيم-

 :گفتم
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 لد نيستن بايد از اومدن به اينجا محروم بشيم؟ يعني به خاطر چند آدم  نادون كه رفتار اجتماعي رو ب-

 ميدوني اگه من نمي رسيدم، ممكن بود همين آدماي نادون چه باليي سرت بيارن؟-

 .مگه شهر هرته؟ خودم حسابشونو مي رسيدم. هيچ غلطي نمي تونستن بكنن-

داوود خوشحال بودم اما رفتارش رو نمي  از بودن. داشتم از ترس مي مردم. با خودم فكر كردم ، چه حسابي هم ازشون رسيدم 

 . موقع برگشتن با هم سوار يك كابين شديم و بدون دردسر به ابتداي مسير رسيديم. تونستم براي خودم حالجي كنم

متوجه داوود شدم كه زياد سرحال نيست و . بعد همه با هم به سمت ماشين ها راه افتاديم . ناهار رو در رستوران جنگلي خورديم

دوست نداشتم روز خوبمون بخاطر رفتار احمقانه ي اون پسرها خراب بشه و از امروز خاطره ي بدي توي . ب تر از بقيه راه ميادعق

 :داوود با ديدن من پرسيد. بقيه جلوتر مي رفتند. ايستادم تا داوود به من برسه . ذهنمون بمونه

 چرا ايستادي؟-

 .منتظر تو بودم-

 .اما تا بهش فكر كنم سريع محو شد. هاش ديدمبرق زودگذري رو توي چشم 

 داوود تو از چيزي ناراحتي؟-

 چطور مگه؟. نه-

 .مثل قبال هات نيستش.آخه يه جوري شدي-

 مگه تو مثل قبال هاتي كه من هم باشم؟-

 يعني چي؟مگه من عوض شدم؟-

 ..چي بگم-

نذار خاطره ي بدي از هم .دو هفته بيشتر اينجا نيستيم اگه از چيزي ناراحتي چرا سر من خالي مي كني؟ما كه . جواب منو بده-

 .من دوست ندارم وقتي اونجا دلتنگتون ميشم ياد ناراحتيت بيفتم. داشته باشيم

 مگه دلت براي من هم تنگ ميشه؟-

 اين چه حرفيه؟.خب معلومه كه ميشه-
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 .من از چيزي ناراحت نيستم-

 پس چته؟-

 !هيچي-

 پس نمي خواي بگي؟-

 .ندارم بگمچيزي . نه-

-... 

 .حاال شايد يه روزي بهت گفتم-

 !پس يه چيزي هست-

 !شايد-

 .قبال ها اينجوري نبودي! خيلي مرموز شدي تو-

 :زمزمه خفيفي رو شنيدم كه گفت

 !قبال ها تو هم اينجوري نبودي-

 چيزي گفتي؟-

 .نگفتم. نه-

وقتي به بقيه . تا آخر مسير رو در سكوت طي كرديم . منتهي نفهميدم منظورش از اينكه من قبال اينجوري نبودم چيه. اما من شنيدم

 . رسيديم ديگه از اون داوود خشمگين و گرفته خبري نبود

17 

به اين كار اختصاص بديم اما با شروع با اينكه برنامه ريزي كرده بوديم  فقط هفته ي اول رو . ديد و بازيدهاي عيد تمومي نداشت

 . هر روز جديد ، يا مهمون تازه اي از راه مي رسيد يا خودمون يادمون مي افتاد كه به منزل فالن فاميل و آشنا سر نزديم

ون نرفتند اون ها از تهران بير. هيچي كه نبود روزي دو سه تا اس ام اس از سونيا داشتم. در طي تعطيالت با بچه ها در تماس بودم

شيوا هم طبق قرار قبلي به عقد رسمي رامين دراومد و در تهران هم يك جشن عقدكنان . و به ديد و بازديد اقوام اكتفا كردند
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 . تنها فاطمه بود كه غير از اس ام اس تبريك نوروز خبر ديگه اي ازش نداشتم. فرماليته برگزار كرد

با اينكه زندگي دو پاره رو پذيرفته بودم اما دل كندن از شهر و ديار اين بار . تا چشم هم گذاشتيم تعطيالت داشت تموم مي شد

اما از قرار .دلم مي خواست يكي بهم بگه بمونم و برنگردم تهران تا فورا اينكار رو بكنم. برام شخت تر از دفعه ي قبل شده بود

 !معلوم بنا نبود كسي اين كار رو بكنه

كار . با دنيا رفتيم بيرون تا چيزهايي رو كه الزم داريم با هم بخريم. وسايلمو جمع و جور كردم يازدهم فروردين ، ديگه كم كم 

اما . دنيا راحت تر بود، چون فاصله ي بابل تا اينجا دو ساعت بيشتر نبود و اون مي تونست حتي هفته اي يكبار بياد خونه و برگرده 

انواع مرباها . ليست سفارشات مامان رو در آوردم. بار با داوود بيان و برگردندبه داليلي كه خودش داشت ، ترجيح مي داد ماهي يك

البته اين سفارش ها سوغاتي . گردويي، نارگيلي و موزي كه تازه باب شده بود: انواع كلوچه. بهار نارنج، بالنگ و پوست پرتقال: 

دنيا هم براي چند تا از . شدن بارم چطور حملشون كنم مونده بودم با سنگين. بودند كه بايد براي سيما و خانواده ش مي بردم

بالفاصله خاطره ي هديه اي كه .اسم استاد رو كه آورد يك لحظه ياد سينا افتادم. دوست ها و يكي دو تا از استادهاش كلوچه خريد

اما . د اون نيفتاده بودمعجيب بود كه توي اين دو هفته اصال به يا. بهش دادم و جمله آخري كه بهم گفت توي ذهنم جون گرفت

. بدون اين كه بخوام تصوير صورتش مدام جلوي چشمم بود. االن با سوغاتي خريدن دنيا براي استادهاش ، فكرش افتاد توي سرم

 .طوري كه متوجه نشدم دنيا ازم سوالي پرسيده و منتظر جوابه. حواسمو به كلي پرت كرده بود

 خوابت برده؟!  چته تو؟ كجايي؟تينا با تو ام.. اوهوي-

 !چي؟ با مني؟ نفهميدم-

 !اول داوود حاال هم تو.آمار گيج  و منگ هاي خانواده داره ميره باال! الحمداهللا -

 .دوباره بگو.  چي ميگي بابا؟ خب نشنيدم چي گفتي-

 نه؟. شايدم فقط طرف مورد نظرش رو مي گيره. انگار اين مرض واگير داره. نه عزيزم فايده اي نداره-

 !ن كه نمي فهمم تو چي ميگيم-

 . حاال ديگه من غريبه ام آره؟به هم مي رسيم تينا خانوم! باشه-

 !خودم كم گيجم تو هم هي منو پيچ پيچي كن. دنيا واضح حرف بزن ببينم چي ميگي -
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 نه؟! آره ديگه.... يعني مي خواي بگي تو و داوود-

 من و داوود چي؟-

 خنگي؟واقعا خنگي يا خودتو زدي به ! اوه-

 .رك و راست حرف بزن ببينم. دنيا دست از كارآگاه بازي بردار-

 !طفلي داوود چي بايد بكشه از دست تو. نه مثل اينكه واقعا خنگي-

 داوود به خنگي من چيكار داره؟-

 يعني ميخواي بگي متوجه نشدي داوود يه جوري شده؟-

 .به خودشم همينو گفتم. چرا فهميدم-

 چي گفت؟.. خب ... اه-

 .گفت نه نشدم-

 !تو هم باور كردي-

 توروخدا مثل آدم بگو چي شده؟. چي مي خواي بگي دنيا -

 .مثل آدمش ميشه اينكه داوود ديگه دهنش بوي شير نميده و احساس مردانگي و بزرگي ميكنه -

 خب؟-

 .فكر كنم زن مي خواد. خب و زهرمار -

 .زدم زير خنده

 و هم در نظر گرفته؟جدي ميگي؟كسي ر-

 تو واقعا چطور با اين هوشت تهران قبول شدي؟... واي -

 .چيكار به من داري؟ بقيه حرفتو بزن-

 .بايد مستقيم برم سر اصل مطلب. حرف زدن با تو فايده اي نداره. ولش كن-

 .خب من هم كه از اول همينو بهت گفتم-
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 .دنيا سرشو به نشانه ي تاسف تكون داد

 .كر كنم عاشق تو شدهخنگ خدا، ف-

من و داوود؟ . چطور مي تونست به همچين چيزي فكر كنه. اين چه فكر مزخرفي بود كه به ذهن دنيا خطور كرده بود.وارفتم

اصال چرا مثل برادر؟ اون برادر ديگرم بود كه در نبود تيام ، دلم بهش .داوودي كه هميشه مثل برادر بزرگتر مواظب من و دنيا بود 

 .خوش بود

 اين چه حرفيه؟.دنيا -

 چرا؟ چه عيبي داره؟-

 چطور به چنين چيز احمقانه اي فكر كردي؟. من و داوود مثل خواهر برادريم! احمق -

ثالثا ، خواهر واقعي .بنابراين هيچ اشكالي در بين نيست! ثانيا ، خودت ميگي مثل خواهر برادر نه واقعا. اوال كه من احمق نيستم-

تفاده از همين امتيازم ، متوجه بي قراري هاي تازه ي داداشم شدم و فهميدم هروقت تورو مي بينه مثل مرغ داوود منم كه با اس

 .خب وقتي همه چي رو كنار هم بذاريم به همين نتيجه اي مي رسيم كه من بهت گفتم. پركنده، بال بال ميزنه

 !واقعا كه نابغه اي. اين حرف ها رو جاي ديگه تكرار نكني -

 نيست اون روز نمك آبرود چه الم شنگه اي به پا كرد با اون پسرها؟يادت -

 خب؟-

 .هر كي ديگه جاي تو بود همون جا مي فهميد طرف يك دل نه صد دل عاشقشه! خب كه خب -

 . برو بابا تو هم با اين فرضيه سازي هات-

 .كه تينا چقدر خانم شدهاين سري ، داوود از وقتي تو رو ديده ورد زبونش اين شده . به خدا جدي ميگم-

 مگه قبال آقا بودم؟.. واه-

 ! حرف دلش رو داره غير مستقيم ميگه ديگه! خنگ خدا -

 خب؟.حرفايي رو كه زدي هيچ وقت و هيچ جا تكرار نكن. همين كه گفتم-

 .نياد روزي كه پشيمون بشي و بگي چرا زودتر بهت نگفتم. از من گفتن. چي بگم-
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يعني چه؟ چه خبر بود؟ من هنوز با قضيه ي . اما ذهن من تازه درگير شده بود. خوشبختانه دنيا دست از سر اين ماجرا برداشت

هنوز نمي تونستم تصور كنم كه برخوردهاي اون با من چه معنا و مفهمومي داره، حاال يك ماجراي . مبهم سينا كنار نيومده بودم

داوود؟ اگه حرف هاي دنيا راست باشن چي؟ يعني ممكنه كه داوود توي ذهنش به من فكر ! ي منخدا. ديگه هم از ره رسيده بود

 . مسلم دنيا توي خياالت احمقانه غرق شده. بين من و داوود ارتباط از نوع ديگه اي برقراره. كرده باشه؟نه امكان نداره

حرف هايي كه موقع رسوندن من به . شب  فكرم رو پر كرد اما خيال سينا افتاد توي جونم و تا. زياد به اين مسئله فكر نكردم

 .ترمينال زده بود با دقت به خاطر آوردم و سعي كردم هركدوم رو تحليل كنم و ببينم كه منظورش چي ميتونه باشه

يا بهتره . ادچرا فكر مي كرد من از اون بدم مي. چرا براش مهم بود كه من عضو انجمن شدم اما نمونه كارم رو سر كالس نياوردم

بگم چطور متوجه حس منفي من به خودش شده بود؟ مگه اصال منو مي ديد كه بخواد متوجه حسم بشه؟اصوال چرا بايد براش مهم 

 باشه كه من چه حسي بهش دارم؟

كاش . ممطمئنا هنوز براي من زوده كه درگير اينجور مسائل بشم وگرنه حتما يه جواب خوب براي اين همه سوال داشت. گيج شدم

 وقتي برگردم ببينم مي تونم روي سونيا حساب كنم يا نه ؟ . مي تونستم با كسي در اين مورد حرف بزنم

 "الو "با گفتن. مجبور شدم خودم گوشي رو بردارم. كسي سراغ تلفن نرفت. صداي تلفن منو از گرداب فكر و خيال نجات داد

 .صداي آشنايي گوشم رو پر كرد

 تينا جون خودتي؟-

 واي سيما تويي؟چطوي؟ سوگل خوبه؟خودت خوبي؟... لهب-

 تو چطوري؟ مامان، بابا، بقيه خانواده؟ خوبين همه؟. همه خوبيم. ممنون -

 گوشي رو ميدي بهش؟. واي چقدر دلم براي سوگل تنگ شده. همه خوبيم. مرسي-

 .ما رو پاك فراموش كردي! تو كه رفتي كه رفتي. براي همين زنگ زدم-

 .اگه ميشه گوشي رو بده سوگل. من كه چندبار زنگ زدم بهت. فيهاين چه حر-

از وقتي رفتي ، كار هرروزش اينه كه بياد توي اتاقت و اونقدر بهانه . سينا برده ش بيرون تا هواي تو از سرش بيفته. خونه نيست-

. قراري مي كرد كه منو كالفه كرده بوداين يكي دوروزه اونقدر بي. تو بگيره كه گريه ش بگيره تا يكي پيداش بشه ببردش بيرون
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كي بر ميگردي دختر ؟ دلمون . خيلي هواتو كرده. مخصوصا كه جاي زخم صورتش هم داره گوشت تازه مياره و هي مي خاره 

 . برات يك ذره شده

 . چهاردهم برمي گردم-

 نمي خواي زودتر برگردي؟-

 چي بگم؟ خب چرا شما نميايين شمال؟ -

شده بود ، با سر پرسيد  سيما چي ميگه؟ بادست جلوي دهني گوشي رو گرفتم و آهسته گفتم سوگل بهانه ي منو مامان كه كنجكاو 

از سيما خداحافظي كردم و نتيجه ي حرف هاي . مامان اشاره كرد گوشي رو بدم بهش. سيما هم ميگه زودتر برگردم. مي گيره 

. چهاردهم هم من با اون ها برگردم. ان شمال ، تا سيزده بدر با هم باشيم مامان با سيما اين شد كه قرار شده فردا، دوازدهم بي

البته اين موضوع بهانه . سيما رضايت داد. سيما اول قبول نمي كرد اما وقتي مامان گفت بار من سنگينه و تنهايي از عهده ش بر نميام

وگرنه بار من اونقدرها هم سنگين نبود كه نتونم به  د شمال،اي بود كه سيما ناچار بشه تعارف رو كنار بذاره و با احساس بهتري بيا

قرار شد . به دنيا زنگ زدم و موضوع رو بهش گفتم. از اينكه سوگل رو بعد از دوهفته مي ديدم خوشحال بودم. تنهايي حملش كنم

ت هايي كه قبل از ظهر با هم داشتيم خوشبختانه دنيا به صحب. فردا از صبح بياد خونه ي ما كه موقع رسيدن سيما اين ها اونجا باشه

 .اشاره اي نكرد و من از اين بابت  واقعا احساس رضايت داشتم

من ودنيا هم كمك كرديم و . با اينكه همه جا به تازگي تميز شده بود ، باز هم مامان راضي نبود واز صبح افتاد به تميز كردن خونه

 . اتاقم  تا به جبران ماه هايي كه همديگه رو نمي بينيم با هم حرف بزنيم وقتي باالخره مامان رضايت داد، با هم رفتيم توي

18 

پژوي مشكي سينا هم ! خداي من. من و دنيا از پشت پنجره داشتيم نگاهشون مي كرديم.حدوداي عصر مهمون ها از راه رسيدند

كم مونده بود روي سرم دست . سته بودپشت رل خود سينا نش. نه اشتباه نمي كردم . پشت سر ماشين آقابابك وارد حياط شد

 :صداي دنيا به خودم اومدم. بكشم ببينم شاخي روش سبز شده يا نه

 اون پسر جوونه كيه تينا؟ مگه قرار نبود فقط سيما و آقا بابك و دخترشون بيان؟-

 .نازگل هم همراهشونه ... واي.برادر سيما. آقا سيناست-
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 نازگل ديگه كيه؟-

 .تبرادرزاده ي سيماس-

 يعني دختر همين پسره ست؟-

 .دختر برادر بزرگشه. نه بابا -

 ..خوب براي خودت فاميل پيدا كردي ناقال-

. دنيا نيومد وگفت براي تهيه چاي ميره آشپزخونه. با اينكه از ديدن سينا گيج بودم ، اما تاخير رو جايز ندونستم و به حياط رفتم

با ديدن صورت زخميش اشكم دراومد و همين طور كه . صورتش هنوز تازه بودآخي زخم . سوگل با ديدن من پريد توي بغلم

 :سيما با خنده گفت. سرشو توي بغلم مي فشردم ، اشكام سرازير بودند

 !تو كه اوضاعت وخيم تره. فكر مي كردم سوگل دلش براي تو تنگ شده-

به . نازگل خجول و مظلوم گوشه اي ايستاده بود. با همه احوال پرسي كردم.استقبال از مهمون ها ، با اشك و خنده قاطي شده بود

 :طرفش رفتم و گفتم

 .چقدر از ديدنت خوشحالم. خوش اومدي نازگل جون-

اشون باشه، مامان سوري منو نمي فرستاد اگه اداهاي سوگل نبود كه عمو سينا هم حتما بايد باه.مي بخشي كه بي تعارف اومديم-

 . بيام كه عمو سينا توي ماشين تنها نباشه  و خوابش نبره 

 :مامان به سمت نازگل اومد و بغلش كرد و گفت

 .قدم همه تون روي چشم. بي تعارف يا با تعارف همه خوش اومدين-

وقتي بهش سالم كردم حس كردم نگاهش . و كوتاه داداون هم جوابم.  به سينا سالم مختصري كردم و خوش آمديد كوتاهي گفتم

 . باز هم جاي شكرش باقي بود كه رفتار سرد و تلخ اوليه رو نداشت. معمولي و عادي بود. تاعمق چشم هام نفوذ كرد

سرت نازگل كه كم كم يخش باز شده بود، چند بار از بزرگي خونه و حياط تعريف كرد و چنان با ح. همه به داخل خونه رفتيم

بعد از خوردن چاي سوگل و نازگل رو . دنيا سيني چاي رو آورد و به همه تعارف كرد. حرف مي زد كه باعث خنده ي همه شد

 :وقتي براي بردن آب به آشپزخونه اومدم دنيا منو كشيد كنار و گفت . بردم به اتاق خودم تا لباس عوض كنند 
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 ! ل و خوش تيپناقال نگفته بودي دور وبرت پره از پسراي خوشگ-

 .... !اين روزها همش توي فاز انحرافات اخالقي هستي ها!  دنيا.. واي-

 :خنديد و گفت

 !مي بينم ميگم ديگه. خب چيكار كنم-

 .ديوونه آقا سينا استاد دانشگاهمه-

 !آره ديگه... جدي؟پس همه جوره باهم -

ردمش پيش دختر ها تا كمتر وقت براي اراجيف گفتن داشته دستشو گرفتم و با خودم ب. فرصت نبود حال دنيا رو بيارم سر جاش

البته هردوشون خونگرم . انگار نازگل و دنيا سال هاي سال بود همديگه رو مي شناختند. دخترها خيلي زود با هم اخت شدند. باشه

 .واجتماعي بودند

. دم توي حياط تا باغچه رو بهش نشون بدمتا بزرگترها كمي استراحت كنند و خستگي راه رو از تن بگيرند، من سوگل رو آور

هرچند اول بهار بود و برگها تازه جوونه زده بودند ، اما براي بچه اي كه بهترين جاي بازيش پارك نزديك خونه بود، حياط جاذبه 

 . ي ديگه اي داشت

اما االن . رگوش نگه مي داشتيمتوي حياط از مدتها پيش كه من و تيام نوجوون بوديم قفسي وجود داشت كه اون موقع ها توش خ

سوگل ناباورانه به حرف . براي سوگل از خرگوشهايي كه در سالهاي دور توي اين قفس زندگي مي كردمد حرف مي زدم. خالي بود

 .هام گوش مي داد

 .آخه من خرگوش ها رو توي باغ وحش ديدم . مگه ميشه توي خونه هم خرگوش نگه داشت-

 دوست داري ببيني شون؟. ي برمت خونه ي دوستم كه توي حياطشون اردك و مرغ هم دارنداگه وقت شد م. آره عزيزم-

 . بيا االن بريم. آره. آره-

وارد خونه كه شدم مامان گفت سيما . اصرارهاي سوگل باعث شد به داخل برم تا به سيما بگم كه دارم سوگل رو مي برم بيرون

مي خواست قضيه رو به مامان بگم ، كه سينا رو در . گل رو بدون خبر مي برم يا نهنميدونستم كار درستي مي كنم كه سو. خوابيده

حداقل يكي از افراد خانواده خبر داشته باشه بهتره تا . از خدا خواسته ماجرا رو بهش گفتم. حال خارج شدن از دستشويي ديدم
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خنديدم و گفتم كه دو كوچه باالتره و راه دوري .برسونه سينا مخالفتي نكرد و گفت اگه راه دوره ما رو. اينكه هيچ كدومشون ندونه

 . نيست

مريم كه از دوره ي راهنمايي با . گاهي از ترس و گاهي از ذوق جيغ مي كشيد. نازگل از ديدن مرغ و اردك به هيجان اومده بود 

سوگل داد كه مال خودش  مامان مريم موقع برگشتن يك جوجه اردك به. هم دوست بوديم از جيغ هاي شاد سوگل مي خنديد

جوجه اردك توي يك جعبه ي كفش هي وول مي خورد . بهش سفارش كرد كه آب و دونه شو سر وقت بده و مواظبش باشه. باشه

 .و با هر تكونش سوگل سرخوشانه  جيغ مي زد

 :سيما با ديدن منو سوگل لبخندي زد و گفت

 .، اصال باهات مي فرستادمش شمال  اگه مي دونستم ديدن تو اينقدر روحيه شو بهتر مي كنه-

 :نازگل هم اومد كنارمون و گفت

طفلي . مي گفت بايد تينا بياد. نميگذاشت كسي دست به پانسمانش بزنه تا عوضش كنن. تينا جون، نميدوني چي به روزمون آورد-

بعضي وقت ها از دستش مي زد  عمه سيما. عمو سينا چقدر بهش وعده ي الكي داد كه بعد از تعويض پانسمان مياردش پيش تو

 .زير گريه

 . نمي تونستم تحمل كنم. آخه بچه م درد مي كشيد نازگل جون-

 :مامان كه از قبل توسط من از ماجراي چهارشنبه سوري مطلع شده بود گفت

 .خدارو هزار مرتبه شكر. بازم جاي شكرش باقيه كه بخير گذشت-

 :صداي آقا بابك رو شنيد كه گفت

وگرنه ما . سينا هم شاهده كه روحيه قوي و مديريت تينا چقدر كمكمون كرد. البته تينا جان هم كمك زيادي به همه مون كردن -

 .كه هر كدوم يه گوشه زاري مي كرديم

 :دنيا پرسيد

 ...!جريان چيه؟ تينا حسابي روي بورسي ها-

از من يك قهرمان ساخت و تحويل دنيا . رستان رو تعريف كردنازگل با آب و تاب ماجراي زخمي شدن سوگل و رفتن ما به بيما
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 :با چشم هاي گشاد شده گفت. دنيا با تعجبي نمايشي به من نگاه مي كرد.داد

 ! آره؟نمي دونستم فلورانس نايتينگل هم هستي بابا-

طفلي نمي دونست سينا با همه ي . هانگار مي خواست تائيد حرف هاشو از اون بگير. جالب بود كه نگاه دنيا مدام به سمت سينا بود

 . موجودات عالم فرق داره

البته مامان بيشتر كارهاي . سيما و نازگل هم عليرغم مخالفت مامان با ما اومدند. براي تهيه مقدمات شام به آشپزخونه رفتيم

ا تهيه ي ساالد  رو به عهده گرفت و دني. فقط دم گذاشتن برنج و درست كردن ساالد مونده بود. مقدماتي رو از عصر انجام داده بود

سيما و نازگل . شدم  من مامور جمع آوري سيخ كباب و بادبزن و وسايل خرده ريزه اي كه براي فردا ، سيزده بدر، الزم داشتيم ،

 . هم ظرف هاي مورد نياز رو دستمال مي كشيدند

بارها پيش . از رفتن به اونجا وحشت داشتم. ط واقع شده بودانباري توي حيا. براي آوردن سيخ كباب و زغال بايد مي رفتم انباري 

در حالت عادي هيچ وقت پامو به اونجا نمي .  اومده بود كه تيام مارمولك به دست از اونجا بيرون اومده بود و منو مي ترسوند

موضوع رو ميدونست نگاه ترحم  دنيا كه. گذاشتم اما مامان جلوي سيما اين ها اين كار رو بهم سپرده بود و نمي شد كاريش كرد

موقع رد شدن از هال به .چاره اي نبود . "اگه خودم هم نمي ترسيدم حتما به جات مي رفتم": انگيزي بهم كرد كه معنيش اين بود 

م بيرون اينجوري مي خواستم بابا رو بكشون. البته المپ سوخته اي در كارنبود. بابا گفتم بياد توي انباري المپ سوخته رو عوض كنه

واي خدا با اون . با شنيدن صداي سينا كه به بابا گفت شما بنشينيد من ميرم ، چيزي نمونده بود سكته كنم. و خودمو نجات بدم

سابقه ي دروغ گفتن كه پيشش داشتم حتما االن با فهميدن اينكه المپ نسوخته ، حسابي آبروم مي رفت و تا ابد در ذهن سينا به 

به انباري كه رسيدم كليد . سوگل  هم با ما همراه شد . همه چيز رو سپردم به خدا . غ گو شناخته مي شدمعنوان يك موجود درو

 .سينا گفت المپ رو بهش بدم! المپ روشن نشد. خدايا عاشقتم. برق رو زدم

 كدوم المپ؟-

 مگه المپ جديد با خودتون نياوردين؟-

 .تازه يادم افتاد چه دروغي گفتم و چه كاري كردم

 .االن ميرم ميارم. نه ، راستش يادم رفت-



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٩

 .اجازه بدين يك امتحان بكنم. صبر كنيد شايد نسوخته باشه-

ديگه غلط مي كنم دروغ . ازت ممنونم كه آبرومو نبردي! واي خدا.سينا المپ رو كمي چرخوند و نور المپ همه جا رو روشن كرد

 .حتي مصلحت آميز. بگم

سينا خواست خودش بره باال كه با . تا سيخ كباب و منقل و زغال رو از روي خرت و پرت ها بردارم بايد از چهارپايه باال مي رفتم

باال كه رفتم بدون اينكه . اگه مي دونستم قراره چه اتفاقي بيفته چهارپايه رو دودسنتي تقديمش مي كردم.حماقت تمام مانع شدم

 . ي نزدممن خنگ هم حرف. ازش بخوام اومد چهارپايه رو نگه داشت 

اول زغال ها رو برداشتم و دادم به سينا كه بگذاره . پاكت زغال هم با فاصله روي يك جعبه بود. سيخ ها داخل منقل قرار داشت 

منقل رو دودستي برداشتم كه يك وقت سيخ ها از توش نريزه روي سرو صورت سينا ، اما همينكه . بعد سراغ منقل رفتم.پايين

گرفت دو تا ماومولك چاق و چله رو توش ديدم ، اول صداي جيغ بنفش خودمو شنيدم و بعد بدون اينكه منقل جلوي صورتم قرار 

كه اي كاش روي زمين مي افتادم . با اينكار،تعادلم بهم خورد وافتادم پايين. به چيزي فكر كنم، منقل رو پرت كردم به طرف پايين

خنده و دلهره با هم توي صورت سينا دويده . ست هاي سينا بودماما وقتي به خودم اومدم توي د.و جفت پاهام مي شكست

 .سوگل هم با تعجب به من نگاه مي كرد.بود

 چي شد دختر؟-

 .منو بذارين پايين. ببخشيد-

 :بعد بدون توجه به معذب بودنم ، خيلي راحت پرسيد . سرشو تكون داد و بالفاصله حلقه دست هاشو از دورم باز كرد

 وري جيغ كشيدي؟چي ديدي كه اينج-

 .توي منقل دو تا مارمولك گنده بود. مارمولك-

 .سوگل هم جرات پيدا كرد و ريز ريز خنديد. خنديد

 تو كه از خون و زخم نمي ترسي چطور از دوتا مارمولك فسقلي مي ترسي؟-

ود كه سينا ديگه فعل هاي جمله هاشو با اينكه به شدت ترسيده بودم و از اتفاقي كه بين مون افتاده بود شرم زده بودم، اما حواسم ب

 .جمع نمي بنده و صميمي و خودموني داره باهام حرف مي زنه
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 .من خيلي از مارمولك و سوسك و اينجور جك و جونور ها مي ترسم-

 .اصال بهت نمياد! عجيبه-

اما .رو براي كسي تعريف نكنهسوگل رو كشيدم يه گوشه و آروم بهش گفتم كه ماجراي امشب  به جاي اينكه جواب سينا رو بدم ،

 :سينا اومد جلو و گفت. حريفش نمي شدم.سوگل چونه مي زد كه فقط براي مامان سيما تعريف كنه

دايي جون، دلت مي خواد تينا جون بازم گريه كنه؟ يادت نيست اون دفعه كه براي بقيه تعريف كردي تينا چشماشو بسته بود ، -

 چقدر گريه كرد؟ مگه دوستش نداري؟

بله؟مثال مي خواد اوضاع رو درست كنه؟اين حرفا چيه كه داره جلوي روي من به بچه مگه؟ پس از همه چيز خبر داره؟حرف هاي 

به سينا چپ چپ نگاه كردم و با حرص ! انگار اونطورها هم كه نشون ميده  سربه زير و گوشه گير نيست! نويد وگريه زاري من

 :گفتم

 .مي بخشيد، من همش براي شما اسباب زحمت و دردسر ميشم-

 . به جاش تجربه م زياد ميشه. خواهش ميكنم-

در حالي كه از گستاخيش به خشم اومده بودم ، به سرعت سيخ ها رو از روي زمين جمع كردم و با پاكت زغال روي منقل گذاشتم 

 . سوگل توي حياط موندندپشت سرم سينا در انباري روو بست و با . و اومدم بيرون

19 

توي راه ازم . با بابا رفتم كه برسونيمش. دنيا شب خونه مون نموند و اصرار داشت كه چيزهايي الزم داره كه بايد از خونه برداره

 :پرسيد 

 خب از استاد چه خبر؟-

 .نكنه سوگل دهن باز كرده. نكنه بويي از ماجرا برده. دلم ريخت پايين

 چه خبري؟-

 .اصال به آدم محل نميده. چقدر غد و مغروره! هرچي-

 .خيالم راحت شد
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 . كال همين جوريه.آره -

 . با اين تيپ و قيافه ، چه اخالقي داره. حيف-

 مگه مرد تو دنيا قحطه؟.حاال تو به اون چيكار داري-

دنيا بفهمه تا حاال دو بار توي بغل  با خودم فكر كردم اگه.تا برسيم خونه ي عمو، دنيا مدام در مورد رفتار خشك سينا حرف مي زد

 .سينا افتادم با خودش چي فكر مي كنه

همه صبح زود بيدار شديم و وسايل رو پشت ماشين چيديم و به سمت منزل عمو .  نازگل و سوگل ، شب توي اتاق من خوابيدند

اما با اتفاقي كه ديشب افتاد ومخصوصا . اونهانازگل از من خواست برم پيش . ماماني و بابايي رو هم سر راه برداشتيم. جليل رفتيم

 . سوگل خيلي خوشحال بود . چيزي كه از سينا شنيدم ، بهونه آوردم و سوار ماشين سيما اينا شدم

مي دونستيم تا يكي دو ساعت . چهار تا ماشين پشت سرهم حركت كردند تا هرچه زودتر به يك جاي دنج توي جنگل برسيم

از قبل . داوود پشت رل نشسته بود و جلوتر ازهمه مي روند. شلوغ ميشه كه جاي سوزن انداختن هم نيستديگه ، همه جا اونقدر 

بعد از يكساعت رانندگي توي . بقيه هم پشت سرش حركت مي كردن. گفته بود جاي دنجي رو بلده و ما رو به همون جا مي بره

يك تكه ي  زمين بزرگ و هموار طوري توسط درخت ها . وتي بودواقعا جاي دنج و خل. جنگل،باالخره به محل مورد نظر رسيديم

زيرانداز ها رو پهن كرديم و وسايل رو پايين . محصور شده بود كه از بيرون به نظر نمي اومد فضايي براي نشستن داشته باشه

داوود چاي شون رو بردند روي تنه سينا و . مامان و زن عمو، چاي و صبحونه رو آماده كردند و  من و دنيا پذيرايي كرديم. گذاشتيم

 .خوب با هم جور شده بودند. ي بريده ي يك درخت بخورند 

دنيا از . ما جوونتر ها به پيشنهاد داوود  رفتيم گشتي اطراف جنگل بزنيم  بعد از صبحونه ، چون هنوز فاصله ي زيادي تا ناهار بود ،

 .استاد صدا مي زنه اوود سينا رو به شوخي ،قبل آمار سينا رو به داوود داده بود و مي شنيدم كه د

 :در يك فرصت مناسب كه بقيه جلوتر از ما افتادند ، سينا بهم گفت

 داشتيم؟داري چي رو تالفي مي كني؟-

اينو : داوود ، سينا چونه شو به طرف صدا انداخت و گفت  "استاد جون كجا موندي"باصداي . با تعجب و پرسش نگاهش كردم

در حالي كه .روم نمي شد بهش نگاه كنم اما بايد حرفمو مي زدم. فكر مي كرد من به داوود گفتم سينا استادمه!  داخ.. واي. ميگم



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٢

 : سرم مثل مجرم ها ،پايين بود گفتم 

اگه ناراحت ميشين ازش مي خوام ديگه شما رو اينجوري صدا . شايد اون بهش گفته. امادنيا مي دونه. من به داوود چيزي نگفتم-

 . هنكن

ثانيا اگه اينجوري دلت . اوال وقتي مي خواي با كسي حرف بزني توي صورتش نگاه كن تا طرف متوجه نشه چقدر ازش متنفري-

 ...ثالثا. حداقل تو دلت خنك ميشه . صدام كنه "استاد"مهم نيست ، بذار  آروم ميشه ،

اين موجود چرا فكر مي كنه من ازش بدم  داي من،خ. منتظر ادامه ي حرفش بودم كه ديدم به تندي به سمت صداي داوود رفت

دنيا و نازگل هي با . فكرم حسابي درگير حرف هاي سينا شده بود! اونم حاال كه چپ ميرم ، راست ميرم هي مي خورم بهش. مياد

داشونو مي ص. از مد لباس و كيف و كفش بگير تا خواننده هاي و آهنگ هاي جديد. هم در مورد چيزاي مختلف وراجي مي كردن

چند بار بهم غر زدند و وقتي ديدند اصال توي باغ . شنيدم اما  فكرم جاي ديگه اي بود و نمي تونستم توي بحثشون شركت كنم

 . نيستم ، دست از سرم برداشتند

ي جنگلي كوه سرسبزي كه با درخت ها. داوود ما رو برد به جايي كه با همه ي حواس پرتيم ، از زيبايي اونجا به حيرت اومدم

پاي كوه . از الي سنگ هاي كوه و درخت ها ، رود باريكي جاري بود كه به زمين سنگي پاي كوه مي ريخت. پوشيده شده بود

اطراف چشمه هم صخره هاي كوچك و . چشمه اي طبيعي درست شده بود و دور تادور چشمه علف هاي خودرو  روييده بودند

 . ها به عنوان جايي براي نشستن استفاده كردبزرگ  به چشم مي خورد كه مي شد از اون 

 .چقدر اينجا قشنگه-

 داوود اينجا رو از كجا بلدي؟-

 ناقال تا حاال با كيا اينجا اومدي؟-

 :بي اختيار گفتم . دنيا پشت سر هم حرف مي زد

 .انگار اينجا يه تكه از بهشته-

 .خود بهشته-

داوود توضيح داد . لبخند كمرنگي توي صورتش بود كه به سرعت محو شد. ناخودآگاه بهش نگاه كردم. صداي سينا گوشمو پركرد
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كه هميشه با دوست هاش مي اومدن اينجا و به هم قول دادند كه فقط به اعضاي خانواده هاشون اينجا رو لو بدن كه زيبايي بكر و 

 .طبيعي محل از بين نره

از ما هم خواست هربار با ژست و حالت هاي مختلف كنار . ربين ديجيتالش رو درآورد و از مناظر اطراف عكس گرفتنازگل دو

داوود و سينا  هم چند عكس با . در عكس هاس دسته جمعي، دو سه بار من و سينا كنار هم ايستاديم. هم بايستيم تا عكس بگيره

 .اش گرفتمبا اصرار داوود من هم يك عكس باه. هم گرفتند

 .بياييد اسم اينجا رو بذاريم بهشت-

عمو ، بابا  و آقا بابك . از بهشت برگشتيم  كه به ناهار برسيم. نزديك ظهر بود.بقيه هم قبول كردند. نازگل اين پيشنهاد رو داد

كردن رو به عهده گرفتند داوود و سينا مسئوليت كباب . منقل رو آماده كرده بودند و سيما و زن عمو جوجه ها رو سيخ مي كشيدند

. در كل روز بسيار خوبي داشتيم. مامان پلو رو كشيد و ناهار در يك جو صميمانه و شاد صرف شد. و ما دخترها هم سفره رو چيديم

 .خوشحالي توي صورت همه موج مي زد

تم تا اينطوري بهش بفهمونم كه موقع برگشتن به پيشنهاد دوباره ي نازگل جواب مثبت دادم و همراه دنيا ،توي ماشين سينا نشس

 . به نگاه هاي دلخور و چپ چپ داوود هم اهميتي ندادم. ازش بدم نمياد

چون قرار بود صبح زود راه بيفتيم كه به . قبل از رسيدن به خونه ، جلوي منزل عمو  و  منزل ماماني ، باهاشون خداحافظي كردم

 .وسايلم رو قبال جمع و جور كرده بودم. مامان كمك كردمتوي خونه هم فقط دوش گرفتم و به . ترافيك نخوريم

20 

همراهي با سيما و بقيه باعث شده بود . بعد از صرف صبحونه ، از زير قرآن مامان رد شديم و راه افتاديم. صبح زود بيدار شديم 

پتوي . افت كوتاهي خوابش گرفتسوگل كنارم  نشسته بود و بعد از طي مس. برخالف احساسي كه قبال داشتم ، زياد دلتنگي نكنم

 .نازكش رو روش كشيدم و گوش به صداي آهنگي سپردم كه از پخش ماشين آقا بابك ، به گوش مي رسيد

قبل از ظهر جايي ايستاديم كه چيزي بخوريم و آقا بابك و سينا كه پشت . مامان براي توي راهمون ناهار و خوراكي گذاشته بود

سوگل اصرار داشت . كمتر از دو ساعت بعد هم ناهار خورديم.كلوچه و چاي خورديم و راه افتاديم. فرمون بودند استراحتي بكنند

هرچي نازگل قول مي داد كه مواظب سوگل هست . معتقد بود حواس سينا رو پرت مي كنه . اما سيما اجازه نمي داد  بره پيش سينا ،
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مخالفتي نكردم و با سوگل . ن با سوگل برم توي ماشين ، اين اجازه رو ميدهتا اينكه سيما گفت  اگه م. باز هم سيما زيربار نمي رفت

با اين . از كارهاش خنده م گرفته بود. سينا ناشيانه آينه رو تنظيم كرد روي صورتم تا نشستم ،. روي صندلي پشت نشستيم

ين حس بهم دست مي داد كه انگار بيشتر ا. كارهاش چي مي خواست بگه؟ نميخواستم خودمو اميدوار كنم كه براش مهم هستم

توي آينه بهش خيره شدم و لبخند پهني زدم و سريع جاي خودم رو با سوگل عوض . مي خواد منو به يك بازي رو كم كني بكشونه

 .از پشت سر ديدم كه سينا سرشو چند بار تكون داد. دلم قيلي ويلي مي رفت از اينكه حالشو گرفته بودم. كردم

فهرست كاملي از عاليق و عادت هاي دنيا رو از زير زبونم كشيد . از دنيا خيلي خوشش اومده بود. حرف مي زد نازگل از هر دري

 :بيرون تا باالخره خسته شد و بهم گفت

 جاتو با من عوض ميكني برم پشت بخوابم؟. تينا جون خيلي خوابم مياد-

 :سينا گفت 

 آره؟. مثال تو رو فرستادن كه من چرتم نگيره -

تو رو خدا نگهدار تينا بياد جلو من برم .امروزم كه از كله ي سحر بيدارم. ديروز كه همش سرپا بودم. مو، جون خودم خوابم ميادع-

 .ببين چشماي سوگل هم خواب آلوده. با سوگل دراز مي كشيم مي خوابيم . عقب

سينا نگه داشت و من . نمي دونم: صورتم جواب دادمسينا از توي آينه با سر پرسيد قبول مي كنم؟ شونه باال انداختم و با حركت 

ناز گل  و . آقا بابك كه پشت سرمون بود جلوتر نگه داشت اما سينا عالمت داد كه چيز مهمي نيست و حركت كردند. اومدم جلو

 . سوگل كنار هم دراز كشيدند و بالفاصله غرق خواب شدند

با راهنمايي خودش . ي كردم به چيزهاي ديگه فكر كنم كه سينا ازم چاي خواستسع. از اينكه با سينا تنها شدم خيلي راحت نبودم 

زياد اهل . گفت براي خودمم هم بريزم . ليواني از داشبورد بيرون آوردم و از فالسك كوچكي كه جلوي پام بود براش چاي ريختم

 . گفتم نمي خورم. چاي نبودم

 .ه با توستاز حاال مسئوليت جون بقي. بخور كه خوابت نگيره-

 چرا من؟-

 .چون خوابيدن من جون همه رو به خطر ميندازه. براي اينكه نذاري من بخوابم-
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 .من نمي تونم اين مسئوليت سنگينو قبول كنم. اما تامين جون همه مون به عهده ي خودتون. نگران نباشيد من خوابم نمياد-

 .واقعا؟ هر چي نباشه من يك بار جونتو نجات دادم-

 . د ماجراي انباري افتادم و از دست سينا حرص خوردم كه چه قدر ماهرانه حالمو مي گيرهفورا يا

 . من اونقدر ها هم دست و پا چلفتي نيستم . متاسفم -

 :بعد از چند دقيقه سكوت دوباره صداش توي ماشين پيچيد. سينا حرفي نزد

 .توي اين دو هفته ، سوگل خيلي برات دلتنگي مي كرد-

 . راش تنگ شده بودمنم دلم ب-

 دوستش دارين؟-

 . كال بچه ها رو خيلي دوست دارم. مسلمه-

 .اونا هم برات دلتنگ شده بودن! بقيه هم همين طور-

 :با بدجنسي پرسيدم

 همه؟-

 منظورت شخص خاصيه؟-

 !شايد-

 .خب بگو كي تا فكر كنم و جواب بدم-

 اين چه بازي احمقانه اي بود كه داشتم بهش تن مي دادم؟ . حرفي نزدم

 .حاال كه برمي گردي تهران مطمئنم كه اينجا هم دل هاي زيادي برات تنگ ميشه-

 .دل منم براشون  تنگ ميشه-

 .مخصوصا بعضي دل ها بيشتر تنگ ميشه -

 شخص خاصي رو مي گين؟ -

 . سوال خودمو از خودم نپرس-



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٦

كم كم به تهران نزديك مي شديم و صداي بوق هاي ممتد ماشين هاي عبوري، بچه ها رو بيدار . آتش بس اعالم شد خنديديم و

داشتم به آهنگي كه پخش مي شد گوش مي كردم كه نفهميدم . سوگل اومد جلو روي پاي من نشست و دوباره خوابش برد . كرد

ناز گل توي ماشين نبود و سوگل همچنان روي پام . ه سيما اينها هستيمچشم هامو كه باز كردم ديدم نزديك خون. كي خوابم برد

 . خواب بود

 نازگل كجاست؟-

 .رسوندمش خونه -

 .اينجوري شما هم به زحمت نمي افتادين. چرا منو بيدار نكردين كه برم توي ماشين آقا بابك-

 :چند لحظه سكوت كرد و با صدايي گرفته پرسيد

 ياد؟چرا اينقدر از من بدت م -

 .منگ و گيج نگاهش كردم. هنوز گيجي خواب از سرم نپريده بود. جا خوردم

 چرا چنين تصوري از من داريد؟.شما هروقت به من مي رسيد همينو بهم مي گيد-

با وجود اينكه من ديگه رسمي نيستم اما تو اصرار داري كه رسمي صحبت . همين رسمي حرف زدنت يك دليلشه . خودت بگو-

 .كني

 .شما استاد من هستين آخه-

 .اما قبل از اينكه استادت بشم منو ميشناختي-

 خب حاال اگه رسمي حرف نزنم قبول مي كنين  كه ازتون بدم نمياد؟-

 .نه فقط اين نيست. بازم كه رسمي گفتي-

 پس چي؟-

 .يادته؟ ديروزو ميگم. نمي خواستي سوار ماشين من بشي-

 .با شما اومدم موقع برگشتن كه. خب دليل خاصي نداشت-

 . اما مي خوام بهت بگم كه دوست ندارم تصوير بدي از من توي ذهن كسي باشه. باشه-
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 !باور كنين نيست -

 مطمئن باشم؟-

 .رسيده بوديم. ماشين رو نگه داشت . سرمو به نشانه ي مثبت تكون دادم

. سينا ماشينش رو توي خيابون پارك كرد و اومد كمك ما. سيما و آقا بابك توي پاركينگ مشغول خالي كردن وسيله ها بودند

بنابراين من، سينا و سوگل . ظرفيت آسانسور بيشتر از چهار نفر نبود . هركدوم يه تكه رو گرفتيم و به طرف آسانسور رفتيم

 . وقتي ما رفتيم داخل از جلوي در خداحافظي كرد و رفت.از كرد سينا با كليدش در رو ب. زودتر رفتيم

21 

سونيا خبر خاصي .تا بيدار شدم قبل از صبحونه به بچه ها اس ام اس زدم ببينم اوضاع چطوره. شروع كالس هام از دو روز بعد بود

 .نداشت ، فاطمه برگشته بود، شيوا هم كه از هفته دوم تهران بود

شيوا تغيير اساسي توي صورتش داده بود و كامال تبديل به تازه عروس ناز . عطيالت هر چهار تامون با هم بوديماولين روز بعد از ت

 . سونيا سربه سرش مي گذاشت بهش مي گفت بيا بريم يه گوشه برام تعريف كن چه خبرهايي بوده . شده بود

تصميم گرفتم بدون توجه به . طور هم برگردونده بودفاطمه اما نگراني هاشو همونطور كه با خودش برده بود جنوب ، همون

 . نصيحت سونيا در اولين فرصت با فاطمه صحبت كنم شايد چيزي دستگيرم بشه

اون  طفلي ها هم كه هرسال همين . روز اول هنوز توي حال و هواي تعطيالت بوديم و زياد دل به حرف هاي اساتيد نميداديم

 .زيرسبيلي رد مي كردند و چيزي نمي گفتندتجربه رو داشتن ، بي حالي ما رو 

با خوشحالي وصف ناپذيري، اونو خوندم و شرايط شعرهايي كه . روز بعد روي تابلوي اعالنات، فرم فراخوان مسابقه شعر رو ديدم

خواني خوشبختانه تعدادي از شعرهام با ويژگي هاي مورد نظر مسابقه هم. در مسابقه شركت داده مي شدند رو يادداشت كردم

 . داشت و الزم نبود شعر جديد بگم

. فردا با در دست داشتم پرينتي كه حاوي چهارتا از شعرهام بود به دفتر انجمن رفتم و اون ها رو به خانم معصومي تحويل دادم

 .موقع برگشتن با سينا رودر رو شدم

 اومدي توي مسابقه ي شعر شركت كني؟-
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 .بله-

 .اميدوارم موفق بشي-

 !ستادممنون ، ا-

وقتي نگاه خيره ي منو به پشت سرش ديد ، متوجه چند تا از بچه هاي كالس . خشم زودگذري رو توي چهره ي سينا ديدم

 .صداش كردم "استاد"خدا كنه درك كرده باشه چرا . خودمون شد كه به طرف ما مي اومدند

 . زود خداحافظي كردم و رفتم

شب قبل خونه ي سوري خانم ديده بود اما باز هم براي ديدنش اشتياق خاصي  هرچند سينا رو.موعدكالس فارسي از راه رسيد

 . داشتم

به بهانه ي تعويض لباس با نازگل ، به اتاق . شب قبل براي دادن سوغاتي شمال ، همراه سيما و آقا بابك به منزل سوري خانم رفتيم

وقتي قاب رو روي ديوار باالي تختش ديدم چيز . دم مطلع بشماين بهانه اي بود كه از سرنوشت هديه اي كه به سينا دا.سينا رفتم

تا زماني كه خواب به چشم هام راه پيدا كرد اين انرژي همراهم بود .غريبي زير پوستم دويد و انرژي زايدالوصفي بهم تزريق كرد 

ي تونست اون قاب رو بدون وگرنه م. به خودم دلخوشي دادم كه من هم براي سينا مهم هستم . و احساس سبكي خاصي مي كردم

 .هيچ توجهي ،كنار بگذاره

بعد از احوالپرسي و تبريك عيد بين استاد و بچه ها، پوشه اي رو كه روي ميز . با ورود سينا به كالس ، همه به احترامش بلند شديم

 .گذاشته بودم برداشتم و به طرفش رفتم

 .ان پروژه ي آخر ترم پذيرفته بشهاميدوارم به عنو. استاد، اين چند نمونه از شعرهاي منه-

 . يك شاعر ديگه كشف شد! به به -

 .پوشه رو ازم گرفت و گفت كارهامو ميخونه و نظرش رو جلسه ي بعد ميگه

شماره . با احتياط توي همون جيب گوشي رو كنترل كردم. كالس رو به اتمام بود كه ويبره ي گوشيم جيب مانتومو لرزوند 

باز هم قطع . اما دوباره زنگ خورد. تماس رو قطع كردم. نمي خواستم سركالس مضحكه ي سينا بشم. ان بودناآشنايي از داخل تهر

در همين حين كالس هم تموم شد و . چند بار الو الو گفتم .صداي گريه ظريفي توي گوشم پيچيد. ناچار از كالس خارج شدم. كردم
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 .بچه ها از كالس خارج مي شدند

 :صداي ضعيفي اومد

 .الم تينا جون ، ناز گلمس-

سوگل؟سوري خانم؟نمي تونستم حتي به كسي يا .نكنه براي كسي اتفاقي افتاده بود. ترس برم داشت.باز هم صداي گريه شنيدم

 :با نگراني پرسيدم . چيزي فكر كنم

 نازگل چي شده؟-

 .صدايي جز گريه نمي اومد

 .براي كسي اتفاقي افتاده؟تورو خدا حرف بزن! تورو خدا حرف بزن نازگل-

 .نميدونم: سونيا كيفم رو با خودش آورده بود و با اشاره مي پرسيد چي شده؟ با سر جواب دادم 

هم جز گريه با بغض صداش كردم اما باز . گريه م گرفته بود. از نگراني داشتم مي مردم.دوباره ناز گل رو با التماس صدا زدم

با ديدن من با نگراني اومد طرفم و بدون توجه به . سينا رو ديدم كه از كالس خارج شد. من هم زدم زير گريه. صدايي نمي اومد

 :حضور سونيا ، پرسيد

 تينا چي شده؟ چرا گريه مي كني؟-

 . نمي دونم چي شده. نههمش داره گريه مي ك. نازگل از يك شماره ناآشنا زنگ زده اما حرف نمي زنه. نمي دونم-

 :گوشي رو به طرفش گرفتم و گفتم. پرسيد چه شماره اي. گريه م شديدتر شد

 .االن پشت خطه-

. با گوشي خودش مشغول شماره گرفتن شد. چند بار الو الو كرد و وقتي جوابي نشنيد، گوشي منو پس داد وگفت تماس قطع شده 

ا و منزل برادرش هم تماس گرفت و وقتي مطمئن شد همه سالم هستند، با شماره با سيم. متوجه شدم با سوري خانم حرف ميزنه 

من با كجا تماس گرفتم؟ نميدونم چي جواب شنيد كه با :با برقرار شدن تماس پرسيد. حك شده روي گوشي من تماس گرفت

 :سونيا با ديدن اين حركت سينا گفت. فاصله از ما ايستاد و شروع به حرف زدن كرد

 .من برم بهتره. م موضوع خانوادگي و خصوصي باشهفكر كن-
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چهره اش به شدت عصباني و خشمگين . تماس قطع شده بود. نزديك سينا رفتم و پرسشگر نگاهش كردم. خداحافظي كرد و رفت

 :پرسيدم.بود

 .اونجا كجا بود؟ چي شده؟ براي نازگل اتفاقي افتاده؟ تو رو خدا بگو دارم از نگراني مي ميرم-

 .توي راه بهت ميگم. بريم بيا -

به سرعت ماشين رو حركت داد و وارد . بي اختيار دنبال سينا توي راهروها و حياط راه افتادم تا به محل پارك ماشينش رسيديم

 :ادب و مالحظه رو كنار گذاشتم و گفتم. هنوز حرفي نزده بود. خيابون شديم

 ؟چي شده؟ كجا داريم ميريم. سينا تو رو خدا حرف بزن-

 :طور عجيبي نگاهم كرد و بعد از چند لحظه گفت

 .دختره احمق، توي كالنتري تجريشه-

 كالنتري؟ چرا؟ تصادف كرده؟-

 .معلوم نيست چه غلطي مي كردند.با چند تا دختر پسر عالف توي كوه گرفتنشون. نه-

 ي تونه داشته باشه؟يعني چه؟نازگل با سن كمي كه داشت چه ارتباطي با اينجور آدم ها م. مغزم سوت كشيد

 .اون اهل اينجور كارها نبود

 .اشتباه نمي كني؟ شايد كس ديگه اي باشه-

من با يكي از پرسنل كالنتري حرف زدم و اين . اون باهات تماس گرفته اما نتونسته حرف بزنه و قطع كرده. خود نازگله.نه-

 .اگه نمي خواي مجبور نيستي باهام بياي. اگفت براي فهميدن جزييات بيشتر بايد برم اونج. اطالعاتو بهم داد

 .بايد بفهمم چي شده. نه ميام-

اتاق افسر نگهبان . سينا از نگهبان جلوي در چيزي پرسيد و بعد با هم وارد شديم.بيشتر از يكساعت طول كشيد تا برسيم تجريش

ه ش اونو ستوان يكم محمود قوامي معرفي مي آقايي كه اسم درج شده روي سين. رو پيدا كرديم و منتظر شديم اجازه ي ورود بده

بعد از اينكه خودمون رومعرفي كرديم، برامون توضيح داد كه هفت دختر و پسر كه ناز گل هم . كردپشت ميز نشسته بود

بعضي . جزوشون بوده رو به علت حركات جلف و نامتعارف ،ايجاد مزاحمت و بر هم زدن نظم عمومي توي دربند ، دستگير كردند
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سرو صدا و حركات . اشون قرص روان گردان  همراه داشتند و به اقرار خودشون قصد داشتن يك جاي خلوت ، مصرف كننده

 . جلف اون ها باعث شده  چند نفر به نيروي انتظامي اطالع بدن و دستگير بشن

 :صداي نگران سينا توي اتاق پيچيد

 برادرزاده ي من هم چيزي همراهش بوده؟-

از چهار دختري كه توي گروه بودند، ظاهرا برادرزادي شما و يك دختر ديگه ، براي اولين بار با اين گروه همراه . نه خوشبختانه-

الزمه كه شما و خانواده ش نظارت بيشتري روي رفت و آمد بچه هاي نوجوونتون داشته . شدند و به نوعي فريب خورده هستند

 .باشيد

ابقه قبلي نداره  مي تونيم با يك تعهد با خودمون ببريمش ، اما در صورت تكرار آقاي قوامي توضيح داد كه چون نازگل س

 . دو ساعتي طول كشيد تا كارهاي اداري انجام شد و تونستيم نازگل رو ببينيم. سختگيري هاي بيشتري اعمال ميشه

. زگل از شدت خجالت سرشو باال نياورد طفلي نا. يك خانم كه از پرسنل همون كالنتري بود، نازگل رو آورد به اتاق افسر نگهبان

سينا از عصبانيت گوشه ي لبش رو مي جويد و خشمگين به نازگل خيره . ضعيفي از گلوش خارج شدو زد زير گريه "سالم"صداي 

 . شده بود

 .به طرفش رفتم و بغلش كردم 

 تو اينجا چه كار مي كني؟ !ناز گل-

 :با هق هق گفت

 .ببخشيد-

توي حياط دوباره گريه نازگل شدت گرفت و سينا ناگهان برگشت به طرفش و . بعد از خداحافظي با آقاي قوامي اومديم بيرون

 :ناليدم . ناباورانه بهش نگاه كردم . صداي سيلي گوشمو پر كرد

 !! سينا-

ي نكني كه مجبور شي از اينجا سر در اينو زدم كه هيچ وقت، هيچ وقت ، هيچ وقت يادت نره شخصيتت رو به بازي بگيري و كار-

 . بياري
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 :ناز گل رو دلداري دادم وگفتم. نايستاد و به سرعت از ما دور شد و به سمت جايي كه ماشين رو پارك كرده بود رفت

 از وقتي تو زنگ زدي تا االن نمي دوني چه. كارش درست نبود اما بهش حق بده. اون االن خيلي عصبيه. ناراحت نشو عزيزم-

 .فكرهايي از سرمون گذشت و چقدر عذاب كشيديم

 .هق هق نازگل تموم نمي شد

 هم گفتين ؟... مامان اينا.. به-

 .فقط من و عموت مي دونيم. نه-

 چطوري فهميد؟... عمو-

بعد . شه بيا بريم  كنار باغچه ، يه آبي به دست و صورتت بزن تا حالت بهتر ب. اتفاقي فهميد. باهاش كالس داشتم كه زنگ زدي-

 .بريم توي ماشين

 :از من پرسيد.با باز شدن در، سرش رو بلند كرد و به ما نگاه كرد. سينا سرش رو روي فرمون گذاشته بود

 بعد ازظهر كالس داشتي؟-

 .جزوه رو از بچه ها مي گيرم. مهم نيست.. آره-

 .بعد مي برمتون خونه.بريم يه چيزي بخوريم-

. ز مدت ها پيش طرز لباس پوشيدن و رفتار يكي از بچه هاي كالس توجهش رو جلب كرده بود توي راه نازگل تعريف كرد كه ا

ناز گل هم يكي از  كساني بود . شادابي و خوش پوشي اون دختر باعث شده بود كه هميشه دوروبرش پر از دوست هاي جديد باشه

اونطور كه ناز . مقررات خانواده ي خودش تقليد كنه كه سعي مي كرد از طرز لباس پوشيدن و حرف زدن اون دختر در حد و حدود

گل مي گفت اون دختر مدام از مهموني و پارتي هايي كه مي رفت براي بچه ها تعريف مي كرد و بهشون قول ميداد كه در اولين 

داده بودند اما  از مسئولين مدرسه بارها به اون دختر و دوست هاش هشدار . فرصت ، اون ها رو هم با اين مهموني ها آشنا كنه

اونجايي كه  معموال در همه جا، يك نوع سركشي پنهان بين دانش آموز ها و مسئولين مدرسه وجود داره، بچه ها درس عبرت نمي 

امروز هم اون دختر به چند نفري كه هميشه دوروبرش مي پلكيدند ، مي گه از . گيرن و بيشتر به اون دخترها نزديك ميشن

طبق گفته ي . و با هم برن هواخوري تا به مناسبت سال نو يك جشن كوچولو با هم بگيرن و خوش بگذرونن  مدرسه بيرون بيان
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نازگل فقط قرار بود با ماشين برادر يكي از دخترها برن  خيابون گردي اما سر از دربند در ميارند و اونجا دو پسر ديگه هم بهشون 

البته نازگل گفت كه وقتي متوجه . هستند و اونجا چكار مي كنند ، دستگير ميشن تا بيان بفهمند كه اين پسرها كي.  ملحق ميشن

رفتار جلف پسرها . حضور پسرها شد از دوستش پرسيده اين ها كي هستند و جواب شنيده كه هر كدوم برادر يكي از دخترهاست

 . اينكه صبر كنه تا با خودشون برگردهو خنده هاي بلند دخترها اونو از اومدن پشيمون كرده بود اما چاره اي نداشت جز 

 :سينا با شنيدن حرف هاي نازگل دوباره عصباني شد و گفت

تو اندازه ي يك دختر بچه ي ده ساله هم عقل توي سرت نيست؟ چطور به خودت اجازه دادي از مدرسه بدون اجازه بيرون -

ه ، شكستن قوانين ديگه هم براش راحته؟چرا تا رفتار به قول بياي؟ چرا فكر نكردي آدمي كه مي تونه قانون مدرسه رو زير پا بذار

راهت رو كج نكردي و برنگشتي؟ تنها بودي؟ مگه يكي ديگه از دوست هات هم مثل خودت بي شيله  خودت جلف اونها رو ديدي،

مجبور مي شدي تاوان اين چرا يك ذره فكر نمي كني كه اگه اتفاقي برات مي افتاد تا آخر عمر ! پيله نبود؟ با همون برمي گشتي

غفلت احمقانه رو بدي؟ جواب زحمت هايي كه پدر و مادرت برات كشيدن رو اين طوري مي خواستي بدي؟ اين طوري؟ با ول 

گشتن با آدم هاي ناجور مي خواستي براي خودت شخصيت و اعتبار كسب كني؟ يك لحظه به اين فكر كردي كه اگه دستگير نمي 

 چه وضعيتي بودي؟ شدين ، االن كجا و در

اما بيشتر از اين تحمل .نمي دونستم دخالت كردن من درست بود يا نه. سينا بالنقطاع حرف مي زد و نازگل به شدت گريه  مي كرد

 .اون همه تنش رو نداشتم

 .لطفا بس كنيد. نازگل به اندازه ي كافي ترسيده . ادامه نده. خواهش مي كنم آقا سينا-

وارد رستوران كه . تا رسيدن به يك رستوران سكوت كرد و چيزي نگفت. رو به نشانه تاسف تكون داد به من نگاه كرد و سرش

چشم ها و نوك بيني ش از شدت . شديم ، نازگل رو بردم دستشويي تا دست و صورتشو دوباره بشوره  شايد حالش كمي بهتر بشه

. حداقل اون خشم مهار نشدني توي صورتش ديده نمي شد. دوقتي برگشتيم چهره ي سينا بهتر از قبل بو. گريه سرخ شده بود

. اون هم براي همه جوجه سفارش داد . انتخاب رو به عهده ي خودش گذاشتيم . منتطر نشسته بود تا ما بياييم و غذا سفارش بديم

 :نازگل كه گريه ش قطع شده بود با التماس رو به سينا كرد

 .خواهش مي كنم. به هيچ كس نگين. به بابا و مامان نگين عمو، خواهش مي كنم از اين جريان چيزي-
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با آمدن گارسون، نازگل ساكت شد اما نگاه هاي . سينا به صورت سرخش خيره شده بود و نازگل همچنان التماس مي كرد

 . ملتمسش هنوز به سينا دوخته شده بود

براي . نازگل دوباره شروع به خواهش و التماس كرد بعد از صرف غذايي كه فكر مي كنم از گلوي هيچ كدوممون پايين نرفت ،

اين كارم .بالفاصله با چين دادن چشم و ابرو حالت التماس به خودم گرفتم. يك لحظه ي كوتاه نگاه سينا رو متوجه خودم ديدم

 .باعث خنده ي سينا شد

 . حاال ببينم چي ميشه-

 .شستن دستش ما رو ترك كردبا همين جمله ي مبهم، نازگل اميدوار شد و خنديد و براي 

22 

من هرچه اصرار . سينا از توي رستوران با خونه تماس گرفته و گفته بود نازگل رو برده بيرون. نازگل رو به خونه شون رسونديم

برخالف دفعه ي . كردم كه بين مسير پياده بشم و خودم برم خونه ، سينا زير بار نرفت و بعد از نازگل منو به سمت خونه سيما برد

شادي غريبي توي جونم خزيده بود ،اما تالش مي . سينا معذب بودم، اين بار احساس خيلي خوبي داشتمقبل كه از تنها بودن با 

 :صداي سينا منو از فكر و خيال بيرون كشيد. كردم كه نقاب بي تفاوتي به چهره م بزنم

 .ممنون كه هميشه توي لحظات بحراني به داد خانواده ي من مي رسي-

اگه نگم مثل خانواده خودم همه رو دوست دارم ، كمتر از اون ها . نخواهي قاطي اين خانواده شدم اين چه حرفيه؟ من هم خواهي-

 . هم دوستشون ندارم آقاسينا

با خودم فكر كردم اين ماجرا با همه ي  تلخي و بدي كه داره ، اگه فقط يك حسن داشته باشه ، اينه كه تو ديگه با من .. آقاسينا؟-

اما انگار يك واكنش ناخودآگاه بوده نه ! اسم بود كه چندبار منو فقط به اسم صدا زدي نه با عنوان و آقا حو. رسمي حرف نمي زني

 .تعمدي

 .من فقط ميخوام به شما بي احترامي نشه-

 "تو"براي القاي غريبه بودن به طرف مقابل، گاهي ميگيم  "شما"براي احترام گذاشتن،گاهي ميگيم "شما"گاهي اوقات ميگيم -

 .من صميميت  تو رو به احترام ترجيح ميدم. براي ابراز نهايت صميميت  "تو"اي بي احترامي  و گاهي هم ميگيم بر
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حرفاي سينا معنيش چي بود؟ با اينكه مي دونستم به من توجه داره ، اما مي ترسيدم بهش اعتماد كنم و . خدايا من چم شده بود

درگير . اسمي كه داره ،از طرف اون بپذيرم و يه روز متوجه بشم كه اشتباه كردم مي ترسيدم عالقه يا توجه يا هر.پاپيش بذارم

 .افكار پريشونم بودم و صداي سينا رو نشنيدم

 تينا ؟؟! تينا-

 ...بله..بله-

 شنيدي چي گفتم؟-

 چي گفتين؟. حواسم يه لحظه پرت شد. مي بخشيد -

 چي گفتين يا چي گفتي؟-

 . دهر چه بادابا. خنده م گرفته بود

 چي گفتي سينا؟-

 :لبخند پهني زد و گفت

 .بايد سر فرصت ازش تشكر كنم. اين يه قلم رو به نازگل مديونم! حاال شد-

 . و با صداي بلند خنديد

از چهره . مي ترسيدم. جرات نداشتم اسم چيزي رو كه بين مون پيش اومده بود عالقه يا محبت يا حتي فراتر از اون، عشق، بذارم

اما نمي شد انكار كرد كه ناگهان موجي . نمي تونستم تمام و كمال بهش اعتماد كنم. بتدا از سينا شناخته بودم، مي ترسيدماي كه از ا

. انگار خنده سينا بهم نويد بهترين چيزهاي دنيا رو مي داد. از يك حرارت ناشناخته و شيرين تموم وجودمو لبريز از خودش كرد

 . ه به زور گرفتنيه، بلكه در لحظه اتفاق ميفته و آدم رو سرشار از حس خوشبختي و آرامش ميكنهچيزهايي كه نه به دست مياد و ن

نمي دونم چطور در همون فاصله كوتاهي كه تا خونه باقي بود ، آدرس ايميل رد و بدل كرديم و شماره ي هر كي توي گوشي اون 

ن چطور داره طي ميشه و حرف ها چطور پشت سر هم رديف ميشن انگار نمي فهميدم زما. انگار روي زمين نبودم. يكي ذخيره شد

فقط يادمه كه جز عمق چشم هاي سينا ، چيزي رو نمي ديدم و . تا بهانه اي براي گرفتن آدرس ايميل و شماره تلفن به وجود بيارن

وقتي به خودم . ي شنيدمفقط م. حتي درست نمي فهميدم مفهوم جمالتي كه ميگه چيه.جز زنگ صداي گرمش چيزي رو نمي شنيدم
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 . اومدم كه جلوي خونه رسيده بوديم 

 .ماجراجويي تموم شد. رسيديم-

-... 

 چيزي شده؟ از چيزي ناراحتي؟-

 چطور مگه؟. نه-

 .آخه وقتي ازت خواستم در مورد جريان امروز به سيما چيزي نگي ، حرفي نزدي-

ه ي چيزهايي كه مغزم رو از خودش انباشته كرده فقط تصورات نكنه هم. كي  اين حرف رو زده بود؟ اصال متوجه نشده بودم

 چطور تونسته بودم اين قدر بي فكر باشم كه براي خودم خيال پردازي كنم؟! احمقانه ي منه

 . حرفي نمي زنم-

زار مي دادم؟ چرا اينقدر خودمو آ. چه مرگم شده بود. نايستادم كه دور شدنش رو ببينم. گيج و منگ خداحافظي كردم و رفتم باال

 ..شايد . شايد هم خيال نيست.. نميدونم ، نميدونم ... چرا بايد توي خيال كسي غرق بشم كه شايد حتي 

اونقدر . فقط خسته بودم. اما دريغ از خواب. حوادث اون روز به قدري خسته م كرده بود كه شام نخورده توي رختخواب خزيدم

با . صداي زنگ اس ام اس ، وادارم كرد كه تكون بخورم وگوشي رو بردام. ون پهلو بچرخمخسته كه حتي نا نداشتم از اين پهلو به ا

اين اس ام اس مي . پس خياالت نبود.  "خوب بخواب و به چيزي فكر نكن": ديدن شماره سينا از جا پريدم و توي تخت نشستم 

بالفاصله گوشيم لرزيد و  "چطور مگه؟ ":واب دادمنتونستم جلوي وسوسه اي كه قلقلكم مي داد بگيرم ، ج. گه كه خياالت نيست

 ".شب خوش. بگير بخواب .ما خيلي اذيتت كرديم. امروز روز خسته كننده اي داشتي ":صداش دراومد

چرا اين موجود اينقدر ضدحاله؟ تا ميام به خودم بقبولونم كه حس خاصي بهم داره ، فورا حالمو مي گيره؟ پس اس ام اس داده بود 

بگير . بگير بخواب تينا! درست عين تشكري كه موقع رفتن به شمال جلوي در اتوبوس ازم كرد. كه از جانب خانواده تشكر كنه

 !ه هستي ، نشديبخواب تا ديوونه تر از ايني ك

23 

رامين رو ديدم كه دستشو گرفته بود و ازش خداحافظي كرد و رفت كه البد به كالس . شيوا خوشحال و خندان از دور پيدا بود
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 . خودش برسه

 :سونيا گفت  شيوا كه به ما رسيد ،

 !هان؟ نه خبر باجي؟ با دمت گردو مي شكني عروس خانوم-

 .دارم نميدوني چه خبر خوشي. چرا نشكنم-

 .جونمونو باال آوردي. بگو ديگه-

 ! ديگه خوابگاه بي خوابگاه . قراره از فردا برم خونه رامين اينا بمونم. ميگم-

 واقعا؟ پدر و مادرت قبول كردند؟-

اد ، وقتي مادر رامين اين پيشنهاد رو د. راستش يه چيزايي پيش اومد كه ترجيح دادم بجاي خوابگاه برم خونه رامين اينها.آره-

به مامانم گفت چه معني داره زن و . خودش هم به مامانم زنگ زد و راضيش كرد كه ديگه خوابگاه نرم و خونه خودشون بمونم

 .نميدوني چقدر خجالت كشيدم. شوهر از هم جدا باشن

 .نندالاقل اينو يه جايي بگو كه رنگ رخساره تو نبي!! آره ، دقيقا از چهره ات پيدا ست چقدر خجالتي هستي-

 :شيوا خنديد و  رو به من كرد و گفت

 هنوز دنبال خوابگاه هستي يا نه؟. اولين چيزي كه به فكرم رسيد ، وضعيت تو بود تينا-

 :سونيا مجال نداد من چيزي بگم

 !مي خواد تا فارغ التحصيلي خونه ي مردم تلپ بشه ، آخرشم زن داداش صاحب خونه بشه! نه پس -

 :گفتم

 چرت و پرت ميگي سونيا؟ چي ميگي تو؟ چرا-

 كدوم شق رو ميگي؟ شق اول كه تلپ شدنه يا شق دوم كه عروس شدنه؟-

 !ديوونه-

 : رو به شيوا كردم 

 .معلومه كه هستم ، تا همينجا هم زيادي اسباب زحمت مردم شدم-
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 .گوشت و پوست خودت به حساب ميان! مردم؟ قوم شوهر كه مردم نيستن ديگه-

 نم شيوا چي ميگه يانه؟سونيا خفه ميشي ببي-

 .گفته باشم... ولي دليل پس گرفتن حرفم نيست ها. زيپ رو كشيدم. چشم -

 :به سونيا چشم غره رفتم تا بلكه زبون به دهن بگيره اما از رو نرفت وگفت

 . اين قيافه مادر فوالد زره رو واسه استاد سين سين بيا  بلكه ازت حساب ببره! نكن مي ترسم! واه! واه-

 يكي بشنوه چي فكر مي كنه؟. يگه داري شورش رو در مياري سونياد-

مگه خالف شرع مي كنين؟ ازدواج يكي از سنت هاي پسنديده و مانع بسياري از جرم ها و . بقيه هم بشنون. شيوا كه از خودمونه-

 .جنايت هاست عزيزم

يد و به من هم اشاره مي كرد كه از حرفهاش ناراحت شيوا كه از آشنايي قبلي من با سينا خبر داشت به حرف هاي سونيا مي خند

 .اما شيوا نمي دونست  كه سونيا دقيقا انگشت گذاشته  بود روي نقطه ي حساسي كه تمام فكر و ذكر منو پر كرده بود. نشم

 .برو.برو. من با تينا حرف خصوصي دارم. چرا اينقدر اذيتش مي كني؟ اصال برو پي كارت . گناه داره. ولش كن سونيا -

 .بگو ببينم. هر چي مي خواي بگي بايد در حضور من باشه. خصوصي ، عمومي نداريم-

 .پس دهن مباركت رو ببند و حرف نزن-

 :از شيوا پرسيدم

 چي داشتي مي گفتي؟-

ميدونم اگه به روال اداري بخواي پيش بري شايد تا ترم . اگه ميخواي خوابگاه بگيري ، االن بهترين فرصته كه بري دنبالشميگم -

چهار هم  خوابگاه بهت ندن ، اما بيا با هم بريم پيش مسئول خوابگاه ما ، باهاش حرف مي زنيم شايد قبول كنه تو به جاي من بياي 

 .مي بيني كه تازگي ها چه جوري شده. مي مونه اين جوري فاطمه هم تنها ن. 

 :سونيا دست از شيطنت برداشت و كامال جدي از من پرسيد

 واقعا مي خواي از خونه ي دوستتون بري؟-

 .نميشه كه تا ابد اونجا بمونم. باالخره بايد برم-
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 اما استاد چي؟. آره-

 به اون چه ارتباطي داره؟! استاد چي؟ هيچي-

 . و هي حس ششم منو جدي نگيرچي بگم؟ حاال ت-

 .به جاي خيال پردازي بيا اون زبون شش متري تو به كار بنداز با هم بريم خوابگاه بلكه قبولم كنند-

برخالف تصورمون ، مسئول خوابگاه ، راحت قبول كرد و ليستي از قوانين اونجا رو شفاها بهم گفت و تاكيد كرد كه اگه چند بار 

بسته شدن در ورودي راس ساعت ده شب ، عدم رفت وآمد هاي مشكوك و نامعقول ، . ه اخراج ميشماخطار بگيرم از خوابگا

 .نداشتن پوشش نامتعارف و خالف شئونات اسالمي از قوانيني بود كه بايد رعايت مي كردم

 :سونيا گفت

 ! بمون همون جا ور دل خواهرشوهر گرامي. جون من اگه سختته، نيا-

 . زي نكنجو سا. خفه شو سونيا-

 . اگه خودم هم بخوام ديگه به سينا فكر نكنم ،سونيا مثل آونگ ساعت ، مدام برام تكرارش مي كرد

24 

آقا . سيما جدا اصرار داشت كه برم بگم منصرف شدم و همون جا بمونم. سر شام ، جريان درست شدن خوابگاه رو به مطرح كردم

 :بابك هم با دلخوري گفت

ش دوستم ببري؟ مي خواي پدرت فكر كنه اونقدر توي خونه ي من بهت سخت ميگذره كه خوابگاه رو به مي خواي آبروي منو پي-

 اينجا ترجيح ميدي؟

كل چهار سال رو كه نمي شد مزاحم شون .  چاره اي نداشتم. فكر نمي كردم بيان كردن اين قضيه اينقدر مايه ي ناراحتي شون بشه

 . باشم

 .ياي گربه كجا رفتهبه قول معروف در ديزي بازه ح-

خودت خوب مي دوني كه مامان و بقيه هم همين حس رو . اين چه حرفيه تينا جون؟ من تو رو مثل خواهر نداشته م دوست دارم-

جون خودت بهتر از هر كس ديگه اي ميدوني . سوگل رو كه اصال نمي گم . هرگز فكر نكن باعث زحمت كسي ميشي. بهت دارن
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 .چقدر عاشقته

خبرداد كه يكساعت پيش خوابگاه . شيوا بود. همين موقع تلفنم زنگ خورد. شتم از پذيرفتن خوابگاه پشيمون مي شدمكم كم دا

ديگه براي رفتن مصمم بودم و در مقابل . رو تخليه كرده و من فردا صبح بايد برم خودمو معرفي كنم تا جامو به كسي ندن

 .اصرارهاي سيما وآقا بابك وسوسه نشدم

 

اما مامان هم معتقد بود . ن حتي زنگ زد شمال و با مامان صحبت كرد و گفت راضي به رفتن من از خونه ش نيستسيما جو

 .مزاحمت بيشتر از اين درست نيست و بهتره كه برم خوابگاه

ي كه شامل سه به يك اتاق نه متر. خودم رو با يك تاييديه تحصيلي، به مسئول خوابگاه رسما معرفي كردم. فردا روز ديگه اي بود

تختي كه تا ديروز متعلق به شيوا بود از . فاطمه  و سه دختر ديگه هم ساكن همون اتاق بودند.  تخت دو طبقه بود راهنمايي شدم

جاي دل باز و جالبي نبود اما اين هم يكي از جنبه هاي زندگي دانشجوييه كه خواهي نخواهي بايد تجربه ش . امروز مال من مي شد

 .مي كردم

اونطور كه مي گفتند يك نفر . آتنا ترم پنجم حسابداري ، اهل الهيجان و مريم ترم سوم معماري اهل شيراز. نفر توي اتاق بودند دو

فاطمه هم كه دوست خودم بود و . ديگه هم به اسم عسل دانشجوي ترم هشتم زبان ، هم اتاقي مون بود  كه االن حضور نداشت

 . نيازي به معرفي نداشت

تصميم . خوشبختانه فاصله ي بين خوابگاه تا دانشگاه كوتاه شده بود. تا نيمساعت ديگه شروع مي شد. كالسم مي رسيدم بايد به

 . داشتم همين امشب نقل مكان كنم

 :نگاهم كرد و گفت. سركالس ، در فاصله اي كه استاد استراحت كوتاهي به كالس داد ،به سونيا گفتم كه امشب جابجا ميشم

 .اكه براي استاد سين سين اتفاقي افتاد،خونش گردن توست-

 !برو بابا-

**** 

. وقتي كتاب ها و وسايل مختصرم رو توي كارتن جا مي زدم، تازه سوگل متوجه موضوع شد و فهميد كه مي خوام از خونه شون برم
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رد كه من و سيما، هيچ كدوم نتونستيم ساكتش اول بغض كرد و بهانه گرفت ، اما وقتي ديد فايده اي نداره چنان قيامتي به پا ك

 .جيغ مي زد و خودشو به زمين مي كوبيد. كنيم

 .تو رو خدا گريه نكن. ميام مي برمت پارك. سوگل جون، بخدا تند تند بهت سر ميزنم-

 ...نمي خوام. نمي خوام-

 .دلت براش تنگ شد مي برمت پيشش هروقت. همش چند خيابون اونورتره. ببين ، تينا جاي دوري كه نميره. مامان جون-

 ..!نه..! نه-

 .عزيزم هر وقت تو بگي شب ميام خونه تون مي مونم-

 .فقط اول بايد بريم دنبال تينا. با هم مي ريم خريد، پيتزا مي خوريم! آره مامان-

ين شب اول تاخير داشته نمي خواستم از هم. ساعت هشت بود و دوساعت بيشتر وقت نداشتم. به هيچ صراطي مستقيم نبود. نخير

اونقدر .احتمال مي دادم سوگل ناراحت بشه و بهونه بگيره ، اما نه تا اين حد. فكر اينجا رو ديگه نكرده بودم . باشم و اخطار بگيرم

 بلكه من راحت تر.سيما تصميم گرفت به سينا زنگ بزنه تا بياد و سوگل رو با خودش ببره بيرون . جيغ زد كه صداش گرفته بود

 . وسايلم رو جمع و جور كنم

من هم وارد اتاقم شدم و در رو پشت سرم . سوگل رو برد توي اتاقش تا حاضر بشه و ببردش بيرون. سينا نيم ساعت بعد خونه بود

ي فقط بايد لب تاپ رو توي كيفش م. كار زيادي نمونده بود. به خودم كه اومدم ، ساعت نه شده بود . بستم تا كارهامو انجام بدم

با يك كارتن سبك اومدم . قبال گفته بود ممكنه كه شب دير بياد . ازآقا بابك خبري نبود. گذاشتم و كوله پشتي مو  مي بستم 

 .با ديدن سينا تعجب كردم. بيرون تا هم وسايل رو بذارم جلوي در و هم زنگ بزنم به يه آژانس

 نرفتين؟.. اه-

 .زود خوابش برد. كرده بود كه خسته شده بوداونقدر جيغ و داد . سوگل رو خوابوندم. نه-

 .نمي دونستم اينقدر اذيت ميشه! طفلي-

 .سيما از اتاق سوگل بيرون اومد

 كارت تموم شد؟ -
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 . ديگه داره دير ميشه.اومدم زنگ بزنم ماشين بياد . بله-

 چرا زنگ بزني؟. سينا هست ديگه-

 .نه مزاحمشون نمي شم-

بذار فكر كنم ما رو غريبه حساب . ون بري، اما ديگه براي اين جور كارهاي كوچيك تعارف نكنمن كه دلم نمي خواست از پيشم-

 .نمي كني

 .اين چه حرفيه سيما جون؟ شما مثل خانواده ي دوم من هستين-

 پس چرا داري خانواده تو ترك مي كني؟-

 :خنديدم و گفتم. سينا سگوت كرده بود و به ما نگاه مي كرد

 .بايد روي پاي خودم بايستم. تكليف رسيدمآخه ديگه به سن -

 :سيما لبخند كم رنگي زد و گفت

خودم ميام .بدون تعارف ميگم، هر وقت ، هر لحظه كه احساس كردي نمي توني خوابگاه رو تحمل كني ،فقط كافيه بهم خبر بدي-

 .ميارمت خونه 

دوباره .من داشتند احساس شرمندگي مي كردم از اين همه محبتي كه به. ناگهان جوشش اشك چشم هاي سيما رو خيس كرد

 .دست و دلم لرزيد كه بمونم ولي كتابها و لباس هاي بسته بندي شده بهم مي گفت كه بايد برم

 :ناخودآگاه من هم گريه ام گرفت.سيما رو بغل كردم

سيما جون ممنون از اين همه . ببين اشك منم درآوردي. مامان گرگرو، پس دختر هم به خودت كشيده كه اشكش سر مشكشه-

بخدا به اندازه . از همه تون. ممنون از همه چيز. ممنون از خانواده ي گرمي كه بهم دادين. زحمتي كه توي اين مدت برام كشيدين

 . ي  خانواده ي خودم دوستتون دارم

 :يما  با گريه و خنده گفتس

اتاقتو . به جون سوگل اگه پنج شنبه و جمعه ها نياي اينجا ديگه اسمتو هم نميارم. بيخود براي من اداي خداحافظي رو در نيار-

 .دست نخورده ميذارم كه شب رو راحت توي اتاق خودت بموني
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 .قول مي دم بيام. تو گريه نكن. باشه-

تنها .اما چيزي نمي گفت. دلم مي خواست چيزي بگه تا بفهمم چه واكنشي داره. ه بود اما آزارم مي دادسكوت سينا با اينكه معقوالن

كارتن ها رو پشت پژو گذاشتيم و براي آخرين بار براي خداحافظي به . كالمي كه از گلوي سينا خارج شد ، خداحافظي  با سيما بود 

 :رد و گفتبغلم ك. سمت سيما رفتم كه تا پاركينگ اومده بود

 .هر هفته منتظرت هستم. قولت يادت نره-

بخدا از االن دلم برتون تنگ ميشه اما خجالت مي كشم بيشتر از اين مزاحمتون . خودم بيشترانتظار  آخر هفته رو مي كشم .حتما-

 .باشم

 . تو مزاحم هيچ كس نيستي عزيزم-

 :سرش رو آورد نزديك گوشم وگفت  مي خواستم خودمو از بغلش بيرون بكشم كه منو سفت نگه داشت و

بخاطر اونم كه شده بايد حتما !! ببين داداشمو به چه روزي افتاده. نه تنها مزاحم نيستي بلكه مايه روشني دل اطرافيانت هستي-

 .بياي

درمورد سينا داشت . منظورش من نبودم! چطور فهميده بود كه من به سينا احساسي دارم؟ اما نه. سيما چي مي گفت! خداي من! نه

پس منظور سيما چي . يعني سينا چيزي گفته بود؟ اصال چي ميتونه بگه؟ من كه هنوز خودم ازش مطمئن نبودم! حرف مي زد، نه من

 . بود؟ گيج شده بودم

 :سربه زير گفتم. خجالت مي كشيدم توي چشماي سيما نگاه كنم

 . آقا سينا هم مثل همه به من لطف داره-

 ! ه مثل همهلطف كه داره اما ن-

 :صداي سيما به گوش سينا هم رسيد.آهسته زير لب خداحافظ گفتم و به سمت ماشين رفتم. چيزي نداشتم كه بگم

 .رنگ رخسار خبر مي دهد از سر درون -

 احساس مي كردم داره منو تنبيه. سكوت سينا هم واقعا آزار دهنده شده بود. حرف هاي سيما حسابي منو بهم ريخت.راه افتاديم

آه بلندي كشيدم  كه ناگهان آب دهنم پريد توي . اما به چه جرمي؟ ترجيح دادم حرفي نزنم و سكوت رو پرصداتر كنم. مي كنه
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 :صداي سينا روشنيدم. فكر مي كردم االنه كه خفه بشم. سرفه امان نمي داد . گلوم و به شدت به سرفه افتادم

 چي شد؟ خوبي؟-

متوجه نشدم كجا رفت اما وقتي برگشت در سمت . رو گوشه اي نگه داشت و سريع پياده شد سينا ماشين. نمي تونستم جواب بدم

با . بطري رو گرفتم و سعي كردم آب بخورم. به طرف من گرفت و گفت بخور. يك بطري آب معدني دستش بود. منو باز كرد

انگار عضالت داخل .ي تونستم نفس بكشمتقريبا نم. سرفه شديدتر شده بود. اولين جرعه اي كه قورت دادم اوضاع بدتر شد

از الي اشكي كه توي چشم هام جمع شده بود، سينا رو ديدم كه منو از صندلي جدا كرد و .گلوم مي سوخت. گردنم فلج شده بودند

يه چيزي مثل سنگ از گلوم رد شد و ..! آخي. با دست چند ضربه پشت سرهم، به بين كتف هام زد . به سمت خودش برگردوند

سينا . از چشمهام همچنان اشك مي اومد و گلوم به شدت مي سوخت. سرفه هام كمتر و كمتر شد تا قطع شدند. فسم باال اومدن

 :دوباره بطري آب رو به طرفم گرفت و گفت

 .آروم آروم بخور كه نپره تو گلوت-

صداي پرشيطنت سينا توي گوشم . بودسرم از زور سرفه درد گرفته . به حرفش عمل كردم و باالخره احساس كردم حالم بهتره

 :نشست

 !چت شد يك دفعه؟ آدمو نصفه جون مي كني با اين كارهات-

 .نفهميدم يهو چه جوري آب دهنم پريد توي گلوم. دست خودم نبود. مي بخشي-

 .اونقدر اون بچه رو گريه دادي كه اينجوري تالفيش سرت دراومد. آه سوگل گرفته ت -

 كني؟واقعا اينجوري فكر مي-

 .بازهم جاي شكرش باقي بود كه اون سكوت آزار دهنده تموم شده بود. سوار شد و ماشين به حركت دراومد. خنديد 

 !نگفته بودي كه مي خواي بري خوابگاه-

 . از اول قرار همين بود كه وقتي جاي خالي پيدا شد من برم-

 .مي دونم ، اما فكر نمي كردم به اين زودي باشه-

 .بهرحال رفتني رفتنيه، چه امروز چه فردا، باالخره بايد رفت-
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كارتن ها رو . تا رسيدن به خوابگاه حرفي نزديم . دست برد و پخش ماشين رو روشن كرد. سرش رو تكون داد و چيزي نگفت 

دم هايي كه از پشت در مي با شنيدن صداي ق. جلوي در ورودي گذاشت و منتظر شد تا من به فاطمه خبر بدم براي كمك بياد پايين

 .دستش رو به نشونه ي خداحافظي تا نزديك سرش باال آورد و سوار ماشين شد  و رفت. اومد

فاطمه كارتن لباس ها و كيف لب تاپ رو برداشت و برد باال من هم با كارتن كتاب ها به اضافه ي كوله پشتيم كه روي دوشم 

 .انداخته بودم ، پشت سرش راه افتادم

اگه درست يادم مونده باشه، اوني كه اسمش مريم بود . اتاق كه شديم ،آتنا و مريم جلو اومدند و وسايل رو ازمون گرفتندوارد 

 :گفت

 چرا به ما نگفتي بياييم كمك؟! فاطمه-

 . خودمون آورديم. زياد نبود-

 :دختر ديگه گفت

 شام خوردي تازه وارد؟-

 :لحن طنزش منو به خنده انداخت

 .مخورد.ممنون-

 .بيا بريم وسايلتو جابجا كنيم. پس پيش به سوي تخت خواب-

 :فاطمه گفت

 !پاك پاكه. از خودمونه. مي خواي سردر بياري ببيني تينا چي چي ها داره؟ نترس. اي مارمولك -

 :دختر كه حاال مي دونستم اسمش آتنا ست گفت

 . چرا آبرومو مي بري؟ مگه من فضول مردمم ؟ فقط مي خوام كمكش كنم-

 !آره جون خودت-

 خوب شد؟. مي خوام ببينم چي كاره ست! آره . اصال كار از محكم كاري عيب نمي كنه-

 . گفتم كه از خودمونه-
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اونقدر ذهنم درگير حوادث اون شب ، از گريه زاري سوگل تا سرفه كردن خودم . با كمك بچه ها سريع همه چيز رو جابجا كردم

در واقع . گوش هام فقط مي شنيد و لب هام به طور غير ارادي لبخند مي زد. ي بچه ها اهميت ندادمو رفتار سينا بود كه به حرف ها

 . روحم، نمي دونم، شايد توي ماشين سينا جامونده بود، شايد خونه ي سيما ، شايد هم هر دو جا. فقط جسمم اونجا حضور داشت

ديشب شيوا رو بغل كرده بود و امشب من مهمونش بودم توي جام من توي تختي كه . دخترها خوابيده بودند. ساعت دوازده بود

مگه سيما نگفته بود تا حس كردم كه . شايد اشتباه كرده بودم كه از خونه سيما اومدم خوابگاه. خوابم نمي اومد. غلت مي زدم

 بايد بهش زنگ مي زدم؟! پشيمون شدم برگردم؟ يا شايد هم گفته بود خودش مياد دنبالم

عجيب بود كه امشب به . ياد دنيا و داوود. ياد مامان و ماماني افتادم. دلم مي خواست يك دل سير گريه كنم. ريبي داشتمدلتنگي غ

احساس مي كردم ديوارها به هم نزديك شدند و مانع درست نفس كشيدنم . شايد از خاصيت هاي خوابگاه باشه. ياد همه مي افتادم

بقيه منظم و . تخت زيري من خالي بود. ه توي تخت هاشون خوابيده بودند نگاه مي كردمسرمو مي چرخوندم و به بقيه ك. ميشن

 . كاش اينجاها رو بلد بودم و مي رفتم جايي كه كمي هواي آزاد پيدا بشه. راحت نفس مي كشيدند

اس !  وقت شب؟ خدايا كي بود اين . صداي ويبره ي گوشيم بالشم رو لرزش خفيفي داد. بغض بدجوري به گلوم چنگ انداخته بود

با چشم . يك لحظه حس كردم شايد از جايي داره منو نگاه مي كنه "جات خوبه؟ راحتي؟ چرا نمي خوابي؟ ": ام اس  از سينا بود

چطور متوجه شده بود . ميدونستم كارم احمقانه ست، اما دلم ميخواست نزديك خودم حسش كنم. توي تاريكي اتاق دنبالش گشتم

! گنجشك الال، سنجاب الال، آمد دوباره مهتاب الال ": بم نبرده؟ از كجا اينقدر منو مي شناخت؟ دوباره يكي ديگه اومدناراحتم و خوا

همين كه احساس كني يكي به ياد دلتنگي هاته و . حس خوبي زير پوستم خزيد ".االن ديگه خورشيد هم در مياد.بگير بخواب 

. تمام وجودم به وجد اومده بود. رو ميگذروني ، باعث ميشه غصه هات نصف بشن  يادش نرفته كه تو امشب تنهايي و شب سختي

 "ممنون كه دلداريم دادي ":جواب دادم . لبخند پهني روي لبهام نشست 

25 

ديشب تصميم . اولين صبح خوابگاه بعد از اولين شب سختي كه پشت سر گذاشتم ، واقعا بهتر از اون چيزي بود كه فكر مي كردم

اما االن انگار نه انگار كه اين من بودم كه  چنين تصميمي . تا از خواب بيدار بشم يك آژانس بگيرم و برگردم خونه سيما داشتم

 :آتنا با خنده گفت. مريم زودتر رفته بود.گرفته بودم
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 يعني مي خواي بگي ديشب اصال گريه نكردي؟. چشمات پف نكردن-

 :گفتم

 . نكردم! نه -

واقعا تو ! هر شب بالشش از اشك خيس خيسه  ستي؟ هركي تازه مياد خوابگاه تا هفته ي اول شايدم بيشتر ،بابا تو ديگه كي ه-

 ديشب گريه نكردي؟

 .گريه كه نه، ولي دلم خيلي براي مامانم اينا تنگ شده بود-

 خب؟.تا شب صبر كن باهم گريه كنيم. مطمئنم نمره نميارم . هيچي نخوندم . من امروز امتحان دارم! پس امشب گريه مي كني-

سونيا رو كه ديدم . با حالي كه به مراتب بهتر از شب قبل بود ، راهي دانشكده شدم. روحيه ي شاد مريم منو به ياد سونيا انداخت

 .شكهام سرازير شدبي مقدمه توي بغلش خزيدم و ا

 !!.خودت كه زودترتلف شدي عزيزم. من گفتم خون استاد ميفته گردنت! واه! واه-

 :همون طور كه گريه مي كردم گفتم

 .كاش همون جا مي موندم.سونيا كاش نمي اومدم -

 .ي شديه كم حجب و حيا سرشون م! خونه مردم تلپ بشي كه چي؟ عروس هم عروس هاي قديم. خجالت بكش خرس گنده-

 .اگه سينا اس ام اس نمي داد حتما دق كرده بودم. ديشب داشتم از غصه مي مردم. به خدا مثل چي پشيمونم-

 ؟ كي اس ام اس داد؟!!!جان-

مرده شور زبونمو ببره كه . حاال ته ته و توي ماجرا رو درنياره دست بردار نيست. ديگه نمي شد دهن سونيا رو بست! واي نه

 .اختيارشو ندارم

 گفتي كي اس ام اس داد؟. با توام-

-.... 

مي بيني خدا چه جوري پته تو ريخت روي آب؟ حاال ديگه از من مخفي مي كني؟ !! مگه كري؟ يا شايد الل شدي؟ آره الل شدي-

، منو رنگ مي كني و سرم داد ميزني كه چرا سربه سرت مي ذارم اونوقت خودت دل ميدي ، قلوه مي گيري . خدا جاي حق نشسته
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 نصف شب اس ام اس بازي مي كني؟

 :شرمناك گفتم.اگه جلوشو نمي گرفتم تا شب مي خواست يك ريز حرف بزنه 

 . فقط اس ام اس داد حالمو پرسيد. بخدا اونطوري كه تو فكر ميكني نيست-

 حتما شماره ت رو هم از خودت نگرفته؟-

 . چرا از خودم گرفته-

 . از سفر شمال تا همين جريان ديشب. رو از زير زبونم كشيد بيروناونقدر گفت و گفت تا باالخره همه چيز 

 عاشقش شدي؟-

 .نميدونم-

 .نميدونم نداره. شدي ديگه-

 .مي ترسم-

 .بايد بترسي. اگه نترسي كه خيلي احمقي-

 چرا؟-

 .واقعي پيدا كني اونقدر بايد بترسي كه باالخره از توي دل ترس هات  يك چيز. عشقي كه ترس همراهش نباشه كه عشق نيست-

 .نمي فهمم چي ميگي سونيا-

اينايي كه يك شب عاشق ميشن و شب بعد فارق، عاشق . ترديد و ترس اولين شرط عاشق شدنه! مجبوري بفهمي! مي فهمي-

. بترس و ترديد كن. فقط دنبال غريزه هاشون راه ميفتن و وقتي سير شدن ، همه چيز يادشون ميره.نيستن ، عشقو نمي شناسن

وقتي سوختي و خاكستر شدي اون وقت . بذار تموم وجودتو بسوزونن . بذار دلتو زير و رو كنن. از ترس هات نترس. گران نباش ن

 .از توي دل خاكستر چيزي بيرون مياد كه به همه ي سختي هايي كه كشيدي مي ارزه

زد؟ دختري كه همه چيز رو به شوخي مي گرفت و اين سونيا بود كه داشت اينجوري حرف مي . باورم نمي شد. اشكم بند اومده بود

! غير از متلك و حرف هاي صدتا يه غاز چيزي از دهنش بيرون نمي اومد حاال داشت فلسفه ي عشق رو براي من شرح مي داد

 .متوجه نگاه خيره م به خودش شد
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 به من نمياد مثل آدم حرف بزنم؟. چيه-

 !نه-

 .بدو بريم كه االن استاد با تيپا ميندازدمون بيرون. چه رك ميگه نه! مرض-

واقعا عاشق سينا شدم؟ اگه آره پس چرا باورم نميشه؟و اگه نه پس چرا مثل احمق ها به سونيا اعتراف : با خودم فكر مي كنم

شتناك مي ديد براي كمك بهم اين كار رفتار سينا چي؟شايد هركس ديگه اي هم بود و منو توي اون وضعيت سرفه ي وح! كردم

ولي چرا سينا تا قبل از آب آوردن باهام سرسنگين بود و تحويلم نمي گرفت؟ يعني از اونم ناراحت بود؟ حرف هاي  رو مي كرد،

سيما چه معني يي داشت؟ چطور به اين نتيجه رسيده بود كه برادرش به خاطر رفتن من بهم ريخته؟ اس ام اس نيمه شبش چي؟ 

خيلي دلم مي خواد باور كنم كه اون هم . چقدر دقيق حالمو حدس زده بود و با همون دو پيام مختصر باعث دلگرميم شده بود

مي ترسم اينها همش خياالت . مي ترسم. حداقل نصف زماني رو كه من به فكر كردن به اون اختصاص ميدم ، به من فكر كنه

 .بچگانه ي من باشه 

چقدر هم همه چيز سريع دست به دست هم داد تا من . عجب غلطي كرده بودم. ن به سمت خوابگاه رفتمغروب بي حوصله و غمگي

خودم هم مي دونستم بهانه گيري هام دليل ديگه . اين تغييرات ناگهاني خوشايند نبود. در عرض يكي دو روز  از خونه بيام اينجا

 .اي داره، اما سعي داشتم خودمو فريب بدم 

 :تاق فاطمه كه زودتر از من اومده بود ، تا منو ديد سالم كرد و گفتبا ورود به ا

يادت باشه همه مون .ديگه دست از سر دلتنگي بردار و بچسب به درس و مشقت! آخرين شبي باشه كه با اين قيافه مياي اينجا -

 .اينجا غريبيم

اولين چيزي كه ديدم . نهايت زيبايي وارد اتاق شد دوباره اشك داشت به سمت چشم هام هجوم مي آورد كه در باز شد و دختر بي

موهاش رو طبق مد به سمت باال پوش داده بود و چند تا نگين مو جلوي موهاش آويزون . چهره ي به دقت آرايش شده ش بود 

. حسن خداداد بود .زيبايي چهره ش مال آرايش نبود.نصف ابروهاش رو تيغ زده بود و با مداد دوباره اون ها رو باال برده بود.بود

. با تعجب بهم نگاه كرديم. پالتوي چرم زرشكي چسباني به تن داشت  كه با چكمه هايي  بود كه توي دستش ديدم ست شده بود

از رفتار بچه ها حدس زدم كه احتماال اتاق رو . بچه ها آهسته و زيرلبي جوابشو دادند. صداي سالمش توي فضاي اتاق پيچيد
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وقتي به سمت تختي كه زير تخت من قرار داشت رفت و كيفشو اونجا گذاشت ، متوجه شدم كه آخرين هم  اشتباهي اومده، اما

 .  اتاقيمه كه تا حاال نديده بودمش

 تازه وارد تويي؟-

 .بله: يعني . سرمو پايين آوردم . متعجب از سروضعي كه به عنوان دانشجوي ساكن خوابگاه، داشت نگاهش كردم. با من بود

 آره فاطمه؟.و موش خورده؟ شيوا گفته بود دوستش به جاش ميادزبونت-

 :فاطمه با تاخير گفت

 .آره دوستمونه-

 چرا حرف نمي زنه؟-

 .به موقعش حرف ميزنه. تو نگران حرف نزدنش  نباش-

 :دختر زيبا با تغير گفت

 . منو باش كه وقتمو براي كيا هدر مي دم-

 :فت و همين طور كه داشت از اتاق بيرون مي رفت رو به همه گفتبعد از تعويض لباس مسواكش رو به دستش گر

 .خوشم نمياد نصفه شبي صداي فين فين  و زر زر بشنوم. امشب حسابي خسته ام-

 :تا بيرون رفت ، آتنا گفت . فهميدم منظورش منم

 . بهش محل نده. فقط بيخودي پارس ميكنه! حرف هاشو جدي نگير-

 :دمپرسي. غصه ام يادم رفته بود

 مگه مقررات خوابگاه نميگه نبايد با اين سر و وضع رفت و آمد كرد؟چرا به اين گير نميدن؟-

 :مريم جواب داد

توي يك آموزشگاه زبان، پاره وقت درس ميده، اما وقت هايي هم كه . االن كه داره از سركار مياد . عسل از هفت دولت آزاده-

. مسئول خوابگاه هم از بس بهش تذكر داده خسته شد و ولش كرده به امان خدا. دانشگاه ميره سر و وضعش بهتر از االن نيست

 .ميگن يك بار هم اخراج شده اما پارتي بازي كرده دوباره اومده 
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 :وقتي نگاهم به نگاهش گير كرد بهم لبخند دوستانه اي زد و گفت. با ورود عسل ديگه كسي چيزي نگفت

 !فقط گفته باشم، آبغوره گرفتن ممنوع. همه اولش سخت مي گيرن. عادت مي كني-

 .بعد بدون توجه به كسي زير پتو خزيد و بالفاصله خوابش برد

سالن نسبتا بزرگي رو هم ديدم كه با اينكه خالي از هر وسيله اي بود، فاطمه . با فاطمه رفتم كه دستشويي و حمام رو نشونم بده 

پتو و موكت پهن مي كنند كف سالن و به حالت نشسته يا درازكش ، درس مي گفت شبهاي امتحان بچه ها . گفت براي مطالعه است

آشپزخونه شامل . يك تلويزيون بيست و يك اينچ رو هم در يك قاب پالستيكي، جايي نزديك به سقف ، قرار داده بودند.خونند

اينطور كه فاطمه مي گفت ، بعضي  .سه اتاق بسيار كوچك نزديك بهم بود كه داخل هر كدوم چهار اجاق گاز روميزي وجود داشت

خالصه هر اتاق بسته به سليقه . بعضي ها به نوبت براي هم اتاقي هاشون آشپزي مي كنند . ها، هرشب خودشون آشپزي مي كنند

ظاهرا در اتاق ما ، هركسي براي خودش غذا درست مي كرد و جمعه ها . ي ساكنانش قانون آشپزي مخصوص به خودش رو داشت

 . فقط عسل بود كه كاري به بقيه نداشت و همه ي كارهاش رو تنها انجام مي داد.يك از بچه ها براي بقيه آشپزي مي كردبه نوبت 

26 

با وجود صميميتي كه . اولين پنج شنبه اي كه رفتم خونه سيما، مثل كسي بودم كه بعد از مدت ها دوري دوباره عزيزانش رو مي بينه

اما جدا . از جمع اونها ديده بودم دلتنگيم براي مامان و بابا كمتر شده بود و يه جورهايي عادت كرده بودم كه دير به دير ببينمشون

. ما و به طور كلي  رفتن از خونه ي اونها مثل اين بود كه انگار دوباره از شمال كنده بودم و اومده بودم تهرانشدن از سوگل و سي

برخالف . سونيا متوجه حالم بود و با متلك هاش سر به سرم مي گذاشت. خيلي دلم مي خواست زودتر كالسم تعطيل بشه و برم 

همين باعث شده بود كه اون بهانه بهتري براي اذيت كردنم . چيزي نمي گفتم گذشته، مقابل متلك هاش جبهه گيري نمي كردم و

 :وقتي بهش گفتم امشب ميرم خونه، لبخندي زد و گفت. فاطمه هم با من كالس داشت. داشته باشه

 .قدر اين خانواده ي مهربون رو بدون كه از اين خانواده ها كم پيدا ميشه -

 :سونيا بالفاصله جواب داد

 . خوبم ميدونه. قدر ميدونه. ان نباش تو نگر-

خوشحال از اينكه منو يادشون  ". سر وصال منتظرتم ":سينا فرستاده بود. زنگ اس ام اس، حواسمو از حرفاي بچه ها پرت كرد
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از سونيا  چند تا متلك آبدار هم.نرفته و سينا رو دنبالم فرستادن، با بچه ها خداحافظي كردم و به سمت چهارراه وصال راه افتادم

 .نوش جان كردم اما خودمو به نشنيدن زدم

 .در ماشين رو باز كردم و سوار شدم. سينا گوشه اي از پمپ بنزين ايستاده بود

 .چرا زحمت كشيدي؟ خودم مي اومدم. سالم -

تو خيابون كه . دميك ربعه بعد از بنزين زدن اينجا ايستا. اول زودتر بريم بيرون كه االن صاحب پمپ بنزين مياد شاكي ميشه-

 .نميشه پارك كرد

 .اما خودم مي اومدم! شرمنده-

اگه اعتراضي داري به خودش . بنده در حال حاضر پيك مخصوص سوگل خانمم كه االن توي خونه منتظر جنابعاليه! سركار خانم-

 !من مامورم و معذور. بگو

 ! چقدر مهم شدم من... واي-

 :زير لب نجوا كرد

 .هميشه مهمي -

با . بعد از چند لحظه سكوت، از اوضاع خوابگاه واينكه راحت هستم يا نه پرسيد.اون هم چيزي نگفت. رو به نشنيدن زدم خودم

با . نزديك خونه ازش خواستم نگه داره تا براي سوگل هديه اي بخرم. دقت جواب دادم ، كه مبادا متوجه دلتنگي و ناراحتيم بشه

يك خرس بامزه براي سوگل انتخاب كردم اما سينا اجازه نداد پولش رو خودم حساب  .هم وارد يك اسباب بازي فروشي شديم

همون وقتي كه داشتم به . بعد از بيرون اومدن از فروشگاه به بهانه ي اينكه چيزي رو فراموش كردم به مغازه برگشتم. كنم

انگار داشتند تاب مي . ب قرمز نشسته بودند عروسك ها نگاه مي كردم، چشمم به دو خرگوش كوچولو افتاده بود كه داخل يك قل

قبل از حركت خرگوش . سينا ماشين رو روشن كرده بود و منتظرم بود. خرگوش ها رو خريدم و توي كيفم پنهان كردم. خوردند

 :گفتم.ها رو بيرون آوردم و جلوي شيشه چسبوندم

 !به عنوان تشكر براي زحمتي كه كشيدي-

 چه زحمتي؟-
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 .م اومدي ، هم عروسكي كه به جاي من خريديهم اينكه دنبال-

 :خنديد و با لحن طنزي گفت

عروسكم كه جلوي مردم زشت بود با وجود يك آقا ، خانم دست توي كيفش كنه و !! فرستادنم. واهللا، دنبالت كه مامور شدم بيام-

. به خودت ضرر زدي و اينو خريدي جنابعالي! پس  زحمت بي زحمت! به عبارتي براي خودم آبروداري كردم. پولشو حساب كنه

 .براي منم كه بد نشد، هم ازم تشكر شده و هم صاحب اين خرگوشاي بامزه شدم

سينا انگار سر ذوق اومده بود، پشت . حس خوبي داشتم كه نمي خواستم تا ابد از بين بره. لحن شاد و صميمي سينا برام تازه بود

 :سر هم حرف مي زد

 حاال اين معنيش چي هست؟-

 معني چي؟-

 اون يكي كيه؟. همين خرگوشا، حتما يكيش خود منم-

 .البد اون يكي هم منم كه هميشه وبال گردنم و مزاحمت ميشم-

 :ناگهان لحن شادش عوض شد و با صدايي كه دلخوري رو مي شد ازش تشخيص داد گفت

اگه االن اينجام . ه منو وادار به انجام كاري بكنهمن اگه خودم نخوام ، هيچ كس نمي تون. ديگه هيچ وقت اين جمله رو تكرار نكن-

 .براي اينه كه خودم خواستم

 .تا رسيدن به خونه حرفي نزديم. اون شادي و آرامش كوفتم شد. فكر نمي كردم اينجوري بشه. تغيير ناگهاني فضا منو شوكه كرد

بعد هم براي اينكه بتونم تغيير لباس بدم بلند شد . ودسوگل با ديدن ما، پريد توي بغلم و تا نيمساعت همونجور توي بغلم نشسته ب

 . و پيش سينا رفت

. سيما هم منو به خودش فشرد . براي كمك به سيما وارد آشپزخونه شدم ، احساس دلتنگي باعث شد كه بي اختيار بغلش كنم

 :خنديد و گفت

 .جات واقعا خالي بود. دلم خيلي برات تنگ شده بود. عزيزم-

 :با احتياط گفتم. مي ترسيدم باعث بشه مجبورم كنه دوباره برگردم خونه. نمي تونستم حرفشو تاييد كنم
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 . دوباره مزاحمتون شدم. ولي االن كه اينجام-

 :صداي سينا توي گوشم نشست قبل از اينكه سيما چيزي بگه،

 تو عادت كردي هر نيمساعت يكبار اين جمله رو تكرار كني؟-

 :سيما پرسيد.از آغوش سيما بيرون اومدم . صدا برگشتيمهردو به طرف 

 چطور مگه؟-

 .آخه توي راه همينو داشت به من مي گفت -

 آره؟ . پس براي همين اخمات توي هم بود-

 :رو به من كرد و با لحن بچگونه اي گفت

 .ببين اشكشو در آوردي! گناه داره طفلي. تينا اينقدر داداش سيناي منو اذيت نكن-

 . فورا متوجه حال سينا شده بود. محال بود بشه از سيما چيزي رو پنهان كرد. به حرف سيما خنديديمهمه 

بهر . بعد از كمي استراحت ، لب تاپ رو بردم توي اتاق كه اطالعات داخلش رو به كامپيوتري كه هنوز توي اتاق بود منتقل كنم

دو سه . د تا مقاله و چند تحقيق دانشجويي داشتم كه بايد منتقل مي كردمچن. سوگل هم با من اومد. حال مطمئن تر از لب تاپ بود 

ناچار شدم از . جاي نمودار يكي از مقاالت رو بايد اصالح مي كردم ، اما هر كاري مي كردم اطالعات اصالح شده رو ذخيره نمي كرد

ر ، قبل از خاموش كردن كامپيوتر ، سينا در مورد بعد از اتمام كا. بالفاصله اومد  و با چند كليك درستش كرد. سينا كمك بخوام

 .گفتم شعرهاي خودمه. روي صفحه اصلي  ذخيره شده بود ، ازم پرسيد "حرف هاي خودم"پوشه اي كه با اسم 

 مي تونم بخونمشون؟-

 !البته-

 . و پوشه رو توي فلش مموري خودش ريخت 

 .من هم كه قبل از ساعت ده شب ، بايد به خوابگاه مي رسيدم. يمقرار بود فردا از صبح بريم خونه سوري خانم و عصر برگرد

از اونجايي كه هنوز تا ناهار چند ساعتي وقت داشتيم ، تصميم گرفتيم بريم . نازگل و نويد هم به اتفاق پدر و مادرشون اومده بودند 

 :گفت من، سوگل، نويد و نازگل  در حال بيرون رفتن بوديم كه سيما.بيرون يك دوري بزنيم



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٥

 مي خواي توي خونه بموني كه چي؟. تو هم پاشو باهاشون برو سينا -

 :نويد با لودگي گفت

 !قول مي ديم دست از پا خطا نكنيم عمه جون! آقا باال سر نخواستيم-

 :ناز گل اما ، كه بعد از ماجرايي كه با هم داشتيم يك جور حالت شرم و خجالت توي رفتارش بود، با صدايي آهسته گفت

 .خيلي بدجنسي نويد، منم دلم مي خواد عمو باهامون بياد-

 :سيما دوباره گفت

 چرا ايستادي؟. برو ديگه-

 :سوئيچ ماشين رو توي دستش تكون داد و گفت. سينا از خدا خواسته به اتاقش رفت و سريع برگشت

 .اگه بخوايين با ماشين بريم-

رفتار آروم . كه دوباره وارد جمع شاد اين خانواده شده بودم ، خوشحال بودماز اين.صداي هورا ، هوراي نويد باعث خنده ي همه شد

موقع بيرون رفتن سيما با با لبخند به من و سينا كه نزديك هم . و دوستانه ي سينا هم تاثير زيادي توي ميزان خوشحاليم داشت

 . ايستاده بوديم نگاه مي كرد 

بنا براين من بردمش بيرون تا براش . ي نشستن در فضاي تاريك سينما رو نداشتاما سوگل حوصله . به اصرار نويد سينما رفتيم

متوجه . كنارم پسر جووني ايستاده بود . جلوي دكه ي مواد غذايي منتظر شدم تا فروشنده يك بسته پفيال بهم بده. خوراكي بخرم

 :رار كرد با عصبانيت برگشتم بهش نگاه كردموقتي اين كار رو چند بار تك. شدم هر چند لحظه يكبار زل مي زنه توي صورتم 

 فرمايش؟-

 ! هيچي ميگم از اين چيزا نخوري بهتره ، مي پره تو گلوت ، اوخ ميشي-

 منم بخورم اوخ ميشم تينا جون؟: سوگل دستم رو كشيد و گفت

 :پسرك با لحن چندش آوري گفت

 .فقط تينا جون اوخ ميشه ، اگه بخواد خودم براش يه چيزي مي خرم كه راحت نوش جون كنه. نه عزيزم -

 :فروشنده از پشت پيشخوان صدا زد. عصباني تر از اون بودم كه بخوام واكنشي نشون بدم
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 آقا چرا مزاحم زن و بچه مردم ميشي؟ مگه خودت خواهر و مادر نداري؟-

ناگهان جلوي راهم رو با . مي خواستم به سالن برگردم كه پسرك توي راهرو دنبالمون اومد. رفتم بسته رو از فروشنده گ-

 :دستهاش سد كرد و گفت

يه لبخند بزن  . ازت ياد مي گيره فردا پس فردا نمي تونه رفتار درستي با مردم داشته باشه. جلوي بچه خوب نيست! چه بداخالق-

 . ديه لبخن! هالك شديم بابا! جون من

. صداي سيلي توي فضاي خالي راهرو پيچيد. با تمام قدرتي كه در خوردم حس مي كردم دستمو باال بردم و توي گوش پسرك زدم

 :پشت سرش صداي پسرك  در حالي كه يك طرف صورتش رو مي ماليد توي گوشم نشست 

مي دونم آشغااليي مثل تو، اينجا چيكار مي  عوضي منو ميزني؟ واسه من تريپ پاك و معصوم بر ميداري؟ هر كي ندونه من خوب-

چيه قيافه مو نپسنديدي يا ! يه بچه با خودتون ميارين كه فضا رو خانوادگي كنين ، بعد هرجا قالبتون گير كرد برين صفا سيتي. كنن

 .اين غلطتم مي ذارم به پاي خوشگليت. فكر كردي ته جيبم سوراخه؟ نترس اونقدر مايه دارم كه راضيت كنم

 .پسر همچنان جلوي روم ايستاده بود. خدا بگم چيكارت كنه نويد با اين سينما اومدنت. نفسم بند اومده بود

 . عوضي گرفتي. برو گمشو-

 . تو فكر مي كني عوضي گرفتي. من عوضي نگرفتم-

عقب و صداي خشمگين  ناگهان دستش رو جلو آورد كه دست منو بگيره ، اما زودتر از اون كه دستمو لمس كنه، يكي منو كشيد

. سينا هم با عصبانيت به پسرك اعتراض مي كرد. نويد مشت و لگد مي انداخت و ناسزا مي گفت. سينا و نويد توي گوشم پيچيد 

تا به خودمون بيايم . چند نفر از سالن نمايش بيرون اومده بودند و داشتند تماشا مي كردند. قائله اي به پا شده بود كه بيا و ببين

تا همين . نه: آقا بگيريمش؟ سينا جواب داد: كسي از بين مردم گفت . ك نويد رو هل داد و ازوسط جمعيت پا به فرار گذاشتپسر

 . جا بسش بود

 . من و سوگل رو هم برد  به سمت ماشين. سينا نويد رو فرستاد دنبال نازگل . مردم متفرق شدند و دورو برمون كمي خلوت شد

 خوبي؟-

 .آره-
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 بود؟ چي شده-

 .مزاحم شده بود. بيشعور فكر مي كرد تنهام-

 . همش تقصير نويده با اين پيشنهاداش-

 نويد چه تقصيري داره؟ گيرم كه من بخوام تنها بيام سينما، نبايد اونقدر امنيت داشته باشم كه اين كارو بكنم؟-

 !فعال كه با همراه هم امنيت نداري چه برسه تنها -

 .داشتم از خجالت آب مي شدم. راي سينا بازگو كردسوگل حرفهاي پسرك رو ب

 !!دست بزن هم كه داري-

 .نگاه دلخورم رو به چشم هاي سينا ريختم اما با ديدن لبخندي كه روي لبش بود خشمم رو خوردم و با هم خنديديم

مه اين مطلب رو اعالم كرد خيلي از اين كه اينقدر راحت جلوي ه. بعد از شام ، سينا هم همراه ما اومد كه منو برسونه خوابگاه

تعارف .اما بقيه انگار عادي ترين مسئله زندگي شون رو شنيده بودند ، هيچ كس عكس العمل خاصي نشون نداد . خجالت كشيدم

 :اما سوري خانم به تاييد حرف سينا گفت. كردم كه با آژانس مي رم

 ر رو نكنه براي كي بكنه؟براي تو اين كا.نه مادر، چه كاريه؟ مي بره ، مياردت ديگه-

27 

دوبار همراه فاطمه رفتم، . تا حاال سه بار شركت كردم. انجمن ادبي هردوهفته يكبار در سالن آمفي تئاتر، شب شعر برگزار مي كنه

سعي كردم . هربار سينا رو از دور ديدم كه توي رديف اول نشسته بود. فاطمه خيلي با شعر و ادبيات رابطه نداره.يكبار هم تنها

با اينكه خيلي دلم مي خواد كه همه ي اوقاتم رو باهاش سپري كنم اما . خاب كنم كه توي ديد سينا نباشمجايي رو براي نشستن انت

اما سينا هر دفعه منو ديد و ناچار شدم از اون فاصله با سر بهش . يك حس دروني انگار بهم هشدار ميده كه فاصله رو رعايت كنم

 . ون ميرم كه باهاش رو در رو نشماما قبل از پايان جلسه ، از سالن بير. سالم كنم

ناگهان شتاب گرفت و چند قدم از من جلو . آخرين باري كه با فاطمه رفته بودم، نزديك خوابگاه متوجه رفتار عصبي اون شدم

 :با شگفتي دنبالش رفتم و توي پله ها بهش رسيدم. بدون اينكه به من چيزي بگه خودشو به ساختمان رسوند و پريد داخل. افتاد

 چت شد يه دفعه ، تو؟-
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 .چيزي نيست بيا باال-

 .هر چي هست بايد االن بهم بگي! ديگه نمي توني از زيرش در بري. چرا هست-

هرچي براش شاهد و مثال آوردم كه تا به حال چند بار اين حركات رو ازش ديدم، زير بار نرفت و . از من اصرار ، از فاطمه انكار

 . چيزي بروز نداد

با اينكه نگراني خاصي در اين زمينه نداشتم اما شب ها زمان معيني رو براي دوره كردن دروس . انات پايان ترم بودنزديك امتح

. رفتار فاطمه نگرانم كرده بود. اختصاص مي دادم كه اين كارم باعث شده بود مريم و آتنا سربه سرم بذارن و بهم بگن پرفسور

 .ي زد تا مي فهميدم كه توي دلش چه خبرهكاش اون هم مثل شيوا راحت با آدم حرف م

يك دليل ديگه ش هم اين بود كه سينا رو از دور . خيلي از فضاي شاعرانه ي اونجا خوشم اومده بود. عصر شب شعر برقرار بود 

 . كوله پشتي مو انداختم روي دوشم و به سمت آمفي تئاتر راه افتادم. مي ديدم

 :با ديدن من ، صدام زد و گفت. كه با چند تا از دانشجوها صحبت مي كرد جلوي در ورودي خانم معصومي رو ديدم

 !كارتون داره. بعد از اتمام جلسه بريد پيش آقاي نادري! خانم عيوضي-

خوشم اومد كه خودش خواسته  . دلم غنج رفت. بعد از  اون موش و گربه بازي هام با سينا، حاال رسما منو احضار كرده بود عجب،

فكر و خيالم همش دور و بر سينا مي . نفهميدم توي اون جلسه كي شعر خوند  و موضوع جلسه ي بعد چي تعيين شد. منو ببينه

از خدا خواسته . با اشاره حاليم كرد كه منتظرش بمونم . با سر بهش سالم كردم و جواب گرفتم. توي رديف اول ديدمش. چرخيد

 .سرمو تكون دادم

 :دبيرون سالن خودشو به من رسون

 !از اينورا! چه عجب-

 .من كه هر جلسه ميام-

 !ميدونم مياي، اما افتخار نميدي-

 منظورت چيه؟-

 نميدوني؟-
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 .خانم معصومي گفت كارم داشتي-

 . بيا بريم توي راه بهت بگم. درسته-

 : بعد از عبور از چند خيابون، گفت

 نمي خواي رسما توي انجمن فعاليت كني؟-

 چه جور فعاليتي؟-

 .همكاري كني، از اين جور كارها ديگه. نقد كني.و براي بقيه بخونيشعرات-

 .من تجربه ي خاصي ندارم. نميدونم چي بگم-

 . توي بقيه كارها هم اگه خواستي سهيم بشي، كمكت مي كنيم. خوندن شعراي خودت كه تجربه نمي خواد-

 .بدم نمياد. باشه-

 بخوني؟پس براي جلسه ي بعد توي نوبت بذارمت كه شعرتو -

 .شعراي من هنوز خيلي ابتدايين. مي ترسم آبروم بره-

تا توي جمع هاي اين چنيني شركت . ضعف داري اما نه اونقدر كه خودت ميگي. همه رو خوندم. اينجوري هم كه ميگي نيست -

ير اينصورت درجا ميزني و در غ. بايد حضور فعال داشته باشي تا استعدادت شكوفاتر بشه. نكني و نقد نشي، نمي توني باالتر بري

واقعا حيفه . راستش شعرايي كه براي مسابقه داده بودي هم به دليل چند اشكال كوچك كنار گذاشته شدند.سر جاي اولت مي موني

 حاال چي ميگي؟ جلسه بعد هستي؟. كه وقتي ميتوني با چند تغيير كوچولو درستشون كني، بذاري همين طوري بمونند

 :جواب دادم. كمي فكر كردم 

 . به امتحانش مي ارزه-

ازش . دوست نداشتم كسي منو توي ماشين سينا ببينه. هوا هنوزتا تاريك شدن فاصله ي زيادي داشت.نزديك خوابگاه بوديم

 .چشم: توي صورتم خنديد و گفت. خواستم دو خيابون پايين تر منو پياده كنه

. ر هيبت يك زن و مرد جوون رو تشخيص دادم كه حدود ده قدم از در ورودي فاصله داشتندوارد خيابون خوابگاه كه شدم از دو

با ديدن اين . نمي خواستم توجهي بهشون كنم، اما ناگهان زن روي زمين افتاد و مرد پا به فرار گذاشت. در حال جر و بحث بودند
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كنارش . فاطمه بود كه نقش زمين شده بود.از نهادم بلند شد  چند قدم مونده به زن آه. صحنه پا تند كردم و خودمو به زن رسوندم

. با اينكه چشم هاش نيمه باز بود اما نا نداشت كه جوابمو بده. روي زمين نشستم و سرش رو باال آوردم و اسمشو چندبار صدا زدم

سينا زود خودتو برسون جلوي ": بدون مكث گفتم "بفرماييد "با شنيدن . بي معطلي گوشيمو درآوردم و شماره ي سينا رو گرفتم

 . و قطع كردم "در خوابگاه

 .به طرفم برگشت و خودشو به من رسوند. صداش زدم. در ورودي باز شد و عسل با آرايش غليظي از در بيرون اومد

 چش شده؟. اين كه فاطمه است.. اه. چي شده-

 . از حال رفته.نميدونم -

 . بايد زنگ بزنم اورژانس-

 .پياده شد و اومد به طرفمون.  ورد ، سينا كنارمون ترمز كردگوشيشو كه درآ

 چي شده؟ اتفاقي افتاده؟-

 :گفتم

 .بايد برسونيمش درمونگاه. از حال رفته-

 . كمك كنين بذاريدش توي ماشين-

 :عسل آهسته بهم گفت. با عسل زير بغل فاطمه رو گرفتيم و روي صندلي پشت قرار داديمش

 اين يارو رو مي شناسي؟-

 :دوباره گفت.سرمو تكون دادم

 پس خودت مي بريش ديگه؟ . نمي تونم نرم. چون من كالس دارم . چه خوب-

سر پيچ خيابون، عسل رو ديدم كه سوار يك .بعد بدون اينكه منتظر جوابم باشه، دستشو به نشونه خداحافظي تكون داد و رفت

 . كمري كاهويي شد

براش .دكتر بعد از معاينه گفت تحت فشار عصبي بوده و فشارش به شدت افت كرده  .تابرسيم درمانگاه نيم ساعت  طول كشيد

 :با ورود مايع سرم به بدن فاطمه ، كم كم چشماش بازشد و صداشو شنيدم. سرم و چند تا آمپول تقويتي تجويز كرد
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 كي منو آورده اينجا؟-

 . توي خيابون ولو شده بودي . من آوردمت-

 .اديمي بخشي به دردسر افت-

 دردسر جاي خود، اما چرا يهو اينجوري شدي؟ اون مرد كي بود كه داشتي باهاش بحث مي كردي؟-

 كدوم مرد؟-

 ...اما خواهش مي كنم .اگه نمي خواي بگي حرفي نيست. از من پنهان نكن! ببين فاطمه، من خودم ديدمتون-

-... 

 :بعد از گذشت چند دقيقه ، صداي گرفته ي فاطمه به گوشم رسيد

 .مي خواي بدوني كه چي؟ چه كاري از دستت برمياد؟ بذار توي بدبختي هاي خودم نابود بشم-

 .اشك هاي فاطمه بي محابا پايين مي ريخت و صورتشو خيس مي كرد

تو استراحت كن من . اصال ولش كن. تازه حالت بهتر شده! چرا گريه مي كني؟ با گريه كه چيزي درست نميشه عزيزم... واي-

 !با دل و جون در خدمتم. رسيديم خوابگاه اگه دلت خواست برام حرف بزن. ميرم بيرون تا سرمت تموم بشه

چشمش به در تزريقات .سينا روي يكي از صندلي ها نشسته بود . صورت خيس فاطمه رو بوسيدم و از تزريقات اومدم توي پذيرش

 .با ديدن من بلند شد و به سمتم اومد. بود

 بهتره؟-

 .حرف مي زنه. چشماش باز شد. آره-

 ماجرا چي بود؟-

 .فعال اوضاع روحيش خوب نيست. شايد بعدا بهم بگه. هنوز نميدونم-

 .سينا چيزي نگفت

براي همين بهت زنگ .نميدونستم بايد چيكار كنم. ممنون كه فورا خودتو رسوندي. تو برو. همن صبر مي كنم سرمش تموم بش-

 . زدم



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٢

 !تعارف رو هم بذار كنار فلورانس نايتينگل. بهرحال براي برگشتن احتياج به وسيله دارين. منم مي مونم-

 . تخاب كرديم و نشستيمدو صندلي روبه فاصله، ان. چشم هاي خندان سينا خنده رو به لب هاي من هم آورد

 جدي جدي هرجا حادثه و اتفاقي ميفته ، يك سرش به تو ختم ميشه، دقت كردي؟-

 منظورت اينه كه من توش دست دارم؟-

 .منظورم اينه كه تو بايد حتما باشي كه به بقيه كمك كني! نه! نه-

 خب اين ايرادي داره؟-

 چرا هفته ي پبيش نيومدي خونه ي سيما؟. كنمموضوع رو عوض مي . اصال ولش كن. نگفتم ايراد داره-

بهر حال از اون طرف هم بايد عادت كنم كه خودمو . اگه مي اومدم نظمشون بهم مي خورد. درس هامو دارم مرور مي كنم. نشد-

 .با شرايط خوابگاه وفق بدم و هر هفته به بهانه ي دلتنگي مهموني نيام

 يعني ديگه نمي خواي بياي؟-

بذار طفلي آخر هفته هاش مال خودش باشه و از دست من يه نفس . بابا سيما هم گناه داره. ما با فاصله، نه هر هفتها. چرا ميام-

 .راحت بكشه

چشمامو ازش دزديدم و بي دليل توي . ناخواسته داشتم توي گرماي نگاهش آب مي شدم. به طرز عجيبي توي چشم هام نگاه كرد

 .رمو كه بلند كردم، جهت نگاهش رو تغيير داده بود و به روبرو نگاه مي كردس. كيفم دنبال يك چيز خيالي گشتم

خدايا ، معني نگاهش چي بود؟چي بود يعني چه؟ معني از اين واضح تر هم ميشه؟ يعني دلش مي خواد من هر هفته برم اونجا؟يا  

وت وقت فورا بر مي گردم خونه ي يك چيز ديگه ست؟ پس چرا چيزي نمي گه؟ اگه اشاره كنه كه منظورش همينه، بدون ف

 پس چرا حرفي نمي زنه؟ چرا با دست پيش مي كشه ،با پا پس مي زنه؟ .سيما

از جام بلند شدم كه برم پيش فاطمه، نجواي . كمكش كنين از تخت بياد پايين. پرستار صدام زد و گفت سرم بيمارتون تموم شده

 :آروم سينا منو سرجام ميخكوب كرد 

 .اگه دير به دير بياي نفس كشيدن سخت ميشه. زياد نكنفاصله ها رو -

يعني سينا داشت اعتراف مي كرد؟ يعني حدس من درست بود؟ ! شك داشتم درست شنيدم يا نه. جرات نداشتم بهش نگاه كنم
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 : بلند شد و گفتبالفاصله از جا . با هزار جون كندن سرمو به طرفش برگردوندم و بهش نگاه كردم. يعني اونم مثل من گرفتار شده

 . تا شما بياين ، من ميرم ماشين رو روشن كنم-

منو كه ديد . فاطمه  روي تخت نشسته بود و آستين لباسشو پايين مي آورد. گيج ومنگ به تزريقات رفتم. حال خودمو نمي فهميدم

 :گفت

 .بهترم االن. چرا رنگت پريده؟ من خوبم نگران نباش-

سينا جلوي در . آروم آروم راهرو رو طي كرديم و وارد حياط درمانگاه شديم. تخت بياد پايين كمكش كردم از. سرمو تكون دادم

 :فاطمه پرسيد. توي ماشين منتظر نشسته بود

 اون ماشين براي ما ايستاده؟-

 .آره-

 . آژانسه؟ اين موقع شب با ماشين شخصي نريم، خطرناكه-

 . آشناست. آژانس نيست-

 آشنا كيه؟-

 :ماشين كه راه افتاد سينا پرسيد. اول فاطمه نشست . در رو باز كردم. فرصت نبود جواب فاطمه رو بدم. ديگه به ماشين رسيديم

 حالتون بهتره خانم؟-

 :آهسته بهش گفتم .چون باهاش كالس نداشت. فاطمه سينا رو نمي شناخت

 .ايشون آقاي نادري استاد درس فارسي هستن-

 :زده ي فاطمه در فضاي كوچك ماشين پخش شد صداي متعجب و هيجان

 . ممنوم االن بهترم.شرمنده كه بخاطر من به زحمت افتادين! استاد .. واي-

 .چرا زودتر نگفتي؟ برات دارم: يك سقلمه به پهلوي من زد و آهسته گفت

 :خنده ي سينا ، توي ماشين پيچيد

يكيشون هم خود . خودم از نزديك شاهد بودم. ته ي نجات چند نفر بودنايشون تا حاال فرش. به خانم عيوضي كاري نداشته باشين-
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 .شما هستين

گيج . الل الل شده بودم. نمي شنيدم. نمي فهميدم. انگار چيزي هم در مورد تشكر از من گفت.فاطمه باز هم از استاد تشكر كرد 

رو تكرار كنه و من هر بار ازسر نو آرزو كنم كه باز  دلم مي خواست دوباره و دوبار حرفش. چيزي بودم كه زبون سينا شنيده بودم

نگاهم رو دزديدم و ديدم كه سرش رو . براي يك لحظه نگاه خيره ي سينا رو از توي آينه ، متوجه خودم ديدم. هم صداشو بشنوم

شت وگرنه حتما خدا رو شكر كه فاطمه حال درستي ندا. به طرفين تكون داد و طرح لبخند از نيمرخ روي صورتش ، نقش بست

 . توي اين اوضاع و احوال ، سينا شيطنتش گل كرده بود. متوجه تشويش و بي قراري من مي شد

 خانم عيوضي، چرا ساكتين؟ از پرستار بودن خسته شدين؟ مي خواين جاتونو با يكي ديگه عوض كنين؟-

انگار كه خودش پدر منو درآورده بود كه ديگه انگار نه . چقدر ماهرانه جلوي فاطمه رسمي حرف مي زد. نمي تونستم چيزي بگم

اما طاقت نياوردم و وجه شيطون وجودم بر وجه عاشقش ، غلبه كرد ،  با صدايي كه از هيجان مي لرزيد . باهاش رسمي حرف نزنم

 :گفتم

. ما بايد چيكار مي كرديماگه اتفاقي از جلوي خوابگاه رد نمي شدين معلوم نبود . استاد نادري، شما امشب خيلي به زحمت افتادين-

 . خدا شما رو رسوند

 :با بدجنسي ادامه دادم. فقط من مي دونستم كه دليل خنده ش چيه. خنده ي بلند سينا فاطمه رو متعجب كرد

فردا براي همه ي همكالسي هام تعريف مي كنم كه شما چقدر انسان شريف و فهميده اي هستين و از هيچ كاري براي كمك به -

 . يي كه توي اين شهر درندشت غريب هستن ،دريغ نمي كنيددانشجوها

مي دونستم اصال . يعني همون چيزي كه سينا ازش فراري بود! سكوت ناگهاني سينا نشون مي داد كه درست زدم توي هدف

 :صداي آرومش رو شنيدم كه گفت. دوست نداره بين دانشجوها سوژه بشه

 .ودوظيفه م ب. خواهش مي كنم من كاري نكردم-

وقتي . بيشتر از جو صميمي يي كه ايجاد شده بود خوشحال بودم. نه از اين كه سينا رو اذيت كردم. حال خوبي بهم دست داده بود

جلوي خوابگاه پياده شديم، براي برداشتن كيسه داروهاي فاطمه از روي صندلي جلو دوباره به سمت ماشين برگشتم ، سينا كيسه 

 :نگاهم كرد وگفت رو دستم داد و كامال عادي
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 !بقول دوستت، دارم برات تينا خانوم -

 .گاز داد و رفت با يك بوق،

 :به فاطمه كه رسيدم ، گفت

، يا اول خودت به حرف مياي بهم ميگي چطوري قاپ استاد ...درسته حالم خوش نيست اما فكر نكني خر بودم هيچي نفهميدم ها-

 .يا تا آخر عمر از مشكالتم چيزي  از من نمي شنوي بيچاره مونو دزديدي كه اينجوري شيفته ت شده

 اين ديگه از كجا فهميده بود؟. همينو كم داشتم

 چي ميگي تو؟ گناه كردم بردمت درمانگاه كه تلف نشي؟ حاال برام حرف درمياري؟-

 .خيلي باهات كار دارمحاال بيا كمك كن بريم باال كه . حيف كه حال ندارم وگرنه حاليت مي كردم كه نميتوني منو رنگ كني-

عسل هم توي اتاق . بچه ها دورمون جمع شدند و هر كدوم چيزي مي پرسيدند. بدون اعتراض به حرف هاي فاطمه رفتيم باال

به سوال هاي بچه ها تا جايي كه به من مربوط بود، . از قرار معلوم اون به بقيه گفته بود كه فاطمه رو در چه حالي بردم درمانگاه.بود

ظاهرا جوابش براي بچه ها قانع . فاطمه هم توضيح داد كه توي خيابون ناگهان فشارش پايين مياد و ميفته روي زمين.دادم  جواب

 :آخرشب بعد از خوابيدن همه فاطمه آهسته صدام زد و گفت . كننده بود

 . بچه ها دو سه شبه كه اونجا رو موكت كردن. بالشت رو بردار بريم سالن تلويزيون-

 .انگار خواب بود! اما نه.متوجه تكون خوردن عسل زير پتوي نازكش شدم. با احتياط بيرون رفتيم مبادا كسي رو بيدار كنيم

 :فاطمه بدون مقدمه گفت. گوشه اي دراز كشيديم. كسي توي سالن نبود

 ...همه چي رو ميگي ها. بخواي سانسور مانسور كني خودت ميدوني. خب شروع كن كه منتظرم-

 .ه خدا چيزي نيست كه بخوام بگمب-

ميخوام با يكي . يه كم هم به فكر من باش ، بخدا دلم داره مي تركه. اگه بخواي ادا در بياري ديگه كاري به كارت ندارم! بيخود -

 .تو رو خدا اول تو بگو تا من هم بتونم راحت حرف بزنم. درد دل كنم

 .ميگم چيزي نيست كه بخوام بگمولي جدي ! چه گرو كشي جوانمردانه اي! باريكال-

 :فاطمه با صدايي كه دلخوري توش موج ميزد گفت
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 . پس پاشو بريم سر جاهامون. اگه من اينقدر نامحرمم كه نمي خواي بهم چيزي بگي عيب نداره-

 !!مي شدامشب تا به اين خواهر مقدس اعتراف نمي كردم گناهانم بخشيده ن! نخير. بلند شد كه مثال از اتاق بره بيرون

 .ميگم. بيا بشين . نرو فاطمه-

 :فاطمه نشست و گفت

 !!همه چي با همه ي مخلفات! بگو! خب -

 .سينا يا همون آقاي نادري ، برادر سيماست. من هر چي ميگم چيزي نيست، تو موضوع رو جنايي مي كني ! بابا -

 سيما كيه؟ !! مشكل شد دوتا -

 ز دوست هاي قديمي باباو بودم؟ميدوني كه من ترم اول رو خونه ي يكي ا-

 .گفته بودي. خب آره-

 .خب سيما، خانوم دوست بابام و سينا هم برادر خانم ايشونه-

 !آره؟ بابا خيلي زرنگي.. پس ماهي رو از قبل تور كرده بودي صداش رو در نمياوردي . حاال فهميدم.. آهان-

 .چي ميگي براي خودت. خفه شو ببينم-

از حادثه چهارشنبه سوري ، سفر شمال و بهتر شده . اس بدي كه اوائل بين من و سينا  وجود داشت گفتم مختصر و مفيد از احس

با وجود اينكه با حرف امشب سينا مطمئن شده بودم كه . نمي خواستم همه چيز رو به تفصيل براش شرح بدم. اوضاع بين خودمون

مي ترسيدم اشتباهي متوجه شده باشم و  نمي خواستم خودمو مضحكه دست  مي خواست يه جورايي بهم ابراز عالقه كنه ، اما باز هم

 .اين و اون كنم

 .خب پس حكايت عاشقيتون اين بود-

 .عاشقي كجا بود؟ خب آره، انكار نمي كنم كه بهش عالقمند شدم اما فكر نمي كنم اون هم به من عالقه داشته باشه-

فكر كنم ترم . نميدوني چند بار توي آينه نگاهشو به تو ، غافلگير كردم! داته كجاي كاري دختر؟ ايني كه من ديدم عاشق و شي-

 .بعد كه باهاش فارسي بردارم بخاطر اينكارم منو بندازه

 . اما من نمي تونم باور كنم. تو اينطور فكر كن-
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 چه غلطي دارين مي كنين؟ ! به به  -

 .صدا برگشتيمبه طرف .صداي عسل توي توي فضاي نيمه تاريك اتاق پيچيد

 ! هر چي كه هست... ميگم  من هم همه جوره پايه ام ها! تا حاال رو نكرده بودين اهل بخيه هم هستين-

 :فاطمه عصباني خروشيد

 !از همون جا چراغو روشن كن كه ببيني عوضي گرفتي، بيشعور-

آرايش . عسل لباس خواب حرير نازك و كوتاهي تنش بود كه تقريبا هيچ جاي بدنش رو نمي پوشوند. بالفاصله همه جا روشن شد

 :فاطمه گفت. چيزي شبيه مانتو كنار پاش روي زمين افتاده بود.غليظي داشت و قرمزي ناخن هاي الك زده ي پاش به چشمم اومد

 !خوب ديدي؟ مطمئن شدي؟ بزن به چاك-

 ! هنوز شروع نشده نه؟ولي خودمونيم اصال فكرشم نمي كردم شماها هم بله. اونقدرا هم كه فكر مي كني پخمه نيستم! نه بابا-

 :در جواب نگاهم گفت. به فاطمه نگاه كردم. از حرفهاشون چيزي نمي فهميدم

 .بقيه ش باشه براي بعد. بلند شو. پاشو بريم تينا-

 .بي سر خر و مزاحم. ديگه كه راحت بتونين تنها تنها حال كنين باشه براي يك شب. راست ميگه-

 .موقع رد شدن از كنار عسل ، فاطمه با غيظ بهش نگاه كرد 

عسل .به اتاق خودمون كه برگشتيم از فاطمه راجع به حرف هاي عسل پرسيدم ، اما وعده داد فردا بهم بگه كه منظورش چي بوده 

 .شت و خوابيدهم  بعد از نيمساعت با اتاق برگ

28 

ساعت دوم من بيكار بودم و بعد از ساعت ناهار باز . ساعت اول كالس داشتيم. صبح اول وقت با فاطمه به طرف دانشگاه راه افتاديم

 . سونيا رو هم امروز مي ديدم. باهم كالس داشتيم

دل توي دلم نبود كه . گوشت دانشگاه رو زديم توي ساعت ناهار ، سه نفري رفتيم اغذيه فروشي بيرون دانشگاه و قيد باقالي پلو با

سونيا طبق معمول نتونست . با عجله همبرگرم رو گاز مي زدم كه زودتر تموم بشه. ببينم فاطمه چي مي خواد در مورد عسل بگه

 :زبون به دهن بگيره 
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 !دنبالت كه نكردن! چته تينا؟ از سال قحط فرار كردي؟ يواش تر -

 .االن ساعت ناهار تموم ميشه بايد بريم سركالس. م سر اصل مطلب آخه مي خوام زودتر بري-

 حاال اصل مطلب چي هست كه مي خواي بري سرش؟ -

 :فاطمه جواب داد

 .مي خوام يه كم چشم و گوشش رو باز كنم. چيزي نيست-

 .؟ تو هم بلد بودي نميدونستم؟ پس زودتر بگو كه دلم آب شد...آره-

 .بذاز غذامو بخورم ميگم-

. پاركي همون نزديكي بود كه اون موقع روز حسابي خلوت بود. الخره دست از خوردن كشيديم و از اغذيه فروشي بيرون اومديمبا

 . توي سايه ، يك نيمكت انتخاب كرديم و روش نشستيم

 .منتظرم! بگو فاطي جون-

بعد از اون رو به من كرد و . ا ما تعريف كردفاطمه اول ماجراي برخورد ديشب عسل رو ب. لحن سونيا همه مون رو به خنده انداخت

 :گفت

اونقدر گرگ بين آدم ها پيدا ميشه كه در . ببين تينا جون، فكر نكن دنيا محدود ميشه به دخترايي مثل من و تو و شيوا و سونيا -

ه از بچه ها شنيدم اينطور ك. همين ترم هم فارغ التحصيل ميشه. اين عسلي كه مي بيني، ترم هشت زبانه. تصورت نمي گنجه

از آتنا و مريم شنيدي كه عسل توي يك آموزشگاه آزاد ربان تدريس مي . اهل همين تهران هم هست. درسش هم خيلي خوبه

اما همه ي اين ها فقط يك . براي همين هم بهانه داره كه شب دير بياد يا با هر سر و وضعي كه مي خواد رفت و آمد كنه. كنه

فكر مي كني شيوا چرا از خوابگاه فراري شد؟ خيال مي كني خيلي عشق شوهر بود يا از .هايي كه مي كنه پوششه روي كثافت كاري

اون دخترهايي بود كه عليرغم ميل و اعتقاد خانواده ش قبل از ازدواج بره خونه همسر عقديش ساكن بشه؟ رفتن شيوا بخاطر 

 .زش برميادعسل اونقدر كثيف و لجنه كه هركاري بگي ا. رفتار عسل بود

يك شب من توي اتاق تلويزيون همراه چند نفر ديگه مشغول درس خوندن بودم ، مريم هم مهمون يكي از دوستهاش بود،  آتنا  

خالصه فقط شيوا و عسل توي اتاق .بغل گوشش توپ در كنن بيدار نميشه. هم قربونش برم دنيا رو آب ببره اونو خواب مي بره
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شه شيوا به خواب عميقي فرو رفته مياد سراغش و سعي ميكنه لباس شيوا رو آروم  از روي تنش بزنه عسل وقتي مطمئن مي. بودند 

شيوا متوجه حركتي روي لباسش ميشه و وقتي چشماشو باز ميكنه ، عسل رو مي بينه كه گوشي موبايل توي دستشه و قصد داره . باال

ه عكس العملي نشون بده عسل بالش ميذاره روي صورت شيوا و تهديدش قبل از اينكه شيوا بتون. از بدن برهنه شيوا عكس بندازه

شيوا هم از ترس تا صبح بيدار مي مونه . مي كنه كه اگه از اين موضوع به كسي چيزي بگه ، يك شب توي خواب خفه ش مي كنه

ودند برام تعريف كرد كه چه عسل تا دوسه روز غيبش زد و شيوا يك شب كه بچه ها خوابيده ب. مبادا عسل دوباره بياد سراغش

. اما كسي چيزي نمي گفت. فرداش از چند تا از بچه هاي قديمي تر خوابگاه سربسته يه چيزايي پرسيدم. اتفاقي بينشون افتاده

ازمسئول خوابگاه هم به بهانه ي تحقيق براي خواستگاري براي برادرم ،در مورد عسل پرسيدم ، اما گفت غير از بدحجابي  مشكلي 

دو نفر هنوز توي اين خوابگاه . وقتي ديدم راه به جايي نمي برم، گشتم هم اتاقي هاي سال قبل عسل رو پيدا كردم. هاش ندارندبا

علنا گفتن كه حوصله دردسر ندارن و بهتره اين دختره ي . قتي ازشون راجع به عسل پرسيدم، حاضر نشدن حرفي بزنن. .بودند

گفتم . تيري توي تاريكي انداختم ببينم به هدف مي خوره يا نه. دم كه يه چيزايي مي دونن فهمي. هرزه رو به حال خودش بذارم

ميخواهيم مطمئن بشيم كه اشتباه نكرديم . براي يكي از بچه ها مشكل اخالقي درست كرده و دنبال شكايت كردن از عسل هستيم

خواهش ، يكي از دخترها گفت كه تدريس زبان بهانه ايه براي باالخره بعد از كلي التماس و . و خداي نكرده بي گناه متهمش نكنيم

رفت و آمد هاي مشكوك عسل  و كار اصليش اينه كه غروب به بعد سوار ماشين هاي مدل باال بشه و اگه موفق شد يكي دوشبي رو 

گرفتن عكس هاي ناجور از وقت هايي هم كه قالبش به جايي گير نكنه شبانه مياد سراغ بچه ها و با . با صاحب ماشين بگذرونه

يعني همين كاري كه قصد داشت با شيوا . عكساشون توي دانشگاه پخش مي كنه اونها، تهديدشون  مي كنه كه اگه بهش باج ندن،

تنها راهي كه به عقل ناقصم مي رسيد اين بود كه به شيوا بگم،  طوري رفتار كنه كه رامين خودش پيشنهاد بده . بكنه كه موفق نشد

ديگه نمي دونم شيوا چطوري تونست . ببره خونه شون، كه هم شخصيت شيوا خرد نشه و هم موضوع توي خوابگاه نپيچه اونو

چون باالخره اين دختره يكي دو ماه ديگه از خوابگاه . خودم هم قصد نداشتم كاري بكنم. رامين و بعد هم خانواده شو راضي كنه

اما با رفتار ديشبش ، ترسيدم . داشتم كه نخوام اين يكي رو هم بهشون اضافه كنممي رفت و من هم به اندازه ي كافي مشكالت 

 . مبادا تو هم در خطر باشي و براي همين اينا رو بهت گفتم كه مواظب خودت باشي و در همه حالي حواست رو جمع كني

 :باالخره سونيا به صدا در اومد. من و سونيا با دهن باز به فاطمه خيره شده بوديم
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 اينايي كه گفتي حقيقت داشت يا يك فيلم آمريكايي ديدي؟-

يعني آدم تا اين حد پست و پليد ميشه كه بخواد توي فضاي خوابگاه ، اين كارها رو . مغزم هنگ كرده بود. فاطمه چيزي نگفت 

 بكنه؟

 :دوباره صداي سونيا بلند شد

 حاال با شما چيكار داشت؟ منظورش رابطه ي ناجور كه نبود؟-

 :فاطمه متفكر جواب داد

در هر .يا واقعا قصد ش رو داشت يا مي خواست از ما آتو بگيره كه بعد بتونه سوء استفاده كنه. از اين جونور هرچي بگي برمياد-

 . حال نيت خوبي پشت رفتار ديشبش نبود

يي چرا بايد چنين رفتارهاي غير دختر به اين زيبا. نمي تونستم به چيزي فكر كنم. دهنم خشك شده بود. خيلي گيج شده بودم

 انساني داشته باشه؟ 

ديگه از صرافت . همش توي فكر حرف هاي فاطمه و رفتار عسل و رفتن شيوا از خوابگاه بودم . نفهميدم اون روز چطوري گذشت 

ما ناگهان تصميم اون روز سه شنبه بود، ا. ترس مبهمي توي جونم ريخته بود. سر در آوردن از مشكالت فاطمه در اومده بودم

به بهانه ي كار . سيما از ديدنم متعجب شده بود اما سعي مي كرد به روش نياره. گرفتم برم خونه ي سيما و شب رو اونجا بمونم

تا وقت خواب سوگل ، خودمو با بازي كردن . داشتن با كامپيوتر به اتاق رفتم تا اينجوري القا كنم كه دليل اومدنم كار با كامپيوتره

 . اش سرگرم كردم كه ذهنم از چيزايي كه شنيده بودم آزاد بشهباه

اگه درست كردن رفتار و اخالق عسل كار من نبود، مواظبت از خودم كه . عادت نداشتم از مشكالت فرار كنم. صبح حالم بهتر بود

خطر آدم هاي ناجور رو از خودم  بايد به خودم ثابت مي كردم كه مي تونم. پس نبايد آسون كنار مي كشيدم. به عهده ي خودم بود

هنوز نمي . تصميم گرفتم تا حد ممكن از عسل دوري كنم و جوري رفتار كنم كه متوجه بشه آدم قوي و با اراده اي هستم. دور كنم

 .دونستم بايد چه رفتاري داشته باشم اما با اعتماد به نفس كامل از خونه بيرون اومدم

من با لب تاپم ور . به من و فاطمه نگاه كوتاهي انداخت و رفت سراغ تخت خودش. ارد اتاق شدشب ، عسل با رفتاري كامال عادي و

سعي مي كردم به ياد نيارم كه چه چيزهايي . آتنا و مريم هم براي تماشاي تلويزيون رفته بودند. مي رفتم و فاطمه كتاب مي خوند
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 . طمه توي گوشم زنگ زددر موردش شنيدم اما تا صداش به گوشم رسيد تموم حرف هاي فا

 چرا اينقدر ترش كردي فاطمه؟. با ما به از اين باش كه با خلق جهاني عزيزم-

 :فاطمه بي تفاوت گفت

 .دارم كتاب مي خونم ، مزاحم نشو-

 ديشب هم مزاحمتون شدم ، نه؟! مي بخشي... اوه-

 .براي همين رفتيم اونجا. هخيلي بيشعوري، مافقط نمي خواستيم صداي حرف زدنمون مزاحم خواب بقيه بش-

 :عسل لبخند وقيحي زد و با چشم هاي خمار شده ، با لحن چندش آوري گفت

 . من هم باور كردم. باشه-

 :بعد از چند لحظه دوباره گفت

 .نترسين به كسي چيزي نمي گم. ولي بهر حال دفعه ي بعد منو يادتو نره-

 : رف صورت عسل تكون داد و گفتدستش رو به ط. فاطمه عصباني شد و به سمت عسل رفت

فكر نكن كسي از كثافت . اما  من ، اگه فقط يك بار ديگه چنين مزخرفاتي رو ازت بشنوم فورا به مسئول خوابگاه گزارش ميدم-

 . ماگه بخواي سر به سر من و تينا بذاري ، آمار ماشين هايي كه هر شب باهاشون ميري ددر رو به دانشگاه ميد. كاري هات بي خبره

در حين اينكه مي خواست به ما بفهمونه از تهديد . عسل بي تفاوت پشتش رو به ما كرد و توي جاش با گوشيش بازي  كرد

 :نترسيده ، با صدايي كه از خشم دورگه شده بود اما به شدت كنترلش مي كرد گفت

 . هر غلطي كه نكردي بكن-

همه ي اون اعتماد به نفسي كه فكر مي كردم به دست . اس خوبي نداشتماز جدالي كه بين فاطمه و عسل به وجود اومده بود احس

با . عسل برام مثل هيواليي  شد كه هيچ قدرتي نمي تونست جلوش بايسته. واقعا ترس برم داشته بود. دود شد و رفت هوا آوردم ،

فاطمه با .  ن وتوي راهرو منتظر فاطمه شدمسريع از اتاق اومدم بيرو. بهم اشاره كرد كه بريم بيرون. نگراني به فاطمه نگاه كرد

 :ديدن من گفت

 چرا اينقدر رنگت پريده؟ -
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 .ازش مي ترسم. نمي دونم -

 . دركت مي كنم اما نبايد بذاري بفمهه ازش مي ترسي -

 چه جوري؟-

اما الزم بود . ايين برهحاال ديگه نمي ذاره آب خوش ار گلومون پ. منم اشتباه كردم سر به سرش گذاشتم. محلش نذار. نمي دونم-

 . عسل خوابيده بود. با اومدن آتنا با هم وارد اتاق شديم. بايد ادبش مي كردم كه ديگه حرف مفت نزنه

توي خواب مي ديدم كه عسل روي سينه ام نشسته و سعي مي كنه . تا صبح چند بار از خواب پريدم. اصال نتونستم راحت بخوابم

وقتي از خواب . زير سنگيني تنش دست و پا مي زدم . اد و فرياد مي كردم كسي صدامو نمي شنيدهر چي د. منو با بالش خفه كنه

پنج و نيم . ساعت گوشيمو نگاه كردم. عسل اما توي تختش نبود. همه خوابيده بودند. پريدم تنم از شدت عرق خيس شده بود

 . ديگه نتونستم بخوابم. صبح بود

29 

اون روز يكي از .آخرين باري كه سينا منو از انجمن رسوند خوابگاه ، يك هفته پيش بود. مي شد از دو روز ديگه امتحانام شروع

خوشبختانه زياد مورد انتقاد .طبق روال مرسوم تشويقم كردند و از نقاط قوت و ضعف شعر حرف زدند. شعرهامو توي جمع خوندم

اولين بار بود كه باهاش تنها به جايي . بستني سفارش داديم. تمبعد از جلسه ي انجمن با سينا به يك كافي شاپ رف. قرار نگرفتم

خيلي راحت از هر دري باهم حرف مي زديم و به طور كلي فراموش كرده بودم . احساس ناراحتي يا معذب بودن نداشتم. مي رفتم

هنمون مي رسيد در شعر، امتحانات، سوگل، آب و هوا، هر چي به ذ. كه روزي چقدر سفت و سخت مقابلش جبهه مي گرفتم

شايد مي خواست وقت بگذره ، شايد هم مي . حس مي كردم سينا عمدا مي خواد منو به حرف بگيره. موردش حرف مي زديم

 !! خواست يه چيزي بگه اما نمي تونست

حد هاش از من اين ترم ، ترم آخرش بود و تعداد وا. البالي حرفاش متوجه شدم كه امتحان هاي اون زودتر از مال من تموم ميشه

گفت تصميم داره در آزمون دكتري شركت كنه و به من هم توصيه . قصد داشت تا اواخر مهر از پايان نامه ش دفاع كنه. كمتر بود

 . مي كرد كه رشته ي خودمو ادامه بدم و به ليسانس اكتفا نكنم

بستني تموم شده بود و قاعدتا بايد بلند . احساس مي كردم همه ي اين حرف ها مقدمه چينيه و اصل حرفش يك چيز ديگه است
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اضطراب و دستپاچگي توي حركاتش . نگاهش كردم و منتظر شدم در مورد رفتن چيزي بگه، اما حرفي نزد. مي شديم و مي رفتيم

 :گفتم. به راحتي قابل تشخيص بود

 ! م؟ االن ميان بيرونمون ميكنننمي ري-

 .ولي قبلش يه كار كوچيك باهات داشتم. باشه مي ريم: لبخندي زد و گفت 

 .با من؟ چه كاري؟ بگو-

 :گفت. صداش رو به زور مي شنيدم. كيف چرمشو گذاشت روي ميز و از توي كيف يك بسته بيرون آورد 

 .اميدوارم ازش خوشت بياد. اين هشت كتاب سهرابه. عالقه داريفكر مي كنم به شعرهاي سهراب . اين اصال قابلي نداره-

همين ؟ فقط براي اينكه من به سهراب عالقه دارم برام هشت كتاب خريده بود؟ خدايا چرا اين موجود يك ذره ظرافت نداره كه 

 . فضا رو رومانتيك كنه و مثال بگه چون خودم بهت عالقه دارم اينو برات گرفتم

من هديه اي گرفته بود خيلي خوشحال بودم اما از اين كه اين قدر توي انتخاب جمالت وسواس به خرج مي داد تا  از اين كه براي

 .تازه با همين دو سه جمله هم كلي سرخ و سفيد شده بود. ذره اي بوي عالقه و محبت نده، حرصم گرفته بود

 :شنيدم كه گفت. ه بيفته و فكر كنه از كارش ناراحت شدمسكوتم كه ناشي از فكر و خياالتم بود باعث شد كه سينا به اشتبا

 ..مي خواستم... فقط مي خواستم. ناراحت شدي؟ ببين تينا، تينا خانم، من قصد بدي نداشتم-

خيلي هم خوشحال شدم چون هم سهراب . و اما اصال ناراحت نشدم. خودت خواستي كه ديگه رسمي نباشيم! من تينام نه تينا خانم-

 ...دارم و همرو دوست 

فقط . من روبروي در ورودي نشسته بودم ، هنوز جمله م توي دهنم بود كه ديدم از در روبرو عسل همراه يك پسر جوون وارد شد

اما ديگه . اصال دلم نمي خواست منو با كسي توي كافي شاپ ببينه، حتي اگه اون كس سينا باشه. چند لحظه طول كشيد تا منو ببينه

 . كاري دير شده بودبراي انجام هر 

 :صداي سينا توي گوشم نشست

 و هم چي؟ چرا ساكت شدي؟-

بعد بالفاصله در حاليكه لبخند پهني روي صورتش بود ، . عسل با ديدن من صورتشو به حالت تعجب در آورد وسرش رو تكون داد
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سريع بسته رو از . نمي تونستم حرفي بزنم. با چشم هايي كه با حالتي نمايشي گشاد شده بود از پسرك جدا شد و به سمت ما اومد

 :سينا دوباره پرسيد. روي ميز برداشتم وزير ميز، روي پام گذاشتم

 چي مي خواستي بگي تينا؟-

 .صداي عسل باعث شد سرشو بلند كنه و به صاحب صدا نگاه كنه

 چطوري تينا جون ؟ معرفي نمي كني؟! ببين كي اينجاست! به به -

 :بدون اينكه از جام تكون بخورم به صورت غرق آرايش عسل نگاه كردم وگفتم. كردسينا متعجب نگاهم مي 

 . ايشون آقاي نادري استاد درس فارسي هستند -

 :عسل با عشوه دستشو به سمت سينا دراز كرد و گفت

 .ي بخوريم با داداشم اومديم  اينجا يه بستن. از آشناييتون خوشبختم.هم اتاقي تيناجون  توي خوابگاه. منم عسلم-

 :سينا بي توجه به دستش كه دراز شده ، آهسته زير لب گفت

 .خوشبختم -

 :عسل قصد رفتن نداشت 

شما اون . من سه سال پيش فارسي عمومي رو پاس كردم. تا به حال افتخار آشنايي با شما رو نداشتم. من زبان مي خونم استاد-

 موقع هم دانشگاه خودمون تدريس مي كردين؟

 :ب دادسينا جوا

 .از همين ترم دعوت به كار شدم. نه -

 . اما داداشم جايي كار داره، بايد زودتر برگرده. خيلي دلم مي خواد بيشتر باهاتون آشنا بشم-

 : دوباره دستش رو به سمت سينا دراز كرد و با حالتي ساختگي دستش رو عقب كشيد و گفت

 .خداحافظ. اوه، ببخشيد يادم نبود-

 :بعد از رفتنش سينا گفت. موقع رفتن دور از چشم سينا شكلكي هم براي من درآورد 

 .بهتره ديگه بريم-



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٥

 .عسل تا جلوي در ،با چشم دنبالمون كرد. بسته رو توي كيفم گذاشتم و اومديم بيرون

. ماشين روشن شد. د بارم كنهنميدونم وقتي منو ببينه چي مي خوا. از ديدن عسل خوشم نيومده بود.توي فكر اين برخورد بودم 

 :سكوتم سينا رو به حرف آورد

 . چرا ساكتي؟ بقيه حرفتو هم كه نزدي-

 .چيز مهمي نبود-

 .خواهش مي كنم ادامه شو بگو. اما براي من مهم بود-

 مگه اين هيوال براي آدم حواس مي ذاره؟ . اصال يادم نيست چي داشتم مي گفتم-

 !!خيلي خوشگل بود كه به دوستت ميگي هيوال؟ اتفاقا -

 !!ثانيا نمي دونستم شما اينقدر تحت تاثير زيبايي قرار مي گيرين استاد. اوال كه اون دوستم نيست، فقط هم اتاقيمه-

 داشتي مي گفتي هم سهراب رو دوست داري و هم؟. به جاي اينكه منو اذيت كني بقيه حرفتو بزن-

ديگه خسته شده بودم از اين همه موش و ! ه صراحت بهش مي گفت هم تو روكاش عسل رو نمي ديدم تا در ادامه ي حرفم ، ب

نمي خوام . اگه اون چيزي كه بين ماست واقعا اسمش عشقه، دلم مي خواد ، آشكار بشه و تكليفم با خودم روشن بشه. گربه بازي

كاش !كه اون هم منو دوست داره يا نه صبح تا شب به فكرسينا باشم و شب تا صبح هم با خيالش بخوابم  و هنوز شك داشته باشم

 .امروز روزي بود كه  حرف دلم رو بهش بگم و مجبورش مي كردم  اون هم اعتراف كنه 

 نمي خواي چيزي بگي؟-

 تو فكر مي كني چي مي خواستم بگم؟-

مي .. امه مي گفتي پس گوش كن، من فكر نمي كنم، من دوست داشتم تو در اد. پس داري توپ رو توي زمين مي ميندازي! آهان-

 ...گفتي

يك چيز سوزان از توي چشم هاش مستقيم وارد قلب من شد و تا اعماق وجودم رو . سكوت سينا باعث شد بهش نگاه كنم

دلم مي خواست زمان . احساس مي كردم داغ شدم و يك جريان بي نهايت گرم از توي تمام رگ هام در حال عبوره. سوزوند

همون . اما آرزو كردم كه االن اون لحظه باشه. نمي دونستم چي مي خواد بگه. زان چشماي سينا گم بشمموقف بشه و توي ني ني لر
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 . لحظه اي كه هميشه منتظرش بودم

 : لبخند شيطنت آميزي روي لبهاش نقش بست و در حالي كه به خرگوشهايي كه جلوي شيشه آويزون بودند اشاره مي كرد گفت

 .اين خرگوش هاي خوشگلوهم سهرابو دوست داري و هم -

انگار از توي چشماش يكي . دوباره نگاهم كرد. ناچار خنديدم. مطمئن بودم كه حرف اصليش اين نبود ، اما ضد حال پرقدرتي زد

 .اما افسوس كه اين ها همه ش تصورات من بود! فرياد مي كشيد كه حرفمو باور نكن، مي خوام بهت بگم دوستت دارم

هشت كتاب رو ورق زدم و توي صفحه اولش يادداشت  كوتاهي ديدم ، . ل بودم كه باهاش روبرو نميشم خوشحا. عسل شب نيومد

 :تكه اي از شعر سهراب بود

 به در آي"

 !بي خدايي مرا بياگن

 "!اي ندانم چه خدايي موهوم

 "!! ينطورمن هم هم": سينا نوشته بود . موقع خواب با لرزيدن گوشي زير بالشم ، برداشتمش و نگاهش كردم

چي رو تو هم همين ":با اينكه به خوبي متوجه منظورش شده بودم اما براي اينكه صريح و رك از زير زبونش حرف بكشم پرسيدم

  "طور؟

  "همون چيزي كه تو مي خواستي بگي ":جواب داد

  "يعني تو هم عاشق اون خرگوش هايي؟ ":دوباره پرسيدم

  "اگه نبودم  كه هنوز توي ماشين نبودند! البته":جواب اومد

  "چرا حرف اصليت رو نمي زني؟ ":پرسيدم. از اين  حرف هاي دو پهلو خنده م گرفته بود

  "من عاشق خرگوش هامم: گفتم كه  ":گفت

  "خوش به حال خرگوش ها ":گفتم

 "!ودكار قشنگي ب! ممنون از سهراب ": براش زدم كه. جوابي نيومد

 "من هم ممنون از خرگوش ها كه اينقدر عاشقم كردن":بعد از چند لحظه جواب داد
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از . اين چندمين بار بود كه با اس ام اس هاش ، حال خوشي برام مي ساخت . دنياي اس ام اس هاي شبانه مونو خيلي دوست داشتم

 . ون هم همين پيام رو از من گرفته باشهآرزو كردم ا. البالي تمام پيام هاش جمله ي دوستت دارم رو حس مي كردم

30 

وسايلمو جمع و جور كردم وچيزهايي كه بايد با . در يك چشم به هم زدن امتحان ها رو داديم و زمان برگشتن به خونه از راه رسيد

ورد استفاده يك سري كتاب و لباس بودند كه براي ترم بعد ديگه م. خودم به خونه بر مي گردوندم رو توي يك كارتن گذاشتم

 .بقيه لوازمم رو از قبيل ظرف غذا و كتاب هاي درسي و دو سه دست لباس راحتي رو همون جا توي قفسه م باقي گذاشتم. نداشتند

طبق . آتنا و مريم هم گويا خريد داشتند. فاطمه براي تهيه بيلط رفته بود. هر كسي رفته بود دنبال يك كاري. كسي توي اتاق نبود

خوشحال بودم كه قبل از رفتن دوباره مي . همه رو  براي شام دعوت كرده بود. بايد خونه ي سيما مي رفتم قرار قبلي شب

كيف و لب تاپمو برداشتم و راه  "من پايينم ": با ديدن اس ام اسي كه مي گفت. ناگفته مي دونستم كه سينا دنبالم مياد. بينمشون

 .نمي خواستم جلوي چشم باشه. شتم و گذاشتمش زير بالشمبرگ. اما از بردن لب تاپ پشيمون شدم. افتادم

 :نگاه كجي به من انداخت و با لبخند چندش آوري گفت. هم زمان با خارج شدن من از در خوابگاه ، عسل وارد شد

 !خوش بگذره عزيزم-

 :نگاه تندي كردم و گفتم

 .دارم مي رم مهموني -

 .پايين منتظرته ماشين. مگه من گفتم نرو؟ فقط گفتم خوش بگذره-

سنگيني نگاه عسل رو تا چند خيابون . سريع به سمت ماشين رفتم. نبايد اجازه مي دادم شبمو خراب كنه. ايستادن فايده اي نداشت

 . اونور تر روي خودم حس مي كردم

سينا بستني .  بول كردماز خدا خواسته ق. چهره ي گرفته م باعث شد سينا پيشنهاد بده قبل از رفتن به خونه بريم چيزي بخوريم

 :در حين خوردن از من پرسيد. متوجه شده بود چقدر عاشق بستنيم. سفارش داد

 امتحاناتو خوب دادي؟-

 .همه رو عالي دادم! عالي-



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٨

 پس چرا اينقدر بي حوصله اي؟ شايد دلت از االن براي اينجا تنگ شده؟-

 .چيزيم نيست! اما نه. تنگ كه ميشه-

 دلت بيشتر براي كي  يا چي تنگ ميشه؟اما !! چيزيت كه هست-

 :گفتم.هر دو از اين كه جواب خودمو به خودم برگردونده بود به خنده افتاديم

 !! براي همه چي و همه كي -

 ،"همه كس "بايد بگي. درست نيست  "همه كي  "به عنوان مدرس فارسي بهت هشدار مي دم كه  -

 !خانوم 

 .باشه ، براي همه كس-

 اي ؟تابستون نمي-

 !دليلي نداره كه بيام! نه-

 .كاش دليلي داشتي-

بايد به يك نتيجه ي درست مي . نبايد همه چي همون طور بي سرانجام ، به حال خودش رها مي شد. امروز ديگه وقتش بود 

 :پرسيدم. بايد خودم دست به كار مي شدم . رسيدم

 نمي خواي بدوني دلم براي كي تنگ ميشه؟ -

 .برق شيطنت رو توي چشم هاش ديدم

 ميگي؟. دوست دارم بدونم. چرا-

 . براي همه ديگه.. سيما، نازگل ، نويد، سوري خانم، سونيا ، فاطمه چرا نگم؟ خب براي سوگل،-

 .پس با اين حساب فقط من زياديم كه اسم منو نياوردي-

 :با خنده گفتم

 .ي شما از همه بيشتر تنگ خواهد شد دلم براي تدريس هوشمندانه. اين چه حرفيه استاد-

 فقط تدريس؟-
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 .بايد يك كاري مي كردم. هر چي من راه نشون مي دادم ، سينا به بيراهه مي رفت. نمي تونستم آروم بگيرم

 منظورت چيه؟. خواهش مي كنم اينقدر مرموز و پيچيده حرف نزن. سينا ، من فردا ميرم-

 :تگف. كالفه نگاهم كرد و بلند شد ايستاد

 . دوست ندارم اينجا حرف بزنيم. بيابريم توي ماشين -

بچه . مسير كوتاهي رو با ماشين طي كرديم و جلوي يك پارك نسبتا شلوغ پياده شديم. سريع ميز رو ترك كرديم و بيرون اومديم

رديم و روش توي همون قسمت يك نيمكت خالي پيدا ك. ها ي خردسال در يك قسمت مشغول بازي با تاب و سرسره بودند

 :گفتم. نشستيم

 نه؟. انگار اومديم مواظب بچه هامون باشيم-

 :سينا خندان گفت-

 بچه هامون يعني چي؟-

 :صداي سينا توي گوشم نشست. اما منظور من اين نبود. متوجه منظورش شدم و خجالت كشيدم

 !  وقتي داري با يك ادبياتي حرف مي زني ، كلماتت رو با دقت انتخاب كن دختر خوب-

 :دوباره صداشو شنيدم. هنوز از تصوري كه سينا داشت شرمنده بودم. چيزي نگفتم

نه؟ حاال يا تو با بچه هات، يا من با بچه هام . ميگم ، بد هم نميشه كه يك روز بياييم توي همين پارك و مواظب بچه هامون باشيم-

 ...يا.....

 :ي چشمام خنديد و ادامه دادتو.سرمو بلند كردم و نگاهش كردم كه بقيه حرفشو بزنه

 . يعني بچه هاي من و تو . يا هردو با بچه هامون-

 : هم خجالت مي كشيدم و هم داشتم از خوشحالي مي مردم اما با بد جنسي گفتم

 يعني هماهنگ كنيم كه هردومون بچه هامونو با هم بياريم اينجا؟-

 : سينا با حالتي شيطنت آميز لبخند زد و گفت

 . همون چيزي كه خودت هم خوب فهميدي اما نمي خواي به روت بيارييعني ! نه-



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٠

 چي رو ميگي؟-

 حاال من مرموز و پيچيده حرف مي زنم يا تو؟-

 ! هر دو-

 ..!كاش. كاش همين االن بگه منو دوست داره. زديم زير خنده  و براي چند لحظه توي صورت هم خنديديم

 فردا ميري؟-

 .سرمو تكون دادم

 :ناگهان اثرات خنده از توي صورتش محو شد و با صدايي گرفته گفت

 .از همين االن تنگ شده. دلم برات خيلي تنگ مي شه.اما من ميگم. تو نگفتي دلت براي من تنگ ميشه-

يده باورم نمي شد كه لحظه ي موعود رس. من هم مانعش نشدم و زل زدم توي چشم هاش. با سماجت به چشم هام  خيره شده بود

 :انگار سينا ديگه نمي خواست سكوت كنه . باشه

به . دلم مي خواست صداتو بشنوم. نمي دونم از كي ، ولي يك دفعه به خودم اومدم و ديدم كه دوست دارم هرروز  ببينمت-

كه چرا  برام عجيب بود. از شيطنت هاي بچگونه ت خوشم مي اومد. مهربوني هايي كه براي ديگران مي كردي عادت كرده بودم

نمي خواستم مثل بقيه بهت توجه كنم، چون اصوال با آدم هاي جديد ، سخت كنار ميام ، اما هر طرف كه . همه اينقدر دوستت دارند

نازگل و سوگل ورد زبونشون شده بود تينا، مامان و . خونه ي سيما، خونه ي خودمون، خونه ي سعيد. مي رفتم به تو بر مي خوردم

 .شادابي تو حرف مي زدندسيما ، يك ريز از 

نمي دوني با چه مصيبتي خودمو جمع و جور كردم كه اولين جلسه ي . وقتي سر كالس چشمم به تو افتاد ، دست و پامو گم كردم

اما وقتي متوجه شدم كه مي خواي از دست من فرار .از اينكه هر جا پا ميذاشتم تو رو مي ديدم ، حيرون بودم. تدريسم خراب نشه

اگه خودت راضي نمي شدي ، مطمئن باش كه از . اضري حتي واحدت رو حذف كني ، با خودم عهد بستم كه مانعت بشمكني و ح

پيش . انگار دلت نمي خواست با من روبرو بشي. حس مي كردم از من بدت مياد . طريق اداري يك جور جلوي كارت رو مي گرفتم

 .جوابي براش نداشتمخودم فكر مي كردم دليل اين احساس تنفرت چيه؟ اما 

بلكه اون شب براي . نه كه تا قبل از اون بهت دقت نكرده باشم. شب چهارشنبه سوري براي اولين بار از خيلي نزديك ديدمت 
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مهربوني بي دريغت براي سوگل و اعتماد به نفس محكمي كه توي رفتارت بود ، خيلي روي من تاثير . اولين بار خود خودتو ديدم

نمي دونستم چه حالي . كه خيلي نگران سوگل بودم اما دلم ميخواست شب هرگز تموم نشه تا بيشتر نزديكت بمونمبا اين. گذاشت

دوست داشتم همه فقط درباره ي . اما بعد از اون دلم مي خواست كه هر لحظه ببينمت. اسم اين حس جديد رو نمي دونستم. دارم

 .ما از اون شب به بعد انگار عاشقت شده بودم ا. تا قبل از اون برام جالب بودي. تو حرف بزنند

. با سوگل مي نشستم و در مورد تو حرف مي زدم تا بلكه هوايي بشه و تو رو بخواد. وقتي رفتي شمال، نتونستم دوري تو تحمل كنم

مي ترسيدم . ددل توي دلم نبو.  خودم اين حرفو توي دهن سوگل انداختم كه بايد من هم همراهشون بيام شمال. موفق هم شدم

وقتي از ترس . از اينكه دوباره مي ديدمت روي پا بند نبودم. بايد وادارت مي كردم كه ديگه از من بدت نياد. ديگه نبينمت

مي خواستم همون جا ازت خواهش كنم كه . مارمولك ها افتادي توي بغلم، دلم مي خواست تا ابد تو رو اونجا نگه دارم و ولت نكنم

 .ذهن و دلت بيرون كنيتنفر از منو از 

چقدر ممنون ناز گل بودم كه چنين موقعيتي رو فراهم . توي راه برگشتن از اينكه كنار من نشسته بودي ، عرش رو سير مي كردم 

سعي مي كردم به هر بهونه اي . سر ماجراي نازگل ، وقتي ديگه با من رسمي و غريبه نبودي ، ديگه هيچ غصه اي نداشتم. كرده بود

و رو به حرف بيارم و بفهمم تو هم حسي نسبت به من داري يا نه؟ با اينكه گاهي وقتها چنين حسي رو از تو دريافت مي شده ت

هر چي سعي كردم البالي حرف هامون چيزي از زير زبونت برون . بايد صريح از خودت مي شنيدم. كردم اما باز هم مطمئن نبودم

. اينجا توي اين پارك، نشستم روبروت و دارم بهت اعتراف مي كنم كه عاشقتم... و االن. بكشم ، تو از يك راه ديگه فرار مي كردي

 .كه ديگه نمي تونم دوري تو رو تحمل كنم. كه مي خوام ادامه ي زندگيم رو با تو سپري كنم. كه دوستت دارم 

 .دوباره بهم خيره شد. نمي دونستم چي بايد بگم. انگار داشت به چيزي فكر مي كرد. سرش رو انداخت پايين

اما نمي تمونم تحمل كنم كه بدون اينكه از دل من با خبر باشي . مي دونم خيلي دوستت داره. مي دونم پسرعموت دوستت داره-

 . مي خوام بدوني كه من هم دوستت دارم. نمي خوام با خبر نامزدي با داوود برگردي پيشم. بذارم بري 

كه مدت هاي مديدي بود كه انتظار چنين روز و چنين حرف هايي رو مي كشيدم اما تحملش از توان با اين. سرم به دوران افتاده بود

 :سينا با ديدن اشكهام هول شد و شتاب زده گفت. بي اختيار اشك توي چشم هام خونه كرد. من فراتر بود

وام اما باور كن ديگه نمي تونستم اين معذرت مي خ.. من.. تينا؟ از حرف هاي من ناراحت شدي؟ يعني نبايد بهت مي گفتم؟ من-
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 . حرف ها رو توي دلم نگه دارم

بايد يك دل سير . بغض سمجي توي گلوم خونه كرده بود. نمي تونستم حرف بزنم. به طرفين تكون دادم "نه"سرمو به نشونه ي 

 :سينا ناگهان دستامو توي دست هاش گرفت و با لحن مظلومانه اي گفت. گريه مي كردم

 .نگو كه اشتباه كردم. ش مي كنم نگو كه از من خوشت نميادخواه-

 :دستش رو فشار دادم و با گريه گفتم

 . خيلي زودتر از اون كه فكرش رو بكني دوستت داشتم -

وقتي برگشت برق اشك رو توي . چند قدم دورتر رفت و ديدم كه به آسمون نگاه مي كنه. سينا دستم رو رها كرد و بلند شد

 .چشماش ديدم

دلم . احساس مي كردم دنيا مال منه. باالخره اون چيزي رو كه دوست داشتم، از زبون سينا شنيدم. ديگه هيچي از خدا نمي خواستم

 . مي خواست تا ابد توي همون حس و حال باقي بمونيم

 :با صداي آهسته اي گفت. به روبرو نگاه مي كرد. سينا دوباره كنارم نشست

 و دوست داري؟از ته دل گفتي؟راست گفتي كه تو هم من-

 . وقتي جوابي نشنيد بهم نگاه كرد. شايد خجالت مي كشيدم. هنوز نمي تونستم حرف بزنم. سرمو رو تكون دادم

 جوابمو نميدي؟تو هم منو دوست داري؟.. تينا-

 :خنديد و گفت. دوباره سر تكون دادم

 زبون دو متري تو موش خورده؟-

 :از خنده م جرات بيشتري پيدا كرد و پرسيد. خنده م گرفت

 از كي ؟ از كي به من فكر كردي؟-

 :همه ي شجاعتم رو جمع كردم و بدون اينكه بهش نگاه كنم، گفتم

 ...شايد از وقتي با چشم بسته دنبال سوگل مي گشتم ومحكم خوردم به تو و. نمي دونم-

 :بلند خنديد و گفتسينا بالفاصله منظورم رو فهميد، بلند 
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 پس من بيخودي تا همين چند دقيقه پيش داشتم از نگراني و دلشوره مي مردم؟-

با صداي زنگ موبايل سينا ، . سه ساعت باهم بوديم  .متوجه نشدم چطور  زمان گذشته بود . هوا كم كم داشت تاريك مي شد

سينا كامال عادي گفت كه من كمي كار توي . ونه ما كجاييممي خواست بد. سيما بود كه نگران شده بود. متوجه اين مطلب شديم

 : بعد چشمك شيطنت آميزي زد و گفت. خوابگاه داشتم و تازه داريم راه مي افتيم

 !اين هم از اولين دروغ مشتركمون-

31 

حدس مي . بودندنازگل و نويد مشتركا برام يك مجموعه سي دي صوتي از اشعار سهراب گرفته . همه جمع بودند. شب خوبي بود

 . زدم كه سينا هم در انتخاب هديه اونها نقش داشت

. مي دونستم سيما يك حدس هايي زده، اما از سوري خانم مطمئن نبودم. نگاه هاي سيما و سوري خانم  انگار جور ديگه اي بود

م بود ، فكرم رو زياد با اين چيزها مشغول اما با توجه به اينكه دلم به عشق سينا گر. بعيد نبود كه سيما به اون هم چيزي گفته باشه

 . نكردم و سعي كردم بهم خوش بگذره

طفلي . تا ديروقت بيدار بوديم و حرف مي زديم. با اصرار نازگل كه خودش هم قصد داشت خونه ي سيما بمونه ،شب همونجا موندم

 . هنوز بابت قضيه ي دربند شرمزده بود و خجالت مي كشيد

با بلند شدن صداي آيفون ، نازگل . البته شب قبل سينا بهم گفته بود كه خودش مياد دنبالم. كه برم خوابگاه صبح آماده شده بودم

 :سينا باال اومد و با تعجبي  ساختگي رو به من گفت. در رو باز كرد

 .شما هنوز نرفتين؟ اگه آماده ايد من مي رسونمتون.. اه-

خوشبختانه اقامتم در خوابگاه باعث شده بود كه اين بار . با همه خداحافظي كردم . ممن هم مثال آماده شدم  و با هم راه افتادي

 :جلوي در سيما رو به سينا كرد و گفت. سوگل بي قراري نكنه و آروم باشه

 ناقال حاال ديگه براي من هم فيلم بازي مي كني؟-

 :اما سينا كامال عادي گفت.من سرمو پايين انداخته بودم 

 چطور مگه؟-
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 . برو كه دير نشه! هيچي -

در آخرين لحظه ياد لب تاپي كه ديروز زير بالش گذاشته بودم افتادم و برش . اول به خوابگاه رفتيم تا من وسايلم رو بردارم 

باهاشون خداحافطي . خوشبختانه بجز عسل، بقيه توي اتاق بودند و كمابيش مشغول جمع و جور كردن وسايلشون بودند. داشتم

 . فتم پايينكردم و ر

نزديكش كه شدم بوي عطر خوشبوش . جلوي در ، با ديدن عسل كه سرش رو توي پنجره ي ماشين سينا برده بود تعجب كردم

 :با صداي پاي من به طرفم برگشت  و لبخند لوسي زد و گفت. توي بيني م نفوذ كرد

 . ات تنگ ميشهدلم بر. به مامان اينا سالم برسون. داري ميري عزيزم؟ مواظب خودت باش-

 .با سينا خداحافظي كرد و رفت باال. دوباره سرش رو فرو كرد توي پنجره ، چيزي گفت 

 :تا نشستم، پرسيدم.نمي تونستم تعجبم رو پنهان كنم

 چي مي خواست؟-

 :به جاي جواب ازم پرسيد

 زبان مي خونه؟-

 :سينا گفت. با سر جواب دادم

 .براي ويرايش اشعار از من كمك مي خواست. اصلي به فارسي ترجمه كنهميگه مي خواد يك كتاب شعر رو از زبان -

 مي خواي بهش كمك كني؟. نمي دونستم از اين كار ها هم مي كنه-

 . بدون ديدن نمي تونم نظرم رو بگم. بايد نمونه كار رو ببينم. هنوز نمي دونم -

اما دليل قانع كننده اي هم . ازش ميترسيدم. دوست نداشتم عسل به سينا نزديك بشه. اما احساس خوبي نداشتم. چيزي نگفتم

 . نداشتم كه از سينا بخوام بهش جواب منفي بده

اسباب بازي با ديدن يك . بيشتر مغازه ها بسته بودند. به پيشنهاد سينا كمي خيابون گردي كرديم. هنوز سه ساعت وقت داشتيم

وقتي بيرون اومد  ساك هديه ي كوچيكي رو به من .با تعجب قبول كردم. فروشي ، سينا از من خواست كه بيرون منتظرش بمونم

دقيقا شبيه همون چيزي كه من بهش داده بودم و . دوتا خرس كوچولو روي يك قلب نشسته بودند. توي ساك،عروسك بود. داد
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 :گفت. تنها تفاوتش اين بود كه عروسكي كه من بهش داده بودم خرگوش بود و اين خرس .االن جلوي ماشينش آويزون بود

 .اميدوارم خرساي منم همين كار رو  برات بكنن. هر وقت چشمت بهش افتاد يادت بيار كه خرگوشاي تو منو عاشق كردن-

 :مي گذاشت گفتوقتي به ترمينال رسيديم، سينا در حالي كه كارتن رو پايين . از كارش خوشم اومد

 .مي خواي خودم ببرمت؟دلم نمياد بذارم تنها بري-

 وقتي رسيديم جواب بابامو چي بدم؟ بگم كي منو رسونده؟-

 !سينا نادري. بگو من-

. جدا شدن از سينا واقعا سخت بود. كاش روزي مي اومد كه اين پيشنهاد عملي بشه. اما عملي نبود. پيشنهاد جالبي بود. خنديديم

بايد مي رفتم و سه ماه صبر مي . اما راه ديگه اي نداشت.اعتراف شجاعانه ديشب، دلم نمي خواست ديگه ازش دور باشمبعد از 

كم كم اونقدر فاصله ي . تا آخرين لحظه اي كه مي شد ،  سينا رو نگاه مي كردم. با بي ميلي خداحافظي كرديم. كردم تا برگردم

توي راه حرفهاي ديشب سينا رو بارها و بارها براي خودم مرور مي . ل به يك نقطه ريز شداتوبوس با سينا زياد شده كه سينا تبدي

 .كردم و با خيالش دلخوش بودم

با ديدن بابا، . به خودم اومدم و ديدم بابا جلوي رومه. اونقدر توي فكر و خيال غرق بودم كه نفهميدم اين چند ساعت چطور گشت

 . و احساس كردم كه چقدر دلم براي خانواده م تنگ شده بود دوباره حس خانواده دوستيم گل كرد

ماماني . از قبل برنامه ريخته بودند كه شب اونجا باشند. مامان هم اونجا بود. بابا منو برد خونه ي ماماني و خودش رفت مطب

از ديدن . برام چيده بودخوشگلم برام يك غذاي خوشمزه درست كرده بود و بابايي مهربون باز هم يك دسته گل از باغچه ش 

 . اين همه مهربوني و محبت لبريز از حس خوبي شدم و خدا رو شكر كردم كه كنار خانواده م هستم

يك دليلش اين بود كه اولين تابستونيه كه من به عنوان دانشجو توي شهر خودم هستم و . تابستون امسال بايد تابستون خوبي بشه

مامان از االن توي فكر . مهمترش اينه كه تيام قول داده كه مرداد ماه بياد ايران و يكماه بمونه مثل يك مهمون ميرم و ميام و دليل

 . تر و تميز كردن خونه براي ورود تيامه

با ديدن دفتار داوود، به ياد حرف هايي . يك شب براي ديدن اون ها به خونه ي عمو جليل رفتيم. بچه هاي عمو هم از بابل اومدند 

نمي خواستم براش . از برخورد با داوود پرهيز مي كردم. يالت عيد، در مورد خودم و داوود، از دنيا شنيده بودم افتادمكه در تعط
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 .با همه ي احتياطم باز هم داوود همون طور عجيب و غريب رفتار مي كنه. سوء تفاهم ايجاد بشه  و فكر كنه من بهش حسي دارم

هر چند دقيقه يكبار ازم مي پرسه كه چرا من اينقدر كم . و ساالد و آب و ترشي مي ذارهسر ميز شام ،پشت سر هم برام نوشابه 

 همش چشمش توي ظرف غذاي منه و با خوردن هر قاشق از غذا بهم ميگه برات غذا بكشم؟. غذا هستم

جوري به داوود حالي كنم كه  بايد يه. اما لبخندهاي مرموز مامان و زن عمو معذبم مي كنه. متوجه خنده هاي ريز ريز  دنيا هستم

 . بايد ازش خواهش كنم كه همون داوود قبل از رفتن من به دانشگاه بشه. رفتارش منو اذيت مي كنه

32 

دنيا عكس هايي رو كه با دوستهاي دانشگاهيش گرفته بود ، بهم نشون . از هر دري حرف زديم . بعد از شام با دنيا به اتاقش رفتم

اون طور كه مي گفت با هم صميمي هستند و دنيا هم . هاش  كه اهل گرگان بود، قراره اواخر تير ازدواج كنهگفت يكي از دوست. داد

من هم بدم نيومد و قرار شد با .به من هم پيشنهاد كرد كه باهاش همراه بشم . قصد داشت براي مراسم عروسي به گرگان بره

 . مامان و بابا در اين مورد صحبت كنم

در طي اين مدت هر . به سرعت سپري مي شد و وقتي چشم باز كردم ديدم حدود دوهفته است كه اومدم خونه روزهاي بيكاري

نمي دونستم اگه مي خواست تماس تلفني بگيره چه جوري . از اين ارتباط اس ام اسي راضي بودم. روز از سينا اس ام اس داشتم

بيشتر حرفاش در . خودش متوجه اين مسئله بود و براي همين تلفن نمي زدشايد سينا هم . بايد براي مامان و بابا توجيه مي كردم

 . من هم دلم براش خيلي تنگ شده بود. مورد دلتنگي بود

مامان . هفته ي آخر تير بود و دنيا اصرار داشت كه به مامان در مورد سفر به گرگان بگم و راضيش كنم كه اجازه بده با دنيا برم

گفت اونقدر برام احترام قائل هست كه مطمئنه تصميم درستي مي . ا نرفتن رو به عهده ي خودم گذاشتمخالفت نكرد اما رفتن ي

 .گيرم

جواب مثبت رو . مخصوصا كه حدود يك ماه بيكاري ، باعث شده بود احساس كسالت كنم. بدم نمي اومد يك شهر ديگه رو ببينم

 . دنيا گفته بود كه با اتوبوس چهار ساعت طول مي كشه  كه برسيم. كنيمبه دنيا دادم و بنا شد سه روز بعد به سمت گرگان حركت 

. دو سه دست لباس براي جشن و يك سري لوازم شخصي از قبيل مسواك و حوله و برس،  تموم چيزهايي بود كه با خودم مي بردم

هشت صبح بود كه با صداي زنگ   .شب قبل از حركت همه چيز رو آماده گذاشته بودم تا صبح بدون معطلي از خونه برم بيرون



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٧

بعد از خداحافظي از مامان . داوود و دنيا توي ماشين نشسته بودند. آيفون ، مامان در رو باز كرد و به من گفت دم در منتظرم هستن

 .، راه افتاديم

 : با تعجب گفتم. انتظار داشتم به سمت ترمينال حركت كنيم اما متوجه شدم كه داريم از شهر خارج ميشيم

 مگه نمي ريم ترمينال؟-

 :دنيا جواب داد

 !! تا وقتي اين داداش فداكار و جان بر كف رو دارم چرا بريم ترمينال؟ مي ريم گرگان-

 :داوود خنديد و گفت

 بد  مي كنم مي برمت عروسي دوستت؟. چاپلوسي بسه-

 :دنيا رو به من كرد و گفت 

واهللا تا ديشب كه قرار بود خودم بيام و هيچ كس هم دلش برام نسوخت كه ممكنه توي راه برا اتفاقي بيفته ، اما تا صداش دراومد -

كه تو هم باهام مياي گرگان، يهو تموم را هها براي دختراي جوون خطرناك شد و امنيت جاده ها زير سوال رفت و آقا داوود اصرار 

 .ي برمتون و برمي گردونمپشت اصرار كه، خودم م

 :بعد رو به داوود ادامه داد

جنابعالي يهو محبتت گل كرد و قبول زحمت .من خودم داشتم مي رفتم!! پس منتي سر من نيست كه داري منو مي بري آقا -

 !ميري يه كم  توي عروسي قر ميدي و مي رقصي، روحيه ت عوض ميشه! حاال برات بدم نميشه كه. كردي

ه گرگان، آهنگ هاي شادي كه دنيا از قبل آماده كرده بود  رو توي ماشين گوش مي داديم و دنيا با روحيه ي شادي كه تا رسيدن ب

با اينكه من چند سال از دنياكوچك تر بودم اما با شيطنت ها و روحيه . داشت مدام در حال دست زدن و همخواني با آهنگ ها بود

چند بار داوود با جديت از دنيا خواست كه كمتر سرو صدا كنه . و اون از من كوچكتره كودكانه ي احساس مي كردم قضيه برعكسه

 و حواسش رو پرت نكنه ،اما كو گوش شنوا ؟

ساختمان دوطبقه اي كه توسط يك باغ پر از درخت محصور شده . خونه ي ناهيد، دوست دنيا يك خونه ي وياليي خيلي بزرگ بود

البالي . ا خودنمايي ميكردند و درخت هاي نارنج و پرتقال ، همه جاي باغ به چشم مي خوردندگيالس هاي درشت روي شاخه ه.بود
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 .درخت ها رو ريسه كشيده بودند و چند كارگر مشغول چيدن ميز و صندلي زير درختها بودند

صله پذيرايي مفصلي شديم و با بالفا. ناهيد و مادرش با روي باز به استقبالمون اومدند و ما رو به داخل ساختمون راهنمايي كردند

بعد از غذا ، من و دنيا به اتاق مريم و داوود . اينكه توي راه غذا خورده بوديم به اصرار مادر ناهيد ، دوباره سر ميز ناهار نشستيم

عد از مراسم پاتختي مراسم  عروسي ،فردا بود  و ما قصد داشتيم روز بعد ، ب. هم به اتاقي كه گويا متعلق به برادر ناهيد بود رفتيم 

 . برگرديم خونه

صبحونه رو خورديم و بهزاد برادر ناهيد كه . ، هشت و نيم بود ساعت هشت . سه تايي مون بيدار شديم صبح با صداي مادر ناهيد ،

بل اون و مثل اينكه شب ق. داوود هم همراهمون اومده بود. سرباز بود و براي مراسم خودشو رسونده بود ما رو به آرايشگاه برد

قصد نداشتم كار . اگه نمي رفتم هم برام مهم نبود. به اصرار ناهيد ما هم باهاش به آرايشگاه رفتيم. بهزاد با هم جور شده بودند

 .خاصي بكنم

. ما هم به سالني كه مخصوص همراه بود رفتيم. توي آرايشگاه  ناهيد رو به يك اتاق جدا كه مخصوص آرايش عروس بود بردند

به خانمي كه باالي سر من مشغول بود گفتم، آرايش  . و  بيگودي پيچيدند و  شروع كردند به آرايش كردن صورت هامونموهامون

 :خنديد و گفت. دخترونه و طبيعي صورتمو درست كنه. غليظ نمي خوام

و بسپار به دست من، اگه تو خودت. زياد به چشم نمياد  ثانيا توي شب آرايش هر چقدر هم كه غليظ باشه ،. اوال كه عروسيه -

 .ناراضي بودي همه رو پاك مي كنم ساده آرايشت مي كنم

 :دنيا كه به حرفهاي ما گوش مي داد رو به همون خانم گفت

بلكه قسمت شد امشب . هر چي هنر داري براي من خرج كن تا به چشم بيام. همينجوري،  بي آرايش هم خوشگله. اينو ولش كن-

 . زاده سوار اسب سفيد بياد منو ببرهبختم باز بشه ، يه شاه

كار دنيا . تا تموم شدن كار آرايشگر ها ، حرفها و شيطنت هاي دنيا فضاي شادي برامون درست كرده بود. همه زدند زير خنده

 :با لحن غمگيني گفت. اومد باالي سرم استاد و به صورتم خيره شد. زودتر تموم شد

 . له يه االغ سوار هم به من نگاه كنه چه برسه با شاهزاده ي اسب سواراين چيزي كه من از تو مي بينم، محا-

جلوي . وقتي كار من هم تموم شد قبل از اين كه به صورت خودم توي آينه نگاه كنم ، اول به دنيا نگاه كردم. دوباره همه خنديدند
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براش . يه موهاش پشت سرش جمع شده بودموهاشو حسابي كوتاه كرده بودن وبه حالت كج روي پيشونيش ثابت كرده بودندو بق

توي . سايه اش همرنگ لباسش نقره اي بود. لنز خاكستري گذاشته بودند كه توي صورت سفيد دنيا حسابي خودشو نشون مي داد

 :جيغ كوتاهي كشيدم. سايه نگين و اكليل كار شده بود

 ...چقدر ناز شدي تو! چه محشر شدي دنيا.... واي-

 :آورد و گفتدنيا اداي گريه در

 . اگه خودتو ببيني چي ميگي؟ من انگشت كوچيكه ي تو هم نيستم-

. با شنيدن حرفش به سمت يكي از آينه هاي قدي بزرگي كه دور تادور سالن رو پوشونده بود برگشتم و به صورتم خيره شدهم

تغيير اساسي توي فرم . ر شده بودتصوير يك دختر بي نهايت  زيبا و ناز جلوي چشمام ظاه. براي يك لحظه خودمو نشناختم

 :يهو با نگراني از آرايشگر پرسيدم. ابروهام به طرز بسيار زيبايي به طرف باال رفته بود. ابروها و چشم هام به وجود اومده بود

 ابروهامو تيغ زدين ؟-

 :با خنده جواب داد

وقتي صورتتو . انتهاي ابروها رو با مواد برات محو كردم. بايد همين كار رو مي كردم اما ،با اين حساسيتي كه تو داشتي ترسيدم -

 . بشوري پاك ميشه

پشت پلك هاي بلندم با طيف هاي مختلفي از رنگ آبي و . چشم هامو به سبكي كه خانومه گفت آرايش خليجيه، نقاشي كرده بود

مو . اج هم با نگين هاي ريز آراسته شده بودالبالي امو. سفيد ، طرح هايي ايجاد شده بود كه تصوير امواج دريا رو تداعي مي كرد

 . در كل كار بسيار زيبايي دراومده بود. هاي بلندم به طرز زيبايي موجدار شده بود و روي شونه هام افتاده بودند

كت . لباس من پيراهن سرمه اي يقه خشتي ، بلندي بود كه روي سينه اش سنگ دوزي داشت.لباس هامون با خودمون برده بوديم

بعد از اينكه لباس ها رو پوشيديم، همه ي كاركنان آرايشگاه ايستادند به نگاه . وتاه آستين سه ربعي هم براي روي لباس داشتك

 :يكي شون گفت . كردن ما

 . بخدا اگه پسرم بزرگ بود، همين االن تو رو براش خواستگاري مي كردم-

 :دنيا با شيطنت گفت
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 آره؟.منو مي گين ديگه-

اين كسي كه از توي اتاق عروس بيرون اومد كوچكترين شباهتي به . آرايش عروس هم يكساعت بعد تموم شد. همه خنديدند

لنزهاي سبز ، . ابروهاشو از ته تراشيده بودند و ابروهاي زيبايي براش نقاشي شده بود. دختري كه وارد اتاق شده بود نداشت

پشت پلكهاش طرح خيره كننده اي به شكل پرطاووس، با . ه بودچشمهاش رو درشت تر كرده و حسابي قيافه شو تغيير داد

دو رديف نگين از زير يكي از ابروهاش تا پايين گونه ش كار شده بود كه ساقه ي . رنگهاي درخشان و براق و اكليل ، ديده مي شد

 . پر طاووس رو تداعي مي كرد

. دنيا هم با داوود تماس گرفت و منتظر اومدنش شديم. روسازآرايشگاه به داماد زنگ زدند كه بياد دنبال ع. ديگه عصر بود

عروس زودتر رفت ، بايد به . ما هم چند تا عكس گرفتيم .عكاس و فيلم بردار هم اومدند داخل و از عروس و داماد عكس گرفتند

س تنمون كرديم و رفتيم با رسيدن داوود، مانتو هامون رو روي لبا. آتليه و باغ مي رفتند تا عكس هاي عروس دومادي بگيرند

 :صداي داوود رو شنيدم كه به دنيا مي گفت. اول دنيا رفت. پايين

 چند نفرو امشب مي خواي از پا دربياري؟! چه كرده.. اوه.. اوه-

 .دنيا ريز ريز مي خنديد

وقتي من با داوود چشم تو چشم شدم، براي چند ثانيه خيره بهم نگاه كرد و بالفاصله سرش رو انداخت پايين حدس زدم منو 

 :با صدايي كه واقعا مي لرزيد گفت.سرشو بلند كرد و دوباره نگاهم كرد. صداش كردم. نشناخته

 .تويي تينا؟ نشناختمت-

 :دنيا گفت

 .كه همين جا فورا خواستگار پيدا كرد اوقدر خوشگل شده. بايدم نشناسي-

 :داوود با عصبانيت به طرف دنيا برگشت و گفت

 .حرف دهنتو بفهم-

 .ميگي نه از خودش بپرس. بخدا راست ميگم-

 .خدا به دادمون برسه امشب: موقع سوار شدن شنيدم كه زير لب گفت. داوود با دلخوري گفت بريم سوار بشيم
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صداي اركستر بلند شده بود و . عده اي از مهمونها از راه رسيدند و زير درخت ها روي صندلي نشستندبا ورود به خونه متوجه شدم 

وارد خونه . با دنيا رفتيم باال كه كيف و مانتو مونو بذاريم توي اتاق و برگرديم پيش داوود. چند تا بچه كوچولو داشتند مي رقصيدند

از يكي توي آشپزخونه خواست كه برامون اسفند . سرو صدا قربون صدقه مون رفت كه شديم مادر ناهيد به استقبالمون اومد و پر

با . يك خانم جوون كه نمي دونستم كيه با ظرف اسفند بيرون اومد و  ظرف رو دور سرمون چرخوند. دود كنه تا چشم نخوريم

 :لبخند گفت

 ! چقدر شما دوتا ماهيد. چشمم كف پاتون-

بعد از مراسم . از اين همه ابراز  محبت احساس خوبي داشتم. باره با دود اسفند بياد سراغمونبعد به آشپزخونه برگشت تا دو

موقع بيرون اومدن از اتاق با بهزاد كه در حال ورود به خونه بود . اسفند دود كنون به اتاق رفتيم و لباس هاي اضافي رو در آورديم

دنيا . از نگاهش خجالت كشيدم و پشت دنيا پنهان شدم. ه شد و ماتش برداون هم مثل داوود چند لحظه به ما خير. رودر رو شديم

 :با پررويي گفت

 آقا بهزاد چرا ماتت برده؟-

 :مادر ناهيد كه داشت از آشپزخونه مارو نگاه مي كرد با خنده گفت

 .دارهطفلي بهزاد آفتاب مهتاب نديده م كه جاي خود . مادر جان ، من كه زنم با ديدن شما از هوش رفتم-

 :دنيا خنديد و گفت

 . اگه ناهيد رو ببينيد مطمئنم كه حرفتونو پس مي گيرين-

با خودم فكر كردم ، بيچاره از بس هول شده بود يادش رفت براي چه كاري اومده بود . توي اين فاصله بهزاد از خونه رفت بيرون

از رفتن و اومدنش خنده م . در باز شد و دوباره بهزاد اومد تودنيا و مادر ناهيد در حال تعارف تكه پاره كردن بودند كه . توي خونه

 :با ديدن خنده م اون هم خنديد و گفت. گرفته بود

 . ببخشيد، بقول مامان شما اونقدر خوشگلين كه آدم قاطي مي كنه براي چه كاري مياد و ميره-

 :د گفتمادرش با شنيدن اين حرف كل بلندي كشيد و در حالي كه به ما خيره شده بو

 .انشاهللا به زودي از اين حال در مياي و تا آخر عمر ديگه قاطي نمي كني-



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٢

اگه يك كم چشم و گوشت باز بود چيكار . توي دلم گفتم خدا رو شكر كه تو آفتاب مهتاب نديده اي و اين حرف ها رو ميزني 

 ميكردي؟

بزرگتر ها سرجاشون نشسته بودند و . و قبضه كرده بودندهوا تاريك شده بود  و جوون ها ميدون رو ر. باالخره رفتيم توي باغ 

 . جوونترها دور و بر اركستر جمع شده بودند و چند نفري هم وسط مي رقصيدند

 :با چشم دنبال داوود مي گشتيم  كه صداش رو از پشت سرم شنيدم

 دنبال من مي گردين؟-

 :دنيا گفت

 .آره-

 .ت نشونمون داد و گفت بياييد اينجاداوود ميزي رو كه از محل رقص فاصله كمي داش

از بين جمعيت رد شدند و بعد از احوالپرسي . در همين حال عروس و داماد هم از راه رسيدند. نشستيم و ازمون پذيرايي شد

د من و دنيا به اشاره ي ناهيد نزديكش رفتيم و به داما. مختصر با مهمون ها، توي جايگاهي كه براشون آماده شده بود نشستند

اين باعث شده بود، هر . براشون آرزوي خوشبختي كرديم و دوتا صندلي آورديم همونجا نزديك عروس نشستيم. معرفي شديم

 . كسي كه براي تبريك به عروس و داماد نزديك مي شد در مورد ما ازشون سوال كنه و حسابي توي چشم بياييم

ناهيد به . بعد از مدتي جوون ها  هم دورشون رو پر كردند و با هاشون همراهي كردند. از عروس و داماد براي رقص دعوت شد

. داماد بعد از مدتي نشست و عروس با بقيه تنها موند. ما هم از خدا خواسته رفتيم وسط. من و دنيا اشاره كرد كه ماهم بلند بشيم

من هيچ كس رو بجز دنيا نمي شناختم اما هر چند وقت يكبار رو در روي يكي . ا هم مي رقصيدندهمه ب. شور و حال خوبي داشت

 .با لبخند شيطنت آميزي جلوي من مي رقصيد. ناگهان بهزاد رو روبروي خودم ديدم.   مي رقصيدم

دست به دست هم دادند  همه به صف شدند و. آهنگ عوض شد  و صداي آهنگ كردي كه من مي مردم براش ،همه جا رو پر كرد 

بهزاد يك . عروس كه خسته شده بود پيش داماد رفت و نشست. و دور يك دايره فرضي شروع به چرخيده و رقصيدن كردند

همين طور با ريتم آهنگ . دنيا رو هم با فاصله بين دو تا دختر ديدم. طرفم بود و طرف ديگرم دختري بود كه طبيعتا نمي شناختم

كامال بهم . احساس كردم بهزاد خودشو بطور غير عادي يي به من نزديك كرده. ن مي كوبيديم و مي رقصيديمپاهامونو روي زمي
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خيره نگاهش كردم تا دستش رو برداره اما . چسبيده بود و ناگهان دستش رو از دست من بيرون آورد و دور كمرم انداخت

تصميم گرفتم چند دقيقه ديگه به بهانه ي خستگي از . كار كنمنمي دونستم بايد چي. خودشو به نفهميدن زد و روشو برگردوند

. در حين چرخيدن به يك نقطه رسيديم كه كمي تاريك بود و سايه درختها جلوي نور المپ ها رو گرفته بود.  رقص كنار بكشم

تش به قشمت برهنه ي تنم قبل از اينكه دس. بهزاد با وقاحت داشت دستش رو مي برد زير كت كوتاهي كه تنم بود. باورم نمي شد

 :دادش در اومد و گفت. برسه ، خودمو كنار كشيدم و تعمدا با پاشنه ي بلند و نوك تيز كفشم رفتم روي  پنجه ي پاش

 !چيكار ميكني؟ پامو سوراخ كردي-

 :لبخند تصنعي زدم و گفتم 

 . ببخشيد متوجه نشدم-

نمي تونستم تشخيص بدم كدوم ميز . وود انتخاب كرده بود پيدا كنمبالفاصله اونجا رو ترك كردم و سعي كردم ميزي رو كه دا

با سر پرسيد با من كار . بين جمعيت نزديك محل رقص ديدمش كه داشت به من نگاه مي كرد. با چشم دنبال داوود گشتم. بود

 .آره: داري؟ من هم با سر جواب دادم

 :داوود اومد و با نگراني پرسيد

 ي؟چيزي شده؟ چرا زود اومد-

 :گفتم

 . نه، فقط خسته شدم-

 :خنديدي و گفت

 . يعني ما ديگه هيچي؟تازه  مي خواستم بيام با هم برقصيم-

با داوود برگشتم به محل . شايد بهزاد با ديدن من و داوود، دست از كارهاي احمقانه ش برداره. به فكرم رسيد كه بد هم نيست

من و داوود بدون توجه به نظم بقيه گوشه اي رو انتخاب . شده بودآهنگ عوض شده بود و يك آهنگ  شمالي شروع . رقص

. به خودم كه اومدم ديدم، همه دور ما جمع شدن و دارند دست مي زنند. دنيا هم متوجه ما شد و بهمون پيوست. كرديم و رقصيديم

 : دنيا گفت
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 .ببين روشونو كم كرديم-

 . من هم عمدا به داوود نزديك شدم . بهزاد رو بين جمعيت ديدم كه به من خيره شده بود

 :داوود متوجه كارم شد و نزديك گوشم گفت

 داري روي كي رو كم مي كني؟-

 :توي صورتش خنديدم و گفتم

 .هيچ كس-

 : چهره ي داوود سخت شد و گفت

 .خراب كنماگه غلط زيادي كرده كافيه بهم بگي تا عروسي رو روي سرش . ديدم كه اون پسره ي بيشعور بهت چسبيده بود-

 :به داوود گفتم. اومده بوديم عروسي كه جشن مردم رو خراب كنيم؟ سعي كردم حالتم عادي باشه. همينو كم داشتم

 .با شخصيت تر از اين حرف هاست. چه حرفايي مي زني. نه بابا-

 ! خدا كنه-

ده دوازده تا ماشين كه همه  هم .س كشونبعد از صرف شام و خداحافظي عروس و داماد با مهمون ها ، با ماشين داوود رفتيم عرو

من و دنيا انگار نه انگار كه  عروسي غريبه اومديم، سرمونو از شيشه بيرون برده بوديم و . خيلي خوش گذشت.  جوون ها بودند

فت و سرعتش ماشيني كنارمون قرار گر. دنيا كنار داوود نشسته بود و من پشت دنيا رو به خيابون بودم. همراه بقيه جيغ مي زديم

تا . بهزاد دستش رو روي بوق گذاشته بود و آهنگين بوق مي زد. بهزاد رو ديدم كه پشت رل نشسته. رو با سرعت ما تنظيم كرد

رومو . نمي دونم دنيا ديد يا نه. چشمم به چشمش افتاد با حالت چندش آوري  لبهاشو جمع كرد و بوسه اي به طرفم پرت كرد

 عوضي:شنيدم گه زير لب گفت. ه عصباني داوود توي چشمم نشستيهو نگا. سريع برگردوندم

بهزاد اما كه تازه از اين بازي خوشش اومده بود ،خودش رو به ما رسوند و جلوي . داوود سرعتش رو باال برد و از بهزاد جلو زد

 :داوود با عصبانيت به دنيا كه در حال جيغ كشيدن بود گفت. داوود ويراژ مي داد

 . سرمو بردي. بس كن ديگه-

 :دنيا با تعجب نگاهش كرد و گفت
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 ...عروسيه ها-

 !خيلي هم كه آدماي درست و حسابي يي هستن! عروسيه كه عروسيه-

 : دنيا اعتراض كرد

 ! مامانش اون همه احتراممون كرده! داوود مي فهمي چي داري ميگي؟  ناهيد دوستمه-

 :داوود دلجويانه گفت.كم كم صداي دنيا داشت بغض آلود مي شد

 . حاال مگه من ناهيد و مامانش رو گفتم ؟ همه ي انگشتهاي دست كه يكي نميشن-

اما ما . بعد از طي مسافتي اكثر ماشين ها ، تغيير مسير دادند و برگشتند . حال همه مون گرفته بود. دنيا سكوت كرد و چيزي نگفت

باالخره ماشين توي يكي از خيابون ها جلوي خونه اي نگه داشت و بقيه هم .ه ماشين عروس مي رفت راه رو ادامه داديمبه سمتي ك

قبل از اينكه شاهد . مادر و پدر ناهيد رو جلوي در خونه ديدم. حدس زدم كه همه فاميل نزديك باشند. پشت سرش ايستادند

 :و دنيا گفتخداحافظي عروس با مهمون ها باشيم ، داوود ر

 . امشب برمي گرديم خونه. پياده شو بريم خداحافظي -

 :دنيا متعجب گفت

 . زشته، اگه نمونم ناهيد ناراحت ميشه. چرا؟ ما كه قرار بود فردا برگرديم-

 :داوود گفت

 .نمي تونيم بمونيم. يه كاري برام پيش اومده كه اول صبح بايد بايد بانك باشم -

مي دونستم كه داوود حركت زشت بهزاد رو ديده و براي همين هم تصميم . خواست كه با هم پياده بشيمدنيا با بي ميلي از من 

چند تا از اقوامشون . بعد از خداحافظي ، به خونه ي پدر ناهيد برگشتيم . اما چيزي به روم نياوردم . گرفته كه شبانه از اونجا بريم

داوود . عروسي رو  با يك يادداشت روي تخت ناهيد گذاشتيم و اومديم بيرون كادوي. وسايلمون رو برداشتيم. توي خونه بودند

 :نگاهي به صورتمون كرد و گفت 

 .نمي خوايين كه بين راه همه مونو بگيرن؟ حاال بيا ثابت كن از عروسي اومديم.  بهتره صورت تونو بشورين-

دنيا همچنان . بعد از نيم ساعت راه افتاديم.هامونو شستيم برگشتيم و توي دستشويي آرايش .دنيا بغض كرده بود و حرفي نمي زد
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 :بهم گفت. داوود بيشتر با من صحبت مي كرد . سكوت كرده بود

 . ممكنه من خوابم بگيره و همه مونو بفرستم اون دنيا.تو مثل دنيا سكوت نكن -

اونجا هم سينا مي گفت ناز . با سينا اومدم انداختحرف داوود منو به ياد سفري كه . دنيا روشو با ناراحتي به سمت جاده برگردوند

از اونجايي كه با گوشي دنيا با مامان حرف زده بودم ، . دلم براش ضعف رفت. گل براي اينكه راننده خوابش نبره همراهش اومده

سه تاش مال سينا . مبالفاصله گوشيمو درآوردم و ديدم كه پنج تا اس ام اس دار. اين دوروز اصال فرصت نكردم گوشيمو چك كنم

ازم . سينا اما بعد از اس ام اس اولش كه يك بيت شعر بود. سونيا وشيوا جوك فرستاده بودند.يكي از سونيا و يكي از شيوا. بود

توي اس ام اس .  قرار نانوشته مون اين شده بود كه هر روز براي هم يك اس ام اس بفرستيم. پرسيده بود چرا جوابش رو ندادم

حدود . مال سه ساعت پيش بود. به ساعت دريافت پيام نگاه كرده. براز نگراني كرده بود كه خبري از خودم بهش بدمسوم هم ا

فرصت نداشتم گوشيمو . سرم شلوغ بود. عروسي بودم. متاسفم ":بي درنگ نوشتم كه. همون موقعي كه پاي بهزاد  رو له كردم

 "اگه تا فردا جواب نمي دادي مي اومدم شمال. تو كه منو كشتي ":مدبه كسري از ثانيه جواب او. و فرستادم ".چك كنم

آخه سينا به چه بهونه اي .اما فورا پشيمون شدم. يك لحظه فكر كردم كاش جواب نمي دادم تا سينا مي اومد و من و مي ديدمش

داوود از . م تا از اون حال دربيادمي تونست بياد؟ديگه پيامي نيومد و من كه حسابي انرژي گرفته بودم ، سربه سر دنيا گذاشت

خاطرات دانشگاه تعريف مي كرد و دنيا كه با اكثر دوست هاي داوود آشنا بود با شنيدن حرفهاي با مزه ي داوود در مورد اون ها ، 

 . كم كم يخش باز شد و خنديد

توي راه حس . ظهرداوود منو برد خونهفردا . مستقيم رفتيم خونه عمو و من هم همون جا خوابيدم . نزديك صبح بود كه رسيديم

 :پرسيدم. انگار چيزي مي خواد بگه اما نميتونه .كردم كالفه ست 

 چته داوود؟ چيزي مي خواي بگي؟-

 از كجا فهميدي؟-

 .كور شه گدايي كه شب جمعه شو نشناسه-

 :داوود خنديد و گفت 

 يعني اينقدر منو ميشناسي؟-
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 :گفتم

 !يرم فرحزادمن م) ف(تو بگي ! مثل كف دست-

 :گفتم. خنده ي داوود فضاي ماشين رو پر كرد

 نكنه مي خواي به جات برم بانك كارهاي خيالي تو انجام بدم؟! خب بگو-

 :ناباورانه نگاهم كرد و گفت

 يعني اينم فهميدي كه دروغ گفتم؟-

 !نكنه فكر مي كني با بچه طرفي؟يا يادت رفته كه من كيم؟ هيچ كس نمي تونه سر منو شيره بماله عزيزم-

 .بفرماييد قطعش كنيد! گردن ما از مو هم باريك تر! تسليم! خيلي خب بابا -

 :با خنده گفتم

 .اين دفعه بخشيدمت اما دفعه بعد حتما مي كشمت-

 :داوود با لحن آرومي گفت

 .خودت خبر نداريكشتي  و -

 .چي گفتي؟ داري به من جسارت مي كني؟جرات داري بلند بگو-

 نه؟. ميزني پدرشو در مياري. ميگم خدا به داد كسي برسه كه تو باهاش دشمن بشي. چيزي نگفتم-

زاد بتونه وگرنه معلوم نبود داوود با ديدن به. خدا روشكر كردم كه برگشتيم. خوشحال بودم كه از كدورت ديشب خبري نبود

 .خودشو كنترل كنه و چيزي بهش نگه

33 

در آخرين تماس تلفني كه باهاش داشتيم ، معلوم شد سه شنبه ، . مرداد به نيمه رسيده بود و ما بي صبرانه چشم به راه تيام بوديم

از اينكار صرف نظر كنه و نيمه شب مي رسه تهران، بابا اصرار كرد كه بريم تهران دنبالش اما تيام با جديت از بابا خواست كه 

با اينكه اين موضوع به مذاق بابا و مامان خوش نيومد اما به خواسته اش احترام گذاشتند . اجازه بده كه خودش از تهران بياد شمال 

 . و چيزي نگفتند
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يك گوسفند قهوه اي . بود با اينكه خانواده ي سنتي يي نبوديم اما مقدمات استقبال از تيام به سبك و سياق جالبي تدارك ديده شده

شب ورودش هم همه ي فاميل مهمون . پر سر و صدا از دو روز پيش گوشه ي حياط بسته شده تا زير پاي داداش گلم قربوني بشه

 . ما هستند

نجام تيام از تهران تلفن زد و گفت چند ساعتي هست كه رسيده اما چند كار اداري با وزارت علوم داره كه حتما بايد همون روز ا

 . قرار شد فردا صبح راه بيفته به سمت خونه. بده

شايد . يعني چقدر تغيير كرده؟ شايد غربت و تنهايي الغرش كرده باشه. بعد از حدود دو سال تيام رو مي ديدم. دل توي دلم نبود

م باشه و كوچكترين غم و آرزو مي كنم كه صحيح و سال. خدا نكنه. دچار افسردگي يا چه مي دونم يك جيزي شبيه اين شده باشه

 . غصه اي نداشته باشه

دنيا وارد اتاق كه شد با صداي بلند سالم . ماماني و بابايي صبح اومدند. سر و كله ي دنيا كه پيدا شد، فهميدم عمو اينا از راه رسيدند

 :كرد و گفت

 .داداش تيامت داره مياد! چشمت روشن-

 ! چشم دلت روشن-

 خيلي خوشحالي نه؟ -

مي خواي خوشحال نباشم؟ نگاه به خودت نكن كه داداشت ور دلته  و همه . داداشمو بعد از دو سال مي بينم. مه كه خوشحالممعلو-

 . من دلم براي تيام يك ذره شده. جا سايه به سايه ي هم هستين

 : دنيا خنديد و گفت

 .ك مي كنه از بس كار كردهبيا بريم كمك زن عمو كه داره خودشو هال. رمانتيك بازي رو جمع كن... اوه-

تا اومدن مهمون ها هم . خونه رو كه  قبال تر و تميز كرده بوديم، شام شب هم كه از رستوران مي اومد. مي دونستم جدي نمي گه

به  پس با دنيا. اما براي كمك به مقدمات ناهار ديگه نمي شد از اين خياالت به هم بافت و از زيرش در رفت. كه هنوز خيلي راه بود

 . آشپزخونه رفتيم كه به مامان كمك كنيم

به داوود . ياد شبي افتادم كه براي اولين بار بعد از برگشتنم از تهران خونه ي عمو بوديم. وقت ناهار داوود كنار من نشسته بود
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 :نگاه كردم و با خنده گفتم

زده ام كه دو سه قاشق غذا هم به زور از گلوم پايين اونقدر هيجان . من االن ترشي و نوشابه و دوغ و ماست دوست ندارم! داوود -

 .مي ره، خواهشا اگه توي فاز پذيرايي زوركي هستي ، برم يه جاي ديگه بشينم

 :داوود هم در جوابم با خنده گفت

 . ما رو باش كه هواي چه كسي رو داريم! تو جون بخواه، كيه كه بده. چشم-

 :براي پرت كردن حواس زن عمو، بلند گفتم. داره به من و داوود نگاه مي كنه متوجه بودم كه زن عمو با لبخند معناداري

 .داوود به حرفم گوش نميده.زن عمو جون، لطفا نمكدون رو ميدين بهم-

 :زن عمو با شيطنت يك طاق ابروشو باال انداخت و گفت. داوود با تعجب نگاهم كرد اما چيزي نگفت

 .كم كم ياد مي گيره كه گوش كنه عزيزم-

 .اومدم بهترش كنم، گند زدم. همينو كم داشتم

تصوير مرد جوون  خوش چهره اي . با شنيده صداي آيفون ،به سمتش رفتم . باالخره انتظار به سر اومد و تيام نازنينم از راه رسيد

 .تيام اومد.اومد: ناشناخته وادارم كرد كه جيغ بزنم و بگم با اينكه همون اول شناختمش اما يك حس. روي مانيتور افتاده بود

دوباره صداي . با شنيدن فرياد من، همه به سمت آيفون هجوم آوردند و هر كس به شيوه ي خودش قربون صدقه ش مي رفت

ون تيام  توي گوشي گوشي رو برداشتم و گفتم بله؟ صداي مهرب. متوجه شدم كه از بس هول شدم در رو باز نكردم. آيفون در اومد

 :پر شد

 !اگه كسي منتظرم نيست برگردم-

 ..بيا تو. قربونت برم همه منتظرتن-

تيام توي چهار چوب در با چند تا چمدون كه كنار پاش بود ايستاده . بي معطلي  به سمت حياط دويدم تا قبل از همه به تيام برسم

 :با ديدن من لبخند پهني روي لبش نشست و بلند گفت. بود

 !چقدر بزرگ شدي! تينا تويي؟باورم نميشه-

. دستامو محكم دورش حلقه كرده بودم و سرم رو توي سينه ش فشار مي دادم. نفهميدم كي بهش رسيدم وپريدم توي بغلش 
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 عروسك كوچولو، تو كي بزرگ شدي؟: تيام موهامو بوسيد و چندبار پشت سر هم گفت. اشك هام بي اختيار جاري شده بود

مجال نمي . طفلي مامان، از ته دل گريه مي كرد و قربون صدقه ي دردونه ش مي رفت. ن مامان و بقيه، جامو به مامان دادمبا رسيد

تيام پشت هم . سفت بغلش كرده بود و سر و صورتش رو غرق بوسه مي كرد. داد كه كسي براي احوال پرسي تيام رو بغل كنه

فقط توي حرف زدن . بابا هم دست كمي از مامان نداشت. و دستش رو مي كشيد دست مامانو مي بوسيد و مامان مانعش مي شد

 .باحرف هاي مامان چشم هاي همه به اشك نشسته بود. خوددارتر بود و گرنه اون هم سيالب اشكش روان بود

سفيد شد تا تو  نگفتي توي اين دو سال از دوريت چي كشيدم؟ نگفتي چشم هام به راه. خوش اومدي! قربون قدم هات برم من-

خوش اومدي به ! بياي و دوباره ببينمت؟ نگفتي دل مامان تكه تكه شد و كاري ازش برنمي اومد؟ فداي چشماي قشنگت بشم من 

 . بگو اومدي بموني و ديگه از جلوي چشم هام دور نميشي. بگو كه اومدي بموني و ديگه دلمو غصه دار نمي كني. خونه ت

باالخره بابا جلو رفت و مامان رو از تيام جدا . تيام هم اشكش دراومده بود. صورتش اشك مي ريختمامان مي گفت و به پهناي 

 :كرد و گفت

يك كاري نكن از اومدن پشيمون بشه . عين چي رفتيم چسبيديم بهش . تازه از راه رسيده . بذار بچه نفس تازه كنه! خانم جان-

 ...!همين فردا جمع كنه دوباره بره ها

 :ه بابا نگاه كرد و مظلومانه ناليدمامان ب

 . بذار يك كم خودمو سبك كنم! دلم براش يك ذره شده خب-

كم كم بقيه هم فرصت پيدا كردند كه به تيام نزديك بشن و باهاش . بابا دست مامان رو گرفت و مامان رو كنار خودش كشيد

االخره بعد از حدود نيم ساعت ، استقبال پر از اشك و لبخند ب. ماماني هم كمتر از مامان احساسات نشون نداد . احوالپرسي كنند

 . تموم شد و وارد خونه شديم

به خودمون كه اومديم ديديم خونه و حياط . هنوز تيام فرصت تعويض لباس پيدا نكرده بود كه مهمون ها يكي يكي از راه رسيدند

، چند ساعت توي راه بود و از وقتي هم كه رسيده بود فرصت يك طفلي تيام . ماالمال از دوست و فاميله كه به ديدن تيام اومدند

گاه گاهي كه در حين پذيرايي چشممون توي چشم هم مي . خستگي توي چشماش فرياد مي زد. استراحت كوتاه رو هم نداشت

ودتر تموم بشه دلم مي خواست مهموني ز. خستگي رو توي صورتش مي ديدم. افتاد لبخند قشنگي مي زد كه دلم رو ضعف مي برد
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 . تا هم بتونم بهتر ببينمش و هم خودش بتونه كمي استراحت كنه

داوود و . با وجود كارهايي كه براي پذيرايي به من سپرده شده بود نمي تونستم برم كنارش بنشينم. خونه پر از جمعيت شده بود

متوجه داوود بودم كه هرجا ميرم با چشم . دندچند تا از پسرهاي جوون فاميل كنارش نشسته بودند و از جاشون تكون نمي خور

يك بار كه نگاه داوود رو غافلگير كردم بهش اشاره . از اينكه نمي تونم مثل اون كنار تيام باشم حرصم گرفته بود. دنبالم مي كنه

 :بهش گفتم. سريع اومد. كردم بياد 

 .دي اون گوشه كه چي؟ خسته شدم از بس دوال راست شدمرفتي چسبي. خدا قهرش نمياد اگه دوتا ليوان شربت هم تو جابجا كني-

 :گفت. حرفم حسابي تاثير گذار بود

 . خودم پذيرايي مي كنم. ديگه هم بلند نشو.چرا زودتر نگفتي؟ تو برو بشين -

ا ديدن من ب. دنيا در حال پر كردن يك سري از ليوان ها از شربت بود. از خدا خواسته رفتم توي آشپزخونه ولو شدم روي صندلي

 :گفت

 كافيه؟ همه پذيرايي شدند؟-

 :خودمو كش دادم و گفتم

 .اومدم استراحت كنم. من خسته شدم! نه بابا -

 .بيا اين چند تا رو هم ببر. پاشو قربونت برم .. پس مهمون ها چي؟ بهشون بر مي خوره ها-

 :صداي داوود از جلوي در آشپزخونه به گوش رسيد

 ..!چقدر از اين طفلي كار مي كشين؟ مثل اينكه خودشم اينجا مهمونه ها. برمبده خودم مي . نمي خواد-

 :دنيا لبخند كجي زد و يك طاق ابروشو رو به من باال انداخت و گفت

 .كاش يكي هم پيدا مي شد هواي ما رو داشت! خدا بده شانس.. اوه.. اوه-

 :دنيا گفت. داوود سيني پر از ليوان رو از روي ميز برداشت و يك اخم ساختگي به دنيا كرد و رفت

 .مي بيني چطوري ذليلت شده؟حاال اگه بخاطر من بود حاضر نبود حتي يك قاشق هم جابجا كنه-

 :خنديدم و گفتم
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 .براي خودت خيال پردازي نكن! برو بابا تو هم-

 . طمئنم كه از ته دل عاشقتهم. بخدا خيال پردازي نيست-

 . تو بيخود كردي كه مطمئني-

 !بيخود يا باخود آخرش زن داداش خودمي -

 !بازم بيخود كردي-

 .اگه تو نمي خواي زن داداش من بشي ، خب پس من زن داداش تو ميشم-

 ي ، آره؟منو انداختي وسط تا حرف دل خودتو بزن. ؟؟ پس بگو داري سنگ خودتو به سينه مي زني..!جانم-

 ..!همچين.. اي-

 با يك نظر عاشق شدي؟ حاال كي گفته داداش من تو رو مي خواد؟..! كوفت-

 :با حس غريبي كه تا حاال ازش نديده بودم گفت. دنيا ناگهان در هم رفت و دست از كار كشيد

توي اين يكي دو سال . ودگذرهدوسال پيش، وقتي رفت ، با خودم فكر مي كردم حسي كه به تيام دارم يك احساس بچگونه و ز-

قلبم هنوز . اما امروز وقتي توي اشك و گريه ديدمش فهميدم كه هيچ وقت از يادم نرفته. هم يك وقت هايي به يادش مي افتادم

 .همون جوري كه اون موقع ها براش مي زد ، االن هم مي زنه

 .ا رفتم و بغلش كردمبه سمت دني. چقدر عاشق دور و برم هست و من نمي بينمشون! خداي من 

 ....چرا زودتر به من نگفتي؟  تو رو خدا راست ميگي؟ واي خدايا! عزيزم-

اصرار . لبخند مليحي به لب داشت و چيزي نمي گفت. چشم هاي دنيا به حلقه ي اشكي كه توش نشسته بود زيباتر به نظر مي رسيد

ازش شنيدم مثل يك راز پيش خودم نگه دارم و تا وقتش نرسيده كردم كه بيشتر برام حرف بزنه اما ازم خواست كه چيزي رو كه 

 . به كسي چيزي نگم

تيام از خستگي نا . ماماني و بابايي و عمو اينا. حاال فقط خودموني ها مونده بودند. باالخره  مهموني تموم شد و مهمون ها رفتند

رفتم كه ازش بپرسم چيزي الزم نداره اما . ستراحت كنهمامان به زور فرستادش كه بره توي اتاقش ا. نداشت از جاش بلند بشه

 .طفلي تا سرش رو گذاشته بود روي بالش خوابش برده بود
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با ديدن دنيا ياد چيزهايي كه ازش شنيدم افتادم و . وقتي برگشتم پيش بقيه متوجه شدم اون ها هم دارند حاضر ميشن كه برن

 :رفتم بغلش كردم و گفتم

 . با هم يك كم حرف بزنيم زن داداش خوشگلم فردا صبح زود بيا تا-

 :دنيا اخم مليحي كرد و گفت

 تينا مگه نگفتم ديگه در موردش حرف نزن؟-

 :بي توجه به اخمش گفتم

 .منتظرتم. يادت نره بياي -

از قبل بهش . به عادت هر شب رفتم سراغ گوشي تا اس ام اسم سينا رو بخونم. شب خسته كننده اما پر از هيجان رو به پايان بود

موقع خواب توي اين فكر بودم كه يعني دنيا . بعد از خوندن پيامش ،بهش خبر دادم كه داداشم اومده. گفته بودم كه تيام داره مياد

هم مثل من عشق رو تجربه كرده يا بيشتر يا كمتر؟ يعني تيام هم به دنيا عالقه و كششي داره؟ اگه اين طوره پس چطور كسي 

بعد از كلي فكر و خيال در اين مورد ، به اين نتيجه رسيدم كه اون موقع من هنوز خيلي بچه بودم و از اين عوالم  .چيزي نفهميده

 . پس اگه چيزي هم بوده باشه ، طبيعتا نمي تونستم ازش سر دربيارم. سر در نمي آوردم

خودمو تر تخت كش مي دادم بلكه . بلند بشمدلم نمي خواست از جام . همه ي تنم درد مي كرد. صبح با صداي مامان بيدار شدم

 . صداي تيام از پشت در منو از جا پروند. كسالت از تنم بره اما فايده اي نداشت

 عروسك نمي خواي بيدار شي؟ سوغاتي هاتو نمي خواي ببيني؟-

سريع از تخت بيرون پريدم و . ونهتازه يادم اومد تيام جونم از راه رسيده و اومده خ. تازه فهميدم خستگي هام براي چيه! خداي من

 :با همون سر و موي ژوليده پريدم بغل تيام و گفتم. در رو باز كردم

 . قربونت برم، االن ميام-

 : تيام خنديد و با لحن بچگونه اي گفت 

 خب؟.موهاي خوشگلتم شونه بزن. اول دست و صورتتو بشور-

 :خودمو لوس كردمو با همون لحن جواب دادم
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 ! باشه داداشي-

مامان نتونست چيزي . خوشحال بودم كه باز هم دور هم هستيم و خانواده مون كامله. صبحونه در فضاي شاد و دلنشيني صرف شد

 :باالخره تيام طاقت نياورد و گفت. اشك مهمون دائمي چشم هاش بود و مدام به تيام و من خيره مي شد. بخوره

 .ي كني؟ قربونت برم االن كه من اينجا پيشتمچرا اينقدر خودتو اذيت م! مامان-

 :گريه ي مامان  صدادار شد و با بغض گفت

 ميدوني از چه وقته كه من بچه هامو با هم دور ميز صبحونه نديدم؟ -

تا . دمتيام نزديك دو سال و من هم تقريبا يك سالي بود كه از خونه رفته بو. مامان حق داشت. من و تيام با هم مامانو بغل كرديم 

فقط تنهايي و دوري خودم از خونه و مامان . حاال فكر نكرده بودم كه ممكنه براي اون هم سخت باشه كه تنهايي توي خونه سر كنه

تصميم گرفتم اگه بتونم از ترم بعد هر وقت فرصت كوتاهي به دستم اومد به مامان . دلم براش مي سوخت. و بابا ، برام مسئله بود

 :ديدن ما سه نفر در آغوش هم، به سمتمون اومد و با خنده گفت بابا با. سر بزنم

 .براي من هم جا هست؟ منم بغل كنين وگرنه دلم ميشكنه-

بعد از صبحونه تيام چمدونهاش رو آورد و سوغاتي هايي رو . اين حرف بابا باعث خنده ي همه شد و بساط اشك و گريه جمع شد

سهم . مان لباس و لوازم آرايش و چند ست كيف و كفش و پوتين بسيار زيبا  آورده بودبراي من و ما. كه خريده بود بهمون داد

وقتي ازش در مورد سوغاتي بقيه پرسيدم فهميدم كه براي بقيه هم لباس . بابا يك كت شلوار فوق العاده شيك و خوش دوخت بود

 :فكري به ذهنم رسيد به تيام گفتم. آورده

 كي از اين كيف و كفش ها رو از طرف تو به دنيا بدم؟داداشي، ناراحت نمي شي اگه ي-

 :تيام خنديد و گفت

 . اگه خودت راضي هستي بده! مهربون كوچولو-

خوشحال .به دنيا زنگ زدم كه بياد خونه اما بهم گفت كه ما شب خونه شون دعوت هستيم و اون بايد بمونه و به زن عمو كمك كنه

 . بعد از مدتي تيام اومد توي اتاق  پيش من. امو جمع كردم و رفتم توي اتاقماز اتفاقاتي كه در پيش بود سوغاتي ه

 :كمي به اطراف نگاه كرد و گفت
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اون همه عروسك و نقاشي . مثل اينكه راست راستي خواهر كوچولوي من بزرگ شده و ديگه نميشه بهش بگم خانوم كوچولو! نه-

 تو كي بزرگ شدي تينا؟ .ي شعر و مجسمه هاي فانتزيهاي بچگونه حاال جاشو داه به كامپيوتر و پوسترها

 :در حالي كه بغلش مي كردم گفتم

. كامپيوتر رو كه مال خودت بود موقع رفتنت بهم دادي. تو مارو قابل نمي دونستي. من از اول هم بزرگ بودم داداش جون-

 . عروسك ها هم كه هنوز روي درو ديوار هستن، فقط شكلشون عوض شده

 :د و گفتتيام خندي

 !حاضرجواب. هر چند سالت هم كه بشه، اين زبون درازت عوض نميشه-

 :نشست روي تخت و پرسيد

 از سوغاتيهات خوشت اومد؟-

 :گفتم

 .اونقدر خوش سليقه شدي كه اگه خودم هم همراهت بودم نمي تونستم بهتر از اين خريد كنم. صددرصد-

 . نبود البته سليقه خودم تنهايي. خوشحالم كه پسنديدي-

 حتما با يك يار آلماني رفته بودي خريد، آره؟-

 :تيام خنديد و گفت

 . با يار آلماني نبودم! نه-

 با يار غير آلماني بودي؟-

 .نمي دونستم توي مسائل بزرگترها هم بلدي سرك بكشي! چقدر شيطون شدي تو-

ثانيا به عنوان يك خواهر شوهر بايد بدونم كه داداشم سر و گوشش . اوال كه ديگه خودم هم به جرگه ي همين بزرگترها پيوستم-

 !كجا مي جنبه و چيكار ميكنه

 .امان از دست تو-

 .م گفتخودش هم راجع به آب و هواي هميشه سردآلمان كمي برا. از اوضاع و احوال دانشگاه و درس و مشق از من پرسيد
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34 

خيلي تعجب كردم كه تيام اينقدر خوب سايز دنيا رو حدس زده . هديه دنيا يك كت جين آبي كوتاه دخترونه به سايز خودش بود

خوشحال . وگرنه چطور مي تونست اونو اينطوري به ياد داشته باشه. فكر كردم كه تيام هم نسبت به دنيا بي احساس نيست. بود

برق عجيبي توي چشم هاي دنيا . دنيا با ديدن هدايا كلي ذوق زده شد. هديه ي دنيا اضافه كرده بودم بودم كه كيف و كفش رو به

دلم مي خواست شرايطي به وجود . نگاه هاي عميق و پر مهري به تيام مي كرد و شادي از تمام وجودش ساطع بود. ديده مي شد

 . مطمئن بشن بياد كه اين دو تا بتونند با هم حرف بزنند و از احساس هم

همون موقع رفت پوشيدش و اومد . تيام براي داوود يك شلوار جين محشر آورده بود كه خيلي مورد استقبال داوود قرار گرفت

 . به اين كارش خنديديم و كلي سربه سرش گذاشتيم. نشست پيش ما

ك روز كامل رو بيرون از خونه خوش قرار گذاشتيم جمعه همه با هم بريم جنگل و ي. شب خوبي رو خونه ي عمو سپري كرديم

 . تا جمعه چند روز راه بود. باشيم

ماماني و بابايي همراهمون . صبح جمعه همه ي وسيله هاي مورد نياز رو پشت ماشين گذاشتيم و به طرف خونه ي عمو راه افتاديم

من و تيام . يم كه داوود هم ماشين آوردهجلوي خونه ي عمو ديد. نيومدند ، از قرار يكي از دوست هاي بابايي شب مهمونشون بود

 . و دنيا با داوود رفتيم و گذاشتيم مادر پدرهامون به ياد ايام جووني دونفره سفر كنند

تيام با آرامش  خاصي جلو نشسته . من و دنيا پشت نشستيم و كل راه رو با آهنگهاي شادي كه پخش مي شد، سرجامون رقصيديم

تيام قبل از رفتم خيلي شلوغ و . بخند به كارهاي من و دنيا نگاه مي كرد و گاهي با داوود حرف مي زدگاهي بر مي گشت و با ل. بود

. اما رفتار االنش مثل كسي بود كه حسابي پا به سن گذاشته. پسر آروم و سربه زيري بود كه كاري به كاركسي نداشت. شيطون نبود

وقتي ازش . هيجانات ما شركت كنه و سرو صدايي از خودش دربياره دلم مي خواست كمي توي. با وقار و سنگين رنگين بود

 : پرسيدم چرا اينقدر ساكته، لبخند زد و گفت

 .شيطوني هاي شما رو مي بينم و لذت مي برم-

 :دنيا گفت

 يعني ما اينقدر شيطونيم؟-
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 :تيام با همون لبخند مهربون گفت

 !اونقدر! اينقدر نه-

 :آروم توي گوشش گفتم.شيطوني ادامه بده يا نهدنيا دو دل بود كه باز هم به 

 مردذليل بيچاره، چرا اللموني گرفتي؟ از حاال اينقدر ازش حساب مي بري؟-

 :دنيا سرشو توي گوشم برد و گفت

 . نمي خوام فكر كنه من ني ني كوچولو و لوسم. دوستش دارم. حساب نمي برم-

 :شوخي بپرسه سكوتمون باعث شد داوود صداي آهنگ رو كم كنه و با

 باز دارين نقشه ي بيچاره كردن كي رو مي كشين كه هردوتون ساكت شدين؟-

 : تيام خنديد و گفت

 مگه سابقه ي اين كارها رو هم دارند؟-

 :داوود گفت

 . چه جور هم-

 :دنيا معترض گفت

 .كنه اين داوود دلش از يه جاي ديگه پره، داره سر ما  خالي مي. هيچم اين طور نيست تيام جان-

 :داوود گفت

 مثال از كجا پره؟-

 :دنيا خنديد و گفت

 . اگه بگم كه االن بايد ماشين و بذاري و بري-

دوست نداشتم دنيا به هربهانه اي به يادم بياره كه . در حالي كه از توي آينه به من نگاه مي كرد مي خنديد.لبخند داوود رو ديدم 

بايد هرچه زودتر به داوود مي فهموندم كه داره اشتباه مي كنه و من هيچ تمايلي از اون . داوود چه فكر و خياالتي توي سرش داره

. اما بي مقدمه كه نمي شد برم سراغش و بگم داوود جون، لطفا ديگه منو دوست نداشته باش. د ، بهش ندارمنوعي كه اون مي خوا
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 .بايد منتظر فرصت مي شدم و يك جوري اين قضيه رو حل مي كردم

ا هم به پسرها همراه پدرها بساط آتيش رو برپا كردند و ما دختره. ناهار به روال هميشگي گردش هاي بيرون شهر، جوجه بود

بعد از ناهاري كه حسابي بهمون چسبيد ، داوود رو كوك كرديم كه ما رو . كمك مامان ها رفتيم و مخلفات سفره رو آماده كرديم

 :تيام پرسيد . ببره به بهشت

 بهشت كجاست؟-

 :دنيا جواب داد

 .جايي كه يار آنجاست-

ياد سينا افتادم . رات سيزده به در جلوي چشم هام جون گرفتتوي راه خاط. از جواب دنيا خنديديم وبه سمت بهشت راه افتاديم

كه چطور دور از چشم بقيه داشت منو توبيخ مي كرد و برام خط و نشون مي كشيدو بي خبر از اينكه جرقه هاي اوليه ي عشق 

نفهميدم كي . شكاش مي شد كه حتي اگه براي يك لحظه هم شده، ببينم. دلم براش ضعف رفت. همونجا داشت شعله ور مي شد

به خودم كه اومدم ديدم دنيا و تيام جلوتر از ما به اونجا رسيدند و ظاهرا دنيا داشت براي تيام از چگونگي كشف . به چشمه رسيديم

برگشت عقب رو نگاه كرد و از . داوود جلوي من بود. عمدا كند تر رفتم تا اونا بتونن بيشتر باهم حرف بزنن. اونجا حرف مي زد

 :دمن پرسي

 خسته شدي؟-

 :دوباره پرسيد. با سر گفتم نه

 پس چرا عقب موندي؟-

 :با سادگي جواب دادم

 .داشتم خاطرات عيد رو مرور مي كردم-

 :مشكوك نگاهم كرد و گفت

 خاطرات خوبي از اينجا داري؟-

 :گفتم



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٩

 مگه تو نداري؟. خب آره-

 :گفت. شك و ترديد توي چشماش فرياد مي زد

 . بي مال تو نباشهشايد به خو.نمي دونم-

اما چيزي . دلم مي خواست واضح تر حرف بزنه تا بتونم بهش بگم كه از خيال من بيرون بياد و دلش رو به يه جاي ديگه گرم كنه

 . نگفت و به طرف تيام رفت

 . "االن توي بهشتم، جات خيلي خاليه":گوشيمو درآوردم و سينا اس ام اس ردم

هر جا تو  ":يشتر مي خواستم ببينم يادش مونده منظورم چيه يا نه؟ يك دقيقه نكشيد كه جواب اومدب. عمدا ايستادم تا جوابش بياد

 ".به جاي من هم از ديدن چشمه ي بهشت لذت ببر. باشي، اونجا بهشته

 .داوود با حالت عجيبي بهم نگاه مي كرد. پر از لذت عشق به سمت بقيه رفتم

با كمي شيطنت از تيام و دنيا  چند عكس . مي دونستم دنيا االن چه احساسي داره.  كنار چشمه و البالي سنگ ها عكس گرفتيم

 . دونفري گرفتم تا باعث شادي بيش از حد دنيا بشم

35 

تقريبا هر روز دنيا خونه ما مي اومد و به بهانه اي مختلف تيام رو وادار مي كرديم كه ما رو . دو هفته اي از اومدن تيام مي گذشت

تيام هم بدون مخالفت به سازمون مي رقصيد و گاهي اوقات تا دير . مرداد ماه بيرون ببره  تا مثال كارهامون انجام بديم توي گرماي

دنيا هر روز دلداده تر از روز پيش مي شد و تا منو گير . وقت همراهمون مي موند و آخر شب هالك و خسته به خونه برمي گشتيم

 . ام و نگاه هايي كه بهش مي كنه حرف مي زدمي آورد توي گوشم از خوبي هاي تي

اگه ماشين رو الزم نداره براي سه روز بهش قرض بده تا براي انجام كاري بره : يك شب ، تيام توي جمع خودمون به بابا گفت 

 :بابا خنديد و گفت. تهران و برگرده

چه االن كه زنده ام ، چه بعدها كه . من هرچي دارم مال شما دوتاست. عزيز دلم براي اينكار نياز به اجازه يا قرض گرفتن نداري-

 .ديگه نبودم

خيلي دلم مي خواست كه من هم به بهانه اي همراهش برم تا بتونم . قرار بود فردا صبح زود راه بيفته تا قبل از ظهر تهران باشه
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 :صداي تيام دلنوازترين صدايي بود كه اون موقع شنيدم. بينمسينا رو ب

 مياي؟. تينا، مي خوام تو هم با من بياي، هرچي باشه تهران رو بهتر از من بلدي-

 :با خوشحالي زايد الوصفي گفتم. كاش از خدا يك چيز ديگه خواسته بودم

 . گ شدهنمي دوني چقدر دلم براي سوگل و سيما تن. چرا كه نه، حتما ميام-

 :تيام گفت

 .بخاطر دوست هات هم كه بياي خوبه-

دير وقت بود و نشد به دنيا خبر بدم كه . مامان بهش توضيح داد كه دارم راجع به خانواده ي كريمي حرف مي زنم ، نه دوست هام

صبح از توي راه بهش زنگ . نبودبهرحال چاره اي . نگران بودم فردا كه مياد خونه و مي بينه ما نيستيم ناراحت بشه. فردا مسافريم

 . مي زد و مي گفتم

با . همون نيم ساعت اول بيهوش شدم و چيزي نفهميدم. شش و نيم صبح ، بعد از شنيدن كلي از سفارش هاي مامان ،راه افتاديم

 :صداي تلفنم از خواب پريدم و گوشيم رو جواب دادم

 بله؟-

 تهران كه اينجوري مچل نشم؟الل بودي به من هم بگي داري ميري ! بله و مرض-

 .تو رو خدا ببخش. خودم هم تا ديشب نمي دونستم. دنيا تويي؟ببخشيد، يك دفعه پيش اومد-

ولي خيلي عصباني شدم وقتي ديدم اندازه ي يك هويج هم براي من ارزش قائل نشدين و بهم چيزي . زن عمو گفت. مي دونم-

 .نگفتين

 :خنديدم و گفتم

 . از زعفرون و خاويار هم براي من با ارزش تري! تاج سر مني تو! هويج چيه عزيزم-

 . حاال هي مسخره م كن تا تيام فكر كنه خل و چل تر از من توي دنيا نيست! كوفت-

 .تيام هم دربست چاكرته! نه عزيزم -

 !خداحافظ. ميخواي بفهمه دارم راجع به اون حرف مي زنم؟ اصال من كار دارم بايد برم! خفه شو -
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 !دختره ي ديوونه:زير لب گفتم. ع شدن بي مقدمه ي گوشي باعث شد گوشي رو مقابل صورتم بگيرم و با تعجب بهش نگاه كنمقط

 :تيام با خنده گفت

 حاال من اين وسط چيكاره بودم كه اسممو آوردين؟-

ن واقع نمي شدم و ليچار نمي اصال اگه شما نبودين كه من اينجوري اول صبحي مورد لطف دنيا جو. شما همه كاره اين عزيزم-

 .شنيدم

 منظورت چيه؟ يعني بخاطر من باهات دعوا كرد؟-

 :دل به دريا زدم و گفتم

 يعني واقعا نمي دوني كه دنيا چقدر تو رو مي خواد؟چرا خودتو به اون راه مي زني؟! تيام-

 :تيام متعجب گفت

 منو مي خواد؟آخه چرا؟ چرا من؟-

 .اين چيزها كه چرا مرا  بر نميداره .ديگه چون و چراشو نمي دونم-

 داري جدي ميگي يا اينم از خيال پردازي هاي شاعرانته؟-

 .نه عزيزم، كامال صحت و واقعيت داره-

 .من هم ادامه ندادم. فكر كردم شايد منو هنوز دختر كوچولويي مي بينه كه در حد اين حرف هاي بزرگونه نيست. تيام سكوت كرد

طبق معمول مامان براي توي راه . نزديك تهران كنار رستوران بين راهي ايستاديم تا تيام كمي استراحت كنه و چاي بخوريم

با اينكه صبحونه تقريبا كاملي خورده بودم، هواي پاك اول صبح باعث شده بود اشتهام باز بشه و .مقداري خوردني گذاشته بود

 :يك لحظه خجالت كشيدم اما با پررويي گفتم. تيام با لبخند به من نگاه مي كرد. ورمدولپي هر چي دم دستم مي اومد رو بخ

 چيه؟ چرا نگاه مي كني؟-

 .دارم از غذا خوردن تو لذت مي برم. چيزي نيست-

 من دارم مي خورم ، اون وقت تو لذت مي بري؟-

مدام استرس دارند كه مبادا . ز گلوشون پايين ميرهنميدوني اونجا، دختراي اروپايي با چه عذاب اليمي يك لقمه غذا ا.خب آره-
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قبل از فرو بردن هر لقمه اول از مقدار كالريش مطمئن ميشن بعد لقمه رو . چند گرم كالري بيشتر بخورن و اضافه وزن پيدا كنند

 .فرو ميدن

 .شون توي اينترنت پره عكس هاي مسخره. خوبم دارند! يعني دختراي اروپايي همه مانكنند و چاق و چله ندارند؟ چرا-

 .بهرحال غذا خوردن تو منو هم به اشتها ميندازه. بطور كلي گفتم. نميگم ندارند-

داشت به كسي كه پشت خط بود مي گفت تا يكي دو ساعت ديگه به تهران . صداي زنگ تلفن تيام باعث شد گفتگومون تموم بشه

بعد از قطع شدن تماس تيام اين پا و اون پا مي كرد تا چيزي .رو ببينندجايي رو هم براي قرار تعيين كردند تا همديگه . مي رسه

 :بدون فكر گفتم.بگه اما حرفي نمي زد

چقدر بدم مياد كه يكي بخواد . كاش خدا اين حس ششم رو بهم نمي داد تا متوجه نمي شدم يكي داره عمدا حرفشو ميخوره..! اه-

 .حرفي به آدم بزنه اما هي لفتش بده

 :هه اي زد و در حال خنده گفتتيام قهق

 ميشه چيزي هم از چشم تو پنهان بمونه؟! خانم مارپل -

 .پس زودتر حرفتو بزن كه دارم قاطي مي كنم! نميشه! نخير -

 .تيام هنوز مي خنديد

 .ميگم. باشه، باشه-

 :وقتي كامال از خنديدن فارغ شد ، كمي حالت جدي به صورتش داد و گفت

 . مي خوام با يكي آشنات كنم.خواستم كه همراهم بياي تهراناصال براي همين ازت -

 با كي؟-

 .با همين كسي كه االن باهاش حرف ميزدم-

 خب كي هست؟خانومه يا آقا؟-

 .خانوم-

 :اما فقط يكيش رو از تيام پرسيدم. به هزار چيز در آن واحد فكر مي كردم. ناگهان افكار مختلفي به مغزم هجوم آوردند
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 ي زنت رو بهم نشون بدي؟ آره؟ نكنه مي خوا-

 :وا رفته  ادامه دادم. تيام خنديد

 !ببينم بچه مچه هم داري يا نه؟ عمه شدم؟چرا مي خندي؟؟؟ حرف بزن! چيه؟ خوش خوشانت شد-

 :تيام با لحني شوخ جواب داد

 .خوب بلدي يك دفعه از اين رو به اون رو بشي! اي خواهر شوهر بدجنس-

 .قضيه زن و عروسي و اين حرفاست. دس زدمخواهرشوهر؟ پس درست ح-

 :تيام دوباره جدي شد و گفت

 .اما نه به اين شدتي كه تو ميگي. يك جورهايي آره-

 .قلبم داره مياد توي دهنم! خب حرف بزن ببينم چي ميخواي بگي ديگه-

 :تيام كمي دل دل كرد ،اما باالخره زبون باز كرد

 .ببين تيناجون،مي خوام با نگار آشنات كنم-

 :دويدم وسط حرفش

 ؟..خب.پس اسمش نگاره-

اون . توي بيمارستاني كه پروژه هاي تحصيليم رو مي گذروندم باهاش آشنا شدم. من و نگار يك ساله كه همديگه رو مي شناسيم-

داشت با . اولين بار توي سلف بيمارستان ديدمش. كنه توي همون بيمارستان هم بطور پاره وقت كار مي. داره تخصص زنان ميخونه

نميدوني شنيدن زبون مادري توي مملكت غريب ، چه حسي به آدم . نا خودآگاه بهش زل زده بودم. تلفن فارسي حرف مي زد

ميزش نزديك نگاه خيره م باعث شد كه نگار با حركت صورت ازم بپرسه آيا باهاش كاري دارم؟ من هم از خدا خواسته به . ميده

بعدها بيشتر . من هم خودمو معرفي كردم و اين سرآغازآشناييمون شد. مي دونستم جوابش مثبته. شدم و ازش پرسيدم آيا ايرانيه

كم كم حس كردم كه نگار مي . با هم آشنا شديم و كار به جايي رسيد كه با هم به سينما و كنسرت موسيقي و گردش مي رفتيم

هم زيبا بود، هم سخت كوش و هم با . اون همه ي چيزهايي كه من از زن زندگيم مي خواستم داشت. تونه شريك زندگيم باشه

بهش پيشنهاد دادم كه به قصد ازدواج همديگه رو محك بزنيم و اگه نظراتمون با هم يكي بود، به ايران بياييم و خانواده . اراده
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اما خواهر و برادرهاش هر كدوم يك گوشه ي دنيا مشغول كارو . هستند پدر و مادر نگار ساكن تهران. هامون رو در جريان بذاريم

اگه اين جريان به خوبي . اما اصراري براي موندن در اونجا نداره. خودش هم براي ادامه ي تحصيل اومده آلمان.زندگي هستند

 .پيش بره ، تصميم داريم بعد از تموم شدن درسمون براي زندگي به ايران برگرديم

از يك طرف براي تيام خوشحال بودم كه تكليف زندگيش رو معلوم كرده ، اما از طرفي مدام . اي تيام گيج شده بودماز حرفه

 :بي اختيار گفتم. دلم نمي خواست دنيا بازنده باشه. چهره ي معصوم دنيا جلوي چشمم بود

 پس دنيا چي؟-

 حرفي در اين زمينه زده بودند؟ مگه.. دنيا چي؟مگه من قراري با دنيا گذاشته بودم؟يا بزرگترها-

 .از قبل از رفتنت هم دوستت داشت.اما دنيا دوستت داره.. اما..يعني نه.. نميدونم-

 :كمي مكث كرد و بعد گفت. تيام نگاهم كرد

ي ببين تينا جون، اونقدر بزرگ شدي كه بفهمي اين مسئله شوخي بردار نيست با عالقه يك طرفه كه نميشه زندگي رو پايه ريز-

شريك زندگيت رو بايد جوري انتخاب كني كه . ازدواج بازي يك يا دو سه ساله نيست كه بخواي براي مدتي امتحانش كني. كرد

اگه عالقه ي .. يك چيز ديگه.  مطمئن باشي مي توني سال هاي سال، بلكه تا آخر عمر در كنارش احساس آسودگي و آرامش كني

بهر حال من انتخابم رو كردم و به ...نه؟ . ر مي كني، خب من هم بايد متوجهش مي شدم دنيا به من اونقدر قوي بود كه تو فك

 .دوست داشتم قبل از همه تو با نگار آشنا بشي و بعد هم كمكم كني كه كارهام رو رديف كنم. انتخابم هم ايمان دارم

 :متعجب گفتم

 .مثال چه كمكي از من بر مياد كه برات بكنم-

 ...اگه مامان و بابا بخوان مخالفتي بكنن، بتوني كمكم كني كه  شايد... نمي دونم-

 .پس اگه مخالفتي هم باشه حتما دليل روشن و محكمي داره. مي دوني كه هيچ وقت بي دليل با چيزي مخالفت نمي كنند-

خواهرشوهر بازي  زياد هم توي فكر. فكر كن دارم به ديدن يك دوست مي برمت. حاال كه موافقت و مخالفتي در كار نيست-

 .نباش

با . چه خواب و خياالتي براي خودش ديده بود. دلم براش مي سوخت. فكر دنيا ازمغزم خارج نمي شد. خنديدم اما هنوز گيج بودم
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 . چه اشتياقي در مورد تيام با من حرف مي زد

. قبل از ديدن ،در موردش قضاوت كنمنمي خواستم . نميدونستم اين دختري كه تيام رو عاشق خودش كرده بود چه جور آدمي بود

 . به تيام ايمان داشتم ، اما باز هم نگران بودم كه در آينده چي پيش مياد

چند دقيقه اي منتظر شديم تا يك دويست و شش آلبالويي . ساعت دور و بر يازده و نيم صبح بود كه به محل قرار با نگار رسيديم

پشت سر دويست و شش حركت كرديم تا به يك جاي نسبتا . وق ماشين رو درآوردبه تيام چراغ زد و تيام در جوابش صداي ب

من و . دختر شيك پوشي از دويست و شش پياده شد، ماشين رو قفل كرد و به سمت ما اومد. خلوت براي پارك ماشين ها رسيديم

اش نشسته بود دستش رو به طرف من دراز  نگار با لبخند مليحي كه توي چهره. تيام هم در اين فاصله از ماشين پياده شده بوديم

 :كرد و گفت

 درسته؟..تو بايد تينا باشي. من نگارم. سالم-

. دختر زيبايي بود. در فاصله اي كه نگار و تيام با هم خوش وبش مي كردند توي صورتش دقيق شدم. جواب سالمش رو آروم دادم

هاي درشت و زيبايي داشت كه به آدم حس خوبي رو منتقل  چشم. سبزه ي روشن با چشمهايي مشكي. خوش اندام و خوش پوش

با اينكه از نگار بدم نيومده بود . به نظر مهربون و ساده مي اومد. موهاي موج دارش از زير شال سفيدش بيرون زده بود. مي كرد

دم براي دنيا يك هوو حس مي كردم اوم.احساس خيانت داشتم. اما چيزي مثل عذاب وجدان توي دلم هي باال و پايين مي رفت

صحبت هاي تيام ونگار بيشتر در مورد . متوجه نشدم كي قرار شد كه همه با هم بريم  رستوران براي صرف ناهار. انتخاب كنم

گويا بايد قرارداي رو انجا امضا مي كردند تا بعد از بازگشت به ايران ، در دانشگاه . كارهايي كه در وزارت علوم داشتند بود

 . از قرار ، نگار كارهاي مقدماتي رو انجام داده بود و تيام بايد براي امضاي نهايي مي رفت. دتدريس كنن

باالخره تيام هم بايد از نظر خانواده ي نگار مورد تائيد قرار مي . در حين خوردن ناهار ، فهميدم كه عصر به منزل پدري نگار ميريم

 . ي دونستمحاال من اين وسط چيكاره بودم، خودم هم نم. گرفت

با ديدن اس . اونقدر گيج كارها و حرفهاي تيام بودم كه فراموش كرده بودم اصال چرا با خوشحالي همراه تيام به تهران اومده بودم

دلم مي خواست به بهانه اي تيام رو با نگار جونش . ام اس سينا، ناگهان موج دل انگيزي توام از عشق و اشتياق توي دلم سرريز شد

از ظاهر قضايا اينطوري بر مي اومد . بهش نگفته بودم كه تهرانم. مي خواستم سينا رو غافلگير كنم. رم و برم سينا رو ببينمتنها بذا
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تيام استعدا دوماد سرخونگي داشت و ! عجب. كه نه تنها عصر در منزل پدر نگار هستيم، بلكه انگار شب هم همون جا خواهيم موند

 . من نميدونستم

36 

استخر تر و تميز . ساختمان دو طبقه ي وياليي و مدرني كه يك حياط مشجر و پر از گل داشت. ا بزرگ و زيبايي بودخونه نسبت

عالوه بر ماشين تيام و نگار كه . وسط حياط ، با پرده ي محافظي كه جمع شده بود، نشون مي داد كه وضع مالي صاحب خونه عاليه

 . يك سانتافه مشكي و يك بي ام دبليو سفيد. توي حياط پارك بودسر راه برداشته بودش، دو ماشين ديگه هم 

آقاي ناصري ، پدر نگار مرد پا به سن گذاشته اي بود كه .پدر و مادرش به استقبال اومدند. با راهنمايي نگار وارد ساختمان شديم

در برخورد . خيلي بهش مي اومدپيراهن آستين كوتاه اسپرت و شلوار كرم رنگي تنش بود كه . ظاهر متشخص و محترمي داشت

موهاي زيتوني كوتاهش يه دقت سشوار شده بود و كت و دامن آبي خوش . مادر نگار هم زن بسيار زيبايي بود. اول به دلم نشست

اما نمي شد بهشون .هردوشون از پدر و مادر من بزرگتر به نظر مي اومدند.دوختي كه به تن داشت ، بهش ظاهري موقر داده بود

انگار به طرز شگفت . مهربوني توي رفتار اين خانواده موج مي زد. بين پنجاه يا پنجاه و پنج ، شش سال بودند. هم گفتمسن 

از اينكه برخورد اولمون اينطوري پيش مي رفت ، حسابي براي تيام خوشحال . انگيزي ژن مهربوني در خانواده به ارث رسيده بود

 . بودم

بعد از گذشت مدت كوتاهي ، نگار كه براي تعويض لباس رفته بود، پيش ما . مادر نگار خودش ، با شربت از ما پذيرايي كرد

خيلي ريلكس و . تيام، انگار نه انگار كه براي بار اول اونها رو مي بينه. برگشت و دوتايي با تيام رشته ي كالم رو به دست گرفتند

نگار هم . پدر و مادر نگار هم با احترام زيادي بهش گوش مي كردند. ندگيش صحبت مي كرد راحت از خودش و برنامه ي ز

بعد از تموم شدن حرفهاي جدي جمع، نگار بهم پيشنهاد داد . البالي حرف تيام هر جا الزم مي دونست ، توضيحاتي اضافه مي كرد

چهار اتاق در . طبقه اول رو به طبقه دوم وصل مي كرد ، باال رفتم همراه نگار از پله هايي كه. كه به اتاقش برم و لباسم رو عوض كنم

تنها تزيينات اتاق يك سرويس خواب و يك ميز . اتاق نگار  يك اتاق واقعا ساده ، اما شيك و مدرن بود. اون طبقه قرار داشت

 . ير به چشمم خورديك لب تاپ كوچك رو هم روي ميز تحر. تحرير ويك كتابخونه پر از كتاب هاي زبان اصلي بود

ازش تشكر . نگار دو سه دست لباس راحتي روي تخت گذاشته بود و از من خواست به سليقه ي خودم هركدوم رو مي خوام بپوشم
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 .  كردم و يك تونيك و شلوار ياسي رو برداشتم و پوشيدم

در حالي كه داشت لباس هاي منو . و مي شناسهطوري با من رفتار مي كرد انگار سال هاي ساله كه من. دختر فوق العاده مهربوني بود

 :آويزون مي كرد گفت

 !!تيام گفته بود ، اما از نزديك كه مي بينمت ، يه چيز ديگه اي...! توخيلي خوشگلي ها-

 :خنديدم و گفتم

 !!خواهر شوهر تو رو پذيرفت!! خر شدم. تموم شد-

 :نگار قهقهه زد و گفت

 ... واي چقدر با مزه اي -

 . مادر و پدرنگار هم نگاهمون مي كردند. تيام با لبخند قشنگي نگاهمون مي كرد. ن و دست در دست هم پيش بقيه رفتيمخنده كنا

مادرش همراهمون نيومد و من و . نگار پيشنهاد داد بريم توي حياط و گل ها رو ببينيم. تيام مشغول صحبت با آقاي ناصري بود

 . نگار باهم رفتيم

با خوشحالي گفت به زودي . بهش گفتم كه بابايي هم گل هاي زيبايي داره . ي از گل هاي باغچه تعريف مي كردنگار با لذت فراوون

 . براي ديدن باغچه ي بابايي مياد

ازش . از فرصت استفاده كردم و به سينا اس ام اس دادم. بعد از مدتي نگار براي كمك به مادرش منو توي حياط تنها گذاشت

جواب  "چرا مي پرسي؟ . صبح ميرم دانشگاه ، بعد از ظهر خونه ام   ": بعد از چند ثانيه جواب اومد"يكاره اي؟ فردا چ ": پرسيدم

دوست داشتم جايي غير از خونه . بايد فردا  زود بيدار مي شدم  مي رفتم ديدنش. و ارسال كردم ".همين طوري پرسيدم ": دادم

 .سيما يا سوري خانم ببينمش

براي مني كه عادت داشتم موقع غذا خوردن همش حرف بزنم و . زياد احساس راحتي نمي كردم. مي صرف شدشام در فضايي رس

توي سرو كله ي بقيه بزنم، سكوت و ديپليسين اون فضا غير قابل تحمل بودو آرزو كردم نگار تا اين حد مبادي آداب نباشه تا 

نگاه هاي مشتاقي كه بين اون و نگار رد و بدل مي . نگار كه مشكلي دارهتيام ام انگار نه ا. بعدها بتونم راحت بهش  نزديك بشم 

 .شد بيشتر منو هوايي مي كرد و به ياد سينا مينداخت
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اگه قراري مي خواد بذاره منو در . قبل از خواب ، به تيام گفتم كه صبح مي خوام برم دانشگاه و بعدش هم سري به سيما اينا بزنم

 .حتما :خنديد و گفت. نظر نگيره

كمر دردر رو بهانه كردم و اصرار كردم كه . نگار توي اتاقش ، يك جا روي زمين انداخته بود و از من خواست روي تخت بخوابم

 . اما اون يك رختخواب ديگه آورد و كنار من روي زمين خوابيد. خودش روي تختش بخوابه

با خودم حساب كردم با . ساعت هفت و نيم بود. كرده بودم ديشب زنگ هشدارش رو فعال. صبح با صداي زنگ موبايل بيدار شدم

البته اگه شانس بيارم و مسير ماشين خورش . در نظر گرفتن ترافيك صبحگاهي ، يك ساعت و نيم طول مي كشه تا برسم دانشگاه

رختخواب كناريم خالي . با عجله بيدار شدم.نمي خواستم حتي يك لحظه رو هم براي بودن با سينا از دست بدم. رو زود پيدا كنم

نمي . صداي حرف زدن دو نفر به گوشم رسيد. لباس هاي خودم رو پوشيدم و رفتم بيرون. نگار زودتر از من بيدار شده بود. بود

 .مردد ايستاده بودم كه صداي مادر نگار منو از برزخ نجات داد. دونستم كار درستيه كه برم ببينم چه كساني هستن يا نه

 .چه زود بيدار شدي. قشنگمسالم دختر -

 .براي همين زود بيدار شدم. جايي كار دارم بايد سريع تر برم. صبحتون بخير. سالم-

 . بيا بريم كه بقيه هم كم كم پيداشون ميشه. هر جا هم كه بخواي بري اول بايد صبحونه تو بخوري. صبح تو هم بخير عزيزم-

كوسن هاي  . يز گرد فلزي با چند صندلي مشبك از همون جنس چيده بودندزير سقف ايوان ، م. همراهش به سمت حياط رفتم

روي ميز بساط صبحونه مهيا شده بود و فقط چاي كم . رنگ رنگي خوشگلي هم نشيمن و تكيه گاه صندلي ها رو پر كرده بود

نمي دونستم تيام . ا بياد پايينازم خواست كه تيام رو صدا بزنم ت. نگار قوري به دست اومد به سمتمون و صبح بخير گفت. داشت

تيام بعد از چند دقيقه اومد پايين و در حين . از نگار پرسيدم و متوجه شدم كه بايد به اتاق بغلي اتاق نگار ، برم. كجا خوابيده

 .با خوشحالي صبحونه مو خوردم و منتظر رفتن شدم. خوردن صبحونه بهم گفت كه خودش منو مي رسونه

 :اولين چيزي كه تيام پرسيد اين بود. افراد خانواده ي عروس آينده مون ، راه افتاديم بعد از خداحافظي با

 نظرت چيه؟! خب-

 چي بگم-

 چي بگم يعني خوب يا بد؟-
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 خوبيش كه خوبه اما من چيكاره ام كه نظرم مهم باشه؟-

 . تو خواهر عزيز مني و نظرت واقعا برام مهمه-

 !! م نظر مثبتم رو اعالم كنم ديگهخب حاال كه ازم تعريف مي كني مجبور-

 :تيام لبخند به لب گفت

 فكر مي كني مامان اينها هم نظرشون مثل تو باشه؟-

 تو چرا يك جور حرف ميزني انگار يك خانواده ي متعصب و خشك داري؟ ! تيام!  چرا كه نه. آره-

 .فقط همين. فقط نگرانم كه يك چيزي از يك جايي،  مانع اين رابطه بشه. نه اينطوي فكر نمي كنم-

 .انشاهللا كه همه چيز درست ميشه. نگران نباش-

 :تيام بعد از مدتي سكوت پرسيد

 حاال دانشگاه چيكار داري كه بايد كله صبح ، اونم توي تابستون بري؟! خب-

 :بدون فكر گفتم

 .يك سري هم بزنم ببينم من نبودم چه خبرايي هست. مي دونم كه هميشه توي دانشگاهه. ي از استادهامو ببينممي خوام يك-

اين موقع سال مال دانشجوهاييه كه ترم تابستوني برداشتند و توي گرماي مرداد مجبورن بيان . مطمئن باش. هيچ خبري نيست-

 رنج سفر رو به خودت دادي؟ حاال كي هست اين استاد عزيز كه براي ديدنش. بيرون

 :با خونسردي گفتم. قضيه داشت لو مي رفت

 .مي خوام حال  سيما و سوگل و بقيه رو ازش بپرسم. سينا نادري، برادر سيماست.غريبه نيست-

 . چه كاريه؟ خب برو خونه شون همه رو ببين-

 .ببينمش يك كار در ارتباط با دانشگاه دارم كه بايد همينجا. ميريم. اون كه بله-

 . بگو مرض داشتي براي خودت دردسر درست كردي. چه گيري كرده بودم. خدايا چه وضعي شده بود

 :تيام سري تكون داد و گفت

 . كارت كه تموم شد بهم زنگ بزن  يه جا همديگه رو ببينيم تا هر جا كه ميگي بريم. من وزارت علوم و چند جاي ديگه كار دارم-
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توي يك خيابون هاي فرعي دانشگاه ، ازماشين پياده شدم و با تيام خداحافظي .  ز مخمصه نجات پيدا كردممثل اينكه ا. خدا روشكر

انگار همه چيز توي . يك چيز شيرين توي دلم غنج مي زد. ديدن نرده هاي دانشگاه براي اولين بار برام نشاط آور بود. كردم

 . احساس سبكي مي كردم. وجودم باال و پايين مي رفت 

37 

نمي دونم چرا فكر مي . به سرعت به سمت انجمن ادبي رفتم.تازه يادم افتاد كه از سينا نپرسيدم كدوم قسمت دانشگاه كار داره

 :جواب دادم.  روي صفحه اسم سينا افتاده بود. زنگ گوشيم منو متوقف كرد. كردم اونجا  مي تونم پيداش كنم

 بله؟-

 تينا تو توي دانشگاهي؟-

 . جبم كردلحن سردش متع

 چطور مگه؟-

 اينجا چيكار ميكني؟. جواب منو بده-

 .نمي دونستم بايد چه كار كنم. انتظار داشتم خيلي خيلي گرم تر از اين ها باهام حرف بزنه. جا خوردم

 كي گفته من دانشگاهم؟-

 :بعداز چند لحظه سكوت صداي سينا اومد 

 .برگردي منو مي بيني. من پشت سرتم-

فاصله مون ده . سينا كيف به دست ، در حالي كه گوشيش رو توي جيبش ميگذاشت به سمتم مي اومد. چرخيدم به سرعت به پشت

. نزديك تر كه شد، چهره ي جدي و خشكش شوكه م كرد. با لبخند عميقي ايستادم تا سير نگاهش كنم.پانزده قدم بيشتر نبود

با اين حال با خوشحالي .نش اين همه راه رو اومده بودم پشيمون شدمبراي يك لحظه از حماقتي كه به خرج داده بودم و براي ديد

 :بهش لبخند زدم و سالم كردم و گفتم

 .نميشه يك بار هم كه شده تو رو غافلگير كنم؟ فوري مچ آدمو مي گيري-

 ....مچت رو هم كه . غافلگيرم كردي. چرا اتفاقا-
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 :بي توجه به جمله ي ناتمامش گفتم

 .دلم خيلي برات تنگ شده بود سينا-

 :سينا با سردي اعصاب خرد كني گفت

 جدي ميگي؟-

 :اين چش شده بود؟مي خواستم از همون جا برگردم برم يك جايي خودمو گم و گور كنم كه گفت. ديگه داشتم عصبي مي شدم

 اينجا چيكار مي كني؟-

 .اومدم تو رو ببينم-

 ي كني؟تهران چيكار م. دانشگاه رو نمي گم-

 :خشك و جدي گفتم. بيشتر از اين نبايد اجازه مي دادن تحقيرم كنه

 . من هم امروز اومدم اينجا تو رو ببينم. اومديم تهران. يك كار اداري داشتيم-

 : نگاه خيره شو توي چشم هام ريخت و گفت

 .پس بريم-

 كجا؟ مگه تو امروز اينجا كار نداري؟-

 .يك روز ديگه هم مي تونم بيام. نه چند منبع رو براي پايان نامه م بررسي كنمبايد مي رفتم كتابخو. مهم نيست-

توي همون خيابوني كه . با بي ميلي همراهش رفتم تا جلوي ماشين. گفتگوي رسمي و سردي كه بين ما جريان داشت حالمو بد كرد

پوشه رو . وه ديدم كه با پوشه طلقي جلد شده بوددر جلو رو كه باز كردم ، روي صندلي يك جز. پياده شده بودم ، پارك كرده بود

در حين نشستن طوري كه معلوم نباشه خيلي كنجكاوم ، پوشه رو . با ديدن اسم عسل زماني روي پوشه وارفتم.برداشتم كه بشينم 

يك سمت كاغذ .هاز ظاهر نوشته ها برمي اومد ترجمه ي اشعار از زبان اصلي باش. در واقع داشتم از فضولي مي مردم. ورق زدم

زير بعضي از قسمت هاي فارسي با مداد خط كشيده شده بود و . اشعار به زبان اصلي و يك سمت ترجمه هاش نوشته شده بود

يادم اومد كه اواخر ترم سينا چيزي شبيه به اين گفته بود كه عسل، در .  كلمه اي جايگزين باالي كلمه ي اصلي يادداشت شده بود

 . زش كمك خواستهويرايش ترجمه هاش ا
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يعني ممكنه دليل اين همه تغيير رفتار سينا  آشنايي با عسل باشه؟ چهره ي زيبا و بي نقص عسل اومد . احساس خوبي نداشتم

يادم مي رفت كه يك روزي به دختر احمقي   شايد اگه من هم مرد بودم و يك زيبا روي افسانه اي دور و برم بود ،. جلوي چشمم

 :وقتي سينا پشت رل نشست به جزوه اشاره كردم و گفتم. حالم گرفته شد.شق كردم مثل تينا ابراز ع

 باالخره اينو قبول كردي؟-

 :گفت.نگاه سريعي بهم كرد و ماشين رو روشن كرد

 . آره-

دور كاش هيچ وقت نمي اومدم ببينمش و با همون اس ام اس هاي از راه . دلم از سردي و سكوتش گرفت. كوتاه و مختصر! همين 

اما . متوجه نشدم چطور اين همه خيابون رو رد كرديم. جزوه توي دستم مونده بود و باهاش بازي مي كردم.دلمو خوش مي كردم

 :پرسيدم. به خودم كه اومدم ديدم نزديك خونه سيما اينها هستيم

 داري ميري خونه ي سيما؟-

 مگه نمي خواي ببينيشون؟. آره-

با . مي خواست هرچه سريع تر سر منو بكوبه به طاق و از شرم راحت بشه. ت بگذرونهچي؟ پس دلش نمي خواست با من وق

 :رنجش آشكاري گفتم

 .البته اگه اشكالي نداره. شب ميام. االن نميرم. نه-

 :هوف بلند و صداداري كشيد و گفت

 .نه چه اشكالي داره؟ تو مختاري هر كاري كه دوست داري بكني-

ديگه دلم نمي . همون جور تلخ و بد عنق شده بود. ياد روزهاي اولي افتادم كه ديدمش. نيومد از طرز حرف زدنش اصال خوشم

 :به سينا گفتم. خرگوش هاي جلوي ماشين در حال تكون خوردن بودند. خواست پيشش بمونم

 .يادم افتاد جايي كار دارم. اگه مي توني يه گوشه نگه دار تا من پياده بشم-

 :سينا عميق و سرد نگاهم كرد و گفت

 ! پس ديدن من بهونه بود كه به كارت برسي-
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 :ماشين رو نگه داشت و ادامه داد

 . پس همين جا ازت خداحافظي مي كنم. شايد شب نتونم بيام خونه ي سيما-

با . به زور خودمو نگه داشتم. بغض بد قلقي به گلوم چنگ مينداخت اما به هيچ وجه نمي خواستم جلوي سينا به زرزر كردن بيفتم

اشك هام بي محابا توي . زدم زير گريه. سينا گاز داد وبه سرعت دور شد. سر باهاش خداحافظي كردم و از ماشين پياده شدم

چرا با من اينطوري كرد؟ اگه منو دوست نداشت چرا بهم ابراز . نمي تونستم رفتار بد سينا رو هضم كنم. صورتم پخش مي شدند

كرد؟ اگه از اون تيپ هاييه كه هر روز به يكي دل مي بنده چرا منو بازي داد؟ شايد هم تقصير خودمه كه چشم و گوش بسته  عالقه

يعني بين سينا و اون جزوه اي كه از عسل توي ماشين ديدم رابطه اي هست؟چيكار .حرفهاشو باور كردم و تن به بازيش دادم

فته بود عاشق بشي كه حاال اينجوري عين چي توي گل بموني؟ سينا خيلي بي كنم؟چطوري تحمل كنم؟دختره ي احمق كي گ

 !دو ماه منو نديدي فراموشم كردي؟چقدر ساده و نادونم من! معرفتي

دو سه بار متلك . مردم از كنارم رد مي شدند و با تعجب نگاهم مي كردند.اشك مي ريختم و با خودم بلند بلند حرف مي زدم

اونقدر گيج شده بودم كه نمي دونستم بايد چيكار . م از اينها دردآورتر از رفتاري كه سينا بامن داشت، نبوداما هيچ كدو.شنيدم 

از پشت پرده ي اشك تونستم عكس تيام رو روي صفحه ي گوشي . هنوز اشكم سرازير بود. صداي تلفن منو به خودم آورد. كنم

كمي خودمو جمع و جور كردم و چند . صدا قطع شد و دوباره بلند شد. دمتشخيص بدم ، اما نمي تونستم با اين حال جوابش رو ب

 :بار سوم كه گوشي زنگ خورد جواب دادم. نفس عميق كشيدم

 جانم داداشي؟-

 چرا جواب نميدي تينا؟. سالم-

 چيزي شده؟. گوشي توي كيفم بود ، صداش رو نشنيدم-

مسئول قسمتي كه من باهاش كار دارم ، امروز . م كاري انجام بدممي خواستم ببينم كارت تموم شد؟ من امروز نمي تون. نه-

 تو االن كجايي؟ بيام دنبالت؟ كجايي؟. ميمونه براي فردا. مرخصي رفته

 .دور و برم رو نگاه كردم

 تو كجايي؟ . نزديك چهارراه وليعصرم-
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 .همون طرفها بچرخ تا بيام. پس تا نيم ساعت ديگه بهت مي رسم-

 .باشه-

حاال تنها و درمانده بايد چيكار مي كردم؟مسيري كه اومده بودم رو . مي رفتم؟ كلي روي همراهي سينا حساب كرده بودم كجا بايد

به ساعتم كه نگاه . بي هدف مغازه ها مي شدم و كتاب ها رو نگاه مي كردم. دوباره برگشتم  تا به كتاب فروشي هاي انقالب برسم

جواب داد كه توي ترافيك گير .بهش زنگ زدم تا ببينم كجاست. اما از تيام خبري نيستكردم ديدم بيشتر از يكساعت گذشته 

. تيام از ترافيك حسابي شاكي بود . باالخره بعد از دو ساعت و نيم تيام رسيد و با هم رفتيم رستوران براي خوردن ناهار.كرده

 . گرماي هوا هم بدجوري اذيتش كرده بود

 :تيام بي خبر از حال و روزم گفت. ويرون و در هم شكسته. ا از درون داشتم منفجر مي شدمام.حال ظاهريم كمي بهتر بود

 مي خواي االن بريم خونه ي آقاي كريمي؟-

 :با بي ميلي سري تكون دادم و گفتم.دوست داشتم بگم از رفتن به اونجا منصرف شدم ، اما اين كار تيام رو مشكوك مي كرد 

 .هرچي تو بگي-

 :و گفتتيام خنديد 

 از كي تا حاال حرف گوش كن شدي؟-

يك جعبه شيريني  به همراه  چند كتاب قصه و يك عروسك براي سوگل گرفتيم و به سمت . حال و حوصله ي جواب دادن نداشتم

. اونجا اصرار كرد كه بيام. سوري خانمه گفت خونه مادرش،. به سيما زنگ زدم تا اومدنمون رو اطالع بدم. خونه سيما راه افتاديم

. ناچار گفتم كه داريم مياييم اونجا. نمي شد به همش زد. اگه سينا هم اونجا بود چي؟ اما كاري بود كه شده بود. همينو كم داشتم

 .تيام رو راهنمايي كردم و به سمت خونه سوري خانم رفتيم. سيما نپرسيد تنها هستم يا نه، من هم چيزي نگفتم

سيما و سوگل هم از صبح اونجا . ناز گل و نويد از كالس عكاسي و استخر اومده بودند. دندطبق معمول نوه ها اونجا جمع بو

 .خدا رو شكر از سينا خبري نبود.بودند

نويد با شيطنت دور و . اونقدر گرم و صميمي با من و تيام برخورد كردند كه تقريبا از ياد بردم كه دلم نمي خواست پامو اونجا بذارم

 :بهش گفتم. بر تيام مي چرخيد
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 .كاري به كارش نداشته باش. اين طفلي اينجا مهمونه. گفته باشم، اگه بخواي داداش منو اذيت كني با من طرفي-

 :نويد ژست خنده داري گرفت و گفت. همه از حرفم خنديدند

 ودش چي فكر مي كنه؟حاال آقا تيام پيش خ. تينا جون يك جوري ميگي انگار من لولو خورخوره ام.مخلص داداشمون هم هستيم-

 :خنديدم و جواب دادم

 نه اينكه منو بار اول كم اذيت كردي؟. بميرم برات! آخي -

. با تعجب به من نگاه مي كرد. ناگهان سينا رو وسط هال ديدم. صداي خنده مانع اين شد كه صداي باز شدن در ورودي رو بشنوم

 : بعد از سالم و احوالپرسي من و تيام با سينا ، نويد به تيام اشاره كرد وگفت

 .از آلمان اومدن.آقا تيام. داداش تيناست، عمو-

گرم و خودموني دوباره احوالپرسي . ا پخش شد و دوباره با تيام دست داد و در آغوش كشيدشخنده ي پهني روي صورت سين

 . كرد و نيم نگاه هاي عجيبي هم به من مينداخت

اونقدر طبيعي به من مي خنديد كه داشتم به خودم شك مي كردم كه آيا . چقدر ماهرانه نقش بازي مي كرد. ازش بدم اومده بود

 آيا همين آدم بود كه منو توي خيابون ول كرد و رفت يا كس ديگه اي بود؟. سينا رو ديدم يا نه من واقعا امروز صبح

تابلوي سهراب هنوز روي . با اينكه از اين كار اكراه داشتم، اما ناچار باهاش همراه شدم. نازگل دستمو كشيد و برد به اتاق سينا

يرآميز سينا رو بايد به چي تعبير مي كردم؟ هنوز نازگل سر حرف رو باز ولي رفتار تحق. انگار چيزي عوض نشده بود. ديوار بود

 :كيفي كه توي دستش بود نشون داد و گفت. نكرده بود كه سينا وارد اتاق شد

 .اومدم كيفمو بذارم ، مزاحمتون نميشم-

 :بدون اينكه نگاهش كنم گفتم

 . شدم من نبايد مزاحم شما مي شدم و وارد اتاقتون مي. خواهش ميكنم-

 :سينا خنديدي و گفت

 نه؟.فراموشمون كردي چه بداخالق شدي تينا؟ دوماه ما رو نديدي،-

 :رو به نازگل دادمه داد
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 .عمو جون برو يه شربت خنك براي تينا بيار شايد ما رو يادش بياد-

 :نازگل با حالت خاصي به من نگاه كرد و جواب داد

 ماده كنم ديگه؟اين شربت نخودسياه رو دير آ! حتما . چشم-

 :سينا اخم تصنعي كرد و گفت

 . به حرف بزرگترت گوش كن. برو بچه-

 :توي صورتم خنديد و تند تندگفت.دستم رو گرفت . با اخم نگاهش كردم. نازگل رفت و سينا سريع به سمتم اومد

ني كه درست جلوي پاي من ازش من بايد از كجا مي دونستم  راننده ي ماشي. واقعا معذرت مي خوام. معذرت مي خوام. باشه-

وقتي يك مرد جوون و خوش قيافه رو پشت ماشيني كه توازش پياده ميشي ببينم ، چه فكري ! پياده ميشي، داداشته؟ بهم حق بده

 . واقعا ازت معذرت مي خوام. بايد بكنم ؟ تينا  منو ببخش

ته دلم از خوشي داشتم مي مردم اما خودمو . تيام ديده بود آقا منو در حال پياده شدن از ماشين ، همراه!! خب پس موضوع اين بود

 :دلخور نشون دادم و گفتم

 ماشين بابامو هم نشناختي؟-

 . چون فكر كردم نامزد كردي و باهاش اومدي تهران تا دل منو آتيش بزني. فقط داشتم ديوونه مي شدم. نه به اين فكر نكردم-

 .ديوونه-

 .رفتارم خوب نبود. شرمنده ام. ازم منو بخشب: سينا لبخند زيبايي زد و گفت

نازگل هم به ما پيوست و طبق عادتي كه . به من هم چشمكي زد واز اتاق بيرون رفت. با ورود سوگل ، سينا اونوبغل كرد و بوسيد 

سينا حسابي . يمبعد از مدتي پيش بقيه رفت. داشت شروع كرد به تعريف كردن از اتفاقاتي كه توي كالس عكاسي براش افتاده بود

تيام توي اتاقي كه براي من آماده شده . بعد از شام به اصرار سيما ، به خونه ش رفتيم و شب اونجا مونديم. با تيام گرم گرفته بود

باالخره قرار گذاشتيم . سينا تا چند ساعت قبل از خواب پشت سر هم اس ام اس مي داد . بود رفت و من هم كنار سوگل خوابيدم

 . هم باشيم فردا با

تيام صبح زود رفت دنبال كارهاي اداريش و من هم ساعت ده از خونه بيرون اومدم تا سينا رو سر خيابون ببينم و باهاش همراه 
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سوار شدم و به پيشنهاد سينا رفتيم به همون پاركي كه به هم اعتراف . به محض ديدن من، برام چراغ زد و اومد به سمتم. بشم

سينا از دلتنگيش مي گفت و اينكه نمي تونه بيشتر از اين . مون نيمكت نشستيم و شروع كرديم به حرف زدنروي ه. كرده بوديم

بهش گفتم كه من تازه سال اول . گفت كه به زودي قضيه رو به مادرش ميگه و ازش مي خواد كه اقدام كنه. اين وضع رو تحمل كنه

. و ندارم ، اما سينا اصرار داشت كه اين قضيه هرچه زودتر علني بشهدانشگاه رو پشت سر گذاشتم و آمادگي زندگي مشترك ر

 .  راستش خودم هم بدم نمي اومد كه هرچه زودتر تكليفم با سينا روشن بشه تا بهش نزديكتر باشم

بيرون و من گفت ناهار با نگار ميره .داشتيم جامون رو عوض مي كرديم كه تيام زنگ زد. آفتاب مستقيم مي تابيد و گرمم شده بود

در حين . از خدا خواسته من وسينا هم به يك رستوران رفتيم و غذا سفارش داديم. كارهامو انجام بدم كه عصر برگرديم شمال

 . خوردن غذا سينا باز هم حرف قبليش رو پيش كشيد و گفت همين امروز با مادرش صحبت مي كنه

متوجه سينا بودم كه چطور سعي .بعد از ساعتي تيام هم اومد . قت بگذرونمبا هم به منزل سيما رفتيم تا بتونم كمي هم با سوگل و

از اين فكر . حدس زدم كه مي خواد خودشو توي ذهن تيام جا بندازه تا براي آينده ازش مطمئن باشه. داره تيام رو به حرف بگيره

 . خنده م گرفته بود

38 

دنيا با شيطنت حال تيام رو . يا تماس گرفتم و گفتم ظهر ميام خونه اونهافرداي روزي كه به خونه رسيديم ، قبل از هر كاري با دن

 .طفلي نمي دونست تا يكي دو ساعت ديگه ناچاره فكر و خيال تيام رو براي هميشه از ذهنش پاك كنه. جوابش رو دادم. پرسيد

نمي خواستم تيام همراهيم كنه و دنيا با ديدنش خياالتي . به مامان گفتم و بدون اطالع دادن به تيام، با آژانس به خونه عمو رفتم

 :دنيا با خوشحالي به استقبالم اومد و در حالي كه لنگه ي صندلش رو به دستش گرفته بود با حالت تهديد رو به من گفت. بشه

 .وايستا ببينم.؟ بايد ادبت كنم..ي ميري؟ هانحاال ديگه بي خبر ميذار-

 :دنيا با تعجب نگاهم كرد و گفت. شايد دنيا انتظار داشت دور حياط بدوم تا اون هم منو دنبال كنه اما حركتي نكردم

 !چيه؟ حال نداري اول صبحي -

 . نه ندارم-

 : دنيا خنده كنان گفت
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 .حال بيارم بيا بريم تو كه تو رو هم سر. ولي من حسابي دارم-

مي تونه حرف هاي منو تحمل كنه يا مثل من به يك تلنگر به هم مي ريزه؟ . نمي دونستم عكس العمل دنيا چيه. دلم آشوب بود

نشست كنارم و ليوان رو . روي تخت نشستم كه سيني به دست ، اومد داخل اتاق . اون رفت كه شربت بياره، من هم به اتاقش رفتم

 :دنيا ليوانش رو گذاشت روي ميز كنار تخت و گفت. شربت رو سر كشيدم و بهش نگاه كردم الجرعه. به دستم داد

 حالت خوش نيست؟. چي شده؟ كشتي هات غرق شده؟تهران رفتي آب به آب شدي انگار.تو امروز يك چيزيت ميشه! نخير-

 : مستقيم بهش خيره شدم و گفتم

 .دنيا مي خوام درباره ي تيام باهات حرف بزنم-

 : ره ش سخت شد وبا لحن جدي گفتچه

 چي مي خواي بگي؟-

 ....بايد بهت -

 :دنيا دستمو گرفت و با التماس گفت.سخت بودو خيلي سخت بود. نمي تونستم ادامه بدم

 تيام منو نمي خواد نه؟. هرچي هست بگو. بگو. بگو تينا -

شرمنده و خجالت زده . با سر از من تائيد خواست.اشك توي چشم هاش جوشيده بود اما پايين نمي ريخت. متعجب نگاهش كردم

 :جواب دادم

 ....ميخواد همين روزها با مامان و بابا در موردش صحبت كنه تا. تيام اونجا با يكي آشنا شده-

 آره؟.. تا بره خواستگارش و باهاش ازدواج كنه-

. ستش رو توي دستم فشار دادم و نگاهش مي كردمد.دنيا با گريه حرف مي زد و من واقعا نمي دونستم بايد چه كاري براش بكنم

 :صداي ناله مانندش دلمو به درد مي آورد

خودت مي سوزي و خاكستر . مصيبت عشق يك طرفه همينه ديگه. مي دونستم كه به من عالقه اي بيشتر از يك دخترعمو نداره-

وزي خودش متوجه بشه و اون هم به من عالقه دل خوش كرده بودم كه شايد يك ر. ميشي اما طرف مقابلت اصال متوجه نميشه

 .نشون بده
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 :دنيا همچنان اشك مي ريخت و حرف مي زد.دنيا رو توي بغل گرفتم و سرش رو نوازش كردم

فهميدم كه اونقدر ها هم براي . زن عمو به مامان گفته بود كه كيف و كفش كادويي تيام در واقع مال تو بوده كه به من هديه دادي-

. ز نيستم كه بخواد هديه خاص و ويژه برام بياره اما باز هم دل به تقدير خوش كردم و آرزو كردم كه تيام مال من بشهتيام عزي

 تينا تو عكس اون دختر رو ديدي؟ از من خيلي خوشگلتره؟

 . تيام منو برد خونه شون تا از نزديك ببينمش. خودش رو ديدم-

 :ناگهان با صداي بلند به هق هق افتاد و گفت. اه كرددنيا خودشواز آغوشم كند و با تعجب بهم نگ

 !خيلي نامردي. پس قضيه خيلي جدي تر از اين حرف ها ست؟ خيلي نامردي تينا

من هم خيلي دلم مي خواست كه تو زن . توي راه بهم گفت. دنيا بخدا من نمي دونستم تيام براي چي مي خواد منو ببره تهران-

 ..ولي... ولي .داداشن بشي 

 ولي وقتي خودش منو نخواد از دست تو چه كاري برمياد؟-

 :سرش رو توي بغلم گرفتم و گفتم.دنيا به شدت گريه مي كرد و من سردرگم بودم كه چه جوري دلداريش بدم

 .تو رو خدا گريه نكن. دنيا جون متاسفم-

با اشكي كه توي . نيم ساعت طول كشيد تا كمي آروم شد و بلند شد نشست. دنيا اما ساكت نمي شد و همچنان گريه مي كرد

 :چشمش بود به من خيره شد و گفت

حاال ديگه برو . كار خوبي كردي كه بهم گفتي. اگه يهو خبر خواستگاري رو مي شنيدم حتما مي مردم. ممنون كه زودتر بهم گفتي-

 . مي خوام تنها باشم. تون خونه

 . چند روز پيش من هم در حالي مشابه امروز دنيا دست و پا مي زدم. مي تونستم حالش رو درك كنم. از حرف دنيا ناراحت نشدم

 به خونه كه رسيدم ، تيام ازم پرسيد صبح به اين زودي كجا رفته بودي؟

 :گفتم

 .پيش دنيا بودم-

 :تيام آهسته گفت
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 .اگه خدا بخواد عصر هم مامانو در جريان ميذاريم. طب، با بابا حرف بزنممي خوام برم م-

 .توي صورتش خنديدم و براش آرزوي موفقيت كردم

عصر كه بابا . بابا بدون هيچ بحثي حرف هاي تيام رو شنيده بود و بهش گفته بود كه بعد از بررسي  و تحقيق نظرشرو اعالم مي كنه

مامان اول از تعجب . كوتاهي كه داشت، همه دور هم جمع شديم و بابا موضوع رو مطرح كرد هم اومد خونه بعد از استراحت

 :سكوت كرده بود اما بعد با خوشحالي بلند شد و صورت تيام رو بوسيد و گفت

 .خودم همين فردا مي رم برات دست باال مي زنم و جشن عروسيت رو برپا مي كنم. الهي قربونت برم-

 :بابا گفت.ديماز حرف مامان خندي

 .بذار اول ببينيم كي هستن ؟ چيكاره اند؟ بعد بريم سر عروسي و جشن. عجله نكن! خانم جان-

 :مامان اخم كرد و گفت

 . مگه ميشه بچه ي من انتخابش بد باشه؟ مطمئنم كه بهترين دختر دنيا رو انتخاب كرده-

 :بابا از تيام پرسيد. بحث جالبي بين همه مون شروع شده بود

 حاال بايد برم تهران تا درموردشون تحقيق كنم؟! بابا جون-

 : تيام خجوالنه گفت

 . اگه شما اجازه بدين ، ازشون دعوت كنيم تا يك سر بيان شمال تا از نزديك ببينيدشون-

جايي كه يادم بود از من هم تا اون. وقتي مامان فهميد من نگار رو ديدم مدام ازم در مورد قيافه و اخالق و رفتار نگار سوال مي كرد

 . نگار و خانواده اش براي مامان تعريف كردم

 .قرار شد سه روز ديگه بيان شمال. تيام به نگار زنگ زد و ازشون دعوت كرد

39 

خواستگاري به شكل سنتي و خانوادگي انجام گرفت و عقد محضري . در چشم به هم زدني نگار و پدر و مادرش اومدند و رفتند 

دنيا با اينكه هر وقت يك گوشه ي دنج گير مي . همه ي اين اتفاق ها ظرف يك هفته رخ داد. گار و تيام برقرار شدساده ، بين ن

آورد  مي زد زير گريه اما از نگار خوشش اومده بود و بهم گفت خوشحاله كه همسر تيام دختر خوش قلب و مهربوني مثل 
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 .به اين سادگي ها نيست اما من ميدونستم كه كنار اومدن با اين قضيه.نگاره

مادر و پدر نگار با كمال . بزرگترها قرار گذاشتند كه قبل از برگشتن تيام و نگار به آلمان، يك جشن عروسي براشون بگيرند

. مدام كار بود كه سرمون ريخته بود. ديگه سنگ روي سنگ بند نبود. بزرگواري قبول كردند كه مراسم همينجا برگزار بشه

از ديدن . نگار پيشمون موند تا به كارهايي كه به شخص خودش مربوط بود برسه. وهفته ي ديگه افتاده بودعروسي براي د

مامان خيلي از نگار خوشش اومده بود و مدام قربون صدقه . خوشحالي عميقي كه وجود تيام رو پر كرده بود، همه خوشحال بوديم

دركش مي كردم اما . گاهي اوقات حتي همراه عمو و زن عمو هم نمي اومددنيا ديگه به تنهايي خونه ي ما نيومد و . ش مي رفت

 .كاري از دستم برنمي اومد

روي هم رفته سي نفر . فاميل هاي نگار زياد نبودند. كارت هاي دعوت رو پخش كرديم و منتظر ورود مهمون هاي تهراني شديم

بقيه . سه تا عمو و يك عمه. له داشت كه ساكن تهران بوديك خا. اكثرشون صبح روز جشن خودشون رو رسوندند. هم نمي شدند

هركسي رو كه مي ! اما قربونش برم مهمون هاي ما پرتعداد و زياد. مهمون ها ،  بچه ها و نوه هاي همين خاله وعمه و عمو ها بودند

سيما و سوري خانم .رده بودمامان از شدت ذوقش تموم دوستهاي دوران دبيرستان تيام رو هم دعوت ك. شناختيم دعوت شده بود

سينا هم نازگل و نويد رو با خودش . سيما و آقا بابك با ماشين خودشون اومده بودن.و پسرهاش هم از اين قاعده مستثني نبودند

 .بقيه تلفني تبريك گفتند و بابت نيومدنشون عذرخواهي كردند. آورده بود

دنيا با وجود لباس و آرايش زيبايي كه داشت ، يك . خوشي برگزار شد يك سالن بزرگ گرفته بوديم و مراسم عروسي به خوبي و 

هر وقت فرصت گير مي آوردم كنارش مي رفتم و سعي مي كردم با در . گوشه آروم و ساكت نشسته بود و به بقيه نگاه مي كرد

 . نازگل مدام وسط مي چرخيد و در حال رقصيدن بود. آغوش كشيدن بهش دلداري بدم

موهامو  هم به خواست خودم فر ريز كردند . به دست آرايشگر سپرده بودم و يك آرايش دخترونه ي ماليم داشتم من صورتم رو

 . نازگل مدام  ازم تعريف مي كرد. از خودم خوشم مي اومد. با موهاي فر قيافه م عوض شده بود. و دورم ريختند

ما . تا زودتر به خونه برن و منتظر مهمون ها و عروس و داماد بشن بعد از اتمام جشن عمو و زن عمو با مامان و بابا همراه شدند

با اينكه معذب بودم اما اون ها رو ناديده گرفتم و سوار . دنيا همراه داوود سوار ماشين شد . جوون ها اما ،رفتيم عروس كشون 

به سرم زد از دنيا بخوام بياد . بودند نازگل و نويد هم پشت نشسته. جلو نشستم و سوگل رو روي پام گذاشتم. ماشين سينا شدم
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دوست داشتم كنار . مي ترسيدم ازم بخواد همراهيشون كنم و توي رودربايستي بمونم. پيش ما اما از برخورد داوود نگران بودم

 . سينا باشم

هر كدوم از ماشين ها، بوق زنان . دو سه تا ماشين هم از جوون هاي فاميل نگار همراهمون اومدند. سيما اينا پشت سرمون بودند 

صداي . من نازگل بي وقفه جيغ مي كشيدم و دست مي زديم.سعي داشت كه جلو بيفته و از بقيه سبقت بگيره پشت ماشين عروس ،

چند بار كه چشمم به ماشين داوود افتاد متوجه شده كه دنيا آروم و ساكت . بوديم و خوش بوديمآهنگ رو تا آخرين حد باال برده 

 . دلم گرفت اما كاري نمي تونستم بكنم. داوود هم چهره ي گرفته اي داشت. نشسته و كاري نمي كنه

ن با وجود سوگل روي پاهام ، فقط نازگل توي جاش مي رقصيد و م. نويد با سوت هاي پرقدرتي كه مي زد ،گوشمونو كر كرده بود

با خودم فكر كردم البد داره توي دلش ميگه . متوجه بودم كه سينا هر از چندگاهي نگاهم مي كنه و مي خنده. جيغ و داد مي كردم

پام وقتي چند تا از ماشين ها ازمون جلو زدند، سينا به بهانه ي تعويض دنده دست منو از روي ! عجب دختر خل و چلي هستم من

 :به كسري از ثانيه صداي نويد گوش همه رو پر كرد. با تعجب نگاهش كردم. گرفت و گذاشت روي دنده و دنده رو عوض كرد

 !!ديدم، ديدم، عمو سينا ديدم-

دستمو كشيدم كه از زير دست سينا دربيارم اما سينا نمي . از خجالت داشتم مي مردم. آهنگين اين جمله رو تكرار مي كرد

 :امال عادي به نويد گفتك.گذاشت

 !ديدي كه ديدي-

 :نازگل مي پرسيد 

 چي رو ديدي؟-

وقتي نازگل هم متوجه اين قضيه شد ، اون هم با نويد هم نوا شد و دست زنان جمله رو . و نويد مدام همون جمله رو تكرار مي كرد

ه شدن، نازگل همه چيز رو براي سيما تعريف مي كنه و مطمئن بودم بالفاصله بعد از پياد. ديگه آبرويي برام نمونده بود. تكرار كرد

سينا دستمو ول كرد و خنده . از خجالت سكوت كرده بودم! آبروم پاك رفته بود! واي... اون هم احتماال به مادرش خبر ميده و 

 :كنان گفت

 چرا ساكت شدي شيطون؟ چي شد اون همه سرو صدات؟ -
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 :نويد با شيطنت داد زد

 !!!بعدي عروسي تينا جونانشاهللا عروسي -

 :نويد ادامه داد. نازگل با دست زدن و سوت كارش رو تاييد كرد

 ....هورا...بعد هم عروسي عمو سينا-

 :سينا به من نگاه كرد و با صداي بلند گفت

 ...انشاهللا-

 :نويد جري تر شد و با صداي كش داري گفت. و خنديد

 ....دو تاشون با هم انشاهللا-

سينا خواست دوباره دستم رو بگيره كه مانع شدم و شرم زده بهش . بچه ها حسابي سر به سرم مي گذاشتند. دديگه زياديم بو

 :گفتم

 .خواهش مي كنم! سينا -

با اينكه . توي دلم قند آب مي كردن. سينا چيزي نگفت اما همچنان به حرفهاي پر از شيطنت نويد و نازگل با شادي جواب مي داد

 . الت كشيدم اما از يك طرف هم خوشحال بودم كه اين اتفاق افتاداز حرفهاي نويد خج

فقط اقوام نزديك . به خونه كه رسيديم ، من كنار نگار ايستادم و پشت بلند لباسش رو براش جمع كردم تا روي زمين كشيده نشه

وي مبل دونفره اي كه براشون عروس و داماد ر. همه وارد حياط شدند. حدودا بيست سي نفر بوديم. و خودموني مونده بوديم

بعد از اينكه مطمئن شدم مامان كاري باهام نداره من . آماده كرده بودن نشستند و جوون ها وسط حياط شروع به رقصيدن كردند

با . سينا هم گوشه اي ايستاده بود و تماشا مي كرد. نازگل و نويد بدون خستگي دست و پا مي كوبيدند. هم اومدم بين جوون ها

 :م دنبال دنيا گشتم واما داوود رو ديدم كه با لبخند به طرفم اومد و دستم رو كشيد و گفتچش

 افتخار ميدي دخترعمو؟-

 :صداي بابا از فاصله ي كمي به گوشم رسيد

 . بايد خودشو هالك كنه امشب! عروسي داداششه! چرا كه نه-
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از همون فاصله به سينا نگاه كردم تا متوجه معذب . زمين بندازم نمي تونستم حرف بابا رو. توي عمل انجام شده قرار گرفته بودم

من هم . داوود جلوم خودشو تكون مي داد و بي حال مي رقصيد . الي بقيه خودمون رو جا داديم. اما به من نگاه نمي كرد. بودنم بشه

ود بهم نزديك تر شد و تقريبا توي گوشم ديدم داو.سعي مي كردم حركاتم شبيه رقص باشه اما ته دلم از اين كار خوشم نمي اومد

 :گفت

 .ميخوام يه چيزي ازت بپرسم. رقصيدن بهونه بود تينا-

 !!چي؟ بپرس-

 :كمي بهم خيره شد و گفت. دل توي دلم نبود كه چي مي خواد بپرسه

 تو ميدوني امشب دنيا چش شده؟-

 :جواب دادم. فكر كردم شايد مي خواد بپرسه چرا سوار ماشين سينا شدم. خيالم راحت شد! آخي 

 چطور مگه؟-

گفتم . مي دونم يك چيزيش هست. هرچي هم ازش پرسيدم سردرد رو بهونه كرد. مثل هميشه نبود. آخه ساكت و آروم بود-

 .شايد تو بدوني به منم بگي

 .منم نمي دونم. مي گفتاگه مي خواست تو بدوني كه بهت -

 :اما چي بايد به داوود مي گفتم؟ داوود دوباره گفت. دروغ مي گفتم

اما تو هم كه رفتي سراغ دوستهاي جديدت و ما رو پاك فراموش . باز اگه تو پيشش بودي شايد حال و هواش عوض مي شد-

 .كردي

 :گفتم. سعي كرده عادي باشم. هحرف دنيا رو پيش كشيد تا اينو بگ. پس موضوع اصلي اين بود!! آهان

 .باهاشون رفتم كه احساس غريبي نكنه. نازگل اينجا كسي رو نميشناسه-

به داوود . نگاهم رو به دور دست بردم و تظاهر كردم كه مامان رو ديدم. از اين وضعيت معذب بودم. داوود زل زد توي چشمهام 

بهش كه نگاه كردم ، نگاه . سنگيني نگاه سينا رو روي خودم حس كردمموقع رفتن . ازش دور شدم. گفتم كه مامان كارم داره 

گذاشتم توي يك . احتمال دادم كه از نزديكي من و داوود ناراحت شده.رنجيده ش رو از من گرفت و به جاي ديگه اي نگاه كرد
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 . فرصت مناسب براش توضيح بدم و از دلش دربيارم

عروس و داماد به منزل ماماني رفتند تا بدون مزاحم با هم . ت شد و مهمون ها رفتندشب از نيمه گذشته بود كه كم كم خونه خلو

همه . به مامان كمك كردم كه براي افراد باقي مونده رختخواب پهن كنيم تا بخوابند. باشند و ماماني و بابايي خونه ي ما موندند

خستگي و هيجان ناشي از فعاليت اون روز . غرق سكوت شدخسته و كوفته سراغ رختخوابشون رفتند و در كمتر از نيمساعت خونه 

خنكاي . بعد از تعويض لباس و شستن آرايش صورت ، به حياط اومدم تا هواي تازه حالم رو سرجا بياره. مانع از خوابم شده بود

. وش گرفته بودكنار قفس خرگوش ها كسي روي زمين نشسته بود و پاهاش رو در آغ. نيمه شب تابستون خيلي بهم مي چسبيد

 :با تعجب گفتم. وقتي به طرفم برگشت ديدم سيناست. آروم به طرفش رفتم. نمي دونستم كيه

 تو هنوز نخوابيدي سينا ؟-

 !خودتم كه بيداري-

 .خستگي نميذاره بخوابم. خوابم نبرد. آره-

روش رو به من كرد . صله كنارش نشستمبا فا. به ياد ناراحتي آخر شبش افتادم اما منتظر شدم خودش به حرف بياد. چيزي نگفت

 :و پرسيد

 تينا اگه ازت بپرسم داوود چي بهت مي گفت ، خيلي ناراحت ميشي؟-

 :خنديدم و گفتم

 .فكر مي كرد من ميدونم. داوود ازم پرسيد چرا دنيا ناراحته. بهت ميگم. چرا ناراحت بشم. نه-

 حاال چرا ناراحت بود؟-

 ...حاال-

 نميگي؟-

 .اگه الزم بود دنيا بهش مي گفت. ك موضوع شخصي بود كه من ميدونستم ، اما نمي خواستم داوود هم بدونهي. مهم نيست-

 .منم اصرار نمي كنم. كه اينطور-

 ناراحت شدي نه؟-
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 .راز ديگران رو بايد حفظ كرد. نه-

 .حرف زدن داوود با خودمو ميگم. راز رو نمي گم-

 :توي دستش فشرد و خيلي آروم گفت.سينا بهم نزديك تر شد و دستم رو گرفت

مي خواي بازم بشنوي؟دلم نمي . از اينكه داوود سرتوي گوش تو داشت حرف مي زد داشتم ديوونه مي شدم. ناراحت شدم. آره-

 .خواد هيچ كس ، هيچ كس، به خودش اجازه بده كه اينطوري بهت نزديك بشه

 . مطمئنم كه منظوري نداشت. رگ شديمولي من و داوود از بچگي مثل خواهر و برادر با هم بز-

 .من تو رو فقط براي خودم مي خوام. مثل خواهر و برادر يا هرچي-

 :من هم دستش رو فشردم و گفتم. از شنيدن حرف هاش حسابي كيف مي كردم

 . از اين به بعد حواسم رو جمع مي كنم. باشه-

پشت دستم رو بوسيد و بلند . سعي كردم دستم رو از توي دسنش دربيارم و فاصله مون رو بيشتر كنم كه سينا دستم رو باال آورد

 .نمي دونم چقدر وقت گذشت كه من هم داخل رفتم و خوابيدم.حيرون از كاري كه كرده بود، رفتنش رو نگاه كردم. شد رفت

40 

تيام و نگار يك هفته شمال بودند و . مادر و پدر نگار هم فرداي اون روز خونه ما رو ترك كردند. سيما اينها بعد از پاتختي رفتند

. اين بار تحمل رفتن تيام سخت تر بود. قرار بود اوايل شهريور برگردند آلمان. بعد براي انجام خريدهاي ضروري به تهران رفتند

البته همه مي . زودتر درسشون رو تموم كنند و به ايران برگردنداز اون ها قول گرفت كه هرچه . مامان خيلي گريه مي كرد

تيام كه بي قراري بيش از حد مامان رو ديد . كم كمش دو سال ديگه بايد اونجا مي موندند. دونستيم كه چنين چيزي عملي نيست

ن پيشنهاد كمي مامان رو آروم اي. بهش گفت كه براش دعوتنامه مي فرسته تا بياد پيششون و هر چقدر دلش خواست اونجا بمونه

همون جا با هم خداحافظي كرديم . اجازه ندادند كسي همراهشون به تهران بياد. كرد اما نه اونقدر كه دست از گريه كردن برداره

 . سه چهار روز بعد تلفن كردند و گفتند كه نيمه شب پرواز دارند. و با ماشين نگار به تهران رفتند

اين طي مسافت هم .به سرعت طي مي شد و تا چشم هم گذاشتم اول مهر رسيد و من توي راه تهران بودم نيمه ي شهريور به بعد

 .ديگه جزو كارهاي عادي زندگيم شده بود
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از فاطمه هنوز خبري نبود اما آتنا و . بچه هاي خوابگاه به فراخور نزديكي تاريخ برگزاري كالس هاشون تك و توك اومده بودند

بچه ها اينو مدام بهش مي . خيلي الغر و نزار شده بود. روز از اومدنم به خوابگاه نمي گذشت هم فاطمه هم اومد دو. مريم بودند

اونقدر . يادم افتاد كه من هنوز با فاطمه در مورد مشكالتي كه داشت حرف نزدم. گفتند اما فاطمه به خنده و شوخي جواب مي داد

بعد هم كه تابستون شد و هر . به كل يادم رفته بود زير زبون فاطمه رو بكشماتفاق هاي پشت سر هم پيش اومده بود كه 

 .اما اين بار بايد حتما سر از كار و مشكلش در مي آوردم. كدوممون رفتيم به شهر خودمون

به سنندج  تابستون با هم. شيوا همچنان خونه همسر عقديش ساكن بود.ديدن دوباره شيوا و سونيا واقعا برام خوشحال كننده بود

اولين چيزي كه سونيا در حضور . سونيا هم تابستونش رو با كالس نقاشي پركرده بود. رفته بودند و يك ماه در جوار هم  بودند

 :با خنده گفتم. ديگه چيز مخفي از كسي نداشتم. همه ازم پرسيد احواالت سينا بود

 .خيلي خوبه. خوبه-

فيزيو لوژي و روانشناسي هاي . اول ترم بود و هنوز فشار درس ها شروع نشده بود. روزهاي خوبي بود. هر چهارتامون خنديديم

 .باز هم يكي دوتا از كالس هامون از هم جدا بود. رشد و اجتماعي رو داشتيم ، به انضمام چند درس عمومي

ي كه از يك ماشين شاسي بلند سر خيابون،  عسل رو در حال. هفته دوم درحال برگشتن به خوابگاه با فاطمه قدم زنان مي اومديم

 :به فاطمه گفتم. پياده شد ديديم

 اين دختره مگه ترم پيش ترم آخرش نبود؟ اينجا چيكار مي كنه؟-

 :فاطمه لبهاش رو به معني نمي دونم جمع كرد و گفت

 . شايد وسيله اي چيزي اينجا داشته، اومده برداره ببره-

وقتي در اتاق رو باز كرديم ديدم عسل لباس راحتي پوشيده و . فاصله مون بيشتر بشهعمدا آهسته رفتيم تا .عسل جلوتر از ما بود

 :با ديدن ما يك وري لبخند زد و گفت. روي تخت لم داده

 حالتون چطوره؟ سالمتون كو؟! به به-

 . نپرسيدماما چيزي . دل توي دلم نبود كه بدونم عسل اينجا چيكار مي كنه. فاطمه هم همين طور. زير لب سالم كردم

كتاب . شب ها سرمون گرم بود و از اونجا كه ديگه روال درس خوندن به دستم اومده بود ، وقت بيشتري براي فراغتم ميگذاشتم
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متوجه شدم كه مريم هم . كم كم بيشتر با روحيات آتنا و مريم آشنا شدم. با بچه ها حرف مي زدم. شعر مي گفتم. مي خوندم

آتنا بيشتر دنبال كارهاي هنري زنونه از . ب هاي خوب و ارزشمندي رو خونده كه به من هم معرفي كردعالقمند به ادبياته و كتا

قبيل عروسك سازي و دوخت هاي فانتزي بود و تا فرصت خالي گير مي آورد يا روي لباس يكي از بچه ها چيزي مي دوخت يا 

 .براي كسي عروسك سفارشي درست مي كرد

فاطمه بي خواب شده بوديم و عسل هم توي خوابگاه نبود تا مزاحمت ايجاد كنه ، به فاطمه پيشنهاد دادم يكي از شب هايي كه من و 

براي تنوع فالسك چاي هم با خودمون برديم و . سريع قبول كرد و با هم بيرون رفتيم. كه به سالن تلويزيون بريم و درددل كنيم

 . بقول فاطمه محفل انسي ترتيب داديم

 :م سر اصل مطلب و گفتمبالفاصله رفت

 .فاطمه جون، بي رودربايستي برام حرف بزن و مجبورم نكن كه با مارمولك بازي از زير زبونت حرف بكشم-

 :فاطمه خنديد و گفت

 .دلم مي خواد با يكي حرف بزنم. ديگه تحمل خودم هم تموم شده. نيازي به زير زبون كشي نيست عزيزم-

 .به حرف زدن كرديك چاي براي خودش ريخت و شروع 

تينا جون، نگاه به خودت نكن كه پدر و مادر روشنفكري داري و آزادت گذاشتند تا بياي دانشگاه، خودت انتخاب رشته كني و هر -

 .مطمئنم كه براي انتخاب همسر هم آزاد ميگذارنت و بهت فشار نميارند. وقت دلت خواست بري و بياي

مهم نيست كه تو كي هستي يا چي مي خواي، . قبيله و عشيره  توش حرف اول رو مي زنهمن توي شهري به دنيا اومدم كه قانون 

فاميل من با اينكه بيشترشون . مهم اينه كه هرچي قانون عشيره گفت بايد همون رو گوش كني حتي اگه خواسته ي قلبيت نباشه

عاشق شرجي و . من عاشق نخلستون هاي اونجام .شهر نشين هستند اما ريشه هامون هنوز توي روستاي آبا و اجدادي مون محكمه

اما چيزهايي هم هست كه نه تنها دوستشون ندارم بلكه . عاشق همه چيز شهر و روستام هستم.تف گرمايي كه آدمو كباب مي كنه

 . به شدت ازش متنفرم و دلم مي خواد اونقدر قدرت داشته باشم كه بتونم يك روزي از بين ببرمشون

بايد يعني اگه . نه.فقط يك كلمه ي امريه "بايد"وقتي ميگم بايد فكر نكن .دختر عمو بايد با پسرعمو ازدواج كنهتوي عشيره ي ما 

اگه .اگه پسرعموت سه تا زن هم داشته باشه ، اگه دست روي تو بذاره ، بايد زنش بشي. بميري هم بايد تن به اين كار بدي
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بايد بگي چشم و سرتو بندازي پايين و .موزاد هات بدن ، تو حق انتخاب نداريبزرگترهات تصميم بگيرند كه تو رو به يكي از ع

 . حتي گاهي اوقات همسر مردي بشي كه از پدر خودت هم بزرگتره

از . توي اين اوضاع و احوال ببين من با چه سختي و مكافاتي پدر و مادرم رو راضي كردم كه براي ادامه ي تحصيل به تهران بيام

آخرش هم . ي كنكور اعالم شد تا روزي كه من وارد تهران بشم، مصيبتي رو تحمل كردم كه حتي باورت نمي شه روزي كه نتيجه

با شرط اينكه هر وقت براي ازدواج با پسر عموم احضار شدم درس و دانشگاه رو ببوسم و بذارم كنار و به سرعت به شهرم 

اون .بزرگترها ما رو براي هم كانديد كردند. سال از من بزرگتربود پسرعموم سعيد هشت. برگردم راضي شدند كه من بيان اينجا

تنها شانس من هم همين بود كه سعيد درس خوندن رو بهانه كرد و از تشكيل خانواده تا تموم . وقت ها اهواز بهياري مي خوند

 . شدن درسش امتناع كرد

ميدوني اون كي .گفتي منو با يك مرد ديدي. ادري بردي درمونگاهيادته قبل از پايان ترم منو توي خيابون پيدا كردي و با استاد ن

 . درواقع االن داره پيش دانشگاهي مي خونه. بود ؟ اون ساعد برادر سعيد بود كه سه سال از من كوچكتره

دورادور شنيده بوديم كه سعيد در بيمارستان محل خدمتش به يكي از پرستارهاي اونجا عالقمند شده و اين موضوع رو به پدر و 

. اما اون ها به حرف سعيد توجهي نمي كنند و بهش امر مي كنند كه يا بايد با من ازدواج كنه يا به مرگ فكر كنه. مادرش هم گفته

هيچ كس هم به اين قضيه اعتراضي . زاي كسي كه از دستورات عشيره سرپيچي كنه گاهي اوقات مرگهس. اينجوري نگاهم نكن تينا

 .نداره

وقتي از . يعني اگه قرار بود همسرش بشم مخالفتي نداشتم اما دلم نمي خواست بهش تحميل بشم. من خودم از سعيد بدم نمي اومد

عمو به شدت انكار كرد و حتي . طريق عمو از درستي ماجرا باخبر بشيمماجراي سعيد و عالقه ش با خبر شديم ، سعي كرديم از 

اما نمي دونم چي شد كه . مي خواست توي همون روزهايي كه من داشتم ترم اول رو مي گذروندم جشن عروسي رو برگزار كنه

هايي كه تازه فهميده بودي يادت هست چندبار نگاه هراسون منو به اطرافم غافلگير كردي؟ همون روز. دست از اصرارش برداشت

 يك مشكلي دارم و مي خواستي كمكم كني؟

 :فاطمه ادامه داد. با سرگفتم آره

اما . اون روزها سعيد نهايت فشار رو به پدرش آورده بود كه به ازدواجش با ثريا، همون پرستاري كه برات گفتم،رضايت بده-
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ه ي نوجوون توي يكي از اتاق هاي خونه زندوني مي كنه و غذا رو عموي من نه تنها راضي نمي شد كه سعيد رو مثل يك پسربچ

حدود يك هفته فقط با آب و روزي يك تكه نون اونجا نگهش ميداشت تا از صرافت زن غريبه گرفتن بيفته و . ازش دريغ مي كنه

. دم و به سرعت زن برادرش بشمتوي همون روزهال بود كه ساعد به تهران اومد تا منو راضي كنه برگر. به اصطالح سربه راه بشه

تهديدم مي كرد كه اگه با پاي خودم نرم ، با كمك چند نفر منو . ساعد بدون اطالع بزرگتر ها اومده بود كه براي من بزرگتري كنه

ما ميدونم كه باور حرفهاي من برات عجيبه ا.از توي خيابون مي دزده و توي ماشين ميندازه و دست و پا بسته با خودش مي بره

اون روزها مدام نگران اين بودم كه . از ساعد و كال از مرد عشيره هر كاري برمياد و كسي هم اعتراضي نداره. اينها عين واقعيته

 .مبادا يك جايي تنها گيرم بياره و تهديدش رو عملي كنه

اه شايعه كرد كه سعيد ازدواج عمو توي بيمارستان و دانشگ. سعيد باالخره از زندون خونگي رها شد و دوباره برگشت سركارش

كرده و همسرش هم تهران درس مي خونه اما ثريا كه بيشتر از اين حرف ها به سعيد اعتماد داشت حاضر شد مخفيانه به عقد 

سعيد  يك روز به خونه مون اومد و از . اينو وقتي فهميدم كه براي تعطيالت عيد به خونه برگشنتم. سعيد دربياد و همسرش بشه

براي اينكه كسي حرفهاش رو نشنوه منو به روستا برد و توي نخلستوني كه از . خواست كه اجازه بده با من تنها صحبت كنه مادرم

بهم گفت منو به عنوان دختر عمو خيلي دوست داره و . پدر بزرگم به پدر و عموم به ارث رسيده بود پرده از ازدواجش برداشت

لوي همه ايستاده بودم و براي ادامه تحصيل راهي تهران شده بودم براش خيلي با ارزش بود و اينكه ج. خيلي هم بهم احترام ميذاره

خالصه كلي حاشيه رفت تا باالخره بهم بگه كه دوست داشتن افكار و عقايد و عالقه ي خوني . گفت كه طرز تفكرم رو دوست داره

از شنيدن اينكه مستقيما . تمايل نداشت كه با من ازدواج كنه به عبارتي. باعث نشده كه بيشتر از يك دختر عمو به من فكر كنه 

داشت بهم مي گفت منو نمي خواد ناراحت شدم اما وقتي گفت كه ثريا رو از چهار سال پيش كه هنوز حرفي در مورد ازدواج من و 

ه و به صراحت به بقيه نگفته كه گفت اگه براي ازدواج با من تعلل كرد. ديگه ازش دلخور نبودم اون پيش نيومده بود، مي شناسه،

اصال قصد ازدواج با من رو نداره به اين دليل بوده كه من هم وارد محيط دانشگاه بشم و خودم متوجه بشم كه ازدواج اجباري به 

ان اما براي اينكه شك ديگر. سعيد گفت دو ماهه كه با ثريا عقد كرده و خونه هم براش اجاره كرده. نفعم نيست و مخالفت كنم

مادر و پدر ثريا اهل يكي از مناطق محروم جنوب بودند و . برانگيخته نشه، فقط ساعت هاي محدودي از روز رو با هم هستند

 . دخالت چنداني در قضيه ازدواج دخترشون نكرده بودند
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ج رو به بهونه اي كش بعد از شنيدن حرف هاي سعيد بهش قول دادم كه رازش رو با كسي درميون نذارم و تا مي تونم قضيه ازدوا

هرچند هم من و هم سعيد ميدونستيم كه من نمي تونستم كوچكترين نقشي در كش دادن يا ندادن اين قضيه  داشته باشم اما . بدم

 . انگار همون قول زبوني من خيال سعيد رو راحت كرد

اون روز . ه ديدي و من حالم بد شدهمدتي بدون كشمكش و درگيري سپري شد تا اون روزي كه تو من و ساعد رو جلوي خوابگا

قضيه ازدواج سعيد علني شده بود وسعيد براي رفع و رجوع . ساعد با توپ پر سراغم اومده بود و منو تهديد به مرگ مي كرد

 . كردن قضيه گفته بود كه من از همه چيز خبر دارم و راضي هستم و قصد ازدواج با سعيد رو ندارم

مي گفت اگه به .تا دق دلي سركشي برادرش رو سر من دربياره و به اصطالح منو مقصر اصلي بدونهساعد اومده بود سراغ من  

سعيد روي خوش نشون مي دادم و هواي درس خوندن به سرم نمي افتاد، سعيد هيچ وقت سراغ يك زن غريبه نمي رفت و عشيره 

ا گوش مي بره و جسدم رو توي بيابون هاي اطراف تهديدم كرد كه به سزاي اين كارم سرم رو گوش ت. رو به گند نمي كشيد

خبر داد كه سعيد باز هم زندوني شده تا بقيه بتونن نشوني خونه مشتركش با ثريا رو پيدا كنند و اونو وادار به طالق . تهران ميندازه

عوض كرده بود و كسي هم ازش از قرار معلوم ثريا بعد از علني شدن قضيه ازدواج ديگه بيمارستان نمي رفت و خونه رو هم . كنند

چنان تهديد مي كرد و نعره مي زد كه  حالم بد شد و .يقه منو توي خيابون گرفته بود و تمام وجودمو تكون ميداد . خبري نداشت

 .بعدش رو هم كه خودت ديدي

و در حالي كه قطره  سرش رو باال آورد. فاطمه ساكت شد و ليوان چاي سرد شده رو توي دستش مي چرخوند وبهش نگاه مي كرد

 :هاي درشت اشك توي چشم هاش خونه كرده بود دوباره شروع كرد

تقريبا همه منو در به وجود . انگار ساعد درست مي گفت. هيچ كس به استقبالم نيومد. تابستون امسال جهنم بدي براي من بود-

بعد از . سعيد ازدواج نكرده بود و همه چيز روبراه بودانگار اگه من به تهران نمي اومدم حاال . اومدن اين وضع مقصر مي دونستند

رفتن من به خونه ، عمو سعيد رو از زندون آزدا كرد و مثال آزادش گذاشت تا با رفت و آمد به خونه ي ما ، هواي ثريا از سرش 

بلكه براي اينكه بتونه از  ي من،نه براي ديدن دلبري ها. سعيد زياد به خونه ي ما مي اومد. بيفته و هرچه زودتر با من ازدواج كنه

اين وسط . اون با گوشي من شماره ثريا رو مي گرفت و قرار مي گذاشتند كه جايي همديگه رو ببينند. طريق من با ثريا حرف بزنه

 سعيد به بهانه ي بيرون بردن من ، به ديدن ثريا مي رفت و من هميشه گوشه اي دورتر منتظر. من نقش سياهي لشكر رو داشتم
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دلم . مي ديدم كه چطوري با ولع دستهاي همديگه رو مي گيرن و توي صورت هم فرو ميرن. تموم شدن حرفهاشون مي شدم

آخرين بار سعيد بهم گفت كه . براشون مي سوخت كه با وجود اينكه زن و شوهر بودند نمي تونستند از وجود هم آرامش بگيرند

خودم كتابخونه . متوجه منظورش بودم. رو پيدا كنم كه زمان بيشتري منتظر بمونم مي خواد به خونه ي ثريا بره و من بايد جايي

هر . قرار شد كه من توي كتابخونه بمونم و مثال مطالعه كنم تا سعيد دنبالم بياد و باهم به خونه برگرديم. عمومي رو پيشنهاد دادم

رها و قرارها، هميشه يك نفر سايه به سايه ما رو تعقيب مي كنه دو نه هر سه، من و سعيد و ثريا غافل بوديم كه در همه ي اين ديدا

 . ساعد هميشه مثل بختك دنبالمون بود و ما خبر نداشتيم. و با موبايل فيلم و عكس مي گيره

ي سعيد به خونه ي ثريا ميره و ساعد كه حدس مي زنه اون كجا مي ره به عمو و پدرم و دو تا از بردارهاش خبر ميده كه به آدرس

حتي به . اونها هم با عصبانيت به خونه ثريا ميان و سعيد و ثريا رو در در بدترين حالتي كه ممكنه غافلگير مي كنند. كه داده بيان

اونقدر كتك مي خورند كه سعيد ضربه . اون ها اجازه ي لباس پوشيدن هم نميدن و همونجوري اونها رو زير مشت و لگد مي گيرند

عزاداري سعيد كامال . ثريا رو هم با خفت و خواري به روستاي خودش برمي گردونند. عت بعد ميميرهمغزي ميشه و دو سه سا

اما . كسي نپرسيد كه اون چرا ناگهاني مرده و كسي هم جواب نداد. عادي و بدون هيچ حرف و حديث  و اعتراضي برگزار شد 

فه سنگين تقصير به طرف من بود و چند بار منو زير مشت و لگد اين وسط  باز هم ك. تقريبا همه از دليل مرگ سعيد باخبر بودند

 .گرفتند و بهم گفتند كه اگه به سعيد كمك نمي كردم كه سر قرار حاضر بشه، االن زنده بود

فاطمه گريه نمي كرد اما توي . سكوت فاطمه باعث شد نگاهم رو كه تا اون موقع به يك گوشه ي ديوار بود به چشمش بدوزم

دستش رو توي دستم گرفتم و سعي كردم جمله اي پيدا كنم تا .ردي مي ديدم كه از صدبار گريه كردن بدتر بودچشمهاش د

خيره خيره به فاطمه نگاه مي كردم و چيزي . اما شنيدن اون وقايع بقدري منو شوكه كرده بود كه عمال الل شده بودم. دلداريش بدم

 :صداي فاطمه توي گوشم نشست. نمي گفتم

مرگ جزو . اما زندگي ما عجين شده با اين حقيقت تلخ. تو از اين چيزا نه ديدي و نه شنيدي. ش برات سخته نه؟ حق داريباور-

 .چه بر اثر عوامل طبيعي باشه چه بر اثر حكم مجازات قبيله. جدايي ناپذير زندگي ماست

 :باالخره نفسم دراومد و تونستم بگم

 بياي تهران؟چطور شد كه بهت اجازه دادن دوباره -
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 :فاطمه خنده تلخي كرد و گفت

. هر وقت اراده كنند منو احضار ماكنند و من مجبورم برگردم. اومدن يا نيومدن من چندان شانس بزرگي نيست كه بهم دادند-

 .منتظرند كه سال سعيد رد بشه و بعدش منو به عقد ساعد دربيارند

 مگه ميشه؟! نه. با چشم هاي گشاد شده نگاهش كردم

 :فاطمه گفت. بي اختيار اين جمله رو گفته بودم

 .كاريش نميشه كرد. اين سنته. آره كه ميشه-

مغزم داغ . با اينكه از غلط بودن رسم و رسوم اطالع داشت اما مجبور بود كه بهشون تن بده. دلم خيلي به حال فاطمه مي سوخت

 .كرده بود و نمي دونستم چيكار بايد بكنم

 :ذشت كه فاطمه با لبخند تلخي بهم گفتنيمساعتي در سكوت گ

 .صبح اول وقت كالس داريم. حاال كه از مشكالت من باخبر شدي پاشو بريم بخوابيم تا حداقل فردا دير بيدار نشيم-

41 

دختري كه با اون همه سختي جوري رفتار مي كرد . توي دلم براش احترام بيشتري قائل شده بودم. نگاهم به فاطمه عوض شده بود

 .جاي تحسين و احترام داشت كه انگار هيچ مشكلي نداره،

اما تذكر داد كه .از اونجايي كه اون موقع كار خاصي نداشت قبول كرد. سونيا رو راضي كردم توي جلسات انجمن ادبي همراهيم كنه

از . هام رو براي بقيه بخونم ديگه خجالت نمي كشيدم كه شعر. اگه جلساتش مثل انجمن شاعران مرده باشه و حال نده ، ديگه نمياد

تنها چيزي . سينا تشويقم مي كرد. سعي مي كردم پيشنهاد هاي سازنده رو به كار بگيرم و پيشرفت كنم. انتقاد هم هراسي نداشتم

هرچند فقط در حد تحويل نسخه جديد ترجمه . كه توي اين جلسات آزارم مي داد، حضور گاه و بيگاه عسل در انتهاي جلسات بود

ماجراي رفتارهاي غيرعادي عسل رو براي سونيا تعريف كرده بودم . اما همون رو هم نمي تونستم تحمل كنم به سينا بود، اش

. حرفش خيلي ذهنم رو مشغول كرد. وقتي سونيا براي اولين بار عسل رو ديد با خنده بهم گفت مواظب اين مار هفت خط باشم.

متوجه شدم .  سونيا تا يه جايي همراهمون بود و بعدش من و سينا تنها بوديم.مي رسوند  معموال بعد از جلسات سينا من و سونيا رو

با اينكه از پيشرفت تحصيليش خوشحال بودم اما از اينكه ديگه توي محيط . كه دو هفته ي ديگه سينا از پايان نامه ش دفاع مي كنه
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فارسي تدريس مي كرد، ولي مگه چند بار مي شد به بهانه هاي هرچند كه باز هم . دانشگاه كمتر مي ديدمش خيلي غصه مي خوردم

مختلف برم سراغش و جلوي بقيه دانشجوها باهاش حرف بزنم؟ مگه اينكه خودش يك فكر ديگه مي كرد تا همديگه رو بيشتر 

 . ببينيم

: براي ايميلش گذاشته بودفرستنده اسم مسخره اي .درست از يك هفته مونده به دفاع سينا، ايميل هاي مشكوكي بهم مي رسيد

توي . عكس هايي از جلسات انجمن ادبي. هيچ مطلبي نمي نوشت ، فقط عكس مي فرستاد. اين اسم ايميلش بود!! خبرهاي داغ

با فاطمه و سونيا در اين مورد حرف . نمي فهميدم منظور فرستند از اين كار چيه.  بعضي عكس ها من بودم، توي بعضي ها سينا بود

سونيا هم خواست كه حواسم رو خوب جمع كنم كه يك وقت توي  جمع ، با سينا توي موقعيتي . مه گفت كه اهميتي ندمفاط. زدم

 :با اينكه منظورش رو مي فهميدم اما ازش پرسيدم. قرار نگيرم كه بعد ها كسي بتونه با عكس گرفتن ازش سوء استفاده كنه

 منظورت چه موقعيتيه؟-

 :د و گفتعاقل اندر سفيه نگاهم كر

 !يا پشت گل و بوته ها لب تو لب بشين مثال يك وقت هوس نكني توي انجمن ، دور از چشم بقيه لپش رو ببوسي،-

 .اين مزخرفات چيه كه ميگي؟سينا تا حاال فقط دستم رو گرفته نه بيشتر! خفه شو بيشعور-

 :سونيا خنديدي و گفت

 .من از اين به بعدش رو مي گم! خب تا حاال-

با ديدن عكس شوكه . توي تختم دراز كشيده بودم و نت گردي مي كردم كه رسيد. عكس جديد حسابي اعصابم رو بهم ريخت

عسل روي تخت خودش زير تخت من  دمر دراز .عسل و سينا روكنار هم روي نيمكتي توي حياط دانشگاه نشون مي داد. شدم

چند تا ديكشنري جلوش باز بود و يك دسته . پايين و بهش نگاه كردم با تعجب سرمو بردم. كشيده بود و داشت ترجمه مي كرد

 :از حركت من ، سرش رو از روي برگه ها بلند كرد و گفت. برگه سفيد هم زير دستش بود

 چيزي مي خواي؟-

 .نه-

 ...پس-
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حدس زدم . ي ديدمچيز خاصي بينشون نم. برگشتم سرجام و به عكس توي لب تاپ خيره شدم. نگذاشتم جمله ش رو كامل كنه

اما چه كسي مي . باز براي كار اصالح ترجمه با هم قرار گذاشتند و يكي از روي شيطنت ازشون عكس گرفته و براي من فرستاده

تونه اين كار رو كرده باشه؟ كي منو مي شناسه و ميدونه كه سينا براي من مهمه و از اون مهمتر كي ميدونه كه من به عسل 

تدريس .شب خونه ي يكي از همكالسي ها مونده بود . فاطمه نبود تا باهاش حرف بزنم. نگ مي كردحساسم؟مغزم داشت ه

مي خواستم به . گوشيمو توي جيب شلواركم گذاشتم و به بهانه ي دستشويي اومدم بيرون. لب تاپو جمع كردم. خصوصي داشت

اين روزها در سينا مي ديدم دلم نيومد اعصابش رو بهم سينا زنگ بزنم و بهش بگم اما با ياد آوري استرس و نگراني هايي كه 

 .به سونيا زنگ زدم. بايد در كمال آرامش اين مرحله رو طي مي كرد. نمي خواستم دفاعش خاطره بدي براش بشه.بريزم 

 تو خواب نداري تينا؟ ميدوني ساعت چنده؟-

 حاال مثال تو خوابيده بودي؟. يازده است-

 .ت حتما خوابيدندولي هم اتاقي ها. من نه-

 .اما من از اتاق اومدم بيرون. اونا هم بيدارند-

 حاال چي مي خواي؟-

اما فردا لب تاپ رو ببرم دانشگاه و عكس رو .گفت براي اينكه كسي متوجه نشه االن كاري نكنم. ماجراي عكس رو به سونيا گفتم

 . نشونش بدم

اينكه فرستنده با چه نيتي اين عكس رو فرستاده . وجودم لونه كرده بودحس بدي توي . صبح با عجله لباس پوشيدم و راه افتادم

 :سونيا با ديدن عكس گفت. بود اذيتم مي كرد

 .اين عكس خيلي چيزا رو مي خواد بهت بگه. حواست رو خيلي جمع كن تينا! هر كي هست خوب ميدونه داره چيكار مي كنه-

 :سونيا ادامه داد. مثل خنگ ها نگاهش كردم

تنده يا يك دوسته كه مي خواد بهت بگه مواظب رابطه ي عسل با سينا باش كه يك وقت عسل خانوم دل سينا رو نبره كه فرس-

فعال همچين چيزي تقريبا محاله، يا يك مردم آزاره كه مي خواد ذهن تو رو آشفته كنه تا به سينا شك كني و رابطه تون خراب 

چه عسل به سينا نزديك بشه و چه تو از سينا دور بشه نتيجه . بازنده ي بازي تو نباشيدر هر دو حالت حواست رو جمع كن تا . بشه
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 .بازم ميگم حواست رو جمع كن. ش يكسانه

اما آيا من مي تونستم درست عمل كنم؟مي تونستم سينا رو ببينم و . حرف هاي سونيا منطقي و درست بود. اعصابم بهم ريخته بود

بقول سونيا بايد حواسم . با عسل نشون ندم ؟ مي تونستم عسل رو ببينم و رو ترش نكنم؟ نمي دونمدلخوريم رو از رابطه كاريش 

 . رو حسابي جمع مي كردم

يك شاهنامه ي نفيس براش .  براي روز دفاع سينا يك هديه آماده كرده بودم تا بعد از پايان جلسه با هم بريم بيرون و بهش بدم

 .گرفته بودم

عكس ها رو از زاويه اي . هر روز يك عكس از سينا و عسل در موقعيت هاي مختلف برام ارسال مي شد.نده بوددوروز به دفاع مو 

شايد اگه از روبرو مي تونستي به وضعيت نشستن اون ها نگاه كني، چيز خاصي توي عكس . گرفته بودند كه واقعا آزار دهنده بود

يا سينا در  ، اين امر رو به ذهن مشتبه مي كرد كه عسل توي بغل سيناست ، نبود اما زاويه اي كه براي عكاسي انتخاب شده بود

خون خونم رو مي خورد اما . كامال مشخص بود كه هدف خاصي پشت اين عكس هاست. فاصله ي بسيار نزديكي به عسل نشسته

بخوام كه رابطه ش رو با عسل  تصميم داشتم بعد از دفاع همه چيز رو بهش بگم و ازش. بخاطر آرامش سينا بهش حرفي نمي زدم

نمي دونستم چه جوري يا چطوري؟ فاطمه توي رفتار عسل دقيق . سونيا هم مدام توصيه مي كرد كه  حواسم رو جمع كنم. قطع كنه

 .  اما فايده اي نداشت. شده بود تا ببينه چيز مشكوكي توش مي بينه يا نه

ساعت يازده و نيم شب . رم تا وسايل پذيرايي جلسه ي دفاع رو تهيه كنيمبه سينا قول داده بودم همراهش ب.فردا كالس نداشتم

نميدونم چقدر وقت گذشته بود كه . عسل اون شب نبود. بچه ها يكي در ميون خواب بودند. توي جام غلت ميزدم تا خوابم ببره.بود

آروم با گوشي حرف .وحشتناكي داشت  آرايش. عسل گوشي  به دست وارد اتاق شد. نور چشمام رو مي زد. چراغ اتاق روشن شد

 :نزديك تخت كه شد صداش رو شنيدم. مي زد و مي خنديد

 .برات دعا مي كنم. حتما. باشه سينا جان-

 :عسل به روم خنديد و همون طور كه بهم نگاه مي كرد گفت. ناخودآگاه به عسل نگاه كردم. با شنيدن اسم سينا گوش هام تيز شد

 ن سالمت رو بهش برسونم؟ ميخواي اال. باشه. چشم-

 :كمي مكث كرد و ادامه داد
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 !فردا روز مهميه. خوب بخوابي.منم همين طور. نه عزيزم-

يعني داشت با سينا اينطوري . همه ي وجودم يك دفعه آتيش گرفت. قطع كرد و با آرامش شروع به عوض كردن لباس هاش كرد 

وقتي . صبر كردم تا عسل بخوابه. ا فكر مسخره توي سرم رژه مي رفتهزار ت. حرف ميزد؟ يعني چي؟ نمي تونستم تحمل كنم

بايد همه چي . از همون پشت در شماره ي سينا رو گرفتم. نفس هاي منظمش رو شنيدم، گوشيمو برداشتم و از اتاق بيرون اومدم

 :با دومين بوق صداي سينا توي گوشم نشست. ديگه نمي تونستم صبر كنم. رو مي فهميدم

 چيه عسلم؟ تو هم مثل من نتونستي بخوابي؟-

عسلم؟؟ يعني منو با عسل اشتباه گرفته بود؟ چي داشتم مي گفتم، مگه رابطه اونها در چه حدي بود كه بخواد . فورا قطع كردم 

. زدم  رد تماس. باهاش اينطوري حرف بزنه؟ اصال مگه اسم منو روي صفحه نديد كه با عسل اشتباهم گرفت؟ تلفنم زنگ خورد

مطمئن بودم با اولين كلمه هق هق گريه م بلند ميشه و . نمي تونستم جواب بدم. سينا پشت سر هم زنگ مي زد. سايلنتش كردم

رفتم آبي به دست و صورتم زدم و كمي راه . براي جلوگيري از اين وضع، گوشي رو خاموش كردم. خوابگاه رو روي سرم ميذارم

نمي دونم تا كي توي . سعي كرده به تخت عسل نگاه نكنم. سيدم كه ديدم مي تونم برم توي تختمآروم نشدم اما به حدي ر. رفتم

 . فكر و خيال دست و پا مي زدم اما باالخره خوابم برد

صبح كه از خواب بيدار شدم، تا يادم اومد ديشب شاهد چه چيزايي بودم، بدون اينكه صبحونه بخورم و به كسي چيزي بگم كيفم 

اون كه تا آخراي شب با عسل خوش و بش . مي خواستم خودمو تا فردا گم و گور كنم تا سينا پيدام نكنه. تم و زدم بيرونرو برداش

اما توي جلسه ي دفاع شركت . با هم برن ميوه و شيريني بخرند. مي كنه، مي تونه كارهاي امروزش رو هم به كمك عسل انجام بده

 .اما امروز روحيه شو نداشتم كه با سينا روبرو بشم. ايد از رابطه ي اون ها مطمئن مي شدمب. حتما بايد شركت مي كردم. مي كردم

. وارد يك ساندويچ فروشي  شدم و سفارش دادم. هم خسته بودم، هم گرسنگي بهم فشار مياورد. تا ظهر توي خيابون ها راه رفتم

ساندويچ رو گذاشتم روي ميز .  اما نمي تونستم چيزي  بخورم معده ام بر اثر ترشح اسيد مي سوخت. چيزي از گلو پايين نمي رفت

تا روشن . متوجه شدم ديشب خاموشش كردم  ويادم رفته روشنش كنم. گوشيم رو در آوردم تا ببينم ساعت چنده. و اومدم بيرون

بچه ها پرسيده بودند . و فاطمهدو تا هم از سونيا . پونزده تاش از سينا بود.هفده پيام داشتم. شد اس ام اس ها پشت سر هم اومد

 :جواب دادم. سونيا بود. گوشي زنگ خورد . كجايي؟ پيام هاي سينا رو نخونده حذف كردم
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 بله؟-

 كدوم گوري هستي تو؟! بله و بال-

-... 

 قول ميدي؟ تو كه عرضه همكاري نداري چرا بيخودي به اون بيچاره. اللموني گرفتي؟ سينا همه جا رو زير و رو كرد تا پيدات كنه-

 !به درك-

 چي؟ چي گفتي؟-

-... 

 تينا چه مرگت شده ؟ كجايي االن؟-

 .نميدونستم كجام. دور و برمو نگاه كردم

 .نميدونم-

 يعني چي نميدوني؟-

 نميدونم اينجا كجاست؟. همينطوري راه اومدم-

 واقعا نميدوني؟-

 .دروغ كه نمي گم! نميدونم ديگه-

 .جلوي دانشكده خودمون منتظرتم. من كالس دارم. زود راه بيفت بيا دانشگاه. ي بپرساز يك! خب به تابلو ها نگاه كن-

گيج و منگي صبح رو .تماس كه قطع شد با نگاه كردن به تابلوها و پرسيدن مسير برگشت از چند نفر ، به سمت دانشگاه رفتم

 :دستم رو كشيد و گفت. ر خودم ديدمبا رسيدن به دانشگاه سونيا رو منتظ. نداشتم اما زياد هم رو به راه نبودم

 .بهش گفتم داري مياي. جلوي در كالس منتظرته. بيا بريم پيش سينا-

 :با عجله دستم رو كشيدم و گفتم 

 .نمي خوام چشمم بهش بيفته. بيا زود بريم بيرون تا نيومده. سينا رو نمي خوام ببينم. نه-

 :سونيا با تعجب نگاهم كرد و گفت
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 ين مي كني تو؟ چي شد؟ چرا همچ-

-... 

 با هم دعواتون شده؟-

-.. 

بيا بريم خودتو نشونش بده بعد به يك بهانه اي خودم در . گفت از ديشب به تماس هاش جواب نميدي. اون بيچاره خيلي نگرانته-

 .مي برمت

 :با عصبانيت گفتم

 !سونيا يا االن با من مياي بيرون يا براي هميشه خداحافظ-

 :وارد خيابون كه شديم پرسيد. جديت من باعث شد سونيا بدون اعتراض همراهم بياد

 بريم كافي شاپ هميشگي يا اونجا هم تحريمه؟-

 بريم-

دلم مالش . بوي قهوه  گرسنگيم رو به يادم آورد. تا زماني كه پشت ميز نشستيم و سونيا قهوه سفارش داد هيچ كدوم حرفي نزديم

سونيا گذاشت قهوه م . دهنم سوخت اما اهميتي ندادم. توي دهنم گذاشتم و با يك جرعه قهوه داغ خوردميك تكه كيك . مي رفت

 :بعد گفت. تموم بشه

 خب؟-

 .نگاهش كردم

 . من كه علم غيب ندارم بدونم چي شده. حرف بزن ديگه-

سونيا دستمالي به طرفم دراز . و بگيرمنمي تونستم جلوي خودم ر. گريه م گرفته بود. آروم آروم همه چيز رو براش تعريف كردم

 :كرد و گفت

 . خفه شو تا ببينم چه غلطي بايد بكنيم. مردم دارن نگاه مي كنن. بگير تا آّب دماغت راه نيفتاده-

 :سونيا گفت دل سير كه گريه كردم و ساكت شدم،. وقتي ديد اشك هاي من بند نمياد، دستمو گرفت و اومديم بيرون



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٠

 شت با سينا حرف مي زد؟ يعني با همين سينا نادري كه تو مي شناسي؟تو مطمئني كه دا-

 . فكر مي كنم مطمئنم. آره-

 مگه نميگي دختر آشغاليه و با خيلي ها رابطه داره؟. شايد با يك سيناي ديگه بوده-

زده دقيقه به سينا زنگ زدم منو گذشته از اين وقتي بعد از ده پون. تازه مي خواست سالم سينا رو به منم برسونه. با خودش بود. نه-

 عكس ها رو چي ميگي؟. با اون اشتباه گرفت و منو به اسم عسل صدا زد

 :بعد از مدت كوتاهي گفت. سونيا توي فكر فرو رفت

صبر كنيم ببينيم چي پيش . اما در مورد ديشب نميدونم چي بگم. خودتم خوب مي دوني كه عكس ها عمدا اونجوري گرفته شده -

 . مياد

تعداد قابل توجهي . اساتيد روي صندلي هاشون نشسته بودند. فردا از قصد درست سر ساعت شروع جلسه ، وارد سالن دفاع شدم

اما تا وارد شدم تا .مطمئن بودم كه در چنين شرايطي هيچ وقت  سينا نمياد با من حرف بزنه. دانشجو هم توي سالن حاضر بودند

با سر به سينا سالم كردم و فورا چشممو . اينو سونيا بهم گفت كه زودتر از من اومده بود. ردلحظه اي كه نشستم با چشم دنبالم ك

سينا با اقتدار و اعتماد به نفس بااليي از كارش . حدود يك ساعت توي سالن بوديم. انداختم پايين و منتظر جواب سالمش هم نشدم

از . خودمو بين جمعيت گم كردم تا سينا منو نبينه. ساتيد با هم شور كنندبراي اعالم نمرات همه از سالن خارج شديم،تا ا. دفاع كرد

صداي شاد و زنگ دار عسل . اما ازش عصباني بودم. دلم براش سوخت. الي آدم ها مي ديدم كه داره با چشم دنبالم مي گرده

 :تماال سينا ايستاده بود گفتبا صداي بلند رو به جايي كه اح. باعث شد كه سرمو باال بگيرم و جهت صدا رو نگاه كنم

 نمره تون هنوز اعالم نشده؟. مي خواستم زودتر بيام اما توي ترافيك گير كردم.. جلسه تموم شد؟ مي بخشين ... آقاي نادري-

 :سينا سرد و معذب جواب داد

 .هنوز نه-

البد سر و وضع . گوشم زنگ مي زدديشبش توي  "عسلم ".مي دونستم كه خوب بلده خود دار باشه. از رفتار سينا تعجب نكردم

 :عسل به سينا نزديك شد و بسته اي رو بهش داد و گفت. جلف عسل باعث شده بود جلوي بقيه تحويلش نگيره

 .البته بعد از پايان كار هم از خجالتتون درميام. براي تشكر از زحماتي كه تا حاال بهتون دادم. اين قابل شما رو نداره-
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از خجالتتون درميام؟ درمياد؟ چه جوري؟ عسل چه .ياد هديه اي افتاده كه براش آورده بودم و توي كيفم بود. سينا بسته رو گرفت

. سونيا كنارم ايستاده بود و دستم رو توي دستش گرفت و فشار داد. جوري بلده از خجالت مردها دربياد؟؟ داشتم ديوونه مي شدم

 :توي گوشم گفت

 ! از اون بي حياهاي درجه يكه -

ديگه باور سينا . حرف هاش آرومم نمي كرد. دلداريم داد كه به ظاهر قضايا توجه نكنم و يادم باشه كه سينا چقدر منو دوست داره

 .برام سخت بود

همراه سونيا موندم تا . من هم همراه بقيه براش كف زدم. سينا با نمره ي بيست دفاع كرد. براي اعالم نمره دوباره وارد سالن شديم

تك و توك چند دانشجو باقي مونده بودند و با يكي از استادها . ز خالي شدن سالن به سينا براي جمع آوري وسايل كمك كنمبعد ا

سريع به طرفش . يادم رفت كه چقدر ازش دلخور بودم. سينا بهم نگاه كرد و با اشاره ازم خواست تا برم نزديكش. حرف مي زدند

 :با نگاهي نگران ازم پرسيد. رفتم

 كجايي تو از ديروز تا حاال ؟ اين جوري بهم كمك كردي؟-

. كيفش رو روي ميز گذاشت و من پوشه رو توي كيفش قرار دادم. برگه هاش رو دسته كردم و توي پوشه گذاشتم. چيزي نگفتم

صداي . خودم رو جمع و جور كردم . نمي خواستم اونجا گريه كنم. اشك به چشم هام هجوم آورد. بسته ي عسل توي كيفش بود

 :مغزم فرو رفت عسل كه توي درگاه ايستاده بود مثل مته توي

 .اگه ممكنه سريع تر. دير ميشه.. آقاي نادري-

 !چه مارمولكي بود اين دختر. خوبه خودم سينا جون گفتن هاش رو شنيده بودم!! آقاي نادري

 :سينا نگاهم كرد و به طرفم اومد

از قبل نمي دونستم . يك ناشر قرار دارمبا . اما يك كاري پيش اومده كه حتما بايد برم. ميدونم قرار بود با هم بريم بيرون.. تينا-

يادت . اگه ممكنه كيفمو با خودت ببر خونه. در واقع خانم زماني االن بهم گفت. كه قرار به امروز ميفته وگرنه زودتر بهت مي گفتم

 .من هم زود خودمو مي رسونم تا اگه شد عصر باهم باشيم. كه نرفته امشب مهموني داريم

وقتي رفتند غير از من و سونيا كسي . داشت براي رفتن با عسل و نبودن با من بهانه مي آورد سرم پايين بود در تمام مدتي كه سينا



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٢

سونيا . كيف سينا رو برداشتم و گريه كنان از سالن خارج شديم. آبدارچي داشت ظروف پذيرايي رو جمع مي كرد. توي سالن نبود

 . مبه سلف رفتيم و نسكافه گرفتي. دستمو گرفته بود

سينا چطور به خودش اجازه ميده با همچين سرو وضعي باهاش بره اينور و اونور؟ ! حاال دختره به جهنم.چه مارموزيه اين دختره-

 .خدا بخير بگذرونه. آدم چه چيزايي كه نمي بينه! واقعا كه

كيف سينا رو . نيا خداحافظي كردمبا سو. اونقدر گريه كردم كه ديگه اشكي برام نموند. سونيا حرف مي زد و من گريه مي كردم

 . نويد و نازگل انگار هنوز از مدرسه نيومده بودند. سيما هم اومده بود. برداشتم و مستقيم به خونه ي سوري خانم رفتم

كاش همه چيز به عقب بر ميگشت و من غصه اي نداشتم تا مي . خيلي خوشحال بودند. سيما برام چاي آورد و سوري خانم شيريني

. سيما هم جور عجيبي نگاهم مي كرد. سوري خانوم مدام حال مامان و بابام رو مي پرسيد. تم توي شادي شون شريك بشمتونس

 :باالخره دهن باز كرد و گفت

 .تينا گريه كردي؟ چشمات سرخ سرخه-

 :سوري خانم هم تاييد كرد و بدون اينكه منتظر جواب من باشه گفت. حرفي نزدم

 .انشاهللا به زودي خنده روي لب هاي همه مون ميشينه. گريه ديگه بسه دخترم-

 :من ديدم اما سوري خانم اهميتي نداد و گفت. سيما با چشم و ابرو به مادرش اشاره كرد

 .نميدوني چند ساله كه منتظر همچين روزي هستم. داريم براي سينا زن مي گيريم-

 : زير لب گفتم

 !مباركه-

 :سوري خانم مرموز خنديد و گفت

 . چند وقته كه خواب و خوراك بچه مو ازش گرفته. سينا ميگه زيباترين دختر دانشگاهه. شايد تو هم بشناسيش مادر-

سريع . چيز داغي از توي معده ام به سمت چشم هام هجوم آورد. اين بار سوري خانم كوتاه اومد و ساكت شد. سيما باز لب گزيد 

با سوري خانم هم هماهنگ شده . كه اينطور. شك هام بي محابا روي صورتم مي ريختا. از جا بلند شدم و به طرف دستشويي رفتم

يعني زيبايي اينقدر مهمه كه آدم چشمش رو روي قول و قرارهاش ببنده و بزنه زيرش؟ يا بدتر . زيباترين دختر دانشگاه. بود
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و ازدواج پيش بره؟ من هم زيبا بودم اما خودم هم  ازاون سابقه ي تهوع آور اون دختر زيبا رو نديد بگيره و بخواد تا خواستگاري

 اما زيبايي به چه قيمتي؟ . قبول داشتم كه زيبايي عسل يك چيز فوق العاده است

از پشت سر به موهام چنگ . چرا سينا با من اين كار رو كرد؟ چرا ؟ نمي تونستم جلوي اشك هامو بگيرم. فكرم ديگه كار نمي كرد

سوزش دستم هم همين كار رو . بازومو نيشگون گرفتم. درد باعث شد كمي اشك هام كنترل بشه. كشيدم انداختم و محكم موهامو

هديه مو از كيف در آوردم و از . صورتم رو شستم و اومدم بيرون. اونقدر خودم رو نيشگون گرفتم كه اشك هام كال بند اومد. كرد

روي ميزش گذاشتم و با كلي مكافات سيما و مادرش رو راضي كردم كه هديه رو . سوري خانم اجازه گرفتم و به اتاق سينا رفتم

بدون اينكه به نگاه هاي خيره ي مردم توجه كنم فقط گريه مي . سردرد شديد رو بهانه كردم و اومدم بيرون. برگردم خوابگاه

توي اون هيري ويري . ت پايينهمين طور گلوله گلوله از چشم هام مي ريخ. نمي دونم اين همه اشك از كجا اومده بود. كردم

سونيا كه متوجه حال . گريه م به هق هق تبديل شده بود. دكمه پاسخ تماس رو زدم اما نمي تونستم حرفي بزنم. سونيا زنگ زد

جلوي ساختمون سونيا توي .نفهميدم چه طوري سر از خوابگاه درآوردم. خرابم شد گفت خودمو به خوابگاه برسونم تا بياد دنبالم

چشمام فقط مي باريدو هيچ جا رو نمي . نمي دونستم منو كجا مي بره.هوا تاريك شده بود . سوار شدم . ين منتظرم بودماش

پياده شد و سعي كرد به من هم . يه جايي سونيا ايستاد. فقط هق هق مي كردم و اشك مي ريختم. هيچ صدايي رو نمي شنيدم.ديدم

 :فورا دستش رو پس كشيد و گفت تا دستم رو گرفت. كمك كنه تا پياده بشم

 با خودت چيكار مي كني؟ . داري توي تب مي سوزي ديوونه-

42 

فقط . نمي دونم چند نفر باالي سرم اومدند و رفتند. پياده م كرد و منو برد به داخل خونه اي كه بعدا فهميدم خونه ي خودشونه

ديدم سونيا سرش رو لبه ي تختي كه من توش خوابيده بودم، . بود انگار صبح .وقتي چشم هام رو باز كردم  متوجه شدم هوا روشنه

 :با دست هاش چشمهاشو ماليد و گفت. با صداي ناله م چشم هاشو باز كرد. گذاشته و خوابيده

 .من گفتم بادمجون بم آفت نداره، اما مامان بيخودي نگرانت بود. پس هنوز زنده اي-

 :لبخند زيبايي زد و ادامه داد

 . خدا رو شكر كه چشم هات باز شد. ا رو نيمه جون كردي دخترتو كه م-
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 :پرسيد.در باز شد و خانمي وارد شد

 .بيدار شدي عزيزم؟خدا رو شكر-

 :سونيا گفت

 مامان ببين تبش اومده پايين يا من داغم فكر مي كنم هنوز تب داره؟-

 :دستم رو هم توي دستش گرفت و گفت. خانم ظريف به طرفمون اومد و پيشونيم رو لمس كرد

 .اما خدا رو شكر خيلي بهتر از ديروزه. نه هنوز تب داره-

 :گفت. متوجه منظورم شد.ديروز؟ مگه من از كي اونجا بودم؟با تعجب به سونيا نگاه كردم

 .حيا ميا هم كه سرت نميشه. ر انداختيكنگر خوردي لنگ. چهار روزه كه اينجايي عزيزم-

 :خانم ظريف با سرزنش به سونيا نگاه كرد و گفت

 .مراعات حالش رو بكن. دوستت بيماره ! سونيا-

 ! درد عشقي كشيده ام كه مپرس... هي-

از شنيدن . به زور سعي كردم حرف بزنم. خانم ظريف بدون اينكه در مورد حرف آخر سونيا كنجكاوي كنه از اتاق رفت بيرون

 :صدايي گرفته ، بي نهايت بي حال و خسته و بيمار. صداي خودم ترسيدم

 اين همه روز من خواب بودم؟-

چون توي بيهوشيت جفتك مينداختي و . البته نه چندان مطلق. يك چيزي تو مايه هاي كماي مطلق. بيهوش بودي. خواب نبودي -

 .هي سينا سينا مي كردي

. با يادآوري اونچه به سرم اومده بود دوباره اشك راه چشم هامو بلد شد و سرازير شد. يادم مي اومدانگار همه چيز داشت به 

 :دستمو گرفت و نوازش كرد و آروم گفت. سونيا به طرفم اومد

ذاب تو رو خدا قبل از اينكه بدوني چي شده اينجوري خودتو ع. همه چيز درست ميشه. ولش كن! گريه نكن عزيز دلم.. تينا جون-

 .نده

كنارم . خانم ظريف با ليوان آب پرتقال برگشته بود. اما چشم هاي خيسم منو لو داد. با ورود خانم ظريف خجالت كشيدم گريه كنم
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با صدايي كه .خودش ليوان رو نزديك لبم آورد و سعي كرد منو وادار به خوردن كنه. نشست و كمك كرد كه توي جام بشينم

 :آرامش توش موج مي زد گفت

 . خودتو قوي كن تا بتوني مشكالت رو تحمل كني. بدنت ضعيف شده. اين چند روز فقط سرم گرفتي. بخورش عزيزم-

اما با حرفي كه سونيا دفعه ي قبل زده بود حدس مي زدم كه مامانش هم با . نمي دونستم از ماجراي من چيزي مي دونست يا نه

 :گفت. خانم ظريف ليوان رو كنار گذاشت و سرم رو توي آغوش گرفت. شد سرم رو پايين انداختم و اشكم سرازير. خبر باشه

بايد اونقدر قوي باشي كه بتوني بدتر از اين . اما يك جوني هم براي روز هاي سختت نگه دار. خودتو خالي كن. گريه كن عزيزم-

 .ها رو تحمل كني

انگار آغوش . ب اين بود كه با كمي گريه آروم شدمعجي. با خيال راحت گريه كردم.احساس مي كردم سرم توي آغوش مامانه

نگاه . خودم ليوان آب پرتقال رو سر كشيدم و ليوان رو به خانم ظريف دادم. خانم ظريف بهم انرژي مضاعف داد و آرومم كرد

 :مهربوني بهم كرد و گفت

اما بايد . عي كه تو داري هم  وجود دارهاون وقت مي بيني بدتر از وض. سونيا يك چيزهايي رو برات تعريف مي كنه. من ميرم -

 . تو هم ياد بگير كه تحمل كني عزيزم. تحمل كرد

 :سونيا گفت. با رفتن خانم ظريف به سونيا چشم دوختم

امروز . اول ميريم يك صبحونه ي توپ مي زنيم ، بعد ميام برات اعتراف مي كنم! گفته باشم. من همين طوري به كسي باج نميدم-

 !!ت و اعتراف واجبهيك شنبه اس

دست و صورتمو كه مي شستم از ديدن چهره . دستم رو گرفت ، آهسته از تخت پايينم آورد و تاتي تاتي منو از اتاق برد بيرون

به زور سونيا و خانم ظريف چند لقمه خوردم . چشم هام گود افتاده بود و رنگم حسابي زرد شده بود. خودم توي آينه وحشت كردم

 :سونيا گفت. اتاق برگشتيم دوباره به. 

فقط يك اس ام اس از طرف . جرات نداشتم جواب بدم.طفلي تاحاال هزار بار زنگ زده. يادت باشه كه يك زنگ به مامانت بزني-

. به ساعت نگاه كردم. مطمئنم كه باور نكرده چون مدام زنگ مي زد. تو دادم و گفتم خطوط تلفن خرابه و نميتوني تماس بگيري

 .با دومين بوق مامان جواب داد.فورا گوشيمو برداشتم و به خونه زنگ زدم. نيم بودو ميدونستم كه مامان االن بيدارههشت و 
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 خودتي؟.. تينا-

 خوبي؟. سالم مامان جون-

دي پا بخدا اگه امروز زنگ نمي ز. نگرانت بوم. خواب بد ديدم. چرا اين چند روزه تماس نگرفتي مامان؟ دلم هزار راه رفت..تينا-

تو چرا زنگ نزدي ؟ هان؟ . الاقل اون خبر بهم مي داد. اصال همون پيش سيما بودي خيالم راحت تر بود. مي شدم مي اومدم تهران

 چرا حرف نمي زني؟

 :خودم رو كنترل كردم و گفتم. بغض به گلوم چنگ انداخت. شنيدن اسم سيما، سينا را برام يادآوري كرد

 شما و بابا چطورين؟. من خوبم. نمي تونستم تماس بگيرم. ا قطع بودمامان جون؛ تلفن هاي اينج-

اما ظاهرا . مي دونستم حرفمو باور نكرده. اما ته صداش  چيزي بود كه فقط من ميدونستم معنيش چيه. انگار ظاهرا قانع شده بود

 .قضيه جمع و جور شد

دختر قلمي زيبايي كه شباهت زيادي . عكس هاي عقد كنون بود. بازش كردم. بعد از قطع تماس سونيا يك آلبوم آورد و داد دستم

عكسها در حالت هاي مختلفي از جمله حلقه . به سونيا داشت با يك جوون خوش تيپ و خوش چهره ، سر سفره عقد نشسته بود

 :گفتم. و قرآن خوندن بوددست هم كردن، عسل توي دهان هم گذاشتن 

 . اگه نميدونستم كه خواهر نداري، فكر مي كردم خواهرته. چقدر شبيه توئه-

 :سونيا لبخندي زد و گفت

 !خودمم-

 چي؟-

 :دوباره پرسيدم.چشم هام از تعجب از حدقه زده بود بيرون

 چي ؟ چي گفتي؟-

قبل از اينكه اشكش سر بخوره روي صورتش، با . دمجوشش اشك رو توي چشم هاش دي. نگاهم كرد . سونيا سكوت كرده بود

 :آروم و محزون گفت.سر انگشت پاكش كرد

اينو تا . من دو سال از تو بزرگترم تينا. يعني همون سالي كه تازه دانشگاه قبول شده بودم. عكس ها مال سه سال پيشه. خودمم-
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 . حاال بهت نگفته بودم

 :سونيا ادامه داد. منتظر شدم خودش به حرف بياد. بودمواقعا شوكه شده . نمي تونستم حرفي بزنم

از همون اولين باري كه ديدمش ازش . خيلي خونه ي ما مي رفت و مي اومد. رضا هم دانشجوي بابا بود و هم دوست برادر بزرگم-

ست،  وقتي براي رضابه خيال اينكه خواهر دوستش يك دختربچه ي هفت هشت ساله ا. اونموقع چهارده سالم بود. خوشم اومد

تا مدتها همين مسئله باعث خنده و شادي همه شده . اولين بار اومد خونه مون برام يك كيسه پفك و چيپس و شكالت آورده بود

فقط وقتي . نفهميدم دقيقا كي و كجا عاشقش شدم. هر وقت رضا رو ميديدم سرخ و سفيد مي شد و ازم عذرخواهي مي كرد. بود

بابا و مامان با اينكه هنوز ازدواج رو براي من زود مي دونستند اما از . عالقه داره ديگه روي پا بند نبودم متوجه شدم اون هم بهم

البته رضا اين همه . با هم عقد كنيم قبول كردند كه سه سال پيش كه دانشگاه قبول شدم ، اونجا كه رضارو دربست قبول داشتند،

عقدمون رويايي و خاطره انگيز . شم و به محض گرفتن ديپلمم بياد خواستگاريسال صبر كرده بود تا بقول خودش من بزرگ ب

تموم مراسم عقد بدون كوچكترين اختالف سليقه بين خانواده . پدر و مادر رضا با خوشرويي و مهربوني با من رفتار مي كردند. بود

سه روز بعد از عقدمون، به پيشنهاد رضا تصميم  .به تمام معنا عاشق هم بوديم. ديگه از خدا چيزي نمي خواستم. ها برگزار شد

همه به اين . يكبار بعد از عقد يكبارم بعد از ازدواج. رضا مي گفت ميخواد دوبار بره ماه عسل. گرفتيم دوتايي بريم مسافرت

و بايد از هفته ي بعد چون تعطيلي بين ترم بود . بابا و مامان بعد از كلي سفارش به من و رضا ما رو راهي كردند.حرفش ميخنديدند

رضا گفته بود كه شب ها توي چادر مي . قرار بود فقط سه روزه بريم شمال و برگرديم هردو سر كالس هامون حاضر مي شديم،

وقتي بابا . حداقل خوابيدن توي چادر عملي نبود. اما زمستون بود و نمي شد اين كار رو كرد.خوابيم و روزها مي ريم مي گرديم

 :شمال رو توي دست رضا گذاشت با خنده بهش گفتمكليد ويالي 

 !ديدي همين اول كاري وا دادي؟ مجبور شدي به حرف پدر زن گوش بدي و از روياهات دست بكشي-

 :در صندوق عقب رو باز كرد و چادر سفري رو نشونم داد و گفت. رضا دستمو كشيد و برد پشت ماشين

توي خود ويال چادر مي . حاال چه داخل ويال چه بيرون از ويال. ستم توي چادر بخوابماز اول هم مي خوا. من از حرفم برنمي گردم-

 .زنم و مي خوابيم

توي راه . اما سفر شمال ، اولين و آخرين سفرمون شد. خيلي دوستش داشتم. از فكرهاي بچگونه و شادش انرژي زيادي مي گرفتم
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رضا درجا پرپر شد و منو خونين و زخمي از الي آهن پاره ها بيرون . مبا كاميوني كه راننده اش خوابش برده بود تصادف كردي

روز به روز روحم زخمي تر و  بعدش هم در كنار ترميم زخم هاي ظاهريم،. تا دو هفته بهم نگفتن چه باليي سر رضا اومده. كشيدن

واره ي االنم نتيجه ي درمان هاي همون دكترها منو به داروهاي آرامبخش و خواب آور بستن و اين هيكل چاق بدق. داغون تر شد

جاي زخمش . االن فقط دردش كمتر شده! نه كه االن رضا رو فراموش كرده باشم و راحت و بيخيال زندگي كنم، نه. موقع است

روم هنوز هر پنج شنبه با پدر و مادر رضا ميرم سرخاكش و هر روز عكس هاي دونفري مونو نگاه مي كنم تا منو آ. هنوز روي دلمه

 .كنه

 :دستمو گرفت و گفت. هيچ اشكي توي چشم هاش نبود. به صورت غمگين سونيا نگاه كردم

فكر كن اگه به سينا مي رسيدي و اينجوري از . اينا رو برات گفتم تا بدوني بدتر از چيزي كه فكر مي كني سرتو اومده هم هست-

. از تحقيق و پرس و جوي دقيق هيچ فكري نكن و تصميمي نگيرحاال هم قبل . دستش مي دادي چقدر بيشتر و بدتر رنج مي بردي

 . بذار هرچي قراره پيش بياد خوش پيش بياد

شنيدن حرف . هيچ وقت فكر نمي كردم چنين ماجرايي رو از سر گذرونده باشه. سونيا رو توي بغل گرفتم و به خودم فشارش دادم

شايد فردا يا پس فردا، سراغ سينا هم . ميم گرفتم به خوابگاه برگردمتص. خيلي بهتر شده بودم. هاي سونيا باعث شد آروم بشم

البته خودم هم . اما اول بايد به اين چند روزي كه از درس و مشق عقب افتاده بودم مي رسيدم. مي رفتم و ازش توضيح مي خواستم

 .ميم بگيرممي دونستم كه اين فرصت رو دارم عمدا به خودم ميدم تا درست تر فكر كنم و بهتر تص
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گفت  عسل با عصبانيت .دليلش رو هم تموم شدن درسش اعالم كردند. فاطمه بهم گفت كه عسل رو از خوابگاه بيرون كردند

مخصوصا عدم حضور من توي اين چند روزه باعث شده . وسايلش رو جمع و جور كرده و موقع رفتن گفته حال همه مونو مي گيره

انگار برام خط و نشون هم . ه من به مسئول خوابگاه خبر دادم كه اقامتش توي خوابگاه غير قانونيهكه به من شك كنه و فكر كنه ك

 ديگه چيكار مي خواست باهام بكنه؟ بدتر از اين كه عشقمو از دستم در آورده و داره به ريشم مي خنده؟. كشيده بود

 . رودررو بشم يا نه؟ بهتر كه شرش از اينجا كم شدنميدونم مي تونستم باهاش . از رفتنش يه جورايي احساس خوبي داشتم

بي اختيار . بعد از كالس با سونيا و فاطمه رفتيم سلف كه چيزي بخوريم. كمي جمع و جور كردم و كيفمو برداشتم و رفتم دانشگاه
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در واقع . رو بكنم يك حسي وادارم مي كرد كه اين كار. انگار منتظر چيزي بودم. لب تاپو درآوردم تا ايميل هامو چك كردم

به محض كانكت شدن، وارد صفحه م شدم  و چند پيام رو . دريافت اون عكس ها باعث شده بود كه تند تند ايميلمو چك كنم

با . سر سينا و عسل رو تشخيص دادم. تا بياد باال چند ثانيه طول كشيد. روي اولي كليك كردم. بازم عكس بود . منتظر خودم ديدم

 :سونيا گفت. سرشونو آوردن توي لب تاپ و به صفحه خيره شدن. لند، توجه فاطمه و سونيا هم به من جلب شدب: اه"گفتن يك 

از سينا هم بايد .بايد اين كارو بكني شده بري بزني توي گوش اون دختره ،. همين امروز بايد تكليف اين عكس ها رو روشن كني-

 .جواب بخواي

صداداري كشيد و دستمو  "آه"اين چي بود كه جلوي چشم من ظاهر شده بود؟ فاطمه .نمي تونستم باور كنم. عكس كامل شد

 :سونيا فورا عكس ها رو ذخيره كرد و لب تاپو بست و با حالتي امري بهم گفت. گرفت

 .خودم حالشو جا ميارم. با هم مي ريم پيشش. همين االن زنگ بزن به سينا. پاشو-

از . تصوير اون عكس انگار توي مغزم يا شايد پشت عنبيه ي چشمم حك شده بود. ه كار كنمگيج تر از اون بودم كه بفهمم بايد چ

دستمو مي كشيد و . سونيا رو شناختم. حس كردم يكي داره دستمو مي كشه و منو به زور دنبال خودش مي كشونه. بين نمي رفت

چقدر سخت جونم كه هنوز . اين هفته سرم اومدهيك لحظه با خودم فكر كردم چقدر بال توي . صداشو نمي شنيدم. حرف مي زد

وضع خنده . تعادل سونيا هم بهم خورد و افتاد روي من. همون موقع بي اراده نشستم روي زمين. مي تونم سرپا بايستم و راه برم

 :سونيا رو شنيدمنمي دونم چي گفتند كه فرياد . چند نفر اومدند طرفمون و به سونيا كمك كردند بلند بشه. داري درست شده بود

محض خنده ي . به جاي خنده يك ذره فكر كنين شايد يكي يه دردي داره كه همين جوري ولو ميشه وسط سالن! مرض! زهرمار-

 . شما كه خودشو نميندازه

 :سرشو آورد توي گوش من و گفت

 .االن ميريم ته و توي ماجرا رو درمياريم. پاشو خودتو جمع كن-

 :توي گيجي و منگي صداشو شنيدم كه گفت. سونيا موبايلمو از كيفم درآورد و به سينا زنگ زد. رفتيم يك گوشه اي ايستاديم

 .لطفا هر چه سريعتر خودتونو برسونين به آدرسي كه براتون اس ام اس مي كنم. سالم و عليك باشه براي بعدآقاي نادري-

سينا عسل رو روي دست از . تصوير عكس هنوز روي مخم بود. منو مي كشوند و مي برد سونيا. نمي دونم سينا بايد كجا مي اومد
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نمي دونم توي باغ بود يا . دست هاي عسل دور گردن سينا حلقه شده بودند. روي زمين بلند كرده بود و توي بغلش گرفته بود 

يدا كنم جز اينكه براي هميشه سينا رو از دست نمي تونستم هيچ توضيحي براش پ.. نمي تونستم. لباس بيرون تنشون بود. پارك

 .داده بودم

يك لحظه صداي سينا توي . نمي دونم چقدر راه رفتيم .گريه نمي كردم اما چشم هام جايي رو درست نمي ديد. سرم گيج مي رفت

 :گوشم پيچيد

 ...تينا.. حالت خوبه؟ ... تينا-

 :انگار از سونيا مي پرسيد

 .شدهتينا چشه؟ چرا اينطوري -

 :سونيا خروشيد

 . اگه شما توضيح بدين مشخص ميشه چرا تينا اينجوري شده-

. عكس رو انگار نشون سينا داد! روي ميزي كه نمي دونم كافي شاپ بود يا رستوران. لب تاپ رو از كيف من درآورد و روشن كرد

 :با عصبانيت به سينا گفت

 اين شمايين؟ اينم عسل زمانيه؟-

 :سونيا دوباره توپيد.دسينا سكوت كرده بو

 اين عكس شماست؟ . جواب بدين-

 :صداي سينا از ته گلوش دراومد

 ..بايد توضيح بدم.. ولي ... آره-

 :سونيا داد زد

توضيح بدي؟ چه توضيحي؟ ميدوني سر اين بدبخت چي آوردي جناب استاد؟ چهار روزه كه  به خاطر شك به تو،توي خونه ي ما -

حاالشو چيكار كنم؟ حاال با اين كثافتي كه راه انداختي چه طوري قانعش . زور دارو و دوا زنده نگهش داشتممثل جنازه افتاده و به 

 كنم؟ تو كه مي خواستي با هرزه هاي هرجايي دم خور بشي چرا اومدي سراغ اين بيچاره؟ چرا؟
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 :سينا كيفش رو برداشت و فقط گفت

 ..متاسفم.. تينا-

نه گريه نه داد و . من مات نگاهش مي كردم و نمي تونستم كاري بكنم. فته بود و گريه مي كردسونيا منو تو آغوش گر. و رفت

مي ديدم كه پرستارها چند وقت يكبار ميان . مي ديدم كه منو به بيمارستان برده و بهم سرم آويزون كردند. بيداد و نه حتي حرفي

اما . حتي سيما و سوري خانم و نازگل رو ديدم. اطمه رو مي ديدمف. قرص به خوردم ميدن. سرم رو چك مي كنند، آمپول مي زنند

اما .بوي گل رو حس مي كردم. برام گل مي آوردند. انگار هيچ كدوم واقعي نبودند. انگار همه چيز توي عالم رويا اتفاق مي افتاد

فقط يكبار به  ست داشتم يكبار،دو. دلم سينا رو مي خواست. همش دلم مي خواست بخوابم. نمي تونستم حرف بزنم. منگ بودم

 .اما از سينا خبري نبود. ديدنم بياد، دستامو بگيره و بگه همه چيز دروغ بوده تا آروم بگيرم و همه ي كابوس هام تموم بشه

تاريك و روشن شدن اتاق بهم مي فهموند كه شب ميره و . نمي دونستم چند روزه اينجام يا چند ماهه. زمان رو تشخيص نمي دادم

با شنيدن صداي گريه . وقتي صداي مامان رو كه شنيدم مثل اينكه شوك بهم وارد شد! روز مياد اما نميدونستم كه چند روز گذشته

بعد از مدت ها كه بعدا فهميدم نه روز طول . مامان بغلم كرد و منو فشار داد. ش دو جوي داغ اشك از كنار گونه هام سرازير شد

 :د و گفتمكشيده باالخره صدام در اوم

 ... مامان-

 :مامان محكم تر بغلم كرد و گفت

 چي به روز خودت آوردي؟! عزيزم.. جان مامان-

با اينكه در حد . روي هوا بودم. مامان منو برد خونه. نميدونم چه كسي وچطوري اون ترم رو برام مرخصي اضطراري گرفت

حتي ديدن دنيا و ماماني هم حال منو خوب . ن از من مي ديدندضرورت حرف ميزدم اما باز هم سكوت تنها چيزي بود كه اطرافيا

مامان اون ها رو از دم . هروقت سراغ گوشي و لب تاپم مي رفتم حالم بد مي شد. از همه چيز و همه كس زده شده بودم. نكرد

 .دستم برداشت

عكس هاي سينا و عسل به ترتيب . مي اومدمن موندم و خاطراتي كه توي مغزم فرو رفته بود و با هيچ چيزي از اون تو بيرون ن 

جواب سينا به سونيا در مورد . سينا توي گوشم زنگ مي زد "عسلم هنوز نخوابيدي "صداي. ارسال توي ذهنم باال و پايين مي رفت
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يي "اما"يچ ه. ي سينا رو بفهمم "اما"نمي خواستم ادامه ي . هي توي مغزم تكرار مي شد "..اما ...  آره اين منم": عكس كه گفت

نمي تونستم بهش . دلم مي خواست  فراموشش كنم اما نمي شد. از سينا بدم اومده بود. نمي تونست جواب دل شكسته ي منو بده

مي . اما سرما و گرما حاليم نبود.زمستون بود و هوا سرد. تا خونه رو خلوت مي ديدم مي رفتم كنار قفس خرگوش ها. فكر نكنم

چي مي تونستم . به كسي حرفي نزده بودم. رين بار سينا نشسته بود و توي خيالم باهاش حرف مي زدمنشستم همون جايي كه آخ

بگم؟ مي گفتم با كمال حماقت دل به مردي دادم كه تا چشمش به يكي خوشگل تر از من افتاد منو از ياد برد؟ مي گفتم عاشق 

زحمت نداده كه تحقيق كنه ببينه عشق جديدش اليق دوست  كسي شدم كه فرق بين دوغ و دوشاب رو نمي فهمه و حتي به خودش

داشتن هست يا نه؟بگم منو چندين و چند ماه سبك و سنگين كرد و بعد بهم ابراز عالقه كرد اما زيبايي يك دختر ديگه ، ظرف 

مامان و . سرزنش مي شدمهر چي مي گفتم، خودم . به هيچ كس، نمي تونستم چيزي بگم! يك ماه اونو از اين رو به اون رو كرد؟ نه

 !!هيچ چيزي. اما من حرفي براي گفتن نداشتم دنيا خيلي سعي كردند منو به حرف بگيرند تا چيزي بفهمند،

شيوا هم با اينكه ديگه از ما دور افتاده بود  و بيشتر توي حال و هواي زندگي جديدش بود ، . سونيا و فاطمه به خونه زنگ مي زدند

 . اما اين فقط سينا بود كه انگار ديگه زنده و مرده ي من براش فرقي نداشت. گرفتدو سه باري ازم خبر 
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خودش بود كه . اشتباه نمي كردم. شنيدن صداي سوگل گوش هامو تيز كرد. بي حوصله و افسرده، توي اتاقم دراز كشيده بودم

بي . توي بغلم و سرو صورتم رو غرق بوسه كرد پريد. سوگل پشت در بود.در اتاق رو باز كردم. داشت منو به اسم صدا مي زد

 :هيجان بوسيدمش و گفتم

 تو اينجا چه كار مي كني سوگل؟-

 :سوگل تكوني به گردنش داد و گفت

 .االنم دزدكي اومدم كه بيدارت كنم.مامان نذاشت بيدارت كنم. شما خواب بودين. خانوم خانوما ما سه ساعته كه رسيديم-

سوگل . شايد مامان بهشون گفته من خوابم كه بدون حضور من ،راحت تر بتونه حال و روزمو براشون شرح بده. من خواب نبودم

 :دستمو كشيد و گفت

 .مامان و مامان بزرگم اومدن تو رو ببينن. بيا بريم پايين تينا جون-
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 :پرسيدم. ه از ذهنم بيرونش كنمتصميم گرفته بودم براي هميش. نمي خواستم باز هم با سينا روبرو بشم

 با كي اومدين؟-

 :سوگل جواب داد

 .با بابام من، مامان، مامان بزرگ،-

 :پرسيدم. بايد مطمئن مي شدم

 دايي سينا نيومده؟-

 :سوگل قيافه ي غمگيني گرفت و گفت

 .نيستش. دايي سينا رفته.. نه-

 كجا رفته؟-

 .مي خواد درس بخونه... رفته يك شهر دور دورها-

موهامو شونه زدم و بدون اينكه لباسمو عوض . فقط مطمئن شدم كه سينا همراهشون نيست. از حرف هاي سوگل چيزي نفهميدم

هردو تا زماني . سوري خانم هم همين كار رو كرد. بغلم كرد و منو بوسيد. سيما با ديدنم بلند شد و به طرفم اومد. كنم رفتم پايين

 :سوري خانم گفت .كه نشستم بهم خيره شده بودند

 مادر تو چت شد يك دفعه؟ چي به سرت اومد كه بي خبر برگشتي شمال؟ چرا اينقدر زرد و زار شدي؟-

 :سيما ادامه داد

براي همين . نگرانت بودم. از وقتي از بيمارستان مرخص شدي ديگه خبري ازت نداشتيم.خيلي الغر شدي. مامان درست ميگه-

 .ببينيمت تصميم گرفتيم با مامان بياييم

 :با صدايي كه خودم هم نفهميدم  حس آشنايي داشت يا غريبگي آهسته جواب دادم

 .من خوبم. زحمت كشيدين-

 :صداي مامان از آشپزخونه بلند شد

سيما جون خوب خوبش اينه كه از صبح تا غروب بره توي اتاقش در رو روي خودش ببنده  و به يك !! تو كه راست ميگي ديگه-
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 . نه با كسي حرف بزنه ، نه كاري به كار كسي داشته باشه. شهگوشه خيره ب

 :سيما بهم گفت. سيما و سوري خانم بهم خيره شده بودند

 ميشه بريم توي اتاقت ببينم به چي اينقدر خيره ميشي كه داد مامانت رو درآوردي؟-

رف بزنه اما ادب حكم مي كرد كه بلند شم و ببرمش به با اينكه دلم نمي خواست با سيما تنها بشم تا احتماال بخواد از سينا باهام ح

 .سوگل هم دنبالمون راه افتاد اما سيما از سوري خانم خواست كه نذاره سوگل با ما بياد. اتاقم

 :گفت. از من هم خواست كه كنارش بشينم. سيما در رو پشت سرمون بست و روي لبه ي تخت نشست  به محض ورود به اتاق ،

 يك دفعه؟ چي شد.. تينا-

-... 

 پس چرا يهو بيخبر گذاشتي و رفتي؟ . من كه ميدونم تو و سينا عاشق هم ديگه هستين-

يعني واقعا بي خبر بود يا منو احمق فرض كرده بود؟ يادش رفته بود كه چه جوري مي خواست موضوع خواستگاري . نگاهش كردم

از زيباترين دختر دانشگاه رو از من پنهان كنه؟يا اين نقشه ي جديد سينا بود كه منو مقصر جلوه بده و خودشو بزنه به بي خبري؟ 

. بهرحال جوابي براي سيما نداشتم! رش چه تاثيري روي من گذاشته و هنوز زنده هستم يا نهشايد هم مي خواست ببينه شاهكا

 . سكوت كرده بودم

 :سيما كه سكوتم رو ديد گفت

چي بينتون پيش اومد كه اينجوري داريد قيد هم رو مي . الاقل تو يك چيزي بگو. سينا هم سكوت كرده و هيچي به من نميگه-

 . بهم بگو تا با همفكري حلش كنيمزنين؟هرچي هم كه باشه 

سيما بغلم .گريه خوب راه چشماي منو ياد گرفته بود. با اين تفاوت كه اين بار سكوتم با اشك همراه بود. باز هم سكوت كردم

 :كرد و گفت

 . بجاي گريه كردن يك كلمه حرف بزن و بگو چي شده-

 :اومد و گفت بعدر از مدتي كه سكوت اتاق رو پر كرده بود، سيما به حرف

 !ما اومديم خواستگاري... ميدوني دليل واقعي حضور ما چيه؟-
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 :گفت.با چشم هاي اشك آلود نگاهش كردم تا ادامه بده

ما اومديم تا از پدر و مادرت اجازه بگيريم كه براي خواستگاري رسمي . نه به گريه هاي تو كار دارم نه به غد بازي هاي سينا-

 . با دايره و تنبك تا بي چك و چونه عروس رو ببريم به خونه. همه مون باهم. بياييم

. سينا توي گوشم زنگ مي زد "عسلم"صداي . عكس هاي سينا و عسل توي سرم رژه ميرفت. خنديد و منو توي بغلش فشرد

 :سيما بهم نگاه كرد و گفت. بلند خودمو كه شنيدم تعجب كردم "نه"صداي 

 نه؟ چرا نه؟نمي خواي بگي چرا؟-

 :دمو جمع و جور كردم و آهسته گفتمخو

 .من آمادگي ازدواج ندارم-

 :سيما دوباره پرسيد. يادم اومد كه تا همين يكي دو ماه پيش از ذوق ازدواج با سينا داشتم پر در مي آوردم

ازدواج  فقط همين؟خب عقد مي كنيد، بعد سر فرصت ، وقتي درس تو تموم شد يا بقول خودت هر وقت آمادگي شو پيدا كردي-

 . مي كنيد

حدس زدم كه . مطمئن شده بودم كه سيما از رابطه ي سينا و عسل خبر نداره كه اينطور داره براي آينده ي ما دونفر نقشه مي كشه

شايد هم مي خواد با مظلوم نمايي به من . سينا اون ها رو فرستاده باشه تا ببينه من چيزي از رابطه ي اونها به كسي گفتم يا نه

گفتم و ازش خواستم كه  "نه"جدي و محكم به سيما . در هر حال قادر به تحمل اين وضع نبودم. ونه كه هيچ تقصيري ندارهبفهم

اما قبول كرد كه ديگه .ناراحتي به وضوح توي چهره ي سيما پيدا بود. اصال در اين مورد هيچ حرفي چه با من چه با مامان و بابا نزنه

 :ن گفتموقع بيرون رفت. اصرار نكنه

اينطور كه . قرارداد دو ساله باهاش مي بندن. اگه خواستگاري رو قبول نكني ميره.از سينا دعوت شده كه براي تدريس بره شيراز-

گفتم شايد دونستن اين موضوع روي . خودش مي گفت اگه بره شيراز، امسال از همون جا هم براي دكتري شركت مي كنه

 .تصميمت تاثير بذاره

. احمق تر از من پيدا نكرده بودند. اومده بودن منو خواستگاري كنن تا مانع رفتن سينا به شيراز بشن. ع روشن شدپس موضو! خب

مي دونست عمرا من دوباره حاضر بشم چشمم بهش بيفته، براي همين خواستگاري از . سينا هم خوب راهي بهشون نشون داده بود
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از هرچيزي كه به سينا مربوط .شازده پسر لوس خانواده بيفته گردن جواب منفي من منو پيشنهاد داده تا با مخالفت من گناه رفتن

مامان صدام زد تا براي . ديگه از اتاق بيرون نيومدم تا غروب كه سيما اينها خواستند برگردند تهران. بشه حالم بهم مي خورد

 :بوسيدنم توي گوشم گفتسوري خانم موقع .با ناراحتي آشكاري خداحافظي كردم. خداحافظي برم پايين

هروقت كه تو بخواي من . خوب فكراتو بكن. خودت ميدوني كه چقدر دوستت دارم. من بين تو و سيما فرقي نميذارم! مادر جون-

 .با سر ميام سراغت

 .جوابي بهش ندادم و رفتنشون رو در سكوت تماشا كردم

45 

اگه غر غر . اصال حال و حوصله ي درس خوندن نداشتم. يك كابوس بودشروع ترم جديد مثل . اسفند ماه، بابا منوبرگردوند تهران

سونيا و فاطمه و گاه گداري هم شيوا، مدام سعي مي كردند منو از فكر . هاي فاطمه نبود، كالس هاي يكي درميونم رو هم نمي رفتم

شتم شمال و بعد از عيد هم با بي تفاوتي اي كه عيد برگ. اما فايده اي نداشت. هي منو اين ور و اونور مي بردن. و خيال بيرون بيارن

تنها خوبي كه محيط اطرافم داشت اين بود كه نه از سينا توش خبري بود و نه از . ديگه جزو شخصيتم شده بود برگشتم تهران

 . اشتمبا اينكه گاهي اوقات به شدت دلم مي خواست بفهمم االن باهم هستند يا نه، اما بي خبري رو بيشتر دوست د. عسل

دنيا و داوود حداقل . كل تابستون با بي برنامگي و بي حوصلگي طي شد. ترم رو با نمره هاي متوسط تموم كردم و برگشتم شمال

تنها اتفاق قابل .حتي از دنيا نمي خواستم كه باهام بياد توي اتاقم. هفته اي يكبار بهمون سر مي زدند اما حوصله شون رو نداشتم

دنيا دلش مي خواست با من حرف بزنه و مثال ازم نظر بخواد اما من . ستگاري يكي از دوستهاي داوود از دنيا بودتوجه تابستون، خوا

بعد از مدتي . ازش خواستم خودش با دقت به همه چيز فكر كنه و جواب بده. بي روحيه تر از اون بودم كه بخوام چيزي بهش بگم

محمد پسر سبزه روي قد بلندي بود كه فوق . شهريور ماه دنيا به عقد محمد در اومدرفت و آمد، قرار عقد و عروسي رو گذاشتند و 

دو تا برادر و يك خواهر . خانواده ي خوبي داشتند. دبير دبيرستان بود و از دوست هاي دوران مدرسه داوود. ليسانس شيمي داشت

دنيا ازش . ي يكي از شهرهاي جنوبي درس مي خوندبرادرش هم گويا تو. خواهرش ازدواج كرده بود. كه همه تحصيل كرده بودند

. خوشحال بودم كه باالخره دنيا از خيال موهوم تيام بيرون اومده بود و دل به كسي بسته بود كه واقعا اونو دوست داشت. راضي بود

ط كار و زندگي شده بود از دوران دبيرستان از دنيا خوشش اومده بود و منتظر فراهم شدن شراي اون طور كه محمد بهش گفته بود،
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خوشحالي توي چشم هاش موج مي زد و يادش مي رفت كه چقدر . دنيا كم كم داشت دچار محمد مي شد.و تا االن صبر كرده بود

 . براي از دست دادن تيام غصه خورده

بيرون بيام و به كس  يعني يك روز مي رسه كه من هم از خيال سينا. با ديدن عوض شدن حال و هواي دنيا به فكر فرو مي رفتم

ديگه اي فكر كنم؟يعني االن سينا داشت چيكار مي كرد؟ با عسل قرار گذاشته بود و يه گوشه اي با هم دل مي دادند و قلوه مي 

گرفتند؟ به عسل هم مي گفت كه دلش نمي خواد كسي كنار گوشش حرف بزنه؟ مي گفت كه دلش مي خواد اون تمام و كمال مال 

محال بود من . اين همه فكر و خيال داشت ديوونه م مي كرد.ام بي خبر اومده بودند و صورتم خيس شده بودخودش باشه؟ اشكه

 .بتونم سينا رو فراموش كنم و به كس ديگه اي فكر كنم

بقيه مامان و .اشك همينجوري سر مي خورد توي صورتم. عقد كنون دنيا منو به ياد عقد تيام و لحظاتي كه با سينا داشتم مينداخت

نمي دونستند كه اگه اين اتفاق هاي شوم نيفتاده بود االن من هم بايد يك عقد . اشك هامو مي گذاشتن به پاي دلتنگي براي دنيا

 . كي درد منو مي دونست؟ تموم لحظات عقد بهم زهر شده بود.كنون مثل اين مي داشتم

وضع االنم دست كمي از جهنم خدا . انتت به قعر جهنم هول داديخدا لعنتت كنه سينا كه منو با عشقت به اوج آسمون بردي و با خي

 .داغم هر لحظه تازه مي شد و كاري ازم بر نمي اومد. مي سوختم و مي ساختم. نداشت

 : داوود سر به سرم ميگذاشت و مي گفت

 ين و حال بقيه رو مي گيرين؟نوبتي گريه زاري راه مينداز  چرا تو و دنيا توي جشن ها بجاي اينكه مثل آدم بگيد و بخنديد ،-

اما اون دست بردار نبود و سعي مي كرد با حرف هاي .به داوود جوابي ندادم . يادم افتاد كه توي عروسي تيام، حال دنيا خراب بود

سينا كي مي خواي ! بازم سينا ... سينا.. واي . اگه سينا بود بايد مراعات مي كردم و از داوود فاصله مي گرفتم. با مزه منو بخندونه

 خيال من برداري؟ دست از سر فكر و

46 

يكسال؟ يعني داره يكسال ميشه . نمي تونم برگردم به اون چيزي كه حدود يكسال پيش بودم.ترم جديد و بيحالي و بي حوصلگي 

ديگه وقتش رسيده كه پرونده ي سينا رو براي هميشه توي دل و ذهنم . كه من از داشتن و ديدن سينا محرومم؟باورش برام سخته

آخرين خبري كه ازش داشتم اين بود كه براي تدريس به . اما بايد سعيم رو بكنم! مي تونم؟ نميدونم. شش كنمببندم و فرامو
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گويا يكي از دوست هاي سينا با رامين، شوهر شيوا . شيوا خبر آورد كه دكتري هم قبول شده و همونجا داره مي خونه. شيراز رفت

بچه ها فكر مي كنند . شيوا هم آورد گذاشت كف دست من. به شيوا منتقل شده دوست نزديكه و اين خبر از اون به رامين و بعد

فقط سونياست كه . بنابراين بدون مالحظه هر چي از سينا مي شنوند رو برام تعريف مي كنند.كه همه چيز براي من تموم شده است

 . مراعات مي كنه و استخوون الي زخمم نمي ذاره

يك ترم رو كه بخاطر . حواس جمع درس هامو بخونم تا كم كاري ترم قبل رو جبران كنم تصميم گرفتم اين ترم با جديت و

سينا هم . نبايد اجازه مي دادم كه فكر و خيال منو از برنامه هاي زندگيم دور بندازه. مرخصي از دست دادم و از بقيه عقب افتادم

 . يك فصل از زندگيم بود كه تموم شد و درد حسرتش برام موند

هاي آبان از ما خواستند كه براي يك تحقيق ميداني در مورد روانشناسي بازي ، به گروه هاي چهارتايي تقسيم بشيم و به مهد  نيمه

خوشبختانه سونيا هم اين درس رو داشت و ناگفته پيدا بود كه با هم هم گروه . كودك بريم تا از نزديك بچه ها رو بررسي كنيم

آقاي كيان پور پسر قد بلند الغري بود كه از همون . دند كه كمابيش از ترم هاي قبل مي شناختمشوندو نفر ديگه دو آقا بو. بوديم

سونيا نه تنها از اين كارش ناراحت نمي شد كه به حركاتش هم مي خنديد و هر . جلسه ي اول سعي در جلب توجه سونيا داشت

جب مي كردم كه سونيا با اون تجربه ي تلخ چطور مي تونه اينقدر تع. كدوم از رفتارهاشو تا ساعت ها بهانه ي خنده قرار مي داد

 :جواب داد . يكبار كه طاقتم سر اومده بود اينو ازش پرسيدم. راحت به مسايل پيش پا افتاده بخنده 

ت خودم با انتخاب و خواس. ديگه اجازه نمي دم بيشتر از اين بهم ضربه بزنن. دل من سهمش رو از غم و غصه هاي دنيا گرفته-

شايد حرفهام به نظر مسخره و بچگونه بياد اما حداقل خيالم راحته كه من . شادي و خنده رو به دلم راه مي دم تا دنيا به روم بخنده

يك گوشه نشستن و غصه خوردن كه كار سختي . براي خودم كم نگذاشتم و براي شاد بودن هر كاري از دستم براومده كردم

دوست دارم به خودم و اطرافيانم اونقدر شادي و انرژي هديه بدم كه . انرژي بخشيدنه كه خيلي سخته اين انرژي داشتن و. نيست

بلكه براي اينكه يادشون بمونه كه از هر چيز بي خاصيت و ساده اي . نه براي اينكه من خيلي تحفه ام. هيچ وقت منو از ياد نبرند

 .ردميشه بهانه اي براي زندگي كردن و شاد بودن درست ك

مي دونستم كه طرف صحبت اصلي سونيا خود من بودم و داشت غير مستقيم بهم حالي مي كرد كه دست از خيال پردازي بردارم و 

به طوري كه با شنيدن خبر عروسي شيوا بالفاصله دست به . بهر حال حرفاش تاثير خوبي روي من داشت. زندگيمو از اول بسازم
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 .و لباس همرنگ و ست كار شدم و راه افتادم دنبال كفش 

از يك طرف كمك به شيوا در تهيه مقدمات عروسيش و از طرف ديگه رفت . عروسي دو هفته ي ديگه بود و هيجان خاصي داشت

ديگه فرصتي براي كز كردن و گوشه نشيني نداشتم و از . و آمد هاي مكررمون به مهد كودك باعث شده بود روحيه م تغيير كنه

. چون شب به قدري خسته مي شدم كه سرم به بالش نرسيده ، بيهوش مي شدم. آخر شب ها هم خبري نبود خياالت آزار دهنده ي

رفتن به مهد كودك  و سر و كله زدن با بچه ها منو به اين فكر انداخت كه اگه به هر دليلي نتونستم به تحصيالتم ادامه بدم، يك 

 . داري كنممهد كودك توي شهر خودم تاسيس كنم و از بچه هاي نگه

عكسي كه از عروسي دوست دنيا . ما هم كنجكاوي نكرديم.درس رو بهونه كرد. فاطمه از همون اول گفت كه نمي تونه بياد عروسي

عكس رو چاپ كردم و دادم به آرايشگري كه همراه سونيا پيشش رفته بودم تا مثل اون . در گرگان داشتم، توي لب تاپم بود

صالني ، به عكس نگاه كرد و گفت بد نيست اما اگه اجازه بدي من كار خودمو بكنم ، چيزي ازت مي خانم ا.. عكس، آرايشم كنه

 . سازم كه باورت نشه

من  اما خودمو سپردم به دست خانم اصالني تا به اصرار . سونيا فقط موهاشو درست كرد وآرايش صورتش رو خودش انجام داد

عروسي . دلم مي خواست بطور كلي تغيير كنم. چه حسي توي وجودم وول مي خورد نميدونم.خودم  غليظ و امروزي آرايشم كنه 

بنا براين برخالف هميشه كه آرايش ماليم و دخترونه رو دوست . شيوا برام بهانه اي شده بود تا اولين تغييراتم رو نشون بدم

 . داشتم ، تصميم گرفتم كه خودمو توي آرايش خفه كنم

با اينكه از ديدن خودم با اون همه رنگ و روغن چندشم شد اما به اين حس اهميتي . م توي آينه نگاه كردمبعد از پايان كار به خود

 :ندادم و از سونيا پرسيدم

 چطور شدم؟-

 :سونيا سوتي زد و گفت

 ببينم مي توني يك كاري كني كه امشب رامين شيوا رو بي خيال بشه يا نه؟ -

سايه اي . كلفت و قلوه اي شده بود لبهام با رژي كه مواد حجم دهنده داشت ،. بهم دادم بودلنزهاي آبي ، حالت وحشي وقيحانه اي 

ابروهام هم كه طبق مد، با مواد محو شده و يك مدل ابروي شيطاني سرباال . كه برام نقاشي كرده بود بقدري زيبا بود كه حد نداشت
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م قرار گرفته بود كه نصف موهاش باال جمع شده و نصف ديگرش يك كاله گيس قهوه اي تيره هم روي سر. برام نقاشي شده بود

تصميم گرفتم با استفاده از اين موضوع . تغييرات صورتم در حدي بود كه شناخته نمي شدم. روي دوش و دور گردنم رها شده بود

 .توي سالن سر به سر كساني كه مي شناختم بذارم

كارآموزهاي . تين بلند مشكي و زيور آالتي در طيف رنگ بنفش ست كرده بودملباسم پيراهن كوتاهي به رنگ بنفش بود كه با پو

 . آرايشگاه تحسينم مي كردند اما من احساس رضايت واقعي نداشتم

مانتو هامون رو توي رخت كن درآورديم و توي ساكي كه همراهمون برده بوديم گذاشتيم و . با آژانس خودمونو به سالن رسونديم

عده اي از مهمون ها با لباس محلي كردي به چشم مي . مثل اينكه همه ي مهمونها اومده بودند. سالن شلوغ بود. اومديم داخل سالن

از اينكه به اصالت . خانم ها با پيراهن هي بلند رنگي و جليقه هاي كوتاه زربافت و آقايون با پيراهن و شلوار گشاد كردي. خوردن

توي چشم هاي شيوا چيز . سونيا پيش شيوا رفتيم كه تنها روي صندلي نشسته بودبا . خودشون اهميت مي دادند خوشم اومد

بالفاصله توي گوش سونيا گفتم كه منو . به سونيا خنديد اما به من نيم نگاه كوتاهي انداخت. فهميدم كه منو نشناخته. آشنايي نديدم

 . به عنوان دختر عموش معرفي كنه

 :زش پرسيد از من خبري داره يا نه كه سونيا جواب دادبعد از سالم و تبريك سونيا، شيوا ا

 ...بذار مثل خانوم هاويشام اونقدر توي خودش بره كه . ولش كن دختره ي بد عنق گوشه گيرو-

 :شيوا پريد وسط حرفش كه

 .بخدا اگه نياد با همين لباس عروس ميرم خوابگاه دنبالش-

 :سونيا با خنده گفت 

 .يك رقاصيه كه لنگه نداره. تينا، دخترعموم رو برات آوردم كه مجلستونو گرم كنه اونو ولش كن، ببين به جاي-

 :شيوا به من نگاه كرد و گفت

 .انشاهللا عروسي خودتون.خوش اومدين-

 :با صداي خودم ، كامال عادي گفتم

 :شيوا با تعجب زل زد توي صورتم و گفت.ولي خانم هاويشام هيچ وقت عروسي نكرد-
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 .چقدر عوض شدي. اصال نشناختمت. يي؟؟ خدا خفه ت نكنهتو...... تينا-

 :سونيا گفت

 .خدا آدمو عوضي نكنه، عوض شدن بعضي وقتها بد نيست-

گويا . مادر شيوا و رامين رو ديديم و باهاشون آشنا شديم.دستاي شيوا رو گرفتيم و كنارش نشستيم. سه تايي به حرفش خنديديم

. مستقيم كنار عروس اومد. رامين براي كاري بيرون از سالن رفته بود كه با صداي دست زدن مهمون ها متوجه حضورش شديم

 . بختي كرديمبهش تبريك گفتيم و براشون آرزوي خوش

نمي خواستم دل به اين دلشوره ها . انگار حادثه اي توي راه باشه.از وقتي وارد سالن شدم دلشوره ي عجيبي توي دلم افتاده بود

 . دعا مي كردم كه اتفاق بدي براي كسي نيفته و جشن به خوبي و خوشي تموم بشه. بدم اما مدام منو قلقلك مي داد

يك لحظه بويي توي دماغم پيچيد و حس . مهمون ها براي گفتن تبريك مي اومدند و مي رفتند. بوديم كنار عروس و داماد نشسته 

از . انگار يه چيز جادويي توي فضا منتشر شده بود. دلم مالش مي رفت و رخوت عجيبي به تنم نشست. آشنايي وجودمو احاطه كرد

. نگاه نگران شيوا را به خودم ديدم. اونها هم متوجه من شدند يا نه به سونيا و شيوا نگاه كردم ببينم. حال خودم تعجب مي كردم

سونيا هم به همون . بهش لبخند زدم تا از نگراني دربياد و تا خواستم بهش بگم حالم خوبه، نگاهش رو از من به پشت سرم دوخت

سونيا با سر سالم . برنگشتم ببينم كيه .صدا نا آشنا بود. صداي تبريك گفتن آقايي از پشت سرم به گوش رسيد. سمت برگشته بود

 : شيوا با لبخند يخي گفت. كرد

 .خوش اومدين آقاي نادري-

صدايي كه بعد از جمله ي شيوا به گوشم رسيد اما . اما اهميتي ندادم.نادري؟اسم نادري چيزي رو توي ذهنم به حركت درآورد

 :تموم وجودمو لرزوند

وگرنه . مسعود اصرار كرد كه باهاش بيام. مي بخشين كه بي دعوت اومدم. بشيناميدوارم خوشبخت . تبريك ميگم بهتون-

 .اينجوري مزاحم نمي شدم

 :صداي رامين مثل زمزمه به گوشم رسيد. سينا... خودش بود

در هر حال خوش .مگه اينجوري افتخار ديدنتون نصيبمون بشه. شما كه ما رو تحويل نمي گيرين آقاي دكتر. اختيار دارين-
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 .مديناو

نگاهم . يك لحظه سينا برگشت . به طرف صدا برگشتم اما سينا و مردي كه قبل از سينا صداشو شنيده بودم داشتند دور مي شدند

 :شيوا به حرف اومد. سونيا و شيوا با نگراني نگاهم مي كردند. به بچه ها نگاه كردم . كرد اما سريع جهت نگاهشو عوض كرد

نميدونم حاال چرا اينو هم . اصال خود مسعودم قول جدي نداده بود كه مياد عروسي. ونستم قراره اينم بيادبخدا نمي د.. تينا... واي-

 .با خودش آورده

 :سونيا با لحني جدي گفت

باالخره . تينا هم بايد ياد بگيره كه باهاش روبرو بشه. يك كم مردم داري كن... مثال مهمونتونه ها. ديگه بسه! آورده كه آورده-

. تازه زيادم مهم نيست. چه بهتر كه اينجا توي جمع ديدش. ر يا زود يه روزي اين اتفاق مي افتاد و يك جايي سينا رو مي ديددي

 .سينا كه نشناختش

 :شيوا گفت

 .آخه پشتش بهش بود . آره منم متوجه شدم كه نشناختش-

 :ناليدم

 .اما من كه شناختمش-

 :كه سونيا دستمو توي دست گرفت و گفت اشك داشت باز توي صورتم راه باز مي كرد

جوري رفتار كن كه مثل چي از . نذار حقارتت رو ببينه. يك كم قوي باش. بخدا اگه باز بخواي زر زر  راه بندازي خودت مي دوني-

 .خودتو جمع كن دختر. كرده ش پشيمون بشه

 : لبخند كجي زدم و گفتم. هحرفاي سونيا تلنگري بهم زد و باعث شد كه اشك راه نيمه اومده رو برگرد

 .سعيمو مي كنم. باشه-

 :سونيا متوجهم شد و گفت.با چشم دور و برمو گشتم تا بفهمم سينا كجا نشسته

 .نزديك در ورودي. سمت راست. اونور هستن-

شد كه نديده يكسالي مي . كمي جا افتاده تر به نظر مي اومد. تغيير چنداني نكرده بود. از دور نگاهش كردم. پيداشون كردم
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امشب بايد تا حد . نه نبايد با افكار مزخرف اجازه ي پيشروي مي دادم. درست از اون روزي كه آخرين عكس برام اومد. بودمش

به سونيا اشاره اي كردم و . مرگ خوش ميگذروندم تا سينا بفهمه كه من بدون اون هم هنوز زنده ام و دارم از زندگيم لذت مي برم

 :گفتم

 صيم؟بريم برق-

 !! مثل اينكه بچه مون دمپايي نپوشيده راه افتاده.نه بابا -

 مياي يا نه؟! كوفت -

 . اومدنو كه ميام ولي خسته شدم زود بر مي گردم-

 .بايد تا آخرش همپام باشي. من اينجا كسي رو نمي شناسم. بيخود مي كني-

پسر و دختر ها  به فاصله ي . وسط سالن شلوغ بود. سونيا توي بلوز شلوار مشكي لختي كه به تن داشت خيلي ملوس و ناز شده بود

 :سونيا گفت. نزديك بهم مي رقصيدن و خودشونو تكون مي دادن

طرف كه يك تماس غير  با اين هيكل گنده م بيام خودمو بي ناموس كنم كه چي بشه؟ توي اين شلوغي از هر. خاك بر سرم-

 .منو بي خيال شو دختر! اخالقي برقرار بشه، دنيا و آخرتم آباد ميشه كه

چيزي نگذشت كه .آروم آروم شروع كرديم به تكون دادم خودمون. به زور دستشو كشيدم و بردمش گوشه اي كه خلوت تر بود

 . س ناموس مي كرد و باعث خنده م مي شدسونيا هي توي گوشم نامو. به وسط جمع كشيده شديم و قاطي بقيه رفتيم

. ضربانش باال مي رفت. قلبم به شدت شروع به تپيدن كرد. از الي جمعيت چشمم به سينا افتاد كه داشت با دوستش حرف مي زد

م كرده دست و پامو گ.با تمام وجود مي خواستمش و دلم مي خواست كه برم پيشش . ياد نمي اومد كه كي و چرا از سينا بدم اومده

 :ازم پرسيد. كسي كه جلوم داشت مي رقصيد با تعجب نگاهم كرد. بودم 

 حالتون خوبه؟-

اما . حالم دگرگون شد. داشت بهم نگاه مي كرد. دوباره به سينا نگاه كردم. دنبال سونيا گشتم اما نديدمش.با سر جواب دادم آره

 :سونيا از پشت بهم زد و گفت . رو باهم نگاه مي كرد همه. نگاهش توي جمعيت سرگردون بود. نه به من نگاه نمي كرد

 . اينجا خيلي گرمه. بيا بريم اون ور. خسته نشدي؟ من دارم از حال ميرم-
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مطمئن نبودم كه با اولين . جرات نداشتم به اون طرف نگاه كنم. منو كشوند به سمتي كه سه چهار ميز بيشتر با سينا فاصله نداشتم

. داشت مي افتاد كه با زور و مكافات نگهش داشتم. توي افكارم غرق بودم كه سونيا سر خورد .نمي كنمنگاهش به سمتش پرواز 

 :داد زدم 

 ...لطفا يكي بياد.  يكي بياد كمك-

 :به من گفت. يك بازوي سونيا رو گرفته بود و تالش كرد كه اونو روي صندلي بنشونه. دستهاي سينا اولين چيزي بود كه ديدم

 . تنهايي نمي تونم. هم كمك كنيد  خانم شما-

. سينا دور شده بود. چند نفر دورمون جمع شده بودند. بازوي ديگه سونيا رو گرفتم و روي صندلي نشونديمش. الل شده بودم

 :سونيا رو صدا زدم و گفتم

 چت شد يك دفعه؟. جواب بده... سونيا... سونيا-

 :خانمي گفت 

 . ك كم گرمهسالن ي. البد گرما از حال برده ش-

 :يكي ديگه گفت

 .براش آب قندي چيزي بيارين. شايد فشارش افتاده-

 :گفت. سينا بود.دستي جلو اومد و ليوان آبي رو كه حبه هاي قند هنوز توش پيدا بود به دستم داد 

 . احتماال فشارشون افتاده. اينو بهش بدين-

چند دقيقه بعد كه . ه دهنش نزديك كردم و آب قند رو به خوردش دادمليوان رو ب. بعد از لحظاتي سونيا چشماشو باز كرد. و رفت

 .مشغول صحبت كردن بود. با چشم به جايي كه سينا نشسته بود نگاه كردم. حالش بهتر شد ، دور و برمون هم خلوت شد 

من هم خنديدم اما . خنديديمماجرا رو براش تعريف كرديم و . بعد از اينكه سونيا تونست سرپا بايسته با هم برگشتيم پيش شيوا

مي ديدم بر خالف تصورم كه فكر . تمام حواسم پيش سينا بود. خودم بهتر از هر كسي ديگه اي مي دونستم كه خنده هام ظاهريه

اما تلخي زخمي كه بهم زده بود . مي كردم فراموشش كردم نه تنها فراموشش نكردم كه براي داشتنش حريص تر هم شده بودم

 . دم نرفته بودهنوز از يا
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سونيا خودش رو به .عروس و داماد رو براي صرف شام به اتاق مخصوص بردند. شام سلف سرو مي شد. زمان صرف شام رسيد

دلم نيومد سربه سرش . دستور داد از انواع غذا توي ظرفش بريزم. موش مردگي زد و بهم گفت برم و براي جفتمون غذا بيارم

 :صدايي از كنارم گفت. اول بشقاب خودم رو كشيدم و كنار گذاشتم و بعد براي سونيا كشيدم. رفتمبلند شدم به سمت سلف . بذارم

 حال دوستتون بهتر شد؟-

 :خنديدم و گفتم. خانمي بود كه احيانا موقع از حال رفتن سونيا كنارمون بود و حاال كنجكاو شده بود

 !بشقابشو ببينين. اونقدر خوب شده كه دستور داده براش غذاي شاهانه ببرم-

صداي لرزان سينا توي گوشم . نمي دونم خانومه كي رفت. سينا روبروم اون ور ميز زل زده بود توي صورتم. خنده روي لبم ماسيد

 :پيچيد

 ؟؟....اين تويي...تينا-

 :دوباره گفت. جوابي ندادم. نمي تونستم چشم از چشمش بردارم

 ...تينا! نشناختمت!! خودتي؟ باورم نميشه-

اما پاهام به زمين . سرمو پايين انداختم و با عجله بشقاب رو پر كردم و سعي كردم كه حركت كنم. صداش به شدت مي لرزيد

 :سرش رو بهم نزديك كرد و با لحني پر محبت گفت. سينا از اون طرف ميز اومده بود كنارم ايستاده بود. چسبيده بود

 ...ومدچطور دلت ا... دلم برات خيلي تنگ شده تينا-

 :به تلخي گفتم. نذاشتم حرفش تموم بشه

 .اوني كه شما مي شناختين يكسال پيش مرد. اشتباهي گرفتين آقا-

 :گفت. دستش به طرف دستم اومد

 ..خواهش مي كنم. نبايد نا عادالنه قضاوت كني. بايد حرفامو بشنوي. تينا بايد توضيح بدم-

 ..بيام صبر كن منم.. مواظب باش زمين نخوري..! عسل -

شنيدن اسم عسل باعث شد تموم بالهايي كه توي اون مدت . صداي زني كه دختر كوچولوش رو صدا مي زد  منو به خودم آورد

 . با پرخاش دستش رو كنار زدم و ازش دور شدم. سرم اومده بود مثل يك بمب پرقدرت توي سرم بتركه و منو عصبي كنه
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سونيا بهم اشاره كرد كه . اما وقتي چشمم به بشقاب خالي افتاد خودم تعجب كردم نفهميدم چطوري محتويات بشقابم رو خوردم

اگه . با عجله بلند شدم و به سونيا گفتم من دارم ميرم آماده بشم. سينا داشت به سمت ما مي اومد. برگشتم. پشت سرمو نگاه كنم

 :رو پايين آورد و گفتسونيا سرش . وگرنه خودم تنهايي مي رم. تو هم مياي بعد از من بلند شو

 . منم ميام-

طفلي سونيا بدون . لباسهامو عوض كردم و منتظر سونيا شدم. با عجله از جهت ديگري از الي ميزها خودم رو به رخت كن رسوندم 

سرم رو انداختم پايين و بدون اينكه به كسي نگاه كنم به طرف دفتر سالن رفتم تا . اعتراض لباس عوض كرد و همراهم شد

 .به سونيا گفتم كه بعدا از شيوا عذرخواهي مي كنم. كمتر از چند دقيقه آژانس اومد و راه افتاديم. رخواست آژانس كنمد

47 

باز . شيوا به يك ماه عسل يك هفته اي رفت و برگشت تا زياد از درس و دانشگاه عقب نيفته. دو هفته از عروسي شيوا مي گذشت

سر . منتظر كوچكترين خبر يا اشاره اي در مورد سينا بودم. باره هواي عشق و عاشقي مي كرددلم دو. خوره به جونم افتاده بود

حرف رو با شيوا در مورد شوهرش و دوست هاي شوهرش باز مي كردم بلكه اسمي از سينا يا اون كسي كه اون شب مسعود 

هي تكه بارم مي كرد و منو مسخره مي . شده بودسونيا متوجه پريشونيم . اما دريغ از ذره اي اطالعات. صداش مي كردند بياره

اگه دوستش داري چرا صبر نكردي تا حرف هاشو بشنوي و  ": گاهي اوقات هم مي نشست و جدي باهام حرف مي زد كه. كرد

بفهمي كه دردش چي بوده كه با تو اين طوري كرده، اگه هم كه دوستش نداري چرا داري خودتو عذاب ميدي وبيخود و بي جهت 

 ". روزگارتو سياه مي كني

با تمام وجود مي خواستم اما چيزي . من سينا رو مي خواستم. حرفش بيراه نبود اما هنوز خاطرات تلخمو فراموش نكرده بودم

سعي مي كردم جمله اي رو كه اون . فراتر از توان و قدرت من بايد به كمكم مي اومد تا بتونه دوباره من و اونو به هم پيوند بده

كاش مي شد كه يك . چه گرم و صميمي مثل همون موقع ها بهم گفت كه دلش برام تنگ شده. كنار سلف بهم زد به ياد بيارمشب 

از يك طرف حس . بار ديگه اين جمله رو ازش بشنوم و اون وقت با كمال ميل بنشينم پاي حرفاش و منتظر توضيحاتش بشم

از ماجراي عكس ها و اعتراف سينا به واقعي بودن عكس ها ، دچارش شده خواستن سينا و از يك طرف احساس حقارتي كه بعد 

مي تونم . نمي تونستم تصميم بگيرم كه اين وري هستم يا اون وري. مغزم فلج شده بود. بودم داشت منو خرد و داغون مي كرد
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 . سينا رو ببخشم يا نه

اون كه هم . بود كه توي اين همه مدت چرا سراغي ازم نگرفت اصال برام سوال. شب ها دعا مي كردم كه سينا دوباره بياد سراغم

فكر كردم نكنه كه توي اين مدت با عسل خوش بوده و حاال عسل طردش كرده و سينا از سر .شماره مو داشت، هم آدرسم رو

اما نه از سينا . نومبا هر صداي زنگ تلفن آرزو مي كردم كه كاش سينا باشه تا فقط صداشو بش. تنهايي اون حرف ها رو بهم زده

 .خبري شد و نه افكار و خياالت مسموم دست از سرم برداشتند

يك هفته اي به شمال رفتم . اين ترم هم تموم شد و چشم كه باز كردم ديدم سومين سال دانشجوييم هم كم كم داره تموم ميشه

ي ها گذاشتم و رفتم تا زمستون ماليم شهر خودمو كنار برف شديد بهمن ماه رو براي تهران. تا ديداري تازه كنم و خانواده مو ببينم

 .مامان و بابا باشم

اين طور كه با شوهرش برنامه . درسش تموم شده بود و تصميم گرفته بود كه باردار بشه . دنيا با خبر حاملگيش منو غافلگير كرد

. از شادي دنيا خوشحال بودم. ا مشغول به كار مي شدريزي كرده بودند، بعد از به دنيا اومدن بچه، دنيا توي بيمارستان بابا اينه

ما به شوخي آقاي دكتر صداش مي كرديم كه باعث اعتراضش . داوود اما هنوز تا دكتر دارو ساز شدن دو سال ديگه فاصله داشت

 . مي شد

دعوت كرد تا به اصطالح يك  دو شب قبل از برگشتم به تهران  مامان ، دنيا و عمو اين ها رو. بليط برگشتم رو تهيه كرده بودم

سر شام طبق معمول هميشه تلويزيون براي خودش روشن بود و ما هر . مهموني خانوادگي به مناسبت  مادر شدن دنيا داشته باشيم

. عمو با سر به تلويزيون اشاره كرد . بلند عمو توجه همه رو جلب كرد "هيس  "صداي . كدوم مشغول حرف زدن با ديگري بوديم

گوينده ي خبر با ابراز تاسف خبر از سقوط هواپيمايي داد كه از تهران به مقصد شيراز . ساكت بشيم تا ببينيم اخبار چي ميگهيعني 

سقوط هواپيما خبري بود كه در اين چند سال .گويا هواپيما در نزديكي شيراز دچار كوران هوا ميشه و سقوط مي كنه. بلند شده بود

 . ور شنيده مي شدبه كرات از گوشه و كنار كش

از وسط نصف شده بود و قسمتي از اون . تلويزيون تصوير هواپيمايي رو نشون مي داد كه توي زمين پر برف به زمين افتاده بود 

از قسمتي كه . مردم محلي و تعدادي از امداد گرهاي هالل احمر دور و بر محل حادثه جمع شده بودند. توي آتيش مي سوخت

 .ه بود چند تا ازمسافرها رو كه هنوز زنده بودند بيرون مي آوردند و الي پتو مي پيچيدندهواپيما دو تكه شد
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از تصور اينكه روزي . دوربين خبر روي مسافرها زوم كرده بود و چهره ي نگران و ترسيده ي اون ها رو به ما نشون مي داد

ناگهان .  وي شرايطي بميرم كه با ترس و وحشت توام باشهاصال دوست نداشتم ت. همچين باليي به سر من هم بياد به خودم لرزيدم

تصوير قطع شد و . هواپيما به كل توي آتيش مي سوخت. انفجار بزرگي رخ داد وهركدوم از امدادگرها  به سويي فرار كردند

 . "اسامي مسافران متعاقبا در جرايد اعالم مي شود"آخرين چيزي كه شنيديم اين بود كه 

مشغول . بعد از ساعتي مهمون ها رفتند و من براي خوابيدن به اتاقم رفتم. راحتي همه در مورد اين حادثه تموم شدشام با ابراز نا

. اسم نازگل رو روي صفحه ديدم با نگاه به صفحه ي روشن گوشي ،. آماده كردن پتو و بالشم بودم كه زنگ گوشيم به صدا در اومد

شايد خودش از نازگل  تمال دادم كه سينا داره از گوشي نازگل بهم زنگ مي زنه،اح. براي يك لحظه هزار فكر از سرم گذشت

 .... خواسته كه با من تماس بگيره و ازم منت كشي كنه، شايد مي خواد بعد از برقراري تماس گوشي رو از نازگل بگيره و بگه

. دوباره صداي گوشي در اومد. عنت فرستادمبه خودم و افكار مسخره م ل. گوشي رو همين طور نگاه مي كردم كه زنگش قطع شد

به .  صداي گريه ي ناز گل تا ته مغزم رسوخ كرد. اين بار درنگ نكردم و بالفاصله جواب دادم تا سيناي احتمالي رو از دست ندم

مد جلوي چهره ي سوري خانم او. فكر كردم شايد براي كسي اتفاقي افتاده. ترسيدم. اسم صداش كردم، اما فقط گريه مي كرد

 :صداي خفه و ضعيفي اومد. دوباره صداش كردم. چشمم

 ....تيناااااا... تينا جون-

 :گفتم.اونقدر مظلومانه و كشدار اسممو صدا كرد كه صداي من هم به بغض نشست

 چي شدم عزيزم؟ چرا گريه مي كني؟. جانم نازگل جون-

نمي خواستم با . درست بشنوم چند بار اسم سينا رو شنيدمالي هق هق بدي كه نمي گذاشت صداش رو . گريه نازگل شدت گرفت

 :سوالم رو تكرار كردم .اما نازگل دوباره اسم سينا رو آورد.سوال در مورد سينا خودم رو خوار و خفيف كنم

 .تورو خدا حرف بزن. چي شده نازگلي؟ چرا داري گريه مي كني؟ قلبم داره مياد توي دهنم-

 :نازگل با هق هق ناليد

عمو . االن اسمش رو از هواپيمايي گرفتيم. عمو سينا توي هواپيمايي بود كه توي راه شيراز سقوط كرده. نا جون بدبخت شديمتي-

 ...مرده... سينا مرده تينا
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به گوشي نگاه كردم و به صداي خفيف گريه اي كه از . مغزم قادر نبود چيزي رو كه شنيده حالجي كنه. براي يك لحظه فلج شدم

ناز گل چي گفت؟ گفت سينا توي هواپيما بوده و مرده؟؟ سينا؟؟ سينا مرده؟؟ چطوري؟ مگه . توي بلند گوش مي اومد گوش دادم

نازگل زنگ بزنه و بهم بگه دلش برام تنگ شده؟ مگه قرار نبود اول نازگل حرف بزنه بعد  ميشه؟؟ مگه سينا قرار نبود از گوشي

سينا گوشي رو ازش بگيره و منو غافلگير كنه و ازم منت كشي كنه؟ مگه قرار نبود سينا با مادرش حرف بزنه تا به اين وضع خاتمه 

ش براي من تنگ شده؟ مگه دل من براش تنگ نشده بود؟مگه بده تا ديگه دور ازهم نمونيم و به هم محرم بشيم؟ مگه نگفت دل

 ...مگه.. نمي خواست برام توضيح بده؟ مگه

مامانو ديدم كه منو توي بغلش گرفته و . نمي دونم كي صداي افكارم بلند شده بود و داشتم با داد و فرياد افكارم رو داد مي زدم

 : با صداي بلند گفتم. ي مي پرسهبابا رو ديدم كه داره ازم چيز. داره نوازشم مي كنه

ميگه ديگه من نبايد منتظر كسي باشم كه ... ميگه من ديگه سينا ندارم. ميگه هواپيما سقوط كرده! مامان نازگل ميگه سينا مرده-

د كه سينا هم اگه تا حاال زنده بودم براي اين بو... مامان حاال من چيكار كنم؟ مامان من بدون سينا مي ميرم.... بياد منتمو بكشه

 ....مامان... اگه مره باشه من به اميد برگشتن كي زنده بمونم.بود

احساس . صدام ضعيف تر و ضعيف تر مي شد. آمپول رو توي بازوم فرو كرد و گفت آروم باشم. سوزش بازوم منو متوجه بابا كرد

كردم و داد مي زدم اما انگار ديگه كسي صدام رو  گريه مي. مي كردم دارم از ته يك چاه فرياد مي زنم اما كسي صدامو نمي شنوه

 . فرياد مي زدم و سينا رو صدا مي كردم ولي مامان و بابا كر شده بودند و اهميتي به فريادهام نمي دادند. نمي شنيد

ز چند لحظه بعد ا. ديدم كه به سمت تلفن رفت. با چشماي بي حالم حركات مامانو دنبال مي كردم.مامان منو روي تخت دراز كرد

 :حرف زدن با تلفن ، با گريه تلفن رو قطع كرد و به بابا گفت

مي گفت آقا سينا توي همون هواپيمايي بوده كه سر شب خبرسقوطش رو . سيما گوشي رو جواب داد. راست مي گفت بچه م-

 . انگار تاييد شده كه جزو كشته هاست. شنيديم

 :به من نگاه كرد و با تاسف به بابا گفت

مي دونستم كه بچه م ضربه عشقو . ديدي گفتم كه بيقراري و حال خراب پارسال تينا زير سر عشق و عاشقيه! دي گفتم جمال دي-

 .خورده اما فكر نمي كردم كه سيناي نادري اون طرف قضيه باشه
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 :بابا مامانو از اتاق برد بيرون و گفت.گريه مامان باعث شد گريه من بيشتر بشه. و گريه كرد

 .نديدي به چه روزي افتاده بود؟بيا بريم بيرون. ر يك كم بخوابهبذا-

. ديگه چي داشتم كه از بقيه پنهان كنم؟ عشقم به سينا رو به تمام وجود فرياد زده بودم و مامان و بابا رو متوجه رازم كرده بودم

اگه سينا رو داشتي و مثل من از  "ادم كه بهم گفتياد سونيا افت. ديگه نه مال من كه مال هيچ كس نبود. سينايي كه ديگه نبود.. سينا

 .براي هميشه از دست دادم حاال كجا بود كه ببينه من سينا رو بدون اينكه داشته باشم، "دستش مي دادي چه حالي داشتي

توي اتاقم و هنوز از گيجي در نيومده بودم كه مامان اومد . صبح كه با كرختي چشمام رو باز كردم، درد پلك هام  متعجبم كرد

 :گفت

 بهتري مامان؟-

 :مامان چشم هاش پر از اشك شد و گفت و گفت.نميدونم: سرمو تكون دادم كه 

باالخره نون و نمكشونو . درست نيست توي اين موقعيت سيما اينها رو تنها بذاريم. بايد بريم تهران. پاشو زودتر مامان جون-

 .توقع دارن. خورديم

حرفهاي مامان در مورد مردن سينا ... سينا!! آخ.رو نفهميده بودم كه چيزي مثل صاعقه از ذهنم گذشتهنوز مفهوم حرفهاي مامان 

 ...سيناي عزيز من... سيناي من. بود

. مامان منو بغل كرد و سرمو بوسيد. با صداي بلند و هق هق وحشتناكي گريه مي كردم و سينا رو صدا مي زدم. گريه امانم نمي داد

 :الي هق هق هام شنيدم كه گفت. اي من گريه مي كرد و با گريه دلداريم مي داداون هم پا به پ

چرا زودتر بهم نگفتي كه بين و تو و اون خدا بيامرز چيزي هست تا به اين جاها نكشه؟ عزيز دلم چي كردي با .. مامان جون-

 خودت توي اين مدت؟ 

 . رو صدا مي زدمفقط گريه مي كردم و اسم سينا . جوابي براي مامان نداشتم

. سكوت بدي توي ماشين حكمفرما بود. وسايلمو برداشتم و همراه مامان و بابا به سمت تهران حركت كرديم آروم تر كه شدم،

بابا . تموم طول راه رو گريه كردم. روي صندلي پشت  دراز كشيده بودم و آهسته و بي صدا گريه مي كردم تا كسي متوجه نشه

 :آهسته با بابا حرف مي زد. مامان فكر مي كرد در اثر داروي آرام بخش خوابيدم . ي كردبدون توقف رانندگي م
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اگه زودتر ميدونستم كه به هم عالقه دارند همين طوري بيكار نمي . خيلي ازش خوشم مي اومد. بچه خوبي بود. خدا بيامرزدش-

قدر تغيير مي كرد و خدا به جوونيشون رحم مي كرد و شايد هم قضا و . نشستم و دست روي دست نميگذاشتم تا بچه م اذيت بشه

 آدم از فرداي خودش چه خبر داره؟ .اين اتفاق نمي افتاد

 

خدا بيامرزه؟ كي رو؟ سيناي منو؟ سيناي نازنين منو؟ مگه به همين راحتي بود كه سينا بميره و بهش خدابيامرزي بگيم؟ من اين 

همون سينايي كه راحت و ساده بهم مي گفت دلش برام تنگ . سيناي خودمو مي خواممن . من سينامو مي خوام.. چيزا حاليم نيست

 . شده

 :سرم رو بلند كرد و وحشت زده گفت. بابا نگه داشت و مامان اومد پشت سراغم. هق هق بلندم بابا و مامانو متوجه من كرد

كردي كه خودتو به اين روز انداختي؟ مگه تو چقدر گريه . چي كار كردي با خودت تينا؟ چشمات باز نميشن از بس پف كردن-

 خواب نبودي؟

مامان هول  شده بود و به شدت . ظرف آب رو آورد و صورتم رو شست. بابا منو از توي ماشين بيرون آورد و روي زمين نشوند

نفهميدم كي خوابم . دوباره بهم آمپول زد و منو روي صندلي پشت گذاشت. بابا به طرفش رفت و چيزي بهش گفت. گريه مي كرد

 .برد

گريه م گرفته بود اما چيزي از . دوباره يادم افتاد كه چه اتفاقي افتاده. چشمهامو كه باز كردم خيابوناي شلوغ تهران رو ديدم

بعد از ساعتي درگيري توي . آب بدنم اونقدر كم شده ود كه ديگه اشكي براي ريختن باقي نمونده بود. چشمام پايين نمي ريخت

مامان بهم سفارش مي كرد كه جلوي . خودم بابا رو راهنمايي كرده كه از كدوم مسير بره. ك ، به منزل سوري خانم رسيديمترافي

سرمو به نشونه ي تاييد . گفت الزم نيست كه كل عالم از راز دلم با خبر بشن. مردم خوددار باشم و بيش از حد گريه زاري نكنم

 .تكون دادم
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وارد كه شديم جمعيت . در آپارتمان سوري خانم باز بود. اومديم، صداي قرآن توي طبق هشتم پيچيده بود ازآسانسور كه بيرون

 . سياه پوش رو  ديدم كه ايستاده و نشسته خونه رو پر كرده بودند



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٢

بعد از اون، .اولين چهره ي آشنايي كه ديدم فرناز خانم ، مامان نازگل بود كه سيني به دست مشغول چاي دادن به مهمون هابود

با . فرناز به طرفمون اومد و احوالپرسي كرد. سيما رو ديدم  كه كنار سوري خانم روي مبل هال نشسته بودند و گريه مي كردند

 :سيما با ديدنم جيغ كشيد و اسممو صدا زد. فتيممامان پيش سوري خانم و سيما ر

مي بيني داداش گلم چطور از دستمون . مي بيني بي سينا شديم. مي بيني چه باليي به سرمون اومده. اومدي عزيزم.. اومدي... تينا-

كي سوگلمو بفرستم پارك ؟ من بدون سينا چيكار كنم؟ ديگه سوگلم به عشق كي بياد خونه ي مامانم؟ ديگه به اميد ... تينا... رفت

 جواب بچه مو چي بدم كه هي سراغ سينا رو از من مي گيره؟

سوري خانم منو بين خودش و سيما نشوند و منو توي . گريه هاي بي امان و ناله هاي سوزناك سيما دوباره اشكم رو سرازير كرد

 :منو با خودش به اينور و اونور تكون مي داد و حرف مي زد. بغل گرفت

ومدي دختر قشنگم؟ اومدي بهم سر سالمتي بدي؟ اومدي ببيني بجاي سفره ي عقد براي سينام حجله ي عزا پهن كردم؟ اومدي ا-

 . بهم بگي چطوري دلمو آروم كنم كه حتي جنازه ي بچه م هم به دستم نمي رسه و بايد به خيالش دل خوش باشم

. ا اون حال بدش اشكامو پاك كرد و صورتمو توي دستش گرفتسوري خانم ب. توي بغل سوري خانم به شدت گريه مي كردم

 :سرمو به خودش نزديك كرد و توي گوشم شروع كرد

 ...گريه نكن عزيز دل سينا... گريه نكن عزيز دل سينا! گريه نكن ماه من-

 ..!!آخ سينا.. سينا. حرفاش داشت ديوونه م مي كرد

 :سوري خانم ادامه داد

خودش با ما . ما رو فرستاد خواستگاريت  تا تو رو براي هميشه مال خودش كنه. مش دنبال تو بودبچه م سه سال بود كه چش-

گفت اول ما بياييم رضايت . گفت يه كاري كردم كه تا وقتي كه تينا دلش باهام صاف نشه نمي تونم توي چشماش نگاه كنم. نيومد

چه كردي با !! مادر!.. آخ.. آرزو به دل از دنيا رفت پسرم.. تينا جانآرزوت توي دل بچه م موند . تو رو بگيريم تا بعد خودش بياد

 !!دلم مادر

بوي تن سينا هنوز توي بالش و مالفه ي . وقتي به هوش اومدم خودمو توي تخت سينا ديدم. توي بغل سوري خانم از حال رفتم

اسم سينا رو صدا كردم و باهاش . م فشار دادمبالش رو توي بغل گرفتم و به خود. شايد هم من اينطوري مي خواستم. تختش بود
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 :حرف مي زم

كجايي؟ چرا باهم حرف نمي زني؟ چرا نمياي دزدكي دستمو بگيري و بگي دلت برام يك ذره شده؟ چرا .. سيناي عزيزم.. سينايي-

هم كه كرده باشي منو نمي بيني؟دلت منو نمي خواد؟ هركاري .. روي تختت.. ديگه محلم نميذاري؟ ببين اومدم توي اتاقت

مثل چي پشيمونم كه اون شب توي . سينا جون تو رو خدا بهم بي محلي نكن. تو رو خدا بيا پيشم و باهام حرف بزن. بخشيدمت

من .. بيا سينا.. تو رو خدا فقط بيا.. حاال بيا و هر چي كه دلت مي خواد بگو.. حاال. سالن عروسي بهت اجازه ندادم كه حرف بزني

سينا .. مگه مردن به همين راحتيه؟ مگه مي توني بدون اينكه دل منو به دست بياري بميري؟ سينا..كه تو مرده باشي باورم نميشه

 .يا بيا يا منم با خودت ببر.  من بي تو چيكار كنم؟ من بدون تو مي ميرم

 . ديم و زار زديمهمديگه رو بغل كر. متوجه نازگل شدم كه منو توي بغل گرفته و داره پا به پام گريه مي كنه

 چرا سينا رفت؟ چرا رفت؟ چرا منو با خودش نبرد؟ .. نازگلي-

حرفي نمي زد ولي آغوش . بينمون نشست و هردومون رو بغل كرد. مامان وارد اتاق شد . نازگل گريه مي كرد و جواب نمي داد

 . محكمش برام بهترين پناهگاه بود

شام توي فضاي غمبار و كسالت . مامان تصميم گرفت كه ما هم بمونيم. ا موندندشب كه شد كم كم مردم رفتند و فقط خودموني ه

چشم هاش دو كاسه ي خون . نويد رو روبروي خودم اون طرف سفره ديدم. مردها هم اومده بودند. آوري نصفه و نيمه صرف شد

من هم . با صداي بلند زد زير گريه تا چشمش توي چشم من افتاد بغضش تركيد و.شده بود و مدام آب بينيش رو باال مي كشيد

 ...تقريبا همه به گريه افتادند و خونه دوباره پر شد از صداي هق هق. نتونستم جلوي خودمو بگيرم و به شدت گريه كردم

توي فرصتي كه آرامش به جمع برگشت ، آقا بابك براي بابا تعريف كرد كه هواپيمايي ليست مسافراي پرواز رو به همراه ليست 

اسم سينا توي ليست هفت نفريه كه جسدشون توي آتيش سوخته و به هيچ وجه . ات يافته ها و اسامي كشته شده ها اعالم كردهنج

قابل شناسايي نيستند و قرار شده كه سوخته ها رو بعد از طي مراحل قانوني در اولين فرصت با آزمايش دي ان اي ، تعيين هويت 

مخصوصا سوري خانم خيلي . ل شناسايي  نيست بيشتر باعث ناراحتي و عذاب خانواده شده بوداين مسئله كه جسد سينا قاب. كنند

تا مشخص نشدن تكليف اجساد سوخته و اعالم رسمي فوت،اجساد تحويل نمي شد و خانواده هاي . بابت اين قضيه بي تابي مي كرد

 . برگزار كنند... سم ختم و سوم و هفتم و متوفيان، عليرغم اينكه از فوت عزيزشون آگاه بودند، نمي تونستند مرا
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به من گفتند به محض مشخص شدن هويت اجساد، فورا خودشونو براي . مامان و بابا سه روز تهران موندند و برگشتند شمال

اما به خواهش سوري خانم هر روز چند ساعت خونه شون مي رفتم .من هم برگشتم خوابگاه. مراسم خاكسپاري مي رسونند تهران

با اينكه حال خودم به شدت خراب بود اما دلم نمي اومد كه خواسته شو نديده . تا بقول خودش يا ديدن من كمي آرامش بگيره

 .بگيرم

سونيا كه انگار دوباره خاطره ي از دست دادن سعيد براش تكرار شده بود، افسرده شده بود . بچه ها سعي مي كردند دلداريم بدن

بارها و بارها توي آغوش هم روي نيمكتهاي سرد و برفي دانشگاه . ي و خنده بهم روحيه نمي دادو ديگه مثل هميشه با شوخ

عكس بزرگي از سينا رو روي بورد نصب كرده بودند و خبر كشته شدنش رو به دانشجويان و اساتيد و . نشستيم و گريه كرديم

 . ينا مي ايستادم و دل سير نگاهش مي كردمروزي چند بار جلوي عكس س. جامعه ي علم و فرهنگ تسليت گفته بودند

پزشك قانوني يك جسم سوخته ي مچاله شده رو به عنوان سينا تحويل خانواده ش داد و . دو هفته از اون ماجراي شوم گذشت

 از روي مشخصات قد و نوع استخوان بندي كه از. اعالم كرد كه اجساد به دليل شدت سوختگي قابل شناسايي و تفكيك نيستند

خانواده هاي متوفيان گرفته بودند هر كدوم از اجساد رو تحويل خانواده اي دادند تا مراسم خاكسپاري و عزاداريشون رو برگزار 

احتمال اشتباه و جابه جايي رو هم بعيد ندونستند و گفتند كه ممكنه يك جسد بجاي كس ديگري به خانواده تحويل شده . كنند

به پيشنهاد يكي از آشناهاشون از هواپيمايي و پزشك قانوني شكايت . خانواده رو واقعا بهم ريختاين مسئله آرامش رواني . باشه

قسمتي از بافت هاي سوخته  ، براي احراز هويت به خارج فرستاده شد اما جواب . فايده اي نداشت. كردند اما جوابي پيدا نكردند

 . انع تعيين هويت مي شدهمون بود، شدت سوختگي باعث تخريب دي ان اي شده بود و م

از اونجايي كه جسد سوخته رو به هيچ كس نشون ندادند، هيچ كس هم چيزي براي . خاكسپاري در ترديد و شك برگزار شد

براي همين، من با تصور واهي زنده بودن سينا، تونستم توي خاكسپاري شركت .تعريف كردن و حرف زدن در موردش نداشت

. م اميد مي دادم كه كسي كه توي خاك گذاشتن سينا نيست و سينا االن زنده است و يه جاي ديگه استبه خود. كنم و سرپا بايستم

شب كه مامان و بابا به خونه برگشته بودند ، تنهايي رو با تموم وجودم حس . اما اين تصورات فقط تا شب تونست منو راضي كنه

ازش . كنارم ايستاده بود و دستم رو توي دستش گرفته بود. عروسي بوديمتوي تاالر . توي اتاق سينا بودم كه خوابشو ديدم. كردم 

 : به روم خنديد و گفت. نارحت نبودم
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 ديدي با پاي خودت اومدي سراغم كه آشتي كني؟ -

 :نگران نگاهم كرد و گفت. خنديدم و دستم رو كشيدم. دستم رو باال آورد و بوسيد 

بايد . بذار سير نگاهت كنم. ديگه نمي تونم. يكسال دوريت رو تحمل كردم. ن دريغ نكنخودتو از م. من زياد فرصت ندارم.. تينا-

 . زود برگردم

اشك به چشم . خودم رو توي تخت سينا ديدم و يادم افتاد كه امروز خاكسپاري سينا بود. داشت حرف مي زد كه از خواب پريدم

تا روشني صبح گريه كردم و با صدايي كه توي بالش . نش فريب بدمهام هجوم آورد و ديگه نمي تونستم خودمو با خيال زنده بود

 . سينا خفه ش كرده بودم هق هق كردم
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سر كالس چيزي از حرف هاي . بهم گفت بعداز كالس جايي نرم تا چيزي رو بهم بده. توي محوطه ي دانشگاه فاطمه رو ديدم

نمي تونستم . اما دل به درس ندادم تا ببينم اصل موضوع چيه.گفت يك چيزهايي در مورد مشاوره و راهنمايي مي.استاد نفهميدم

 .كالس ها رو براي اين مي اومددم كه غيبت هاي مكررم باعث مشروط شدنم نشه. حواسمو متمركز كنم

. بعد از تمام شدن وقت كالس بيرون از دانشكده توي محوطه ي برفي دانشگاه منتظر فاطمه شدم كه كالس ديگه اي داشت

فاطمه .با وجود سردي هوا، روي يكي از نيمكتها نشستيم. منو بغل كرد و بوسيد. با لبخند معصومانه اي به طرفم مي اومد. مشديد

 :گفت. بسته اي رو از كيفش بيرون آورد و داد دستم

من تحويل گرفتم و  تو كه بيشتر شبها خونه ي آقاي نادري خدا بيامرز بودي،. اين بسته چند روزه كه به آدرس خوابگاه رسيده-

 ...فقط يه چيزي.منتظر شدم ببينمت كه بهت بدم

 :لب هاشو با زبون تر كرد و ادامه داد.مكث كوتاهي كرد

ديگه عقلم به . پيش خودم گفتم شايد چيز مهمي باشه. نمي دونم درسته كه اينو االن بهت بدم يا نه. بسته از طرف عسل زمانيه-

 ..بگيرش. جايي نرسيد

عسل حاال ديگه چه حساسيتي رو در من مي تونست برانگيخته كنه؟حاال كه سينا نبود، . بدون حس خاصي بسته رو ازش گرفتم

 :فاطمه گفت. عسل چه اهميتي برام داشت؟ بسته رو توي كيفم انداختم و چيزي نگفتم
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 بازش نمي كني؟-

 ...نميدونم-

 .شايد مهم باشه. الاقل ببين چيه-

يك . فاطمه بي درنگ كاغذ دور بسته رو باز كرد. كيف درآوردم و به دست فاطمه دادم و گفتم خودش بازش كنه بسته رو از توي

 :فاطمه گفت. به كتاب نگاه كردم. كتاب از توي بسته نمايان شد

 .بگير ببينش-

كتاب رو . عنوان ويراستار ادبي پايين اسم كتاب، اسم عسل زماني به عنوان مترجم درج شده بود و در زير اون اسم سينا نادري به

نمي دونستم . متوجه شدم بايد همون كار ترجمه اي باشه كه عسل و سينا رو بهم ربط مي داد و باعث اتفاقات بعدي شد.ورق زدم

 :فاطمه چيزي رو به سمتم دراز كرد و گفت. كه چاپ شده و به بازار اومده

 .انگار نامه است. اين هم توي بسته بود بيا،-

 . مخاطبش خودم بودم. نامه رو باز كردم. از فاطمه گرفتمشون.برگ كاغذ بود كه توي هم تا شده بود چند

 ...سالم تينا"

عين . اما حتي اگه اينكارم بكني ، خيالي نيست. مي دونم اونقدر از من بدت مياد كه شايد حتي حاضر نشي اين برگه ها رو بخوني

البته اونجا عالوه بر اين .وقت كه تونستي حرف هاي منو تحمل كني بري اون ها رو بخونيهمين نامه رو برات ايميل كردم تا هر 

 .نامه چيزهاي ديگه اي هم برات گذاشتم

نمي گم از شنيدن اين . با اينكه اصال به من ربطي نداره اما از شنيدن خبر مرگ سينا نادري خيلي متاسفم. مي رم سر اصل مطلب

باالخره يك مدت باهاش سر و كار داشتم و كمك ها و اعتبارش باعث شد كه يك كتاب چاپ كنم  خبر شب ها خواب ندارم، اما

 ...بذار همه چي رو از اول برات مي گم. صبر داشته باش. عجله نكن. پس تا حدي حق دارم كه براش ناراحت باشم و تاسف بخورم ،

يادت مياد؟ همون شبي . ن دختره ي دهاتي رفته بودين توي سالناولين باري كه پرت به پر من گير كرد ، همون شبي بود كه با او

اگه يك كم مهربون تر بودين و منو عصباني نمي كردين من هم كاري به كارت . كه دوستت منو سكه ي يك پول كرد و بهم پريد

بودمش كه يه پسر جنوبي  ديده.بارها ديده بودمش كه عين چي از سايه ش هم مي ترسه. اون دختره كه ذليل خدايي بود. نداشتم
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تو يي كه بهم محل نميدادي و مثل يك آشغال بي ارزش باهام رفتار ي ... اما تو. هرچند وقت يكبار مياد حالشو مي گيره و ميره

اون شب من سنگ مفت انداختم كه ببينم گنجشك . جوري از كنارم رد مي شدي كه انگار اصال منو آدم حساب نمي كردي.كردي

هنوزخيلي بهم برنخورده . ا نه اما دوستت منو تحقير كرد و خودت هم با بي محلي هات همين كار رو باهام كرديمفتي هستي ي

. اما وقتي تو رو با يكي از استاداي دانشگاه ديدم كه چه جوري با هم خوش و خرم مي آييد و ميريد ديگه نتونستم تحملت كنم. بود

از اول هم فقط مي خواستم تو رو دو به شك كنم و اوقاتت رو . ز تو و اون استاد جونتبه خودم گفتم عسل نيستم اگه نزنم توي پو

به يكي از بچه ها . عكس ها كار خودم بود. اما تو راحت خودتو كنار كشيدي و من بيشتر وسوسه شدم كه تو رو آزار بدم.تلخ كنم

يكبار كه لب تاپت و با خودت نبرده .ا رو برات مي فرستادميي كه به حرفم بود گفته بودم از من و سينا عكس بگيره و خودم اون ه

اگه تو يكبار، فقط يكبار به سينا در مورد عكس ها مي گفتي  و اون هم . بودي از لب تاپت كانكت شدم و ايميلت رو به دست آوردم

نا و سينا رو به تو مي بخشيدم و زودتر از اين ها از من توضيح مي خواست، مطمئن باش كه دست از كارم مي كشيدم و تو رو به سي

 . اما تو با قهرهاي بيجا و دوستات با جاسوسي توي كارهاي من باعث شدن كه من بازم ادامه بدم. مي رفتم پي كارم

يادت هست؟ بعد از اون ماجرا منو از خوابگاه . عمدا روز دفاع سينا نادري، براش از ناشر وقت مالقات گرفتم تا از تو دورش كنم

مطمئن بودم كه تو و . بهم اخطار دادند كه به دليل رفت و آمد هاي مشكوك ديگه حق ندارم پامو اونجا بذارم. ن كردنبيرو

به بهانه ي قرار مالقات با ناشر، سينا رو كشوندم . براي همين آخرين حربه رو به كار بردم. دوستاي احمقت اين چاله و برام كندين

. ف ساختگي با موتور يكي از دوست هام ، خودمو توي بغل سينا انداختم و بهش آويزون شدمبا يك تصاد. توي يك خيابون شلوغ

بالفاصله منو از خودش دور كرد اما همون زمان كوتاه هم كافي بود كه عكس هايي كه الزم . بيچاره سينا نمي دونست چيكار كنه

دل من . مياد كه ديگه حاضر نمي شي به روي سينا نگاه كنيمي دونستم با ديدن اين عكس ها چنان باليي سرت . داشتم گرفته بشه

 . هم خنك مي شد

اگه يك كم صبر داشتي و به سينا فرصت مي دادي بهت مي گفت . تلفن شب آخر هم فيلم بود كه خوب تونست تو رو بهم بريزه

كار من ديگه باهاش . باكي نبود .كه بعد از آخرين عكسي كه برات فرستادم اومدسراغم و خواهر مادرم رو جلوي چشمام آورد

 .تموم شده بود

نيومدم كه ازت بخوام منو . كاري به اين ندارم كه حرفامو باور مي كني يا نه، حاال كه سينا مرده دلم نيومد كه از واقعيت باخبر نشي
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تي باهام همكالم هم نمي فقط اينو بدون كه سينا نادري بيشتر از حدي كه الزم بود ح. بخششت رو براي خودت نگه دار. ببخشي

اما ! همه تون برين به جهنم! به درك.اون هم يه عوضي مثل خودتون بود كه حتي يكبار هم از خوشگلي و طنازي من حرف نزد. شد

 . براي همين خواستم بيخود گناه نكرده به گردنش نيفته. بهرحال كمكي كه بهم كرد برام مهم بود

با يكي دارم ميرم اون ورها تا ببينم عاقبتم چي . تي به دستت مي رسه كه من ديگه ايران نيستماين نامه وق. بيخود دنبال من نگرد

 ". اگه خواستي ببينشون. همه ي عكسهايي رو كه گرفته بوديم برات ايميل كردم. ميشه

نمي . فگي مي كردماحساس خ. نبض تندي توي سرم مي زد. سرم به شدت درد مي كرد. نامه ي بي تاريخ و بي نام عسل تموم شد

نمي . ليوان آب قند رو به طرفم دراز كرد و سعي كرد بهم بخورونه. نفهميدم فاطمه كي از كنارم بلند شده بود. تونستم نفس بكشم

بغضم رو با صداي خيلي بلندي بيرون . ناگهان چيزي درونم شكست. فاطمه شونه هامو گرفت و با دستش ماليد. تونستم بخورم

فاطمه منو بلند . بلند گريه مي كردم كه بالفاصله چند نفر دورمون جمع شدند و مدام سوال مي پرسيدند كه چي شده اونقدر. ريختم

 .دست و صورتمو شست و اومديم بيرون. كرد و به طرف دستشويي برد

اده بودم كه يك چطور اجازه د. به حماقت و سادگي خودم فكر مي كردم كه چه ابلهانه بازيچه دست يك آدم پليد شده بودم

موجود خبيث با زندگي من و سينا بازي كنه؟ اگه يك كم فقط يك كم بيشتر حواسم رو جمع مي كردم و حداقل از همون اول قضيه 

اون وقت ديگه بين من و سينا جدايي نمي افتاد و سينا نمي . رو با سينا در ميون مي گذاشتم هيچ كدوم از اين وقايع اتفاق نمي افتاد

با حماقت و نادوني خودم باعث مرگ !! خدايا من چقدر بيچاره ام. هرگز دچار حادثه سقوط و مرگ نمي شد.. از و هرگزرفت شير

چطور به مادرش بگم كه پسرشو بخاطر بالهت من از دست داده؟ اصال چطور خودمو مي بخشيدم كه به همين . سينا شده بودم

 گذاشتم؟ راحتي قيد عالقه و عشقم رو زدم و سينا رو كنار

عذاب . روزهاي زيادي با اين درد سر كردم كه مي تونستم سينا رو براي خودم نگه دارم اما با ندونم كاري از دست داده بودمش

سونيا و فاطمه بهم دلداري مي دادند و مي گفتند كه قسمت سينا هميني . وجدان گريبانگيرم شده بود و نمي تونستم كاري بكنم

مي گفتند كه هر كس ديگه اي هم به جاي من بود همين عكس . فتاده و من هيچ دخالتي توي مرگش نداشتمبوده كه براش اتفاق ا

حرف هاشون ...العمل و نشون مي داد و عسل اونقدر حرفه اي و ماهرانه عمل كرده بوده كه كسي نمي تونسته بهش شك كنه

 .با خودم درگير بودم و حال و  روز خوشي نداشتمتا مدت ها . اگرچه منطقي به نظر مي اومد اما منو قانع نمي كرد
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حاال كه راز عشق من و سينا براي همه فاش شده بود بدون واهمه از چيزي بيشتر روز هامو توي خونه ي سوري خانم سپري مي 

ون و همونجا ساكن سوري خانم و سيما پيشنهاد دادند كه از خوابگاه بيام بير. كردم و توي اتاق سينا با خاطراتش  سر مي كردم

 . از مامان كه پرسيدم قبول نكرد اما گفت كه تا يك مدت پيش سوري خانم بمونم تا روحيه ش بهتر بشه. بشم

حاال . وقت هايي كه كنارش بودم، برام از خاطرات بچگي سينا تعريف مي كرد و كارها و رفتارهاشو دونه دونه برام توضيح مي داد

نمي تونست حرفش رو علني بزنه و هميشه اين مادرش بوده كه به جاش . كمرو و كم حرف بودمي دونستم كه سينا از بچگي 

مي گفت هر وقت سينا با برادر و . سوري خانم دليل اين حالت سينا رو از دست دادن پدر در سن كم مي دونست. حرف مي زده

اع  كنه و اگه مادرش به دادش نمي رسيد سكوت خواهرش دعواش مي شد با اينكه حق با خودش بود اما نمي تونست از خودش دف

 .مي كرد و چيزي نمي گفت

دليلي اينكه ديگه سراغم نيومد و . حاال مي تونستم دليل سكوت سينا رو بعد از ديدن عكس خودش و عسل توي لب تاپم بفهمم

ماجرا خبر داشت و پا در ميوني مي كاش اينجا هم مادرش از . نخواست كه ازم دلجويي كنه تا سوءتفاهم پيش اومده رو رفع كنه

 . اما حاال ديگه اين كاش ها و افسوس ها فايده اي نداشت . كرد و همه چيز رو درست مي كرد

مي خواستم . تصميم گرفتم براي رها شدن از فكر و خيال تعداد واحهاي ترم بعدم رو بيشتر كنم تا سرم به درس خوندن گرم بشه 

 .تهران بي سينا ديگه چيزي براي من نداشت. ديگه نمي تونستم تهران رو تحمل كنم. رگردم شمالزودتر درسم رو تموم كنم و ب

*** 

مامان چندين بار بهش زنگ زد تا باالخره . سوري خانم رو به زور راضي كردم تاتعطيالت عيد، چند روزي همراهم به شمال بياد

اما .نزديك دو ماه از رفتن سينا مي گذشت. ي تغيير روحيه ش خوبهسيما و آقا سعيد هم استقبال كردند و گفتند برا. راضي شد

انگار . يه جورهايي بهم آرامش مي داد. شب ها كنار سوري خانم مي خوابيدم. داغ بزرگي روي سينه م بود. هنوز همه چيز تازه بود

و به خونه ماماني و عمو اين ها سوري خانم ر. جالب رود كه اون هم همين رو به من مي گفت.بوي سينا رو ازش حس مي كردم

عيدمدن كه عيد نبود اما رفت و آمد ها باعث مي شد كه خسته بشيم و شب راحت تر بخوابم و فرصت فكر و خيال نداشته . برديم

 .سوري خانم چهار روز پيشمون موند و بعد از اون سيما و بابك اومدند دنبالش و با هم برگشتند تهران.باشيم
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شكم دنيا سفت .كه هوا باروني بود و توي خونه مونده بوديم، دنيا به اتفاق شوهرش محمد به ديدنمون اومدنديكي از روزهايي 

 :دستم رو گرفت و روي شكمش گذاشت و گفت. شده بود اما هنوز از روي لباس مشخص نبود

تينا باورت مي شه يك موجود زنده داره توي بدن من رشد مي كنه؟ باورت مي شه كه من دارم به يك انسان ديگه حيات و -

زندگي ميدم؟ مي بيني خلق يك انسان چه فرايند پيچيده و عجيبي داره؟ مني كه تا ديروز فقط توي فكر خودم و غصه ها و شادي 

. فقط براي اينكه بچه ام بتونه در آرامش و سالمت توي بدنم رشد كنه و سالم به دنيا بيادهاي خودم بودم، االن مواظب خودم هستم 

اميدوارم كه هر چه زودتر اين حس رو تجربه كني و متوجه حرف هاي . انگار همه ي خود خواهي هام يكباره دود شده و رفته هوا

 .من بشي

توي دلم به دنيا خنديدم كه بي خبر از غم دل من ، . وي اين باغ ها نبودمخصوصا از زبون دنيا كه اصال ت. حرف هاي دنيا جالب بود

 چي داشتم كه بگم؟. چيزي نگفتم. داره برام آرزوي مادر شدن مي كنه

بي . فهميدم كه مي خواد حرفي بزنه و داره اين پا ، اون پا مي كنه . دنيا با ديدن سكوت من ، بلند شد چرخي توي اتاق زد 

 :مرودربايستي گفت

 خب؟-

 :دنيا با تعجب ساختگي گفت

 خب؟ خب چي؟-

اما نه اونقدر كه نفهمم االن داري خودتو مي كشي كه  درسته كه خيلي تغيير كردي،! سر منو كه نمي توني شيره بمالي مامان خانم-

 .منتظرم. خب بگو. يه چيزي بهم بگي

 :دنيا خنديد و گفت

 تو با اين هوشت چرا خرگوش نشدي؟-

اگه من نبودم تو . بشم، اما ديدم اگه دختر عموي تو باشم ال اقل يكي رو داري كه بري خودتو سرش خراب كني مي خواستم-

 وراجي ها تو پيش كي مي بردي؟ هان؟

 :بهم خيره شد و گفت. از دنبال كردن و بالش پرت كردن خبري نبود. دنيا بر خالف عادت هميشگي آروم نگاهم كرد 
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 ي ازت بپرسم؟مي تونم يه چيزاي خصوص-

 .اگه دلم نخواد جواب نميدم. حاال بپرس ببينم. بستگي داره كه تا چه حد خصوصي باشه-

 :دنيا بعد از كمي مكث گفت

 مگه نه؟.. تو سينا رو دوست داشتي -

 چرا اينو مي پرسي؟-

كه تو سينا رو دوست داشتي،  پرسيدم كه يه جوري سر حرفو باز كنم وگرنه من كامال مطمئنم. پرسيدنم كه فقط وقت هدر دادنه-

فقط دلم مي خواست كه خودت بهم . البته هم من ، هم داوود اينو مي دونستيم. و حتي مي دونستم كه اون هم تو رو دوست داشت

 .همون طور كه من هر چي توي دلم بود رو برات مي گفتم. بگي

 :دنيا ادامه داد. چيزي نگفتم

 ...ونه فهميدم كه بايد يه مشكلي با سيناي خدا بيامرز پيدا كرده باشيپارسال كه با اون حال خراب اومدي خ-

 .خوشم نمياد.. تو رو خدا بهش نگو خدا بيامرز-

 :دنيا خنديد و سرش رو به نشونه ي تاييد تكون داد و ادامه داد

فكر . ه چيزي مانعم مي شداما ي.خيلي دلم مي خواست بيام پيشت و بهت بگم كه راحت باهام درد دل كني و خودت رو سبك كني-

. بهر حال از اتفاقي كه برات افتاد چه پارسال و چه امسال، خيلي ناراحت شدم. كردم شايد خودت دلت نخواد كه به من حرفي بزني

با اينكه مي دونستم داوود به شدن بهت عالقه داره ، اما از يك طرف هم دلم مي خواست كه تو با كسي كه خودت دوست داري 

 ...بال سرنوشتتبري دن

اشك مي . صميميت حرف هاي دنيا باعث شد كه خودم رو به خاطرات بسپرم و همه چيز رو از اول تا آخر براش تعريف كنم

از كارهاي كثيف عسل براي بهم زدن رابطه مون و پشيموني خودم از اينكه . ريختم و براش از بالهايي كه سرم اومده بود مي گفتم

دنيا گاهي اوقات دستمو توي دستش مي فشرد و گاهي پا . از عشقم كشيدم و خودمو به اين روز انداختمبدون تحقيق كافي دست 

 :صداي مامان مي اومد كه دنيا رو صدا مي زد. بعد از تموم شدن حرفهام، مدتي به سكوت گذشت. به پام اشك مي ريخت

 .دنيا جان، كجايي مادر؟ بيا پايين آقا محمد تنهاست-
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 :ه با هم پايين بريم دنيا رو به من كرد و گفتقبل از اينك

 .گناه داره .تو رو خدا بهش رو ترش نكن. خودش مياد پيشت. داوود در يه موردي باهات كار داره-

از اون شب تا . دختره ي ديوونه اين همه حرف از زير زبونم كشيد كه سنگ داداشش رو به سينه بزنه. از حرف دنيا عصباني شدم

دنيا از قبل از . كه دواوود اومد دنبالم تا منو به خونه ي دنيا ببره، مدام توي دلم براي اون و دنيا خط و نشون مي كشيدمدو روز بعد 

وقتي داوود اومد دنبالم تازه فهميدم كه قول و قرارها بدون اطالع من . مامان قول گرفته بود كه من يك شب برم خونه شون

 :جواب داد ض كردم،وقتي به مامان اعترا. گذاشته شده

آدم بايد عاقل باشه و . زندگي هر جوري باشه مي گذره. برو تا كمي از فكر و خيال در بياي. براي خودت ميگم. برو مامان جون-

 .افسار زندگيش رو زودتر به دست بگيره تا باقي عمرش رو از دست نده

 !!ستم به اين دنيا مي رسيداگه د. حرفهاي مامان رو به ظاهر گوش دادم و با داوود همراه شدم

انگار . جبهه گرفته بودم كه با اولين جمله ي داوود برم توي شكمش و نوكش رو قيچي كنم تا پاش رو از گليمش درازتر نكنه

 :افكارم توي صورتم هم نقش بسته بود كه داوود گفت

 ..توي صندوق عقب يك چماق بزرگ داريم-

 :گفت.با تعجب نگاهش كردم

. گفتم شايد بخواي يك فصل منو كتك بزني، زحمتت بشه بدون آلت ضرب و جرح اين كارو بكني و دستاي لطيفت درد بگيره-

 ! هر وقت خواسنتي بگو بيارم كه دق دليت رو خوب خالي كني. بهر حال چوب داريم

 :گفتم. خنده م گرفته بود

 اين حرفها چيه مي زني؟.لوس بي مزه-

 . ي كه تو گرفتي ، هر كي ببينه فكر ميكنه داري با قاتلت ميري بيرونآخه با اين قيافه ا-

 ...شايدم -

 آره؟ من قاتلم؟ -

 :داوود پرسيد. برخالف تصورم گفتگوي من و داوود نه تنها خصمانه نشد كه داشت به شوخي و خنده برگزار مي شد
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 باالخره براي آينده ت چه تصميمي داري تينا؟-

بايد . ه اين سوالو مي پرسه كه بعدش هم بگه بيا با هم ازدواج كنيم و جوجه كشي فاميلي راه بندازيمخودشه، دار: فكر كردم

 .حواسمو جع كنم كه پر رو نشه

 چرا جواب نميدي؟... با توام تينا-

 چي؟ چي پرسيدي؟-

 ميگم برنامه ي آينده ت چيه؟ ... نيستي ها-

 تو به آينده ي من چيكار داري؟-

 .مي فهمي كه چيكار دارم اگه جوابمو بدي-

 اگه نخوام جواب بدم چي؟-

 .اون وقت يك شانس بزرگ رو توي زندگيت از دست ميدي-

 :پوزخند زدم و گفتم

 آره؟..حتما شانس بزرگ هم يعني تو-

 ...معلومه كه يعني من! مسلما-

 .برو بابا دلت خوشه-

 چرا خوش نباشه؟-

 :باالخره داوود به حرف اومد و گفت. مدتي سكوت برقرار شد و هيچ كدوم چيزي نگفتيم

 ..تو رو... من... ببين تينا-

 :با تندي جواب دادم

اون دنياي ديوونه با خودش فكر نكرد كه من هنوز حالم . من االن حال و حوصله ي هيچ حرف نامربوطي رو ندارم. تو ببين داوود-

 ...خرابه و 

 .من كه هنوز چيزي نگفتم... رف بزنم بعد اعتراض كنمجال بده دو كالم ح.. چه خبرته دخترعمو؟ يواش تر-
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حتما دنيا همه چيزرو . نه متفاوت تر.نه بيشتر. مثل برادرم. اما مثل تيام. خيلي . بذارم كه چي؟ ببين داوود ، تو برام خيلي عزيزي-

خواهش مي كنم رابطه ي فاميلي مون رو بخاطر فكرهاي . كف دستت گذاشته و بهت گفته كه چي به سرم اومده و چقدر غصه دارم

 . نابجات خراب نكن

 : با شيطنت پرسيد.با خنده نگاهم كرد داوود

 كدوم فكرهاي نابجا؟-

 :چپ چپ نگاهش كردم و گفتم. دوباره همون سوال رو پرسيد. سكوت كردم

دست از . ثانيا، اگه هم دوست داشتم ديگه دلي ندارم كه بخوام براي تو خرجش كنم.اوال كه من ازدواج فاميلي رو دوست ندارم-

 .سر من ديوونه بردار

 :ود قهقهه زد و گفتداو

كي گفته من مي خوام با تو ازدواج كنم؟ نكنه فكر كردي مي خوام ! چه خياالتي واسه خودش بافته! دخترعموي ما رو باش! نه بابا-

 راجع به ازدواج و اين جور چيزها باهات حرف بزنم؟ آره؟ 

 :دوباره خنديد و ادامه داد.با تعجب نگاهش كردم

ز خر خوردم كه بيام به تو پيشنهاد ازدواج بدم كه فردا بچه هاي نازنينم كور و كچل و منگل از كار مگه من مغ! نه خانم گل-

 ...دربيان؟ حاال بگذريم كه اخالق هاي خوشگل خودت رو هم نمي تونم تحمل كنم

 :با مشت كوبيدم توي پهلوي داوود و گفتم

 ...بيمار رواني... كوفت-

كدوم مرد شريفي حاضره با زن خونخواري مثل تو زندگي كنه كه . همون اخالق هايي كه گفتماينم يك چشمه ي ديگه از ..بفرما-

 من دوميش باشم؟

 ...خيلي هم دلت بخواد-

 ؟ بخواد؟ ميخواي كه بخواد؟..آره-

 :سريع گفتم. دوباره داشت به موضوع ممنوعه نزديك مي شد
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 .داريم توي خيابون ها مي چرخيم، هنوز نرسيديم يك ساعته كه. به جاي وراجي كردن ببين راه رو اشتباه نري-

البته نه راجع به موضوع ... گفتم كه مي خوام باهات حرف بزنم. يعني اصال راه اصلي رو نرفتم. راه رو كه خودم اشتباهي رفتم-

 ...البته اگه تو اصرار داري كه..! ازدواجمون...مورد عالقه ي تو يعني 

 !لفتش ميدي چقدر... حرفتو بزن ديگه.. اه-

 :داوود جدي شد و با لحن آدم بزرگ ها گفت

 يادته يكبار توي جمع گفتي دلت مي خواد بعد از تموم شدن درست يك مهد كودك داير كني و اونجا كار كني؟-

 :گفت.پرسشگر به داوود نگاه كردم. نمي دونم كجا گفته بودم كه داوود يادش بود اما خودم يادم نبود. يادم نبود

 هنوز هم همون خيال رو داري يا نه؟. ببوگالبي ها منو نگاه نكنمثل -

 چرا مي پرسي؟.خيلي دوست دارم كه توي مهد كار كنم.. خب آره-

مطمئني كه اين همون كاريه كه مي خواي انجام بدي؟ يعني كاراي ديگه مثل تدريس يا چه ميدونم مشاوره و اين جور چيزها رو -

 دوست نداري؟

 چرا مي پرسي؟-

 .تو جواب قطعي بده تا بهت بگم-

حاال . اما آرامشي كه با بچه ها احساس مي كنم، به نظرم توي كارهاي ديگه نيست.كارهايي كه گفتي رو هم دوست دارم. باشه-

 ميگي چرا پرسيدي يا نه؟

 :سپس گفت.داوود نگاه سريعي به من كرد و دوباره حواسش رو داد به رانندگي

مي خوام . و دنيا از همون بچگي يك قطعه زمين گرفته بود تا وقتي كه بزرگ شديم مثال بشه پشتوانه مون ميدوني كه بابا براي من-

حاال چي . اگه تو تصميم جدي براي اداره ي مهد كودك داري ، با مدرك تو مجوز مهد بگيرم و اونجا رو با يكي از آشناها بسازم

 ميگي؟  

 . من چي پيش خودم فكر مي كردم و داوود چي فكر مي كرد. از شنيدن حرفهاش حسابي تعجب كرده بودم

 :بدون معطلي گفتم. پيشنهاد وسوسه كننده اي بود
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 !!راست ميگي؟ چه خوب-

 :داوود با لبخند گفت

 .فقط مونده موافقت تو. واقعا تصميمش رو دارم. آره-

 رو نمي سازي؟ يعني اگه من نخوام بيام تو اونجا-

اگه تصميم قطعي . حاال باز هم خوب فكرهاتو بكن. اما اگه تو نياي يك كاربري ديگه براي اونجا طراحي ميشه.چرا مي سازم-

. فرصت كنيم به نقشه هاي آينده مون برسيم. فعال يكي سالي وقت داريم كه درس هردومون تموم بشه . گرفتي به من خبر بده

 ....آينده  منظورم آينده ي كاري نه ازدواج و اين جور چيزاالبته تاكيد كنم كه از

 .آخ بلندي گفت و قهقهه سرداد. دوباره كوبيدم توي پهلوش

فكر . بين اين همه مصيبت و چيزهاي بد، يك روزنه ي روشن باز شد كه من دوباره بتونم دلم رو بهش خوش كنم. خدا رو شكر

كر اينكه يك مهد براي خودم داشته باشم و با بچه ها سر و كله بزنم تصوير روشني ف. تاسيس مهد كودك داشت ديوونه م مي كرد

 "هيچ وقت مثل االن از تصميمم مطمئن نبودم"فرداي همون روز به داوود زنگ زدم و گفتم، . از آينده پيش روم نمايش مي داد

 ."مطمئن باش پشيمون نميشي "داوود هم با مهربوني گفت           

51 

. ديدارهاي روزانه م با سوري خانم همچنان سرجاش بود. حيه اي  به مراتب بهتر از اون چيزي كه رفتم به تهران برگشتمبا رو

هنوز هم شب ها با گريه و . اتاق سابق سينا هم ناگفته به محل اقامت دوم من تبديل شده بود. ديگه عضو ثابت خونه شده بودم

الي همه ي يادداشت هايي كه جاهاي مختلف . تموم آلبوم هاي عكسش رو ديده بودم .يادآوري خاطرات دور سينا مي خوابيدم

توش پر بود از عكسهايي . توي لب تاپش يك فايل مخفي پيدا كردم كه با دادن اسم خودم باز شد. نوشته بود، سرك كشيده بودم

به . ديدن عكس ها چند روزي حالمو خراب كرد .عكسهايي از تولد، شمال، عروسي، محيط دانشگاه و جاهاي ديگه. كه از من داشت

 . مثل يك آدم زنده هميشه توي ذهنم حي و حاضر بود. هيچ وجهي نمي تونستم سينا رو از ياد ببرم

درس ها رو با دقت بيشتري مي خودم تا معدلم باال بره و بتونم ترم بعد بيست و چهار واحد بردارم كه ترم بعد از اون هم با همين 

براي خودم برنامه اي . درس خوندن افراطيم باعث مي شد كه خسته بشم و كمتر فكر و خيال كنم. حد، فارغ التحصيل بشمتعداد وا
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باهاش در مورد همه چيز حرف . گذاشته بودم كه هر شب موقع خواب گوشيم رو بذارم دم گوشم و با سيناي خيالي درد دل كنم

مي دونستم كه كارم از نظر روان شناسي خطرناك بود و ممكن بود توي . كشيدم ناز مي. قهر مي كردم. شوخي مي كردم. مي زدم

 . روح و روانم تاثير بذاره ، اما تنها راهي بود كه منو كمي آروم مي كرد

در . فاطمه هم همين درس رو داشت. سومين امتحان رو با موفقيت دادم و از جلسه بيرون اومدم. آخر خرداد شد و فصل امتحانات

هنوز بله . با ديدن اسم نازگل، ترس موهومي به دلم چنگ انداخت. رد و بدل كردن اطالعات درسي بوديم كه گوشيم زنگ زدحال 

يعني باز چي شده بود؟ اين بار نوبت كي بود؟ من ديگه تحملم سر . رو كامل نگفته بودم كه صداي گريه نازگل مغزم رو تركوند

 .داي ناز گل منو از افكار تلخم بيرون كشيدص. چرا يكي به من رحم نمي كنه. اومده

 هستي؟ صدامو مي شنوي؟ ... تينا... تيناااا-

 چي شده نازگل؟. سالم-

 :اما صداش رو به خوبي مي شنيدم. گريه ش قطع نشده بود

 .نگيمآخه مامان اينا گفتن تا مطمئن نشديم بهت چيزي . يه چيزي بهت مي گم اما تو رو خدا به كسي نگي من بهت گفتم-

 :پرسيدم.دلم به لرزه افتاد

 ...سيما و سوگل خوبن؟ نويد و مامان بزرگت چي؟ مامان و بابات؟-

 ..راجع به عمو سينا ميخوام بهت بگم. كسي چيزيش نشده.همه خوبن. نه نگران نشو-

 ؟ چي مي خواي بگي؟..سينا-

 :زگل گريه و خنده رو قاطي كرد و گفتنا. نمي تونستم حدس بزنم كه چي مي خواد بگه. چيز خاصي توي ذهنم نبود

 .شايد عمو سينا زنده باشه-

 چي؟؟؟؟-

 .نازگل دوباره تكرار كرد و من دوباره پرسيدم

 چي ميگي تو؟ يعني چه زنده باشه؟-

 . خودم بعدا بهت زنگ مي زنم. ببين مامان داره صدام ميكنه-
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. فاطمه  با تعجب نگاهم كرد و چيزي نگفت. نازگل رو تكرار كردمحرفهاي بي سر و ته . با قطع شدن تماس فاطمه ماجرا رو پرسيد

  به جاي رفتن به خوابگاه و آماده شدن براي امتحات فردا،. بايد از موضوع سر در مي آوردم. من اما، ديگه روي پا بند نبودم

 . مستقيم به خونه ي سوري خانم رفتم

با . آقا بابك و آقا سعيد كه بالطبع بايد اين موقع روز سر كارشون مي بودندحتي . همه اونجا جمع شده بودند. انگار خبرهايي بود

اما براي سر در آوردن . حس كردم جايي هستم كه نبايد باشم. اين كارشون برام گرون اومد.ديدن من همديگه رو برانداز كردند 

، قبل از اينكه نازگل پاش رو بذاره توي اتاق، فرناز نازگل رو به بهونه اي كشوندم تو اتاق سينا. از موضوع بي خيال اين قضيه شدم

ترديد رو توي . اين پا و اون پا كرد وانگار مي خواست زودتر از اتاق بره بيرون. ناز گل رفت و سريع برگشت. صداش كرد

 :پرسيدم. صورتش مي ديدم

 پشت تلفن چي مي گفتي راجع به سينا؟! خب-

 ؟...چي بگم-

 يعني چي؟ منو مثل خل ها كشوندي تا اينجا، حاالم مي گي چي بگم؟ خوشت مياد اذيتم كني؟-

 ...راستش االن مامان بهم گفت نبايد بهت چيزي بگم...نه تينا جون-

 چي رو نبايد بگي؟-

 .عمو زنده باشه... شايد ... اينكه-

 .يعني چي؟واضح تر حرف بزن-

 .آخه اگه بگم كه پوست از سرم مي كنن-

 ..حاالم اگه نمي خواي بگي خودم برم ازشون بپرسم. تو االنشم بهم گفتي كه چي شده ،فقط واضح و كامل نگفتي! نابغه-

 .بذار در رو ببندم.باشه بهت ميگم. اونجوري كه مي فهمن من لو دادم! نه..نه-

 :يف كرديك نفس عميق كشيد و با لبخند پهني برام تعر. نازگل در رو بست و روي تخت نشستيم

فكر مي كرد در مورد . امروز بابا رفته بود اونجا. ديشب يك آقايي به مامان سوري زنگ زد و گفت فردا به هواپيمايي سر بزنيم-

اونجا بهش گفتن كه يك مرد هم سن و سال عمو رو تازه پيدا كردند كه از شب حادثه ي هواپيما توي يك . شكايتمون كار دارند
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به ما و چند خانواده ي ديگه كه جسد سوخته تحويلشون دادند اطالع دادند كه براي شناسايي اون . كردند روستا ازش نگهداري مي

مامان سوري ميگه دلش . االن هم همه اينجا جمعند و منتظرند ساعت سه برند به هواپيمايي تا ببرندشون براي شناسايي. آقا بريم

براي همين هم گفتند تا وقتي كه قطعي نشده .ا بابك و بقيه خيلي دلخوش نيستنداما بابا و آق.روشنه و اون مرد حتما عمو سيناست

 . .اون و سوگل هم االن خون خودشون هستن. به تو و عمه سيما چيزي نگيم

از يك . نمي دونستم بايد خوشحال باشم يا دچار تشويش و ترديد. از شنيدن چيزهايي كه سوگل گفت ، دچار حال عجيبي شدم

دل آرزو مي كردم كه مرد پيدا شده، سينا باشه و از طرف ديگه نمي خواستم خودم رو با خياالت واهي دلخوش كنم  كه طرف از ته 

اونقدر درگير . سوري خانم ما رو صدا زد و با هم رفتيم پيش بقيه. خدا خدا مي كردم كه سينا زنده باشه. بعدش ضربه بخورم

. م هاي اشك آلود سوري خانم افتاد خودمو انداختم توي بغلش و زدم زير گريهاحساسات ضد و نقيض بودم كه تا چشمم به چش

سوري خانم بغلم كرده بود و توي گوشم مي گفت دعا كن كه سيناي من . اينجوري همه فهميدند كه من هم از موضوع با خبرم

 .دعا كن كه سيناي من زنده باشه. باشه

بهش مي گفتند كه نبايد بيخود و بي جهت منو . اتت به طرف نازگل جاري شدبعد از اينكه كمي آروم شديم، سيل سرزنش و شم

باز حال من بد بشه و كارم به بيمارستان و دوا   نگران بودند كه اگه خبر درست نباشه و اون گمشده سينا نباشه ،. اميدوار مي كرد

اما خودم مي دونستم كه اين چيزها  د بشه ، خيالشون رو راحت كردم كه مواظب خودم هستم و نميذارم حالم ب. دورمون بكشه

 .بهر حال خودمو سپردم به دست تقدير تا ببينم باز چه خوابي برام ديده. دست خودم نيست كه كنترلش كنم

گو .كتابي هم همراهم نبود كه بخوام بخونم. امتحان فردا رو پاك بي خيال شده بودم. تا ساعت سه بشه، هزار بار مردم و زنده شدم

 . نكه اگه كتاب هم همراهم بود، عمرا توي اين شرايط مي تونستم حتي يك خطش رو با تمركز بخونماي

سوري خانم قسمشون داد . از همون اول اعالم كردند كه كسي رو با خودشون نمي برند. آقا بابك و آقا سعيد آماده ي رفتن شدند

 . نند و بگنسريع تلفن ك  حاال هر چي كه بود ، كه به محض گرفتن خبر، 

نازگل و فرناز خانم هم مفاتيح . با رفتن اون ها سوري خانم سجاده پهن كرد و رو قبله نشست وشروع به خوندن نماز حاجت كرد

نيم ساعت . من بي اراده زير لب ذكر امن يجيب مي گفتم و دعا مي كردم كه سينا زنده باشه. دستشون گرفتند و دعا مي خوندند

اما وقتي بنا باشه اتفاقي . با ديدن سيما، همه سعي كرديم كه عادي رفتار كنيم. و نازگل سرو كله شون پيدا شد نگذشته بود كه سيما
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 :سيما تا پاش رو گذاشت تو، گريه كنان رفت توي بغل مادرش. بيفته هيچ چيزي جلودارش نيست

 ..مامان ديشب خواب سينا رو ديدم-

 :دازش پرسي. سوري خانم سعي كرد آرومش كنه 

 چه خوابي ديدي مادر؟-

 :سيما اشك ريزان گفت

دلش خيلي براي من . خواب ديدم صحيح و سالم نشسته روبروم، توي خونه مون و ميگه دارم ميرم پيش مامان، حالش رو بپرسم-

امان مي م.... ميرم مامانو يك دل سير ببينم. گفت تو رو كه االن ديدم.بهش گفتم دل منم برات تنگ شده داداش . تنگ شده

 ..اگه اتفاقي براي تو بيفته من ديگه طاقت ندارم و مي ميرم. نكنه باليي سرت بياد. ترسم

 :سوري خانم اشكهاش رو با دست پاك كرد و سرش رو باال گرفت و گفت حرف هاي سيما كه تموم شد،

 .اينم نشونه ش. خدا خودش بهتر مي دونه، ولي من دلم روشنه-

 :گاه كرد و گفتسيما با تعجب به مادرش ن

 منظورت چيه مامان؟-

 :سوري خانم لبخند زنان گفت

 .خبر خودش جلو جلو راه ميفته و مي رسه. ما رو بگو كه مي خواهيم مخفي كاري كنيم-

سيما هم مثل من اول بهت زده شد و بعد . و بعد سوري خانم همه ي اون چيزي رو كه من هم شنيده بودم ، براي سيما تعريف كرد

 همه گريه مي كرديم  اما اين بار گريه هامون رنگ  ديگه اي . ي زد زير گريه از مدت

 . يك چيزي بين همه ي اين ها بود. نميدونم... ترديد، اميدواري، ترس، شك، آرزو. داشت

52 

پنج شش زنگ كه خورد . هيچ كس جرات نزديك شدن به گوشي رو نداشت. با بلند شدن صداي زنگ تلفن ، همه از جا پريدند

بعد از الو گفتن به صدايي پشت تلفن گوش داد و بعد از چند دقيقه از حال . سوري خانم با دستهايي لرزان گوشي رو برداشت

دوست داشتم تكليفم زودتر روشن بشه كه بفهمم سينا زنده . نبود كه چي شنيده دل توي دلم. همه نگران به طرفش رفتيم. رفت
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فرناز شونه . تلفن قطع شده بود. حال سوري خانم مي تونست در اثر هردو حالت خبر باشه، زنده بودن يا نبودن سينا. است يا نه

. اين بار فرناز گوشي رو برداشت. تلفن بلند شددوباره صداي زنگ . هاي سوري خانم رو ماليد و سيما آب قند درست كرد و آورد

 :چيزي نگذشته بود كه با جيغي كه از سر خوشحال مي كشيد گفت

 ...گمشده هه سيناست. سينا زنده است.. خدايا هزار بار شكرت..خدايا شكرت-

نازگل . بوديم و اشك مي ريختيممن و سيما همديگه رو بغل كرده . گريه به كسي امان نمي داد. ولوله اي افتاد توي جون همه مون

اون هم زد زير . سوگل با تعجب نگاهمون مي كرد. مادر بزرگش رو بغل كرده بود و فرناز دور هردوتاشون با دست حلقه زده بود

. سيما منو ول كرد و دخترش رو توي آغوش گرفت و چند بوس آب دار از لپ هاي سوگل گرفت. گريه و مامانش رو صدا زد

 . ه قاطي شده بودخنده و گري

هر كس سعي مي كرد گوشي . چيز بيشتري نگفته بود. فرناز گفت آقا سعيد پشت گوشي گفته بود سينا زنده است و گريه مي كرد

 . سوري خانم با صداي بلند خدا رو شكر مي كرد. آقا سعيد وآقابابك رو بگيره اما در دسترس نبودند

وقتي ماجرا رو براش گفتم اون هم به گريه افتاد و ازم . د اين بود كه به مامان خبر بدمآروم كه شديم اولين چيزي كه به فكرم رسي

 . خواست گوشي رو به سوري خانم بدم تا بهش تبريك بگه

خنده جزء . خوشحالي زايدالوصفي داشتم كه دلم مي خواست همه رو توي اون شريك كنم. بعد از اون به سونيا و فاطمه خبر دادم

 . حتي اشكي كه از چشم ها پايين مي ريخت با اون لب خندان همراه بود. اي همه شده بودالينفك لب ه

**** 

با خنده گفتند تا ازشون . همه با تعجب نگاهشون كرديم. سينا همراهشون نبود. شب شده بود كه آقا بابك و آقا سعيد برگشتند

 :آقا سعيد گفت. جمع شديم تا به حرفهاشون گوش بديمبعد از خوردن چاي ، همه دورشون . پذيرايي نكنيم حرف نمي زنند

قبل از رسيدن نيروهاي امداد، سينا تونسته خودش رو از الي الشه ي هواپيما بكشه و بيرون بره و  به ما گفتند كه شب حادثه ، -

اونجايي هم كه كسي احتمال  از. اما بر اثر ضربه ي سقوط و شوك ، بيهوش ميشه و ميفته زمين. مسافت طوالني يي رو پياده طي كنه

سينا شب رو بيهوش توي . نمي داده  يكي بتونه از هواپيما خارج بشه و راه بيفته بره، اون شب اطراف محل حادثه رو نمي گردند

 احتماال فرداي اون شب بوده كه يك. بنابراين باز هم كسي اونو نمي بينه. برفها مي مونه و تا صبح هم زير برف ها مدفون ميشه
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اونو مي بره به . چوپان محلي با صداي پارس سگش متوجه سينا زير برف ها مي شه و جسم نيمه جون و بيهوشش رو پيدا مي كنه

چون  اون هم شنيده بود . روستاي محل زندگيش و يك درصد هم احتمال نمي ده كه ممكنه سينا يكي از مسافرهاي هواپيما باشه

فكر مي كرده كه شايد سينا مسافريه كه راهش رو . يمارستان منتقل شدند و بقيه كشته شدندكه افرادي كه زنده موندند همه به ب

سينا دو هفته توي تب و بيهوشي دست و پا مي زده و وقتي بهوش . گم كرده يا ماشينش رو دزديدند و توي بيابون ولش كردند

. نمي رسه كه به جايي خبر بده كه كسي رو پيدا كرده مرد روستايي هم به فكرش. مياد يادش نمياد كه چه اتفاقي براش افتاده

اون طور كه به ما گفتند سينا تا يكماه حالش بد بوده و تازه بعد از يكماه مي . منتظر ميشه كه سينا خودش خوب بشه و حرف بزنه

ايي از بين حرفايي كه سينا اما شب ها كابوش مي ديده و مرد روست.بعد از اون باز هم چيزي يادش نمياد . تونه روي پاش بايسته

به معلم روستا اين چيزها رو ميگه و معلم . توي كابوس هاش مي زده متوجه ميشه كه سينا مدام از آتش و هواپيما حرف ميزنه

از اونجايي كه معلمه هم در جريان ماجري سقوط هواپيما بود يك احتمال . روستا براي ديدن سينا مياد اما چيزي دستگيرش نميشه

كمي كه تحقيق مي كنه . ف مي ده كه شايد سينا شاهد سقوط هواپيما بوده و تحت تاثير اون ماجرا شوك بهش وارد شدهضعي

همين مسئله باعث ميشه به فكرش . متوجه ميشه كه به بعضي از خانواده ها اجساد سوخته ي بدون تعيين هويت تحويل داده شده 

اين ور و اونور پرس و جو مي كنه و به هالل احمر و نيروي انتظامي اطالع . واپيما بوده برسه كه نكنه اين مرد يكي از افراد داخل ه

اوايل كسي حرفش رو جدي نمي گيره اما اصراهاي آقاي معلم باعث ميشه كه نيروي نتظامي به ديدن سينا بياد و با سوال و . ميده

خالصه خودشون مراحل اداري بعدي رو پيگيري مي كنند . ا بشهجواب از كابوس هاي سينا متوجه ارتباطي بين سينا و سقوط هواپيم

 .تا به اينجا كه امروز به ما زنگ زدند و براي شناسايي به بيمارستان رفتيم و سينا رو ديديم

 :سوري خانم با گريه گفت

 بيمارستان؟ چرا بيمارستان؟-

 :گفت آقا بابك اول به آقا سعيد نگاه كرد و بعد از سر تكون دادن آقا سعيد

. اما اسممونو يادش نيومد يك چيز آشنايي توي نگاهش بود،. ما رو كه ديد انگار شناخت. آخه هنوز فراموشي سينا خوب نشده-

دكترها گفتن اين حالت بعد از سقوط چيز عجيبي نيست و براي انجام چند آزمايش بايد فعال تحت نظر باشه تا بتونن بفهمن 

 .ي تونيم بياريمش خونه ، اما مي تونيم براي ديدنش بريم بيمارستانفعال نم. فراموشيش تا چه حديه
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انگار تمام جسمم پر شده بود از يك حجم متراكم و مي . از فرط خوشحالي داشتم پر در مي آرودم. نمي تونم حالم رو وصف كنم

 .با تمام وجود احساس شادي و آرامش مي كردم. خواست منفجر بشه

خوابيدم و به خودم گفتم كه بايد كم كم اين عادت رو ترك كنم كه اونجا بخوابم چون ديگه صاحب شب دوباره توي تخت سينا 

 ! خدايا چقدر شاد و خوشحال و خوشبختم. اصليش اومده و تختش رو الزم داره

راه ندن اما كسي آقا سعيد گفت شايد امروز روز مالقات نباشه يا شايد همه رو باهم . فردا ، همه جمع شديم كه به ديدنش بريم 

سوري . حتي من كه رسما هيچ نسبتي باهاش نداشتم. هيچ كس نمي خواست ديدن سينا رو با تعويق بندازه. گوشش بدهكار نبود

خالصه همه با هم با ماشين آقا سعيد و آقا بابك راه . خانم حسابي هوامو داشت و مدام تكرار مي كرد كه تينا حق داره سينا روببينه

شادي . نويد بين راه مدام مسخره بازي در مي آورد و ما رو مي خندوند. ن با نويد و نازگل توي ماشين خودشون نشستمم. افتاديم

 . توي فضا موج مي زد

اونقدر . حتي صبر نكردم كه سونيا يا فاطمه رو ببينم و باهاشون حرفي بزنم. صبح از همون جا رفتم امتحانم رو دادم و برگشتم

. مدام صحنه ي روبه رو شدنم با سينا رو توي ذهن تداعي مي كردم و از ذوق مي مردم. كه حد و حساب نداشتهيجان زده بودم 

هر برخوردي كه داشته .يعني سينا بهم روي خوش نشون ميده؟ يعني يادش مونده كه آخرين بار اونو از خودم روندم؟ مهم نيست

 .گيرهديگه نميذاره چيزي سينا رو ازم ب. باشه تحمل مي كنم

اشك توي چشم هاش خونه كرده . سوري خانم از شدت هيجان روي يكي از صندلي هاي سالن نشست وارد بيمارستان كه شديم،

راهروي . طبقه پنجم پياده شديم. كمي كه آروم شد بلند شد و با هم به طرف آسانسور رفتيم. سيما رفت كنارش و بغلش كرد. بود

سينا توي يك اتاق خصوصي بستري . آقا سعيد جلوتر مي رفت تا راه رو نشونمون بده. ه ها بيمارستان پر بود از مالقات كنند

صداي گريه . اول آقا سعيد و سيما و سوري خانم رفتند. پشت در اتاق كه رسيديم آقا سعيد گفت بهتره همه با هم نريم داخل.بود

 :يرون و گفتآقا سعيد اومد ب. ي سيما و سوري خانم از پشت در به گوش مي رسيد

 .فقط نگاهشون مي كنه. مامان اينها رو هم نشناخت-

 :نازگل و نويد با هم گفتند

 من برم تو؟-
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 :آقا سعيد گفت

 .شما برين. صبر كنين مامان بياد بيرون-

 :بعد از اومدن سيما ، نازگل دست منو كشيد و گفت

 .تو هم با ما بيا-

با چشم هاي خيس نگاهم كرد و . سوري خانم هم اومد بيرون تا ما بريم داخل،.دفرناز و سيما با چشم حرف نازگل رو تاييد كردن

 :گفت

 ..! منو نميشناسه مادر-

 :دستش رو گرفتم و گفتم

 .مهم اينه كه زنده است-

 :گفت

 .خدا رو شكر. راست ميگي-

ريش بلندي داشت و .سيناي نازنينم چقدر الغر و ضعيف شده بود. خدايا چي مي ديدم. با ورود به اتاق ، سينا به طرفمون برگشت

توي . نگاهش به طرز غريبي خسته و سرگردون بود. موهاي هميشه براقش ، بيحالت و مات بود. زير چشم هاش گود افتاده بود

 . دلم مي خواست پر بكشم به طرفش.و بي پناه به نظر مي اومدچقدر مظلوم  لباس مخصوص بيمارستان،

از .جوابي نداد. نگاهشون كرد. صورتش رو بوسيدند و با گريه حالش رو پرسيدند. نازگل و نويد نزديكش شدند و بغلش كردند

ه ي اشك داشتم نگاهش مي از پشت پرد در حالي كه اختيار اشك هام رو از دست داده بودم ،. باالي سر اون ها به من نگاه كرد

 :وقتي متوجه نگاهش شدم زير لب ناليدم. كردم

 ...سينا... سينا-

دست هاشو توي دست . دست هام دستهاي سينا رو پيدا كرد. بچه ها خودشون رو كنار كشيدند. و بي اراده به طرفش كشيده شدم

توي چشم هاش نگاه مي كردم و منتظر بودم . بوداشك بي امان توي صورتم جاري . فشردم و پشت سر هم اسمشو صدا مي كردم

با دستاش اشك . يك دفعه دست سينا باال اومد توي صورتم. اشك نمي گذاشت كه واضح ببينم. چيز آشنايي توي نگاهش ببينم
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 :هامو پاك كرد و بعد از مدتها صداش رو شنيدم

 ...گريه نكن ... گريه نكن تينا-

 :فرياد نويد گوشم رو پر كرد

قبل از اينكه به خودم بيام و از سينا فاصله بگيرم، همه وارد اتاق شدند و من و .بابا ، عمو تينا رو شناخت مامان ،. ا رو شناختتين-

سوري خانم با گريه و خدا رو شكر گويان . دستم رو كشيدم كه بيام كنار اما سينا مانع شد. سينا رو دست توي دست هم ديدند

باالخره وقتي آغوش مادرش . اما سينا دستم رو ول نمي كرد خجالت مي كشيدم،. اون طرف تخت اومدسيما از . بهمون نزديك شد

همه دور سينا حلقه . صحنه ي عاطفي عجيبي درست شده بود. دستم رو ول كرد و من پشت سر بقيه رفتم رو منتظر خودش ديد،

من عميقا احساس . مي خنديدند. همه گريه مي كردند. ندانگار همه همديگه رو بغل كرده بود. زده بودند و بغلش كرده بودند

 !هيچي. ديگه هيچي ازت نمي خوام. خدايا شكرت.آرامش مي كردم
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فاميل و دوست و آشنا، با خبر دار شدن از زنده بودن سينا يا حضوري مي اومدند و تبريك مي گفتند يا تلفن بيست و چهارساعته 

! نه. انگار نه انگار كه دو سه ماه پيش توي اين خونه براي همين آدم مجلس عزا برپا شده بود. داشغال بود و تلفني تبريك مي گفتن

 .فكر هاي بد و نا خوشايند رو از خودم دور كردم و فقط به آينده ي دوست داشتني مون فكر كردم

. روحيش اونجا نگهش دارند كابوس هاي سينا باعث شده بود كه براي بررسي وضعيت. هنوز از مرخص شدن سينا خبري نبود

. من بايد بيشتر از بقيه به ديدنش برم دكترش به آقا سعيد گفته بود از اونجايي كه سينا با ديدن من، حافظه شو به دست آورده ،

هم  بنابراين عالوه بر اينكه همراه ديگران توي روزهاي مالقات مي رفتم، روزهاي غير مالقات. شايد روند بهبودش رو سريعتر كنه

به ندرت . در تمام مدتي كه پيش سينا بودم، سينا فقط دستامو مي گرفت و نگاهم مي كرد.با هماهنگي دكتر، به ديدن سينا مي رفتم

به توصيه ي دكتر از خاطرات گذشته براش مي گفتم و سعي مي . اغلب من حرف مي زدم. حرفي مي زد و بيشتر سكوت مي كرد

سينا با دقت به حرف هام گوش مي داد و گاهي اوقات با فشردن دستم بهم مي .نا رو فعال كنمكردم با يادآوري گذشته، ذهن سي

 .فهموند كه تحت تاثير قرار گرفته



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٦

انگار اون آدم . شناختن اين سينا،برام سخت بود. سيناي جديدي كه پيش روم بود با سينايي كه مي شناختم خيلي فرق كرده بود 

يك .ته چشم هاش به زور مي شد يك چيزآشنا پيدا كرد. نگاهش مات و بي روح بود. اومده بود رفته بود و يك آدم جديد بجاش

زمان مي بره تا به حالت . دكتر گفته بود، شوك وارد شده به سينا خيلي شديد بوده. كورسوي كمرنگ كه بالفاصله خاموش مي شد

 . عاديش برگرده و بايد صبر داشته باشيم

سرم توي .وقتي رسيدم خواب بود. سينا روبرو شدم عصر روزي بود كه به تنهايي به ديدنش رفته بودم اولين باري كه با كابوس

صندلي رو نزديك تختش گذاشتم و توي خواب به صورت معصومش نگاه . دستش بود و ته ريش كمرنگي روي صورتش داشت

 .مي كردم كه با صداي فريادهاي سينا از جا پريدم

 ...آتيش...آتيش... داره مي سوزه...سوختم. .سوختم... آتيش..آتيش-

سعي كردم بغلش كنم و دست هاش رو توي حلقه ي دستهام . سينا بي اراده داد مي كشيد و به هيچ وجه نمي تونستم آرومش كنم

گريه مي . اما نمي شنيد.از جام بلند شدم و اسمش رو بلند صدا زدم. افتادم روي زمين. بگيرم اما منو به شدت به عقب پرت كرد

 :لبخندي به من زد و گفت. پرستار وارد اتاق شد و بي درنگ توي سرمش آمپول آرام بخش ريخت. كرد و فرياد مي كشيد

 .نگران نباش. تا چند دقيقه ي ديگه آروم ميشه-

و دستش رو  باز با طرفش رفتم. دوست نداشتم سينا رو توي اين وضعيت ببينم. دلم ريش ريش ميشد. سينا همچنان داد مي زد

 :جواب داد. به پرستار گفتم. به شدت داغ شده بود. اين بار مقاومتي نكرد و اجازه داد نزديكش بمونم. گرفتم

 .چيزي نيست. االن حرارتش مياد پايين-

م خيسي گونه هام باعث شد خود. به سينا نزديكتر شدم و بدون خجالت سرش رو بوسيدم و توي بغل گرفتم بعد از رفتن پرستار،

گونه مو به گونه ش . دوباره بهش چسبيدم و بغلش كردم. سيناي مظلوم من داشت گريه مي كرد... خدايا. رو از سينا جدا كنم

 :چسبوندم و گفتم

 چرا گريه ميكني عزيزم؟-

 :سينا با صدايي لرزون گفت

 ..مي ترسم-
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 .نترس عزيزم.. نترس. از چي مي ترسي؟ من كنارتم -

 :سينا گفت

 ..از همه چي.. از آتيش از سقوط. از همه چي.. مي ترسم-

 .بعد از مدت كوتاهي آمپول اثرش رو گذاشت و سينا دوباره خوابيد

دكتر گفت برطرف شدن . در مورد حالت هاي سينا باهاش صحبت كردم . جلسه بعد كه به ديدن سينا رفتم، دكترش رو هم ديدم

گاهي ممكن بود كه شخص آسيب ديده اثرات اين . كامل اين كابوس ها كه در اثر شوك سقوط به وجود اومده زمان مي بره

ترس از سقوط و مرگ و سوختن در . ه و كل زندگيش رو تحت تاثير قرار بدهكابوس ها رو تا آخر عمر همراه خودش داشته باش

آتش  هر كدوم به تنهايي مي تونه روان آدم رو بهم بريزه و قاعدتا سينا در مواجهه با اين همه فشار روحي و جسمي، زمان بيشتري 

 .ن توصيه رو بكنمدكتر از من خواست كه صبور باشم و به ديگران هم همي.رو براي بهبود نياز داره

سينا با تمام وجود فرياد مي زد و دست كمك هر كسي . چندبار ديگه هم توي بيمارستان، شاهد بهم ريختن اوضاع روحي سينا بودم

 . رو كه به طرفش دراز مي شد پس مي زد و بعد از آروم شدن اشك مي ريخت و ترس عميقش رو با اشك ريختن نشون مي داد

با مامان و بابا صحبت كردم .اما نمي تونستم سينا رو توي اين وضعيت تنها بذارم.بود و بايد بر مي گشتم شمالامتحانهام تموم شده 

بعد از اينكه قانعشون كردم باالخره اجازه دادند و من خونه ي سوري . و ازشون اجازه گرفتم تا بهبودي نسبي سينا تهران بمونم

 .شدمخانم موندگار شدم و اتاقش رو باهاش شريك 

سينا از بيمارستان مرخص شد و بقول دكتر از اين به بعد بايد به خواست و اراده ي خودش و درمان هاي دوره اي زير نظر روان 

همه دست به دست هم داده بودند كه براي آرامش سينا و برگشتنش به حالت عادي . پزشك، براي خوب شدن قدم برمي داشت

 .اما كم كم به هر تماسي واكنش نشون مي داد.اشت و سكوت مي كرداوايل سينا اعتراضي ند.كاري بكنند

يكبار كه سوگل روي پاش نشسته بود و داشت براش شيرين زبوني مي كرد ،ناگهان سوگل رو به پايين هل داد و پرخاشگرانه 

 :گفت

 ...سرمو بردي. چقدر حرف مي زني.. بس كن-

نويد، نازگل، سوري خانم، هركدوم به نحوي .بدرفتاري هاي سينا با بقيه بود سوگل گريه كنان سراغ سيما رفت اما اين تازه اول
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اما باالخره .من مدام مواظب حرف ها و رفتارم بودم كه پر سينا به من گير نكنه. مورد بي احترامي و پرخاش سينا قرار مي گرفتند

، صداي ناله ي سينا از توي اتاقش به گوشم  يك بعداز ظهر گرم تيرماه كه همه مشغول استراحت بوديم. به من هم گير داد

توي خواب داشت ناله مي . جز من و سوري خانم كسي خونه نبود سريع خودمو از اتاق سوري خانم به اتاق سينا رسوندم.رسيد

بپره دستم رو روي سينه ش گذاشتم بلكه با تماس دستم احساس آرامش كنه و آروم بشه، اما اين كارم باعث شد از خواب . كرد

 :با ديدن من گره ي عميقي توي ابروهاش انداخت و سرم فرياد كشيد.

تو اينجا چه كار مي كني؟ خيلي احساس خوبي بهت ميده كه بيچارگي يه آدمو ببيني؟ خيلي لذت مي بري كه مثال داري برام -

لت مي خواد بكني؟كي از تو فداكاري مي كني؟ كي به تو گفته حق داري همين طوري پا توي خلوت من بذاري و هر كاري د

 خواسته كه بياي پرستار من بشي؟ چرا نميذاري تو درد خودم بميرم؟ چرا نميري و دست از سر من بر نميداري؟

. شنيدن حرفاش اونقدر برام غيرمنتظره بود كه نتونستم فورا خودمو جمع و جور كنم. اللموني گرفته بودم. شوكه شده بودم

 :دوباره فرياد زد. هش مي كردمهمونطور مات و مبهوت نگا

چي مي خواي؟ چرا راحتم نميذاري؟ چرا نميري خونه ي خودت؟ برو . برو . چيه؟ ديوونه نديدي تا حاال؟ خب حاال كه ديدي-

... برو.. ازت بيزارم. ازت بدم مياد. نمي خوام چشمم بهت بيفته. نمي خوام ببينمت. برو از جلوي چشم هام دور شو. لعنتي

 ...نبروبيرو

 :صداي سوري خانم منو به خودم آورد 

 چي داري ميگي تو؟ مي فهمي داري با كي حرف مي زني؟ متوجهي كه داري چي ميگي؟... سينا-

با ديدن سوري خانم كه خشمناك توي درگاه ايستاده بود تازه فهميدم كه مثل خنگ ها ايستادم تا سينا هرچي از دهنش در مياد 

 :صداي فرياد سينا گوشم رو كر مي كرد. گريه و اتاق رو ترك كردم ناگهان زدم زير. بهم بگه

چي مي خوايين از . چي مي خوايين از جونم؟ فكر كنين مردم و سوختم و ديگه وجود ندارم. همه تون برين تنهام بذارين. برين-

 . يك ديوونه ي روان پريش

. اين اولين تنش سينا با من بود.شد كه من هم بيشتر گريه كنمصداي گريه ي سينا و سوري خانم توي هم  پيچيده بود و باعث مي 

كم كم سيما و سعيد براي آرامش . رفتارهاي پرخاشگرانه ي سينا همچنان ادامه داشت و روز به روز بدتر و بي رحمانه تر مي شد
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هم با تهديد و پرخاش سينا ديگه بچه ها . بيشتر سينا، رفت و آمدشون رو كمتر كردند و حالش رو تلفني از مادرشون مي پرسيدند

تنها كسي كه بدترين حرف ها و . هرروز به خونه ي مادربزرگشون نيومدند و همراه بزرگترها، هفته اي يكبار به ديدن ما اومدند

فاع گاهي سوري خانم توي روي سينا مي ايستاد و از من د. رفتارهاي سينا رو مي ديد و تحمل مي كرد و چيزي نمي گفت ، من بودم

بايد به خودم نشون مي . نمي خواستم اين بار سينا رو به راحتي كنار بذارم. اما من كوچكترين اعتراضي به سينا نمي كردم. كرد

 . دادم كه رفيق روزهاي سختش هستم
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هم با شادي و  بچه ها اومدند و شام رو دور. سيما و سعيد . از صبح تا حاال كمترين تنشي با سينا نداشتيم. شب آرومي داشتيم

سيما . البته كسي هم جرات نمي كرد بهش نزديك بشه.توي سكوت سرجاش نشسته بود. سينا حرفي نمي زد. دلخوشي خورديم

 :توي آشپزخونه به من و سوري خانم گفت

 .مثل اينكه خدا رو شكر سينا خيلي آروم شده -

 .سوري خانم اشك به چشم آورد و حرفش رو تاييد كرد

از شنيدن اسمم با صداي سينا دلم ضعف . سينا منو به اسم صدا كرد. همون ها، سوري خانم براي خوابيدن آماده شدبعد ازرفتن م

 :گفت.بهش نگاه كردم. رفت

 . كارت دارم. بيا اتاقم  -

شاره كرد وقتي وارد اتاق شدم، به صندلي ا. سوري خانم با روي هم گذاشتن چشم هاش بهم اجازه ي رفتن داد. و رفت توي اتاقش

بيقراري ته چشم . سينا چند ثانيه مستقيم توي چشم هام زل زد. روبه روي هم بوديم. خودش لبه ي تخت نشسته بود. كه بنشينم

 :توي نگاهش غرق بودم كه صدام زد. هاش دو دو مي زد

 ..تينا-

 ؟..جانم-

 :كمي مكث كرد و گفت

 تا كي مي خواي اينجا بموني؟-
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 :آروم گفتم. دوباره پرسيد. چيزي نگفتم. د بدمنمي دونستم چه جوابي باي

 .تا هروقت تو حالت بهتر بشه-

 :عصبي گفت

 يعني اگه من هيچ وقت خوب نشم مي خواي تا آخر عمرت اينجا بموني؟-

 ...دكترت گفته. چرا خوب نشي؟ حتما خوب ميشي-

 .نمي خوام حرفاي دكتر رو تكرار كني. من دارم از تو مي پرسم... ول كن دكتر رو-

 خب چي بايد بگم؟-

 بگو كه چرا و تا كي ميخواي اينجا باشي ؟ به چه اميدي؟ -

 .لحن صداش بيرحمانه شده بود.چيزي نگفتم

 دوستم داري؟. جواب منو بده... تو منو دوست داري؟-

 مگه تو نداري؟. دارم.آره-

بهتره وقت و عمرت رو اينجا تلف نكني . من نه تنها دوستت ندارم كه حتي يادم نمياد دوست داشتن چه معنا و مفهومي داشته! نه-

اگه فكر ميكني كه من يك روزي از شر اين كابوس ها و . اينجا هيچ چيز خوبي انتظار تو رو نمي كشه. و بري دنبال زندگي خودت

باز هم هيچ تضميني نيست كه نسبت به تو حسي رو داشته باشم كه يك  كنم به اين زودي ها باشه ، ترس ها خالص ميشم كه فكر ن

. برو. از اينجا برو تينا.براي هردومون بهتره. هرچي بوده مال گذشته ايه كه هردومون بايد فراموشش كنيم. روزي بهت داشتم

برو و بذار با .ه جوري زندگي مي كردم و وضع االنم چقدر رقت بارهنذار با هربار ديدن تو يادم بياد كه قبال چ. خواهش مي كنم

 ..برو. برو از اينجا. تينا تو توي دنياي جديد من هيچ جايي نداري. دنياي جديدم كنار بيام

مي شد ، نبايد عشقم رو با هر سختي يي كه سر راهم سبز . بايد پاي همه ي بداخالقي هاي سينا مي ايستادم. نبايد جاخالي مي دادم

 :آروم و بدون دلخوري گفتم. به سينا نزديك شدم و دستش رو گرفتم. متزلزل مي كردم

كنارت هستم تا با هم اين مرحله رو پشت سر بگذاريم و . پيشت مي مونم. تنهات نميذارم سينا. من تو رو تنها نميذارم.. سينا جان-

فكر نكن . دل منو نشكن. همون جوري كه بودي. جوري كه هستيهمين . من تو رو هرجوري كه هستي دوست دارم. ازش رد بشيم
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 . كابوس هات هم باالخره يك روز تموم ميشه و فقط خاطره ش براي هردومون ميمونه. من هميشه كنارتم. تنهايي

 :سينا حرفم رو فطع كرد و گفت

فريادهاي كمك خواستن آدم هايي رو  تو چي ميفهمي از ترس؟ از اينكه مرگ رو جلوي چشم هات ببيني؟ از اينكه بغل گوشت-

بشنوي كه چند ثانيه بعد سوختنشون رو توي آتيش شاهد باشي؟ از اينكه شب توي خواب، هزار بار خواب سوختن خودتو ببيني؟ 

و ديگه من و ت. هزار بار از توي آسمون به زمين سقوط كني و هزار بار بميري وباز زنده باشي و اين كابوس رو تجربه كني؟ برو تينا

خواهش مي . برو . مي بيني كه هر بار يك چيزي راه ما رو از هم جدا مي كنه. ما از اول هم مال هم نبوديم. به درد هم نمي خوريم

نه قلب، نه روح و . من چيزي براي دادن به تو ندارم. برو ازدواج كن و منو فراموش كن. برو دنبال زندگيت.كنم فردا از اينجا برو

 .من يك مرده ي متحركم كه هيچ احساسي توي وجودش باقي نمونده. هيچي. روان

سپيده ي صبح زده . هيچ منطق و دليلي رو نمي پذيرفت. اما سينا به هيچ وجه قانع نمي شد. اون شب تا ساعت ها با هم حرف زديم

يعني از ديشب تاحاال اينجا . كردم با ديدن سوري خانم كه روي مبل توي هال نشسته بود تعجب. بود كه از اتاق سينا بيرون اومدم

بي حوصله و بي . با ديدن من سرش رو انداخت پايين. نگاهش خجالت زده و شرمگين بود. نشسته بود؟ نگران نگاهش كردم

. مالفه ي تخت يك نفره ي  سوري خانم دست نخورده و صاف بود. روحيه به سمت اتاق سوري خانم كه اقامتگاه من هم بود، رفتم

 .روي تخت نشستم. هم تا االن با ما بيدار بوده و همه چيز رو شنيده پس اون

وقتي سينا منو نمي خواد و بيرونم مي كنه، آيا . سرم رو توي دو تا دست هام گرفتم و سعي كردم به حرف هاي سينا فكر كنم 

؟ اگه برم چي؟ وظيفه مو در قبال عشق عاقالنه است كه بمونم و خودمو سنگ روي يخ كنم؟ ديگه به چه دليلي بمونم و منتظر باشم

ادا كردم يا با جاخالي دادن و فرار كردن مثل يك آدم بي مسئوليت  پشتم رو به سينا كردم؟ اين همه سوال سخت توي سرم رژه 

ه كه سينايي كه االن پيش روم بود آدمي شد. سينا ديگه اون سينايي نبود كه من مي شناختم. مي رفت و من جوابي براش نداشتم

جايي براي من توي زندگي جديد سينا . مدام با ترس و هراس و كابوس درگيره و نمي خواد جز اينها به چيز ديگه اي فكر كنه

اما با كدوم پا بايد مي رفتم؟ نمي تونستم دردها و رنج هايي رو كه سر سينا . نبود، همونطوري كه خودش بارها و بارها بهم گفت

پس سهم من ازاين عشق چي مي شد؟ سهم همه . حتي فراموش كنم و سينا رو به امان خدا بسپارم و برمتحمل كردم رو به همين را

 ي اشك ها و تلخي هايي كه كشيده بودم رو كي بايد ادا مي كرد؟ 
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بعد از اون هم . فقط نمي تونستم خودمو راضي كنم كه به سادگي از سينا دست بكشم. من از كسي توقع جبران و تاوان نداشتم! نه

 :صداي سوري خانم منو از درياي پر تالطم افكارم بيرون كشيد. اون همه مصيبت و سختي

 .بيا مادر، بيا يه چيزي با هم بخوريم-

 :تا خواستم بگم ميل ندارم ، گفت. توي قاب در ايستاده بود و منو نگاه مي كرد

 . ي بخوريمبيا با هم يك چا. گفت معلوم نيست كي برمي گرده. سينا رفت بيرون-

نشستم پشت . بخار داغي از روي فنجون ها بلند مي شد و توي فضا گم مي شد.چاي ريخته بود.دنبالش راه افتادم توي آشپزخونه

اما تلخي حرف .داغي بخار كف دستم رو قلقلك مي داد و حس مطبوعي توي جونم مي ريخت. ميز و دستم رو روي فنجون گذاشتم

عجيب بود كه حالم بد نمي شد و به حال غش و . عجيب بود كه اشكي براي ريختن نداشتم. يده بودهاي سينا هنوز روي دلم ماس

نمي دونم، شايد براي اينكه مصيبت هاي بدتري رو از سر گذرونده بودم باعث شده بود پوستم كلفت بشه و . ضعف نمي افتادم

 .ديگه مثل بچه ها نق نق نكنم

 :زيري گفتسوري خانم روبروم نشست و با صداي 

 مي خواي چيكار كني عزيزم؟-

 :چي رو چيكار كنم؟ ادامه داد: يعني كه. نگاهش كردم

بايد ازت مواظبت مي كردم ، . اما مادر ، تو اينجا دست من امانتي.البته مي دونم كه كارم درست نبوده. من همه ي حرفاتونو شنيدم-

 . چي ازت خواستشنيدم كه سينا چيا بهت گفت و . حتي در برابر پسر خودم

 :سوري خانم دستم رو گرفت و ادامه داد. اشك هام ناخودآگاه و بي خبر از روي گونه سر خوردند و به پشت لبم رسيدند

بلكه با .من ميگم بري تا از جلوي چشم سينا دور باشي.. نه. نه كه فكر كني من دارم مي گم برو. برو مادر  اگه از من مي شنوي ،-

بخداوندي خدا دلم . ار كرده وقدر دختري رو كه دست از شهر و خانواده ش كشيده تا پرستارش باشه رو بدونهنديدنت بفهمه چيك

بازم مادر، از سينا به . نمي خواد حتي يك خار توي پاي تو بره ، چه برسه كه پسرم بخواد سر تو داد بزنه و از خودش دورت كنه

چه برسه به سينا كه از اول هم حساس و بد عنق و . اومده هر آدمي رو از پا ميندازهبالهايي كه سر اون . حق داره بچه م. دل  نگير

اما تا اون . مي دونم يك مدت كه بگذره خودش پر ميكشه مياد سراغت. تو رو خدا ازش به دل نگيري يك وقت. ديرجوش بود
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منتهي نمي خوام حرمتت اينجا شكسته . االن بوديهمينطور كه تا . موقع بايد صبر و تحملت رو زياد كني و مثل هميشه خانمي بكني

 .بشه و سينا وضع رو به صورتي دربياه كه بعدها باعث شرمندگي همه مون بشه

بايد قبل از اينكه سينا ساكم رو جلوي در بذاره و منو با تيپا از خونه ش بيرون كنه مي رفتم و حرمت . سوري خانم درست مي گفت

هرچي الزم بود بشنوم ديشب از سينا و امروز . ي به فكر كردن و مشورت كردن با كسي نداشتماحتياج.خودم رو حفظ مي كردم

از ترس ايكه با ديدن سينا . بقول سوري خانم بايد مي رفتم تا سينا خودش دلتنگم بشه و منو بخواد. صبح از مادرش شنيده بودم

م، همه رو توي يك ساك دستي ريختم و يك آژانس گرفتم پشيمون نشم و از تصميمم برنگردم، سريع سراغ وسايل مختصرم رفت

قول ميده كه به زودي زود با سينا ميان دنبالم تا با ارزش و : سوري خانم با اشك بدرقه م كرد و گفت. و به طرف ترمينال راه افتادم

سينايي كه تا دو سال بعد هم از من .بيادرفتم تا سينا . به همين سادگي رفتم. احترامي كه شايسته منه ، پامو توي خونه ي سينا بذارم

 !كوچكترين خبري نگرفت

55 

 ...بيا بهش بگو.خاله تينا،درسا منو زد-

 . بغلش كردم و نازش كردم. دخترك تپلي ناز من، باز هم از دوستهاش شكايت داشت

 .من خودم به درسا تذكر ميدم. تو برو با مريم بازي كن-

 :صداي پريسا حواسمو مال خود كرد. تپلي به سرعت رفت تا با مريم كوچولو بازي كنه

 چيكار كنم؟.خانم عيوضي، كتاب هاي پيش دبستاني ها هنوز نرسيده-

 .اگه نيومد خودمون مي ريم تهران دنبالش. تا آخر هفته كتاب ها مي رسه. مثل هميشه. با همون كتاب پارسال كار كن-

دو هفته از مهر ميگذره و هنوز كتابهاي جديد پيش دبستاني . پيش دبستاني ها رفت  تا ساعت اولش رو شروع كنهپريسا به كالس 

پارسال هم همين . من دلشوره ندارم. مربي پيش دبستاني هر روز با نگراني همين سوال ها رو از من مي پرسه. به دستمون نرسيده

 . كارشه و دلهره و نگرانيش طبيعيه اما پريسا امسال اولين سال. بساط رو داشتيم

تا ظهر كه مهد تعطيل ميشه و مادرها ميان دنبال بچه هاشون، سه تا دعوا رو داوري كردم، دو تا دختر رو از چنگ پسر شيطون مهد 

بايد به  .نجات دادم و به يك بچه هم شربت سرماخوردگي دادم تا مامانش بعد از مهد بقيه داروهاش رو بهش بده  يعني عرفان ،
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با شنيدن داي بوق . حسابي خسته بودم. مبادا بقيه هم بگيرن. مادره تذكر بدم كه تا خوب شدن بچه ش نبايد بياردش مهد

 :داوود از توي ماشين ميگه. درها رو قفل مي كنم و به دراصلي كه توي خيابون باز ميشه مي رسم. سريع ميام بيرون  ماشين،

 ..ي؟ باز نصف شبي مجبورم نكني تا اينجا بيام و چراغ خاموش كنم براتهمه ي چراغ ها رو خرموش كرد-

 :مي خندم و ميگم

 .بريم كه دير ميشه. همه خاموشه. خيالت راحت-

ميدونم عروسك دوست داره اما چه معني داره كه يك دختر سه ساله سي و هشت تا . سر راه بايد براي آرام يك كادو بخرم

با اينكه بهم سفارش عروسك داده اما من براش چند . نه با هيچ كدوم درست و حسابي بازي كنهعروسك داشته باشه و وقت نك

حاال بخاطر دل دنيا هم كه شده . جلد كتاب داستان و رنگ آميزي و يك پازل مناسب سن خودش گرفتم تا براي تولدش بهش بدم

به داوود گفتم جلوي يك . م حسابي خوشش بياديك پيراهن خوشگل چين چيني هم بهش اضافه مي كنم تا مامان آرام خان

 :كمي غرغر كرد اما وقتي ماشين رو نگه داشت با كمال ادب و احترام گفت. كتابفروشي نگه داره تا خريدهامو انجام بدم

 .اينم محل مورد نظر شما. بفرماييد سرورم-

شپزخون مشغول بريدن كيك به تعداد مهمون ها مامان و زن عمو توي آ. با وجود خستگي ، جشن تولد آرام رو از دست نميدم

 :گفتم. دنيا مدام بين آشپزخونه و پذيرايي در حال اومدن و رفتنه. هستن

 .سرگيجه گرفتم از بس راه رفتي. بگير بشين ديگه..اه-

 . ميخوام ببينم به همه كيك رسيده يا نه. چيكار كنم مي ترسم يك وقت يكي رو فراموش كنيم ، دلخور بشه-

 :وود وارد آشپزخونه شد و گفتدا

 .زود باش يك تكه ي تپل براي داداشت بيار كه دارم ضعف مي كنم. به من نرسيد ! آي گفتي آبجي جون-

 :دنيا داوود رو هل داد و گفت

 .االنه كه بتركي. تازه نصف كيك آرامم كه تو خوردي. خودم دوبار بهت كيكي دادم! آره جون خودت-

 :و گفت داوود به من نگاه كرد

يك كم ازم .بهش هيچي نميگي داره اين طوري منو لت  و پار مي كنه؟ ناسالمتي همين يكساعت پيش نقش راننده تو بازي كردم-
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 ..دفاع كن دختر

 : خنديدم و گفتم

 .كمتر بخور تا اينجوري مضحكه نشي. حرف حساب جواب نداره-

شام ر . دعوت كرده بود و نگذاشته بود دنيا يا زن عمو غذا درست كنند عمو همه رو شام. باالخره جشن تموم شد و مهمون ها رفتند

 .از بيرون گرفتند و مشغول خوردن شديم تا بعدش هر كي بره خونه ي خودش

 :موقع برگشتن مامان به بابا گفت

 .قرار بود امشب به نگار زنگ بزنم ببينم حالش چطوره! خدا مرگم نده-

 :بابا گفت

 .نگراني نداره كه. يا فردا زنگ بزن. االن كه رسيديم زنگ بزن. ني؟ قول دادي كه دادياين حرفا چيه كه ميز-

 :خنديدم و گفتم

 .بايدم نگران باشه!! مامان هم كه نوه نديده. باالخره نوه ي اوله و مثل مغز بادوم شيرينه. نگراني كه داره بابايي-

 :با خوشحالي جواب دادم و فورا گفتم.قبل از اينكه به خونه برسيم نگار به گوشي من زنگ زد

 .همين االن داشت غصه مي خورد كه چرا يادش رفته بهت زنگ بزنه.بدو كه مادر شوهرت حسابي دل نگرانته-

 :صداي خنده ي نگار از پشت گوشي اومد

اين حالت ها براي همه ي . تيام بيخودي شلوغش كرده بود. من حالم خوبه. هاتفاقا براي همين زنگ زدم كه بگم نگران نباش-

وگرنه من خودم حواسم هست كه . منتهي تيام يه خورده مي ترسه و نگرانيش رو به مامان هم منتقل كرده. مادرهاي باردار طبيعيه

 . كي حالم بد ميشه

 !!متخصص زنان و زايمان  توي سر ما بكوب ، شما ندونين كي بدونه ؟ حاال هي تخصصت رو. بله خانم دكتر -

 . گوشي رو از توي دستم كشيد و شروع به حال و احوال با عروسش كرد. مامان نگذاشت بيشتر از اين سر به سر نگار بذارم

گفته بود كه حال  نگار سه ماهه حامله بود و تيام به مامان.نگار و تيام يكسالي بود كه برگشته بودند ايران و ساكن تهران شده بودند

مامان هم كه استعداد غريبي توي نگران شده داشت ، هي دعا دعا مي كرد كه اتفاق بدي براي نگار نيفته و اولين . نگار خيلي بده
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 . نوه ي عيوضي ها به سالمتي به دنيا بياد

 .....!!ننگار به مامان اطمينان داد كه مسئله مهمي نيست و با مراقبت هاي خاص رفع ميشه اما ماما

 . با بچه هاي ناز ماماني لوس تو دل برو. فردا يك روز پر مشغله ي ديگه شروع ميشه. خسته و كوفته خودم رو توي تختم جا ميدم

نميدونم . توي اين يك سال و نيمي كه خودم رو درگير مهد كودكم كردم ، حتي يكبار هم از كاري كه شروع كردم پشيمون نشدم

سيس مهد رو بهم نميداد و ساختمون ترگل ورگلش رو در اختيارم نميگذاشت آيا باز هم مثل االن احساس اگه داوود پيشنهاد تا

 رضايت و خوشحالي داشتم يا نه؟ 

چقدر راحت . چقدر دنياي بچه ها پاك و معصومانه است. درست مثل روز اول شگفت زده ميشم هربار كه يك بچه رو مي پذيريم ،

چه راحت اشك هاشونو پاك مي كنند و با يك شكالت يا حتي . ز ياد مي برند و با هم آشتي مي كننددلخوري هاشون رو از هم ا

كاش من هم همين طوري باقي مي موندم و اينقدر روزها و شب هامو در انتظار واهي برگشتن . يك وعده ي خيالي راضي ميشن

 .گزين سينا كنم تا زخم عميق قلبم رو ترميم كنهكاش من هم مي تونستم چيزي يا كسي رو جاي. سينا از دست نمي دادم

. ميدونم از سر محبت زيادي كه بهم داره ، بدون چشمداشت داره كمكم مي كنه. داوود توي اين مدت حسابي كمك حالم بوده

حث رو عوض چندباري هم كه خواسته به ايما و اشاره سر صحبت رو باز كنه و چيزي رو كه سالهاست ميدونم ، حاليم كنه، فورا ب

 .ميدونم كه متوجه ميشه و چقدر ازش ممنوم كه ادامه نميده. مي كنم 

عالوه بر اين زندگي برادرش رو هم . دنيا هربار منو مي بينه بهم بد و بيراه ميگه كه دارم خودمو براي يك اميد واهي نابود مي كنم

اينو از . خواستگارها رو بدون اطالع دادن به من رد مي كنند. كنن صبورانه منو تحمل مي. مامان و بابا ، اما چيزي نمي گن. تباه كردم

باز هم خدا رو شكر كه اطرافيانم حال و روزم رو درك مي كنند و منو تحت فشار . ماماني شنيدم كه نگران باال رفتن سن و سال منه

 .قرار نميدن

اگه همدلي هاي . بود و هم از نظر روحي تحت فشار بودم هم تعداد واحدهام زياد. ترم آخرم رو با سختي و فشار زيادي پاس كردم

فاطمه نتونست درسش رو تموم كنه و از نيمه هاي ترم آخر به قول . سونيا نبود شايد هيچ وقت نمي تونستم درسم رو تموم كنم

گويا يك از  .سونيا داره فوق مي خونه. تا االن هم كوچكترين خبري ازش ندارم.خودش احضار شد تا همسر پسرعموش بشه

هر آن منتظرم كه براي عروسيش . همكالسي هاش باالخره تونسته توي قلبش نفوذ كنه و غبار غصه ها رو از روي دلش پاك كنه
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پارسال كه براي تصفيه . سفيد برفي و بوره. عكسش رو ديدم. شيوا يك دختر ناز و خوشگل داره. دعوتم كنه تا با سر برم سراغش

 . پف كرده بود و مثل پنگوئن راه مي رفت. شيوا اون موقع باردار بود. ودم تهران، شيوا و سونيا رو ديدمفارغ التحصيلي رفته ب

نويد دانشجوي شهرستان شده و . سر سيما حسابي باهاش گرمه. سوگل ديگه مدرسه ميره . با سيما و نازگل ، تلفني در ارتباطم

اين وسط تنها كسي كه نه من ازش خبر مي . هام حرف ميزنه و جوياي حالمهسوري خانم گاه گداري با. سربازيش به تعويق افتاده

انگار سينا راستي . هيچ كس هم بهم چيزي در مورد اون نميگه. من از سينا چيزي نمي پرسم . گيرم و نه اون از من، سيناست

 . راستي مرده و از يادها رفته

هنوز شماره ش . نمي تونم شب ها بهش فكر نكنم و منتظر اومدنش نباشم اما عليرغم همه بي تفاوتي كه به سينا ابراز مي كنم ،

مهم تر از همه ، هنوز عشقش توي دلم ذره اي كم رنگ . هنوز عكساش از توي لب تاپم حذف نشده. توي گوشيم پاك نشده

 . نشده

ا هرگز نخواستم سينا رو فراموش كنم يا ام. از اين همه چشم به راهي . از اين همه تحقير.خسته از اين همه انتظار. فقط خسته ام

 .صبر مي كنم. باز هم صبر مي كنم. جاش رو با كس ديگه اي عوض كنم

56 

سر و صداي . برق قطع شد و بچه ها كه كارتون شون رو از دست دادند دادند نق نق مي كنند. اه باز هم اين سيم لعنتي اتصالي كرد

 :بچه ها دادم رو در مياره 

 .بيا بچه هات رو ببر توي حياط بازي كنند خاله پريسا،-

 .االن همه جا رو كثيف مي كنه. خانم كريمي بدو نازنين رو ببر دستشويي-

 .خاله مريم ، چرا پسرهات اينقدر داد مي زنند؟ ساكتشون كن-

 .چيكار ميكني پس؟ زود باش بيا  يكي ديگه دستشويي داره! خانم كريمي -

كاش بابا به قولش عمل مي كرد و يكي رو براي .ونقدر سرم شلوغه كه فرصت سرخاروندن ندارما. اين حكايت هر روزه ي مهده

داوود هم كه فقط بلده اداي . تعمير برق مي فرستاد تا اتصالي گاه به گاه سيم برق، هر چند وقت يكبار منو اينجوري اسير نكنه

برق اصلي كنتور رو قطع . دل به دريا مي زنم! كه از برق مي ترسه! !وقت كار كه مي رسه ميشه آقاي دكتر. آدماي كار بلدو در بياره
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اين سيم روكاره و شاهكار يكي از دوستهاي . مي كنم و ميرم سراغ سيم برقي كه از اتاق نوپاها مي گذره و به آشپزخونه ميرسه

نه چند وسيله برقي رو هم زمان داووده كه مثال مي خواست برامون يك انشعاب خصوصي برق درست كنه تا بتونيم توي آشپزخو

چند ماه پيش قسمتي از سيم آشپزخونه مشكل پيدا كرد و مجبور شديم قطعش كنيم و دوباره با نوار چسب بهم . باهم روشن كنيم

ه از پنجره ي آشپزخون. پريسا و بچه هاي كالسش توي حياط بودند. كارمون راه افتاد اما دوباره داره بازي در مياره. وصلش كنيم

 :گفت.منو ديد كه روي كابينت ايستاده بودم و سيم توي دستم بود 

 !!خانم مهندس، بپا برق نگيردت-

 :خنديدم و گفتم

 . مواظب اون وروجك ها باش كه نيان توي آشپزخونه تا ببينم چيكار ميشه كرد-

. نوار چسب رو باز كردم و با چاقو دو سر سيم رو لخت كردم و سيم ها رو دوباره به هم پيچيدم  و نوار چسب نويي دورش كشيدم

براي خودم يك پا مهندس بودم و خودم خبر . ديگه به بابا و داوود هم نيازي نيست. همه چيز درست شد. برق كنتو رو وصل كردم

 . نداشتم

به نگراني هاي گاه بيگاه مامان . مامان با نگراني گفت هرچه زودتر برم خونه و بالفاصله قطع كرد. م ميارهصداي تلفن منو به خود

بنابراين با آرامش و سر حوصله كارهاي مهد رو به خاله ها سپردم و توصيه مي كردم اگه نتونستم به موقع برگردم، . عادت دارم

يك آژانس خبر . دشون در و پيكر رو قفل كنند و كليد رو پريسا با خودش ببرهبعد از تحويل بچه ها به پدر و مادرهاشون، خو

 .كردم و رفتم خونه

مامان . به خونه كه رسيدم هرچي زنگ زدم كسي در رو باز نكردو بي حوصله  دسته كليدمو از ته كيفم پيدا كردم و در رو باز كردم

ديگه داشتم راستي راستي نگران مي . خبري از مامان نبود! اما نه.دمتوي اتاق ها سرك كشي. رو صدا زدم اما كسي جوابمو نداد

 : قبل از اينكه بپرسم چي شده گفت. داشت گريه مي كرد. مامان بود. شدم كه گوشي خودم زنگ خورد

 . بابايي حالش خيلي بده. زود بيا خونه ي ماماني-

صداي گريه مامان و ماماني اولين چيزي بود كه منو متوجه . ردمبا كليد خودم در رو باز ك. نفهميدم چطوري خودمو رسوندم اونجا

وقتي سر ساعت هميشگي بيدار نميشه ، ماماني فكر ميكنه خسته است و .بابايي مهربونم توي خواب از دنيا رفته بود. قضيه كرد



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧٩

 . دلش نمياد بيدارش كنه اما  بعد از يكساعت كه ميره سراغش مي بينه كه از دنيا رفته

روي ديوار هاي . مردم دسته دسته مي اومدند و مي رفتند. م بهم زدني، همه سياهپوش شديم و خونه پر شد از جمعيتدر چش

مامان خيلي بي . حياط پالكاردهاي مشكي خودنمايي مي كرد و هربار كه بيرون مي اومدم و اون ها رو مي ديدم، قلبم فشرده مي شد

ديگه اون دختر سست و شكننده چند سال پيش نبودم كه با پيش اومدن . بدمسعي مي كردم بهش دلداري . قراري مي كرد

 . حاال مامان به من تكيه مي كردو غصه هاشو روي شونه هاي نحيف من خالي مي كرد. مصيبت ، خودمو ببازم و از هم بپاشم

ه بودند و حاال با رفتن بابايي، ماماني اون دو تا عمري عاشقانه با هم زندگي كرد. ماماني هم حكايت جداگانه اي براي خودش داشت

جالب بود كه ماماني هم . حس مي كردم وظيفه دارم اونو هم حمايت كنم تا زياد آسيب نبينه. گلم خيلي احساس تنهايي مي كرد

نو صدا مي جوري كه تا حال مامان يا ماماني بد مي شد ، همه م. باهام مثل يك تكيه گاه برخورد مي كرد. حمايتم رو مي پذيرفت 

 .زدند تا آرومشون كنم

اونقدر بزرگ كه مي تونم همه ي غصه ها و مصيبت هاي عالم رو به دوش بكشم و باز هم سرپا . حس مي كردم خيلي بزرگ شدم

 . بمونم

داشتم منو نميدونم ماجراهايي كه با سينا . روز خاكسپاري ، رتق و فتق امور سالن و پذيرايي از مهمون هاي خانم رو به من سپردند

بهرحال ، در عين اينكه از دست دادن بابايي غم بزرگي . اينقدر قوي كرده بود يا مديريتي كه در اين مدت توي مهد كودكم داشتم

با اينكه مهار اشكم رو از دست داده بودم و . بود و غصه دارم كرده بود، مسئوليت پذيري احساس بزرگي خوشايندي بهم مي داد

مي دونستم كه اين هم يك مرحله از زندگيه كه بايد طي بشه و . كردم اما احساس ضعف و جبوني نمي كردمبي مهابا گريه مي 

 .باالخره ميگذره

نگار با وضعيت . سيما و سوري خانم هم دعوت بودند. مراسم سوم بابايي رو مفصل برگزار كرديم و آشنا و غريبه رو دعوت كرديم

البته از همون اول بهش گفتم كه حق نداره از توي اتاق تكون بخوره و بايد فقط . اومده بود اضطراريش همراه تيام و پدر و مادرش

بدون اعتراض حرفم رو  عجيب بود كه با وجود اينكه هم از من بزرگتر بود و هم تجربه ش از من بيشتر ، . در حال استراحت باشه

 .قبول كرد

توي مسجد مشغول بودم . مي خواست بعد از اين همه مدت دوباره ببينمشون دلم. با بي قراري منتظر اومدن سيما و مادرش بودم
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از پشت گردنش سوري خانم، فرناز و نازگل رو هم . تسليت گفت . به طرفم اومد و بغلم كرد. اون هم منو ديد. كه سيما رو ديدم

نشونشون دادم و راهنماييشون كردم و با هم مامان و ماماني رو . با هر كدوم احوالپرسي كردم و از اومدنشون تشكر كردم . ديدم

 . به طرف مامان اين ها رفتيم

براي مهمون . بعد از تموم شدن مراسم مسجد به آرامگاه رفتيم تا فاتحه اي سر خاك بابايي بخونيم و براي شام به خونه برگرديم

 . امان و ماماني و بابا بودممن همراه م. ها اتوبوس كرايه شده بود تا رفت و آمد به آرامگاه راحت تر باشه

ماماني اما آروم . اشكش بند نمي اومد و مدام توي صورتش مي زد و بابايي رو صدا مي زد. سرخاك ، مامان خيلي بي قراري مي كرد

 :ماماني مي گفت. گاهي چيزهايي مي شنيدم. من وسط هردو نشسته بودم. آروم اشك مي ريخت و زير لب با بابايي حرف مي زد

ي وفا منو تنها گذاشتي كجا رفتي؟ نگفتي بي تو من چه بايد بكنم؟ نگفتي دل دختر يكي يه دونه تو چه جوري بايد آروم بكنم؟ ب "

نگفتي بعد از تو بايد دلمو به كي خوش كنم؟ اين بود رسمش كه تنها تنها بري و منو جا بذاري؟ فكر منو نكردي كه بي تو دق مي 

 "!..جوري داره پرپر مي زنهببين چه ! كنم؟ ببين دخترتو

اما مامان با صداي بلند . بي صدا و آروم. من و ماماني توي آغوش هم گريه مي كرديم. حرفاي ماماني گريه مو بيشتر و بيشتر كرد

 :ماماني توي گوشم گفت. و تقريبا با فرياد بابايي رو صدا مي زد و اشك مي ريخت

 پاشو. پاشو مادر. ار خودشو از بين ببرهنذ.پاشو مامانتو بلند كن از سر خاك ببر -

باالخره موفق . نمي خواست از سر خاك بلند بشه. مامان مقاومت كرد. زن عمو هم از اون ورش گرفت. زير بغل مامان رو گرفتم

واست وقتي خ. تيام با ديدن ما جلو اومد و جاي منو گرفت و همراه زن عمو مامان رو به جاي دورتري برد. شديم بلندش كنيم

كنار آقا بابك و . سينا بود. خودش بود... بنشينم سرجام كنار ماماني، براي يك لحظه ي خيلي خيلي كوتاه چشمم به كسي افتاد كه 

دلم مي خواست حتي اگه اين موضوع يك تصور . جرات نداشتم دوباره سرمو باال كنم و از اونچه ديدم مطمئن بشم. بابا ايستاده بود

كنار . مي ترسيدم سرمو كه بلند كنم سيناي خياليم دود شده و رفته باشه. ر همون حال باقي بمونه و از بين نرهو يك رويا باشه د

نميدونم چقدر زمان گذشته بود ، اما وقتي همه از . ماماني نشستم و به شدت  در مقابل وسوسه ي  بلند كردن سرم مقاومت كردم

خب . اثري از سينا نبود. نه نبود. م و به جايي كه سينا رو ديده بودم نگاه كردمسر خاك بلند شديم ، شكيبايي رو از دست داد

 . باالخره محو شد و از بين رفت. خيالي بيش نبود



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨١

اونهايي كه از نظر نسبت فاميلي يا آشنايي نزديكتر . بيشتر جمعيت همونجا توي آرامگاه با خانواده ما خداحافظي كردند و رفتند

بقيه هم كه خودموني هاي . يك فاتحه خوندند و خداحافظي كردند و رفتند. شدند و تا جلوي منزل اومدندبودند با ما همراه 

 . خودمون بودند ، موندند تا آخر شب

بردمش . حالش اصال خوب نبود و نمي تونست بيشتر از اين سرپا بودن رو تحمل كنه. من مامان رو زودتر برده بودم داخل خونه

يك ربعي كنارش نشستم تا خوابش . ك سرم بهش تزريق كرد و توي سرم آرام بخش ريخت تا راحت بخوابهبابا ي. توي اتاقش

 .بعد اومدم پايين تا ببينم اوضاع در چه حاله. برد

57 

توي بايد از ... با اينكه غذا از بيرن مي اومد اما تداركات جانبي مثل آب يخ، ظرف و ظروف و. زن عمو و دنيا در تدارك شام بودند

. سيما و نازگل هم توي آشپزخونه بودند. وارد آشپزخونه شدم تا جاي چيزهاي مورد نياز رو به دنيا نشون بدم. خونه تهيه مي شد

 . تعارف كردم و كه برن و بشينند اما قبول نكردند

ي كه داشتم به مامان سر توي فرصت. تا يك ساعت ديگه هم شام مي اومد. مدتي كه گذشت تقريبا همه چيز رو آماده كرده بوديم

ماماني كنار سوري خانم نشسته بود و با هم حرف مي زدند آقايون هم گوشه ي ديگه اي از سالن نشسته . هنوز خواب بود. زدم

 . پذيرايي از آقايون با داوود بود. بودند

ه هواي بازي با آرام، دختر سوگل به محض تعويض لباس ب. به اتاق خودم بردمشون. سيما مي خواست لباس سوگل رو عوض كنه

از . دلم مي خواست برام حرف بزنه. سيما هم اومد كنارم. لب تخت نشستم تا كمي استراحت كنم. خسته بودم. دنيا رفت بيرون

انگار . دلم مي خواست تا ابد برام حرف بزنه. از تمام اين مدتي كه ازش بيخبر بودم و هيچ كس چيزي بهم نگفته بود. سينا بگه

 :هم اشتياق درونيم رو حس كرده بود كه خودش سر صحبت رو باز كرد سيما

 چطوري دختر؟ اوضاع و احوالت خوبه؟-

 :ادامه داد . نگاهش كردم و لبخند كمرنگي زدم

 . فقط خواستم يك چيزي گفته باشم. ميدونم حرف بيخودي زدم-

 .ا حاال نگفتيهرچي كه بايد بدونم و ت. هرچي دوست داري بگو. سراپا گوشم.حرف بزن-
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 :اشك هام بي اختيار روي صورتم دويدند و من مي ناليدم

هرچي كه توي اين مدت .. سينا چيكار مي كنه؟ حالش بهتر شده؟هنوز نمي خواد منو ببينه؟ هنوز دلش براي من تنگ نشده؟ بگو-

 ...مي خواستم بدونم و كسي بهم نگفت رو بگو

 :سرمو روي شونه ش تكيه داد و با لحن محزوني گفت. سيما دستهامو توي دست گرفت

 چي بگم عزيزم؟ غير از شرمندگي و خجالت چي دارم كه برات بگم؟ -

 :ترسان و مردد پرسيدم

 سينا ازدواج كرده؟-

 :سيما بالفاصله جواب داد

چرا تو تا حاال . حيفي بخدا . اي ندونم كاري و حيروني سينا هدر ميرهمنظورم جووني و عمر توئه كه داره پ. منظورم اين نبود! نه! نه-

آخه چرا خودتو عذاب ميدي؟ . اما اينجور كه معلومه هنوز تو فكر سينايي. ازدواج نكردي؟ فكر مي كردم حداقل نامزد شده باشي

معذب بوديم كه براي مراسم بياييم همه مون يه جورايي . مامانم روزي نيست كه براي شكستن دل تو از خدا طلب بخشش نكنه

 .با رويي سياه و شرمنده. اما باالخره اومديم. اينجا

تا روزي كه خودم دست از فكر و خيال سينا .خودتونو اذيت نكنين! نه. تفصير كسي نيست اگه من نمي تونم سينا رو فراموش كنم-

نگفتي سينا چيكار مي كنه؟خوبه؟ كابوس . ري راحت ترممن اينجو. پس تقصير كسي نيست. نكشم كسي نمي تونه منو وادار كنه

 !برام حرف بزن سيما. هاش تموم شدن؟ به اندازه ي اين دوسال ازش بي خبرم

سينا دوره روان كاوي شو حدود يكسال ادامه داده بود و . سيما حرف مي زد و من با تمام وجود گوش شده بودم و مي شنيدم

درسش رو تمام . دكتر احتمال داده بود كه ممكنه تحت فشار عصبي دوباره كابوس ببينه. ودندكابوس هاش تقريبا از بين رفته ب

از اينكه . سيما از تلخي و بي تفاوتي سينا گفت . كرده بود و به تهران برگشته بود و توي دانشگاه خودمون تدريس مي كرد

ه و از وقتي وارد خونه ميشه به اتاقش ميره و حتي روزش توي دانشگاه ميگذر.زندگيش محدوده به كالس درسش و اتاق خوابش

به خواسته سوري خانم كسي . با كسي رابطه نداره و حتي خواهر و برادرش رو هم به ندرت مي بينه. غذاش رو هم اونجا مي خوره

مان و مكان رو از اونقدر كه ز.. سيما گفت و گفت. كاري به كارش نداره تا مبادا تحت فشار قرار بگيره و كابوس هاش برگرده
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گفت غذا رسيده و . صداي دنيا ما رو به خودمون آورد. دست دادم و نفهميدم چطور يكساعت و نيم دارم به حرفاش گوش ميدم

كاش تا صبح مي خوابيد و . سيما رو پايين فرستادم و خودم به مامان سر زدم كه هنوز خواب بود. كشيده شده و منتظر ما هستند

 . كمي بهتر مي شد خستگي روح و جسمش

 :پرسيد. با كنجكاوي به صورتم نگاه مي كرد. پايين كه رفتم با داوود سينه به سينه شدم

 خوبي؟-

 :با تعجب گفتم

 چطور مگه؟.. آره-

 .بريم با هم بخوريم. منم نخوردم. شامتو برات نگه داشتم. بيا بريم آشپزخونه.. هيچي-

زن عمو و دنيا هم توي آشپزخونه شام مي خوردندو دنيا داشت به . حس كردمموقع رفتن سنگيني نگاه سيما رو روي خودم 

زن عمو غذاش تموم شد و براي سركشي به مهمون ها و . ماهم پشت ميز نشستيم و مشغول خوردن شديم. دخترش غذا مي داد

حس كردم عمدا . رو ترك كرد دنيا هم به بهانه دستشويي بردن آرام اونجا.برطرف كردن كم و كسري احتمالي به پذيرايي رفت

قاشق رو توي ظرف يكبار . اما سكوت كرده بود. منتظر شدم ببينم داوود چي مي خواد بگه. من و داوود رو با هم تنها گذاشتند

 :مصرف غذا انداختم و گفتم

 .تا نفهمم چرا منو اينجا كشوندي نمي تونم چيزي بخورم. حرفتو بزن-

 :تداوود با لبخند نگاهم كرد و گف

 شد يكبار ازت جلو بزنيم؟ مي مردي اگه ميذاشتي خودم سرحرفو باز كنم و با دستور منو به حرف نياري؟!! بابا نواده ي نيوتن-

 :پوزخندي زدم و گفتم

 ..حاال حرفتو بزن كه اصال حال و حوصله ندارم!! عمرا -

 !!بقيه كه خوب بلدي حوصله خرج كني و آبغوره بگيريبه ما كه مي رسه بي حوصله هم ميشي؟ براي حرفاي صدتايك غاز ! نه بابا-

 :دوباره لبخند زد و گفت.خودم رو به نفهميدن زدم وبا تعجب نگاهش كردم. پس متوجه شده بود كه گريه كردم.. اوه

 كي؟؟؟ تو؟؟؟ مگه تو گريه كرده بودي؟؟ كي گفته؟؟. يعني نفهميدم كه تو گريه كردي. خر شدم!! خب-
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 :داوود با ديدن كش اومدن لبهام لحنش رو عوض كرد و كامال جدي شد. دخنده م گرفته بو

 تصميمت چيه تينا؟-

 .جا خوردم

 منظورت چيه؟-

 .لطفا احترامم رو حفظ كن و تا اين حد منو احمق فرض نكن. من گفتم خر شدم اما نه ديگه تا اين حد-

 .درست حرف بزن تا منم جوابتو بدم. بخدا متوجه حرفات نميشم-

 ين پسره اينجا چي ميخواد؟ا-

 كدوم پسره؟ -

! كدوم پسره؟؟؟ همون كه داري خودتو براش با گريه هات كور مي كني. تينا اگه بخواي مسخره م كني يك كلمه ديگه هم نميگم-

 ...جناب استاد

 يعني چي اينجا چي مي خواد؟-

 مي خواي بگي كه نديديش؟-

 :گيج و منگ گفتم. خيال و رويا نبود. خودش بود كه سرخاك ديدم. خداي من سينا اينجا بود؟ پس درست ديده بودم

 ..نديدمش! مگه سينا هم اومده؟ نه-

پس با خواهرش چي ميگفتين؟ اومدن خواستگاري؟ . از اين قيافه حيرون كه تو گرفتي  معلومه كه نديديش. خب قبول كردم-

 ان كرده؟فيلش ياد هندوست

اين چه . من اصال نميدونستم كه سينا هم اومده. متوجه حرف زدنت باش. اين چه حرفيه كه ميزني؟ امروز تازه سوم باباييه!! داوود-

 طرز حرف زدنه؟

د داوو. اما دست داوود كه با دستمال به طرفم دراز شد منو متوجه اين موضوع كرد.نفهميدم اشكهام كي راه صورتم رو پيدا كردند

 :نگران به طرفم خم شد و گفت

اگه تا حاال اصراري نكردم و چيزي نگفتم فقط و فقط براي اين بود كه مي خواستم خودت از فكر اين پسره بيرون بياي و بدون -
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متوجه هستم كه عزاداريم و مرده مون هنوز كفنش خشك نشده، . اجبار يا هرچيز ديگه اي به پيشنهاد من فكر كني و جواب بدي

تينا من نمي تونم . ا به خداوندي خدا اگه يكبار ديگه اسم اين يارو بياد وسط و بخواد با روح و روان تو بازي كنه من ميدونم و اونام

تحمل كنم و ببينم داري خودتو براي كسي ميكشي كه حتي اونقدر براي ارزش قائل نبود كه توي اين دوسال بهت سربزنه يا ازت 

من مثل سايه همه جا همراهت بودم و خوب ميدونم كه اين مردك تا !! ن از حال و روزت بي خبرم؟ نهفكر ميكني م. خبر بگيره

براي كسي بمير كه حداقل برات تب ... چرا خودتو حروم آدمي مي كني كه حتي شك دارم آدم باشه. بحال هيچ كاري با تو نداشته

گور كرد وگرنه چشمامو مي بستم و از الت سر كوچه هم بدتر خوب شد خودش فهميد هوا پسه و از سر خاك خودشو گم و . كنه

 ..باهاش تا مي كردم و با اردنگي پرتش مي كردم بيرون

اما نميدونم با اتكا .از خشمش احساس ترس كردم. صداش لحظه به لحظه خشمگين تر مي شد. عصبانيت داوود رو حس مي كردم

 :گفتم به چه نيرويي مستقيم توي چشم هاش زل زدم و محكم

 !!فهميدي؟؟ هيچ وقت!! هيچ وقت. هيچ وقت راجع به سينا اينجوري حرف بزني.. دلم نمي خواد هيچ وقت-

 . دستشو الي موهاش كشيد و سري به تاسف تكون داد و از آشپزخونه بيرون رفت. داوود آشكارا جا خورد 

سينا؟؟ از سينايي كه بقول داوود توي اين دوسال حتي يكبار  داشتم از كي دفاع مي كردم؟ از خودم يا از سينا؟ از سينا؟؟ واقعا از

هم ازمن سراغي نگرفت؟ از كسي كه حتي برام تب نكرد؟ حاال براي چي اومده بود؟ چرا سيما بهم نگفت كه سينا هم 

ني الغر چرا سرخاك خوب نگاهش نكردم؟ يع. همون طور كه داوود اين فكر رو كرد.. همراهشونه؟ شايد فكر كرد كه ديدمش

خودم هم ميدونستم كه با فكر كردن به اين . شده؟ شايد تلخي ئي كه سيما ازش حرف ميزد،  توي ظاهرش هم تاثير گذاشته باشه

از اينكه بهر حال سينا به من توجهي نداشت و اصوال من براش وجود . چيزها مي خوام حواسم رو از حرف هاي داوود پرت كنم

 .اعتنايي تمام بلند نمي شد به مراسم ختم پدربزرگم بياد، تا بعد از دوسال منو ببينهوگرنه با بي . خارجي نداشتم

حتما . فكر مي كردم همه منتظرند تا تيناي شكست خورده رو ببينند و هو كنند. جرات نداشتم پام رو از آشپزخونه بيرون بذارم

شايد سينا توي جمعيت نشسته بود تا با ديدن من به . همه مي دونستند كه داوود داشت راجع به چه چيزي با من بحث مي كرد 

اصال چرا اومده بود؟ اومده بود تنهايي و حقارت منو ببينه؟ اومده بود ببينه كه . ريشم بخنده و منو با دست به بقيه نشون بده 

 ..نتونستم ازش دل بكنم و هنوز دارم با روياي اون زندگي مي كنم؟
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 :كارم بيرون كشيدصداي دنيا منو از غرقابه ي اف

 .يك غذا هم ببر شايد بتوني بهش بخوروني. برو پيشش. مامانت بيدار شده تو رو صدا مي زنه.. تينا بيا-

بدون نگاه كردن به كسي ، سريع باال رفتم و خودمو توي اتاق . دنيا ظرف غذا رو توي دست هام جاداد و منو به طرف بيرون هل داد

 :با ديدن من گفت. بود بابا هم پيشش. مامان انداختم

 . پيشش بمون تا من برم پايين. بيا عزيزم-

پايين پاش . هركاري كردم غذاشو نخورد و دوباره خوابيد. مامان با صدايي كه انگار از ته چاه در مي اومد از من آب خواست

 .نشستم و به ديوار تكيه دادم و غرق افكار هميشگيم شدم

. از وقتي وارد اتاق شدم از چيزي خبر نداشتم. نمي دونم كيا مونده بودند و كيا رفته بودند .ساعت دوازده شب رو نشون مي داد

براي . با فشاري كه به مثانه م وارد مي شد ديگه نمي تونستم از خير دستشويي رفتن بگذرم. كسي هم نيومد تا ازش چيزي بپرسم

به يك تراس ختم مي شد و با پله آهني به حياط راه داشت ، بيرون اينكه توي خونه با كسي روبرو نشم از در دوم اتاق مامان كه 

براي . اصال حوصله كسي رو نداشتم. تصميم داشتم از دستشويي حياط پشتي استفاده كنم و بي سر و صدا برگردم باال . اومدم

 . امروزم بس بود

ل راه رفته رو برگشتم تا از همون مسير بي خيا.داشتم مي تركيدم. راحت شدم!! آخي.سريع خودم رو به دستشويي رسوندم

اگه به راهم . تا برسم به پله ها، صداي خداحافظي چند نفر رو شنيدم كه به سمت در حياط مي اومدند. برگردم توي اتاق مامان

رودررويي براي اجتناب از . اصال مهم نبود كه كي هستند ودارند كجا ميرند. ادامه مي دادم مجبور مي شدم باهاشون روبرو بشم

توي تاريك . باهاشون به سمت قفس خرگوش ها رفتم تا بعد از اينكه مطمئن شدم مهمون ها رفتند، برگردم و از پله ها باال برم

برام عجيب بود كه كي محل دلتنگي . روشن شب، هيكل كسي رو ديدم كه نزديك قفس روي زمين نشسته و زانوهاشو بغل كرده

با احتياط و آروم . مهمون كه پا نميشه يك كاره بياد توي حياط زانوي غم بغل كنه. دم آشناستمطمئن بو. هاي منو تصرف كرده

 :صدام رو بلند كردم

 ؟؟..؟ داوود..كي اونجاست؟ بابا تويي؟ تيام-

. صورتش توي تاريكي بود و از روي هيكلش حدس زدم يا تيامه يا داوود . سياهي برگشت به سمت من، اما صدايي ازش در نيومد



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٧

 :دوباره پرسيدم. فكرم به تيام بيشتر مي رفت

 تيام جان تويي؟ -

. قبل از اينكه براي بار سوم سوالم رو تكرار كنم از جا بلند شد و به طرفم اومد. داشت منو نگاه مي كرد. اما باز هم چيزي نگفت

 :فته ي خش داري گفتصداي گر. اما با شنيدن صدايي كه زنگ آشنايي داشت ترسم از بين رفت. ترس برم داشت

 .مي بخشي كه ترسوندمت-

مي شناختمش اما . يك بخش از ذهنم مشغول حالجي صدايي كه شنيده بودم بود.و سريع از كنارم رد شد و از در حياط بيرون رفت

 ...خداي من اين سينا بود. ناگهان موج بزرگي به مغزم هجوم آورد... كي بود؟.. يادم نمي اومد

؟ ببخشيد كه ترسوندمت؟؟ هيچ چيز ديگه اي ..نو شناختي و همين طوري بي تفاوت رد شدي و رفتي؟ همينيعني م.. آخ خ خ 

 نداشتي كه بعد از اين همه مدت بهم بگي؟ 

از يك طرف از ديدن سينا هيجان زده بودم و از طرف ديگه از برخورد سرد و مشمئزكننده . افكار مختلفي توي سرم رژه مي رفت

كاش مي تونستم توي روشنايي صورتش رو ببينم تا مطمئن بشم كه ته چشماش هم منو انكار مي . ش سرخورده و عصباني بودم

 كنه يا نه؟ 

. ي بيرون اومدن از اتاق مامان پياده كرده بودم تا با كسي روبرو نشم ، از در اصلي وارد هال شدمبي توجه به تاكتيكي كه برا

براي اينكه مجبور نشم به كسي توضيح بدم كه چطوري سر از . عمو اينها و آقا بابك و بابا توي هال بودند. مهمون غريبه نداشتيم

 :با ديدن من گفت. جابجا كردن بوددنيا مشغول . حياط درآوردم سريع وارد آشپزخونه شدم

 ...باالخره اومدي پايين؟ خوب از زير كار درميري ها-

 :بي توجه به شوخيش پرسيدم

 ..سيما اينا كجان؟ توي هال نبودن-

كه نميدونم .. اما اگه منظورت جناب مجنون صحراگرده. اگه منظورت واقعا خود سيماست، با فرناز خانم و دخترا رفتن خوابيدن-

. ماهم كم كم داريم ميريم كه جا بازتر بشه. تيام به زور آوردش سر شام و بعدش رفت بيرون و هنوزم نيومده. ا تشريف بردنكج

 .االنه كه بياد و مارو هم ببره. داوود رفت چند تا از مهمون ها رو برسونه
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چيزي كه توي ذهنم مي چرخيد اين بود كه تنها . دنيا يكريز حرف مي زد و من نه حوصله جواب دادن داشتم و نه حوصله شنيدن

 . نبايد خودم رو اسير افكار پريشون و افسردگي مي كردم. از فردا بايد به مهد مي رفتم

مطمئن بودم از پسش . پريسا رتق و فتق كارهاي مهد رو به عهده گرفته بود. اين چند روز اداره ي مهد به دست خاله ها افتاده بود

مرگ بابايي، . م هم مي رفتم تا سرم رو به كار گرم كنم و كمتر به چيزايي كه پيرامونم اتفاق افتاده بود فكر كنماما بايد خود. برمياد

زندگي من . نبايد اجازه مي دادم كه دوباره زمين بخورم. همه و همه داشتند توانم رو مي گرفتند... ديدن سينا، حرف هاي داوود

امروزم چه فرقي !! همين كه من مي خوامش بسمه. سينا منو نمي خواد؟؟؟؟ خب نخواد. دمخودم بايد نجاتش مي دا. مال خودم بود

من . اينو كه مدتهاست مي دونم!! با ديروزم داره؟ مگه تا ديروز فكر مي كردم منو مي خواد؟ داوود منو مي خواد؟؟ خب بخواد

. حساب سينا با همه جداست!! سينا نه.. ولي نه!! ود يا سيناحاال داو..براي خودم زندگي مي كنم، نه براي خواستن و نخواستن ديگران

حتي اگه اين صالح . باالخره به اين رضايت دادم كه سينا رو توي ذهنم مختار بدونم كه هر وقت خودش صالح دونست بياد سراغم

 !! وز اين نبرد كسي جز سينا نبودخنده م گرفته بود از نبرد تن به تني كه با خودم داشتم و پير!! م مصلحتش به عمر من كفاف نده

روي زمين يك پتو مسافرتي انداختم و يك بالش زير سرم گذاشتم و بعد از مدتي وول . دنيا رو تنها گذاشتم و پيش مامان برگشتم

 .خودن توي جام، خوابم بود

 : يدن من لبخندي زد و گفتزن عمو با د. صبح كه از خواب بيدار شدم، اثري از آشفتگي و بي نظمي شب قبل توي خونه نبود

 . چند روزه هيچي از گلوش پايين نرفته. بيدار شدي؟ بيا عزيزم اين صبحونه رو ببر به زور بده مامانت بخوره-

دست و صورتم رو شستم و لباس پوشيدم تا . مامان خواب بود. دست و رو نشسته، سيني رو از زن عمو گرفتم و برگشتم به اتاق

 :زن عمو با تعجب گفت. شمآماده رفتن به مهد ب

 كجا ميري؟ مامانت  چيزي خورد؟-

 . سعي مي كنم زود بيام. من يك سري كار دارم. خودتون زحمت مامانو بكشين. من ميرم مهد. خوابه هنوز.. نه-

ما نمي تونستم ا.فهميدم كار درستي نكردم كه مامانو توي اين وضعيت تنها ميذارم. زن عمو سري تكون داد و با نگاه بدرقه م كرد

براي رهايي از خفگي ئي كه بهم دست داده بود سريع از خونه . توي فضايي نفس بكشم كه سينا هم نفس ميكشه و منو نمي بينه

 . بيرون اومدم و سوار اولين تاكسي كه جلوي پام ايستاد شدم
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همكارهاي مهد توي مراسم . ه بود نه كسي رفته بودنه كسي اومد. انگار نه انگار اتفاقي افتاده بود. حال و هواي مهد مثل هميشه بود

 . اومده بودند اما امروز هم هركدوم جداگانه براي تسليت گفتن به دفترم اومدند و باهام همدردي كردند

ديگه ساعت سه شده بود . عمدا تا آخرين لحظه موندم و در مقابل اصرار پريسا كه مي خواست منو بفرسته خونه ، مقاومت كردم

مامان و ماماني گوشه اي نشسته بودند و مظلومانه سكوت كرده . فقط زن عمو مونده بود. خونه خالي و خلوت بود. رسيدم خونهكه 

 . به طرفشون رفتم و سالم كردم. بودند

 :زن عمو با لحن سرزنشگر يك مادر گفت . بعد از تعويض لباس چند تا چاي ريختم و براي همه آوردم

بايد مي . هرچي هم كه باشه سيما و خانواده ش مهمون تو هم بودند. نكردي امروز صبح از خونه رفتي بيرون تينا جان كار درستي-

اون از برادرش كه نصفه شبي گذاشته . براي خاطر شما اين همه راه از تهران اومده بودند تا اينجا. موندي و بدرقه شون مي كردي

 ..كار خوبي نكردي.. خالصه بي احترامي كردي... ينم از تو كه بود با ماشين كرايه اي برگشته بود تهران ، ا

 . ماماني اما سري تكون داد تا حرف هاي زن عمو رو تاييد كرده باشه. مامان چيزي نگفت و در سكوت نگاهم كرد

58 

ك فكر اساسي براي حال خراب مامان باعث شد كه بياد و با ما زندگي كنه تا بعدها سر فرصت ي. ماماني ديگه خونه خودش نرفت

 . اونجا رو بفروشه يا اجاره بده.  خونه و زندگيش بكنه

. شايد فكر مي كرد اينجوري به من نزديكتر ميشه و مي تونه نظرم رو عوض كنه. داوود هر روز منو مي برد مهد و بر مي گردوند

ا زدند و اشتباه گرفتند تصميم جدي گرفتم كه اوايل اعتراضي نداشتم اما چند باري كه توي كوچه و خيابون ما رو زن و شوهر صد

 . بابا قول داد كه بعد از چهلم بابايي برام يك ماشين بخره تا رفت و آمدم راحت تر باشه. خودم برم و بيام

 حاال مي نشست خاطرات بچگيش با بابايي رو برامون تعريف مي كرد و رفته رفته زمام خونه رو به. كم كم مامان بهتر و بهتر شد

ماماني با ديدن بهبود حال مامان تصميم گرفت به خونه خودش برگرده اما مامان به اصرار ازش خواست كه پيش . دست گرفت

اصرارهاي ما هم به تصميم گيري ماماني كمك كرد و باالخره ماماني وسايل . خودمون زندگي كنه و ديگه به خونه ش برنگرده

هفته اي يكبار همه . خونه خودش رو هم به نام من و تيام كرد . تاق قديمي تيام ساكن شدمورد نيازش رو به خونه ما آورد و توي ا

ماماني چندبار توي حرفاش .آب و جارويي مي كرديم وبه باغچه آب مي داديم تا خونه آباد بمونه. با هم به اون خونه مي رفتيم



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٠

 !!عروسي من؟ چه حرفها. كنمگفته بود كه آرزو داره وقتي من ازدواج كردم توي اون خونه زندگي 

**** 

تعارف . چند روز پيش سيما زنگ زد و گفت براي چهلم هم ميان.هفته بعد چهلم بابايي رو در پيش داشتيم. تقريبا نيمه آذرماه بود

دعا مي ته دلم دعا . اما گفت كه حتما ميان ،   كردم كه سختشونه و همين كه براي سوم اومده بودند منت بزرگي سر ما گذاشتند

 . كردم سينا هم باهاشون بياد

نه تنها سينا همراه سيما و شوهرش نيومده بود كه حتي سوگل رو هم با خودشون نياورده . چهلم به سرعت برق و باد از راه رسيد

عد از ظهر، براي ب. خيلي دمغ شدم اما حفظ ظاهر كردم و چيزي بروز ندادم. دونفري اومده بودند كه شبانه برگردند تهران. بودند

 . همه چيز مثل روال سوم و هفتم بود. قرار مراسمي توي مسجد داشتيم و بعد فاتحه ي سر خاك و بعد از اون هم شام

بابا ،تيام و داوود دنبال كارهاي . از صبح مردها مشغول نصب پارچه مشكي و پالكاردهاي تسليت روي ديوار بيروني حياط بودند

ها كه از راه رسيدند، آقا بابك بدون وارد شدن به خونه همون جا توي حياط مشغول كمك كردن به سيما اين . بيرون رفته بودند

بچه ها رو فرستاديم تا بزرگترها رو براي خوردن ناهار صدا بزنند تا هر چه زودتر . نزديك ظهر بود و ناهار آماده بود. بقيه شد

سراسيمه ريختيم توي . فرياد ياحسين يا حسين از توي حياط بلند شدناگهان صداي . خورده بشه كه براي رفتن به مسجد ديرنشه

آقا بابك ... واي. هراسون به حلقه مردها نزديك شدم. صداي ناله هاي كسي مي اومد. چند تا مرد دور كسي جمع شده بودند. حياط

منو كنار زد و نزديك شوهرش زانو . سيما پشت سرم بود و همه چيز رو ديد. روي زمين افتاده بود و داشت به خودش مي پيچيد

 :زد و با نگراني زيادي پرسيد

 چي شده بابك؟ چت شده تو؟-

 :يكي از مردها قبل از آقا بابك جواب داد

 . رفته بود پارچه نصب كنه. از روي ديوار افتاد-

آقا بابك لبش رو مي جويد و سعي مي كرد جلوي سيما . نگاه نگران سيما از صورت مرد به صورت دردمند شوهرش كشيده شد

 . دو تا از مرد ها اومدند آقا بابك رو بلند كنند كه صداي فريادش به هوا رفت. ناله نكنه

گفت احتمال شكستگي هست و نبايد تكونش . رو تكون ندنبا ديدن اوضاع از بقيه خواست كه اصال آقا بابك . بابا هم از راه رسيد
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. بي اختيار گريه مي كرد  سيما كه به شدت ترسيده بود ،. فورا با بيمارستان خودش تماس گرفت و درخواست آمبوالنس كرد. داد

من و بابا . سيما بود شد ،  وقتي آمبوالنس اومد اولين نفري كه همراه بيمار. اما حريفش نشدم. بابا گفت سيما رو ببرم داخل خونه

با تيام تماس گرفتم و ماجرا رو گفتم و تاكيد كردم كه مواظب باشند تا همه چيز به درستي و آبرومندانه  . هم پشت سرشون رفتيم

 . تيام از طرف داوود هم قول داد كه تمام تالششون رو بكنند. برگزار بشه

اما ضرب ديدگي بدي داشت كه احتياج به مراقبت هاي خاص . كستگي نداشتخوشبختانه ش. از كمر آقا بابك ام آر اي گرفتند

بيچاره سيما اگه مي دونست چنين .حداقل تا بيست و چهار ساعت نبايد از جاش تكون مي خورد و بايد بستري مي شد. داشت

اي من وبابا براي رفتن به سيما كنار شوهرش موند و اصراره. چيزي در انتظار شوهرشه هيچ وقت پاش رو به اينجا نميگذاشت

من هم براي سيما دمپايي و . بابا كه بايد توي مراسم حضور ميداشت. من و بابا به خونه برگشتيم. خونه و استراحت بي فايده بود

 . سيما نگذاشت پيشش بمونم و منو به زور به مراسم فرستاد.فالسك چاي و ليوان و قاشق و اينجور چيزها بردم

بعد از برگشتن از آرامگاه به بيمارستان رفتم . ش اومده خيلي ناراحت شد و از من خواست كه سيما رو تنها نگذارممامان از وضع پي

پرسنل بيمارستان حسابي رسيدگي مي كردند و اتاق دوتخته ي تميزي رو در اختيار آقا بابك قرار دادند كه جا . و پيش سيما موندم

با هم يكبار براي سركشي اومد و بعد از ديدن امكاناتي كه بيمارستان داده بود، سريع با. براي استراحت سيما هم داشته باشه

زير لب دعا مي . اما سيما هنوز خيلي نگران بود. درد آقا بابك با دارو هاي مسكن كنترل شده بود و خوابيده بود. برگشت به خونه

. ز اتاق بيرون اومدم تا بلكه اون هم بره روي تخت بغلي بخوابها. با ديدن وضع سيما دلم گرفت. خوند و به آقا بابك فوت مي كرد

البته پرستارها رو كمابيش مي . بهش گفتم توي بخش با يكي از پرستارها دوست هستم و ميرم پيشش تا با هم حرف بزنيم

از اتاق يكي از صندلي هاي  با خارج شدن. شناختم اما حرفم بهانه اي بود كه سيما با خيال راحت استراحت كنه و منتظر من نمونه

 .سرم رو به ديوار تكيه دادم و نفهميدم كي از خستگي خوابم برد. راهرو رو انتخاب كردم و روش نشستم

مامان توي صورتش مي . سوگل گريه مي كرد. آقا بابك غرق خون روي زمين افتاد بود. كابوس مي ديدم انگار، سيما جيغ مي زد

 سينا داشت توي آتيش مي سوخت و. م نگاه مي كردداوود با عصبانيت به. كوبيد

دستي شونه مو لمس . نميدونستم چه كسيه. مدام اسمم رو مي گفت. يكي صدام ميزد. همه چيز با هم قاطي شده بود. داد مي زد

 . انگار واقعا يكي داشت اسممو صدا مي زد! نه. كرد و تكونم داد
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 ..خواهش مي كنم بيدار شو... شوبيدار . داري خواب مي بيني... تينا.. تينا-

 . اسمشو زمزمه كردم. نگاه تارم توي چشماي سينا گير كرد. چشمهام رو به زور باز كردم

 ..سينا... سينا-

 ..!جانم-

نه انگار خواب . دوباره تكونم داد. دوباره چشمام رو بستم تا باز هم سينا روتوي خواب ببينم. واقعا يكي داشت با من حرف ميزد

 .دوباره صداشو شنيدم كه اسممو صدا ميزد. منبود

 .بيدار شو لطفا. داري خواب بد ميبيني. بيدار شو.. تينا-

. سينا جلوي پام زانو زده بود و دستش روي بازوي من بود. از اونچه مقابلم مي ديدم شوكه شدم. اين بار چشمهام رو كامال باز كردم

 :روي صندلي كناريم نشست و با لحن سردي گفت. فاصله گرفتسريع برش داشت و از من . به دستش نگاه كردم

 چرا اينجا خوابيدي؟ چرا نرفتي خونه؟-

به تالفي . هوشياريم تا اون حد برگشته بود كه متوجه باشم لحنش با اونچه توي خواب ازش شنيدم زمين تا آسمون فرق كرده

 :تلخيش، با بي تفاوتي پرسيدم

 فهميدي؟ تو اينجا چيكار مي كني؟ چطوري-

 :جواب داد

اينجا كه .بهتره تو هم بري خونه . سيما هم خوابيده. نيم ساعتي هست كه رسيدم. همون موقع راه افتادم. ظهر سيما بهم زنگ زد -

 . جاي خوابيدن نيست

 :گفتم

 . مي خوام پيشش بمونم. نمي خوام سيما احساس تنهايي كنه. نه-

 .ر برويه آژانس بگي. بهتره تو بري. من هستم -

 :محكم و سرد گفتم. حتي تعارف هم نميكنه كه خودش منو برسونه!! هه

 . اگه شما خسته اي برو توي نماز خونه استراحت كن. من هستم-
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سرماي نيمه شب . من هم خونه رو بهش تعارف نكردم تا متوجه بي تفاوتيم بشه. حقته. از جا بلند شدم و به حياط بيمارستان اومدم

اتفاقات چند دقيقه پيش رو توي ذهنم تكرار مي .خودمو بغل كردم و راه رفتم تا گرما توي جونم بدوه. لرز انداخت پاييزي منو به

؟ با من بود؟ با خود من؟ يا با دختري كه توي خواب ترسيده بود و نياز به حمايت  "جانم"يعني سينا بود كه به من گفت . كردم

 . نيدن لحن محبت آميز سينا بعد از سالها حسابي به دلم نشست و منو سرخوش كردداشت؟ هردختري ، حتي تينا ؟ هرچي بود ش

خم شدم و سرم رو روي .زانو هامو باال آوردم و توي بغلم جمع كردم . حسابي سردم بود. نيمكت خشكي رو پيدا كردم و نشستم

واقعا سينا كي بود؟ . كردم نمي تونستمهرچه سعي مي . سعي كردن تصوير سينا رو جلوي چشمم مجسم كنم. زانو هام گذاشتم

كدوم سينا؟ سينايي كه عاشقش شدم يا سينايي كه منو طرد كرد يا اين سينايي كه تلخ و سرد داره باهام حرف ميزنه؟ مهم نبود 

مي  كاش لج نمي كردم و توي سالن. از شدت سرما خودمو جمع تر كردم. من همه ي اين سينا ها رو دوست داشتم و مي پرستيدم

. توي فكر دو دو تا چهارتا كردن براي برگشتن به سالن بودم كه سنگيني و گرماي كاپشني رو روي شونه هام حس كردم. موندم

 . داشتم يخ مي زدم. ديوونه چرا زودتر نيومدي. همون طور كه انتظار داشتم خود سينا بود. سرمو بلند كردم

 :صداي سردترش حسابي حالم رو گرفت. تم بيرون كشيدچهره ي سرد سينا منو از خياال. روبروم ايستاد 

 .پا شو برو خونه . چرا داري لج مي كني؟ سرما مي خوري-

 :پوزخندي زدم و گفتم

 عادت كردي كه منو از همه جا بيرون بندازي؟خيلي حس خوبي بهت ميده؟ قدرت طلبيتو ارضا مي كنه؟-

 :ادامه دادم. مستقيم نگاهم كرد. چيزي نگفت

نمي توني منو به زور از . خدا رو شكر بيمارستان هم بيمارستانيه كه بابا توش كار ميكنه. بهر حال اينجا شهر و خونه ي خودمه-

 . اينجا بيرون كني

 :صداي گرفته ش دلمو لرزوند

 .بهتره استراحت كني. خستگي توي صورتت داد مي زنه. بخاطر خودت ميگم-

 :تقريبا داد زدم

 . بلدم چه جوري باهاش كنار بيام! ت آقا براي خستگي من دل بسوزوننالزم نيست حضر-
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 :كاپشن رو از روي دوشم روي نيمكت انداختم و گفتم

 . من برمي گردم توي سالن. اگه خواستي توي حياط بموني الزمت ميشه-

 :مي مردم براي شنيدن صداش. صداش ميخكوبم كرد. بلند شدم و به سمت سالن راه افتادم

 . شماره م همون شماره قبليه. اگه كاري پيش اومد بهم زنگ بزن. حداقل برو توي نمازخونه. وي ماشين مي مونممن ت-

 :با غيظ گفتم!! عجب رويي داره اين بشر

اگه كاري پيش اومد هم تموم بيمارستان آشنا هستن و نيازي به . متاسفانه حافظه م خيلي ضعيف شده و شماره شما رو يادم نمياد-

 .نيست شما

بيرونش . هنوز وارد راهرو نشده بودم كه گوشيم توي جيبم لرزيد. با خشم ازسينا دور شدم و توي گرماي سالن خودمو گم كردم

. لطفا نگهش دار. اين شماره مه ":پشت سرش يك اس ام اس اومد كه. كه آوردم  يك ميس كال از سينا روي گوشي افتاده بود

 "شايد الزم بشه

طور مي تونم شماره تو رو از ياد ببرم؟ باورت شد كه گفتم فراموشش كردم؟ عليرغم همه ي تلخي و سردي كه من چ! ديوونه 

توي حرفاي من و سينا بود ، ياد روز هاي اول آشناييمون افتادم كه چه طوري با هم گيس و گيس كشي داشتيم و سايه هم رو با 

 .ه بود كه خواب رو از سرم پرونده بودحس خوشايند و شيريني زير پوستم خزيد. تير مي زديم

 ..فقط من و تو... من بودم و تو!! كاش همه چيز دوباره به حال اولش برمي گشت.. سينا.. سينا!! آخ

59 

 :با ديدن من گفت. سيما بيدار بود و دست شوهرش رو توي دست گرفته بود. با سر زدن سپيده صبح به وارد اتاق شدم

 .مدي دختر؟ مي موندي خوب استراحت مي كرديچرا صبح به اين زودي او-

 .همينجا پشت در بودم. نرفته بودم-

 .وقتي ديدم ازت خبري نيست فكر كردم رفتي خونه. جدي ميگي؟ من چند بار بيدار شدم-

 .من توي اتاق مي مونم. مي خواي برو ببينش. بيرون توي ماشينشه. سينا اومده-

 :سيما با هيجان بلند شد و گفت
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 ميگي؟ كي اومد؟ راست-

 .چند ساعتي ميشه-

پس تو هم . چشم هاي سرخ سينا خبراز بيخوابي مي داد. سيما سريع بيرون رفت و در كمتر از چند دقيقه همراه سينا وارد اتاق شد

 !! نخوابيدي

گرفتن آبجوش فالسك  براي. پرستار صبحانه ي بيمار رو آورد. يا صداي حرف زدن سيما و سينا ، آقا بابك هم از خواب بيدار شد

بعد از خوردن چاي توي ليوان هاي يكبار مصرف، سيما رو . چند تا صبحانه ديگه هم گرفتم و برگشتم. رو برداشتم و بيرون رفتم

بخدا اگه مي دونستم مي خواي شب رو اينجا بموني اصال . خيلي خسته شدي. بهتره تو بري خونه تينا جون: به من كرد و گفت

 . مرخص مي كنه يا بازم بايد بمونه. من هم بمونم ببينم دكتر چه نظري داره. و يك كم استراحت كنبر. نميگذاشتم

 :لبخندي زدم و گفتم

. نمي خوام رفيق نيمه راه باشم. بعدش برميگردم همين جا. فقط يك سر تا مهد ميرم چند تا كار كوچيك دارم. خونه كه نميرم-

 .دوباره ميام

 :صداي خسته ي سينا منو متوقف كرد. با سيما رو بوسي كردم و كيفم رو برداشتم كه برم

 .من مي رسونت. صبر كن-

 .خودم راه بيرون رفتن رو بلدم. الزم نيست به زحمت بيفتيد-

 :سينا بدون توجه به متلكم، با جديت گفت

 .گفتم مي رسونمت-

پشت فرمون نشست و در . سرمو پايين انداختم و دنبالش راه افتادم. به دو كنمبيشتر از اين جايز نديدم جلوي بقيه باهاش يكي 

كمي كه گذشت از توي آينه . بدون حرف راه افتاد. در رو بستم و در پشت رو باز كردم و نشستم. سمت شاگرد رو برام باز كرد

 :نگاهم كرد و پرسيد

 واقعا خونه نميري؟-

 .كار دارم. نه گفتم كه ميرم مهد-
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 :مكث كرد و پرسيد كمي

 كارت خيلي ضروريه؟-

 چطور مگه؟-

 !هيچي همين طوري پرسيدم-

بچه ها كم كم با والدينشون وارد مهد . ساعت نزديك هشت بود. آدرس مهد رو دادم و در كمتر از نيمساعت جلوي در مهد بودم

 :موقع پياده شدن سينا گفت. مي شدند

 .البته اگه حوصله شو داشته باشي. ف باهات داشتماگه كارت خيلي ضروري نيست ، من يك كم حر-

بعد از چند لحظه كه مثل يك عمر . سينا هم متقابال زل زده بود توي چشم هام. نگاه پرسشگرم رو به چشم هاي سينا ريختم

 :گذشت ، گفتم

 .منتظر باش. ميرم با يكي از همكارام چك مي كنم و كار ها رو بهش مي سپرم-

 اين سينا بود كه  مي خواست با من حرف بزنه؟ يعني باز هم همه چيز تكرار . مي رفتمانگار روي هوا راه 

ميشه و سينا دوباره به من اعتراف مي كنه و تالفي اين دوسال سكوت و بي تفاوتي رو از دلم درمياره؟ شايد هم هدفش چيز ديگه 

.. بهر حال! خوابي و دو سال بي محلي، به عشق اعتراف كنهاين قيافه بهش نمياد كه بخواد اول صبحي بعد از يك شب بيدار !! ايه

 .شنيدن حرفاش بهتر از بيخبري و بال تكليفيه!! هرچه باداباد

گفتم شايد . بهش سپردم كه مواظب همه چيز باشه. پريسا طبق معمول اين ايامي كه من گرفتاري داشتم ، زودتر از همه اومده بود

 . برگردم 

آبي به دست و صورتم زدم و لپهام رو نيشگون . تمركز پيدا كنم و زياد هول و دستپاچه به نظر نرسم عمدا كمي معطل كردم تا

كارم به جايي رسيده بود كه مي خواستم با لپ هاي گل گلي سينا رو اغوا كنم؟ . از كارم خنده م گرفت. گرفتم تا كمي سرخ بشن

 . شال مشكي بلندم رو روي سرم جابجا كردم و زدم بيرون. محو بشهعضالت صورتم رو كج و كوله كردم تا عاليم سرخي از روش 

مي خواستم بزنم به شيشه اما به جاي اينكار در جلو رو باز . كنار ماشين كه رسيدم متوجه شدم سينا سرش رو روي فرمون گذاشته

 :گفتم. بودمتوجه شدم خوابش برده . از تكوني كه ماشين خورد سرش رو بلند كرد. كردم و كنارش نشستم
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 .اگه خوابت مياد برو خونه استراحت كن-

 :با چشم هاي مست خواب گفت

 .براي خوابيدن هميشه فرصت هست-

جاده بيرون شهر كه نمايان شد ، خودمو سپردم به راه تا ببينم ما رو به كجا . اون هم چيزي نگفت. نپرسيدم كجا ميره. و راه افتاد

 طوري كنار هم بوديم و زندگيمون مي كرديم؟چي ميشد كه بدون دغدغه اين. مي بره

دوست داشتم زودتر حرف .بيقرار بودم. محوطه ي جنگل رو كه رد كرديم ، درختهاي كمابيش لخت و بي برگ چشم هامو پر كرد

 :گفتم. بزنه

 تا كجا مي خواي بري؟ -

 :بعد از مدتها نگاهم كرد و گفت

 ! مي فهمي. صبر كن-

 :آهي كشيدم و گفتم

 .صبر مي كنم. صبر من زياده-

 ..مي دونم.. مي دونم-

با اين تفاوت كه اونموقع بهار بود و االن آخر . اينجا همون جايي بود كه عيد چند سال پيش با هم اومده بوديم. باالخره ايستاد

ينا جلوتر راه افتاد و به من س. پياده شديم! اون موقع تازه برگ هاي درخت ها داشت در مي اومد و االن درخت ها لخت لختن.پاييز

 .گفت دنبالش برم

همون جاي مخفي كه داوود . رفتيم و رفتيم تا به بهشت رسيديم. بدون اعتراض حرفش رو گوش كردم و دنبالش راه افتادم

ه بود علف هاي خشك دورتادور سنگ ها رو پر كرد. چشمه آب داست اما از گل و گياه هاي بهاري خبري نبود. نشونمون داده بود

آب زاللي از دل سنگ ها مي جوشيد كه توي . كوه سنگي پرغرور و سرد خودنمايي مي كرد.و فضاي دلگيري رو درست كرده بود

 .اون برهوت بي برگ باز هم زيبا بود

كنارش رفتم و گوشه شالم رو جلوي روش گرفتم . به وضوح لرزيدنش رو ديدم. سينا روي پا نشست و آبي به دست و صورتش زد



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٨

 :و گفتم

 .سرما ميخوري. صورتتو خشك كن -

. ديدم شونه هاش مي لرزه. خشك كردن صورتش طول كشيد. نگاهش مي كردم. صورت سينا پشت گوشه ي شالم پنهان شد

 خدايا داشت گريه مي كرد؟؟

 .صداش زدم

 داري گريه مي كني؟..سينا-

باالخره . چند لحظه صبر كردم تا آروم بشه. شردصورتشو پشت شال مخفي كرده بود و با دست شال رو روي صورتش مي ف

 .سرخي چشم هاش بيشتر از صبح توي بيمارستان شده بود. لرزيدن شونه هاش تموم شد و شال رو رها كرد

 :پرسيدم. ته ريش يكروزه به صورتش مي اومد. توي صورتم زل زد. كنارش روي يك تخته سنگ نشستم

 بهتري؟-

سينا باالخره به . سردي سنگي كه روش نشسته بودم رو حس مي كردم. من روي يك سنگ نشست از جا بلند شد و با فاصله از

 :حرف اومد

 چرا با خودت اينجوري مي كني؟ چرا به خودت رحم نمي كني؟-

 :پرسيدم!! پس جلسه محاكمه بود نه اعتراف.. خب

 منظورت چيه؟-

 . منظورم همين روزگاريه كه براي خودت درست كردي-

 . من چيزيش نيستروزگار -

 چرا تا حاال ازدواج نكردي؟-

 :لحنم سرد و بي تفاوت شده بود

 ازدواج كردن يا نكردن من براي تو مشكلي درست كرده؟-

چرا نمي خواي به زندگي عاديت برگردي؟ ارزش تو بيشتر از اين .دارم جدي باهات حرف مي زنم. تينا خواهش مي كنم بچه نشو-
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 آزار ميدي؟ چرا اينقدر منو. حرفهاست

. ديگه نمي تونستم ظاهر سرد و بي روحم رو حفظ كنم!! اين آدم به چه حقي ميگه كه من آزارش دادم؟ واقعا كه. منفجر شدم

 ....فرياد كشيدم، داد زدم، گريه كردم

رو آزار ميدم؟  من تو رو آزار ميدم؟ چه آزاري؟ تو منو از خودت روندي و مثل يك تكه آشغال انداختي بيرون، اونوقت من تو-

چون تو همه ي معادله هاي زندگي منو به هم . چرا به زندگي عاديم بر نمي گردم؟؟ چون تو عادي زندگي كردن رو از من گرفتي

چون تو همه ي وجود منو پر كردي و چيزي جز خودت رو توي وجودم . ريختي و به جاش خياالت واهي رو توي مغزم فرو كردي

نمي تونستم به جاي خودم زندگي كنم، فكر . من ديگه خودم نبودم. پر از تو.. پر از تو سينا. ر از تو شدممن همه پ. باقي نگذاشتي

 اما هربار ،  هربار باز هم. تويي كه هر بار به نحوي از دست دادمت و تنها  شدم. همه چيزم تو بودي! كنم، نفس بكشم

هيچ وقت به فكر عوض كردن چيز ديگه اي با تو . رو براي من پر كنه هيچ كس و هيچ چيز نتونست جاي تو. پر از تو بودم و بس 

حتي وقتي نبودي، وقتي همه فكر مي كرديم كه تو مردي، با . نيفتادم چون تو رو مثل زندگي ، مثل نفس ، مثل هوا دوست داشتم

حاال . زي رو جايگزين تو كنماون موقع هم تصميم نداشتم كه تا آخر عمر چي. خيالت خوش بودم و براي خودم عشق مي كردم

اين كه شب .. زندگي عادي من همينه.. برگشتي به من ميگي به زندگي عادي برگردم؟ زندگي عادي يعني چي؟ تو برام معناش كن

به كسي و چيزي جز تو فكر نكنم و روزي صد بار عكست رو توي گوشي . با خيال تو بخوابم و صبح به عشق تو از خواب بيدار بشم

 ؟ ..تو ا زندگي عادي من چي مي دوني . پيوترم نگاه كنمو كام

گرماي آغوشش حس امنيت . نفهميدم سينا كي بهم نزديك شد و منو كه به شدت مي لرزيدم و گريه مي كردم توي آغوش گرفت

ينا منو كنار س. باالخره اشكام ته كشيد. با دست هاش اشك هامو پاك مي كرد و ازم  مي خواست كه آروم باشم. شيريني داشت

دستم رو . سرماي آب با گرماي دست سينا روي صورتم سر مي خورد. چشمه نشوند و سعي كرد با دستاي خيسش صورتمو بشوره

 :پرسيد. باز ازم فاصله گرفت و دورتر نشست. گرفت و منو سر جاي اولم نشوند

 بهتري؟-

 :صداي گرفته و غمناكش گوشمو پر كرد .با سر جواب دادم

 . چيزهايي كه ميگم به نفع خودته. لطفا تو هم به حرفام گوش كن و بعد بهش عمل كن-
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 :گفت. براق شدم توي صورتش تا چيزي بگم 

فكر مي كني براي من خيلي راحت بود كه اولين عشق زندگيم رو مفت و مسلم از دست بدم؟از . خواهش مي كنم اول گوش كن-

 .اي اون هم اتاقيت عسل زماني شروع شداز وقتي كه ماجر.. خيلي قبل تر ميگم

 :مي خواستم بگم كه از واقعيت ماجرا خبر دارم كه سينا با حركت دست منو وادار به سكوت كرد و ادامه داد

اما من هم حق دارم در موردش .يادمه كه توي روزاي فراموشي ، چند بار برام تعريفش كردي.ميدونم كه واقعيت رو ميدوني-

گفتم وقتي من هنوز . ديدم بدون دليل از من رو برگردوندي و حتي حاضر نشدي منو ببيني از خودم بدم اومد وقتي. حرف بزنم

نتونستم اونقدر اعتماد تو رو به دست بيارم كه با هر شيطنت و دشمني ديگران ديدت نسبت به من عوض ميشه و منو مقصر 

راحت مورد سوء استفاده اون دختر قرار گرفته بودم از خودم خجالت مي ميدوني ، عشقم به تو چه فايده اي برات داره؟ از اينكه 

بعد از رفتن تو، من هم رفتم شيراز تا توي خلوت  . اما از تو هم عصباني بودم كه چرا خودت همه چيز رو از اول بهم نگفتي. كشيدم

توي عروسي دوستت عمدا .تماد و امنيت بدمتا با دست پر پيشت برگردم و براي همه ي عمر بهت اع. و تنهايي خودمو پيدا كنم

وقتي با چهره ي گريم شده نشناختمت و از روي صدات فهميدم كه تويي ، بيشتر . مي دونستم مياي. شركت كردم كه تو رو ببينم

اولش همونجا حاضر بودم تمام زندگيم رو بدم تا تو حاضر بشي به حرفام گوش بدي و همه چيز به حال . از خودم نا اميد شدم

بعد از بدست . چند وقت بعد هم كه حادثه هواپيما و ماجراهاي بعديش پيش اومد. اما تا به خودم بيام تو رفته بودي. برگرده

مدام خودم رو مي ديدم كه دارم توي آتيش دست وپا مي زنم و مي . آوردن حافظه م ، كابوس هام زندگي رو به من زهر كردند

فقط مي سوختم و درد . من نمي مردم. بودند و بوي گوشت سوخته تمام مشامم ر پر ميكردآدماي سوخته دور و برم . سوزم

بودن تو توي خونه منو به ياد روزاهايي مي انداخت كه راحت و بي دغدغه زندگيم رو مي . سوختن رو با تمام وجود حس مي كردم

م من مي كردي و من فكرمي كردم كه دارم حق زندگي تو با فداكاري خودتو حرو. كردم و هيچ غصه اي جز ازدواج با تو نداشتم

معلوم نبود . از يك طرف بين گذشته و حال سردرگم بودم و از طرف ديگه نمي خواستم تو رو فداي خودم بكنم. رو ازت مي گيرم

اد زنان از خواب مي باالخره تو تا كي مي تونستي يك مرد ديوونه رو كه مدام كابوس سوختن مي بينه و فري. خوب شدني باشم يا نه

. باالخره مجبور شدي كه بري.. پره تحمل كني؟بهت پرخاش كردم، بي محلي كردم، گاهي عمدي و گاهي از سر بيماري و ناچاري

نگاه نگران تو رو مي . با هر كابوسي انتظار دستاي گرم تو رو مي كشيدم كه دستامو بگيره. وقتي رفتي تازه اول بدبختيم بود



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠١

حرفاي آرام بخش واميدوار كننده تو رو مي خواستم بشنوم كه بهم اميد بهبودي بده اما ديگه تو نبودي و . مم كنهخواستم كه آرو

اطرافيانم تا جايي كه تونستند تحملم كردند اما اونها هم .. خيلي سخت بود.. سخت بود. من بايد خودمو به نبودنت عادت مي دادم

ازت مي خواستم كه . شب ها خوابت رو مي ديدم. بگذارندو برند پي زندگي خودشون باالخره تصميم گرفتند منو به حال خودم

اما من نمي خواستم تو . مامان بارها و بارها توي خواب صدامو شنيده بود و بهم مي گفت كه بياييم دنبالت. برگردي و پيشم بموني

ش كه توي سوم پدر بزرگت ديدمت فكر مي كردم تا همين دو ماه پي. بس بود هرچي با من كشيده بودي. رو حروم خودم كنم

مي دونستم با سيما در ارتباطي اما هيچ وقت چيزي ازت نپرسيدم تا با شنيدن خبر ازدواجت . ازدواج كردي و منو فراموش كردي

كردم تا  خودمو توي كار غرق. كم كم به زندگي جديد خو كردم. مي گفتم تو هم حق داري بري دنبال زندگي خودت. بهم نريزم 

توي سوم پدربزرگت عمدا شركت كردم تا به خودم ثابت . فكر مي كردم مموفق شدم. هم تو و هم كابوس هام رو فراموش كنم

اما با ديدنت سر خاك ، فهميدم نه تنها فراموشت نكردم . همون طوري كه تو منو از ياد بردي. كنم مي تونم تو رو فراموش كنم

 ...بلكه 

 :صبرم سر اومد و گفتم. چه منتظر بقيه حرفاش شدم چيزي نگفتهر. سينا سكوت كرد

 ... خب-

 :صداي سرد سينا تنمو لرزوند

من .. نميدونم چرا حرف به اينجا كشيد. اصال حرف من چيز ديگه اي بود. اينجا نياورده بودمت كه اينا رو بهت بگم! مي بخشي -

 .. بگم كه.. ميخواستم بگم كه

 :پشتش و به من كرد و گفت. ند شد و دورتر رفتاز جا بل. كمي مكث كرد 

بچه . ازدواج كن. برو دنبال زندگيت. خودتو با فكر كردن به من تباه نكن. من جفت تو نيستم. تينا من و تو به درد هم نمي خوريم-

هر آن ! به حد مرگ .من هنوز از آتيش مي ترسم. من چيزي جز غم و غصه برات ندارم. شادي واقعي زندگيت رو پيدا كن. دار شو

اونوقت از من بدت . با هر فشار عصبي ممكنه اختيار اعمالم رو از دست بدم و بهت بي احترامي كنم. ممكنه كابوس هاي من برگرده

مطمئنا نمي توني با آدمي كه اين قدر تنش هاي رواني داره سر .از خودت بدت مياد كه چرا پاسوز من شدي. متنفر ميشي. مياد

هنوز نميدونم مي تونم . وز اقتدار و اعتماد به نفسي رو كه يك مرد براي اداره ي زندگيش الزم داره ، به دست نياوردممن هن. كني
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قبل از اينكه تو بيچارگي مو ببيني . همه ي اينها اثرات اون حادثه و ترس ناشي از اونه. از نظر روحي يك خانواده رو اداره كنم يا نه

، آوردمت اينجا كه بگم خاطرات خوش گذشته رو همين جا چال كنيم و هر كي بره پي زندگي خودش و و دست رد به سينه م بزني

تينا من . بذار از اين عذاب وجدان راحت بشم كه تو رو از داشتن يك زندگي سالم و راحت محروم كردم. ديگري رو راحت بذاره

م عاقالنه به اين موضوع فكر كن و بيشتر از اين زندگيت رو هدر خواهش مي كنم تو ه. عقال نمي تونم و نمي خوام به تو فكر كنم

 .نده

 :با عصبانيت جلوي سينا قد علم كردم و توي صورتش زل زدم و گفتم

 .عصر بايد برگردم پيش سيما. حاال لطفا منو برسون سركارم كه خيلي كار دارم. خب حضرت آقا نصيحتاتو كردي-

 :فتگ. نگاه غمگين سينا توي صورتم نشست

 ...من به خاطر خودت-

 :حرفش رو قطع كردم

 يا مي خواي خودم پياده اين راهو برم؟. فقط منو برسون مهد. لطفا از اين به بعد به خاطر من نه چيزي بگو نه كاري بكن-

بي  پس دليل دو سال. چي فكر مي كردم و چي شد. سينا سرش رو پايين انداخت و پشت سرم راه افتاد تا به ماشين رسيديم

اگه يك ذره، فقط يك ذره به من اعتماد داشت ، چنان دلش رو از اين !! اعتنايي و سردي سينا اين استرس ها و ترس ها بود؟ خدايا

فقط بايد !! تو قدرت عشق رو دست كم گرفتي آقا. ترس هاي موهوم خالي مي كردم كه حتي يادش نياد ترس چه مفهومي داره

اگه مي تونستي خودتو تمام و كمال به دست من بسپاري و دل تو به . ه ي خاطرات تلخت رها بشيخودت بخواي تا بتوني از شر هم

اونقدر عشق به پات مي ريختم كه ديگه به چيزي جز دوست . دل من بدي و بهم اعتماد كني ، زندگي رو برات بهشت مي كردم

گرفتي تا ببيني سختي و تلخي ، بخشي از زندگيه كه كاش كمي از نااميدي فاصله مي ... داشتن و دوست داشته شدن فكر نكني

 .بازهم روزاي روشن مياد و باز هم خورشيد بخاطر تو طلوع مي كنه. باالخره تموم ميشه و موندني نيست

سينا بايد خودش مي خواست كه دست از . توي تموم طول راه چشم هامو بسته بودم و فكر مي كردم و با خودم كلنجار مي رفتم

نمي دونم تا كي بايد صبر . اون كمك هيچ كس رو نمي پذيرفت و نمي شد به درون دنياش نفوذ كرد. سياه و تاريكش بردارهدنياي 

دلم از اين همه فشاري كه سينا تحمل مي كرد .مي كردم كه پيله ي سخت دورش پاره بشه و سيناي رها و آزاد از توش بيرون بياد 
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كاش همون موقع كه منو از خونه بيرون كرد ،پا روي . اينقدر رنج بكشه رد آرزو هاي من ،دوست نداشتم م. به درد اومده بود ،

اما كاش و افسوس . شايد تا االن همه چيز تموم شده بود و روح سينا آزاد و سالم بود. غرورم ميگذاشتم و برمي گشتم پيشش

. و كارهاي عقب افتاده ي اين دو سه روز رو انجام ميدم اول به مهد ميرم. بايد يكي يكي به كارهام برسم. چيزي رو حل نمي كنه

حاال . بايد بگردم شماره ي سونيا رو پيدا كنم. غروب هم ميرم خونه. بعد ميرم پيش سيما تا اگه چيزي الزم داشت براش تهيه كنم

. بتونند منو راهنمايي كنند كه فوق ليسانس مي خونه ، مطمئنا از بين استاد هاش چند تا روانشناس خوب و متبحر مي شناسه كه

نمي خوام همين طوري دست روي دست بذارم و تا آخر عمر منتظر بشينم كه . شايد بتونم راهي براي نفوذ به درون سينا پيدا كنم

. فقط به خودش مطمئن نيست. اون هنوز منو دوست داره. حرفاي سينا يك جور اعتراف هم بود. آيا روزي سينا مياد سراغم يا نه

امروز . براي خاطر خودم هم كه شده بايد كاري بكنم. شايد مطمئن نيست كه من رفيق شرايط سخت هستم يا نه!! يد هم به منشا

 ...هرچي باشه بهتر از من روحيات برادرش رو ميشناسه. با سيما هم حرف مي زنم

60 

جلوي در مهد .. واي. تعجب به اطرافم نگاه كردمماشين كه ايستاد با . اونقدر توي افكارم غرق بودم كه متوجه نشدم كي رسيديم

سعي كردم لحنم خالي . در ماشين رو باز كردم و به طرف سينا برگشتم! چطور اين همه راه اومده بوديم و من نفهميده بودم. بوديم

 :گفتم. از هرنوع هيجاني باشه

 . بيمارستان؟ نمي خوام مزاحم بابا يا داوود بشممي توني بعدش بياي دنبالم ، منو برسوني . من تا يكساعت ديگه كار دارم-

چشم هاش .سينا مردد نگاهم كرد. بايد از جايي شروع مي كردم. اما چاره اي نداشتم. مي دونم با آوردن اسم داوود بدجنسي كردم

 :باالخره بعد از دو سه ثانيه جواب داد. رو روي لبش مي ديدم "نه"به وضوح جواب. دو دو ميزد

 .ميام-

 . شروعش كه خوب بود! خب

نزديك دو بعدازظهر بود و اون ها لباس پوشيده و آماده . وارد مهد كه شدم بچه هاي خرد سال توي سالن مشغول بازي بودند

فقط مي موند دو سه تا بچه . بقيه كالس ها راس ساعت دوازده تعطيل شده بود. بودند تا پدر و مادر ها يا سرويس بياد دنبالشون 

مربي ها هم . خانم كريمي هم آماده بود كه با سرويسي ها بره خونه. كار زيادي نداشتم. ا شون تا ساعت سه نمي اومدندكه مادره
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 . من موندم و پريسا و سه تا بچه. خداحافظي كردند و رفتند

با خنده . در مي اومدمبايد يك جوري از خجالتش . طفلي اين مدت خيلي جورم رو كشيده بود. پريسا با لبخند به استقبالم اومد

 :بهش گفتم

 . پري جان، بعد از اينكه گرفتاري هام تموم شد يك هفته بهت مرخصي ميدم ، هرجا خواستي برو، هركاري خواستي بكن-

 :پريسا جواب داد

 ...خودت بري مرخصي من راحت ترم. من يك روز اين بچه هارو نبينم دق مي كنم ، چه برسه به يك هفته!! نه قربونت-

 :گفتم. هر دو خنديديم

 ناقال نكنه برام نقشه كشيدي منو از اينجا بيرون كني جامو بگيري؟آره؟-

 . خدا رو چه ديدي؟ شايد هم موفق بشم-

من شير مي "يكي از دخترها، دامن لباس پريسا رو مي كشيد و مي گفت . صداي گريه يكي ازبچه ها پريسا رو متوجه خودش كرد

مي دونستم كه به شير سرد . بلند شدم تا برم براش شير گرم كنم و بيارم بهش بدم. نو تكرار مي كردو مدام اي "..خوام خاله

 . نگاه تشكرآميز پريسا توي چشم هام نشست. حساسيت داره و دل درد مي گيره

 :شد صداي پريسا بلند. ناگهان برق قطع شد. شير رو توي ظرف كوچكي ريختم تا زود گرم بشه و گاز رو روشن كردم

 . مي خواستم تلويزيون رو براي نوشين روشن كنم كه باز برق قطع شد! امروز بار دومه. باز هم اين سيم اتصالي كرد.. اه-

 :ادامه داد. پريسا همين طور كه حرف مي زد وارد آشپزخونه شد

بين ميتوني درستش كني يا ولي جون خودت يك نگاه مهندسي بهش بنداز ب.دفعه قبل كمي سيم رو تكون دادم برق وصل شد  -

 .االن اين بچه دوباره گريه ش شروع ميشه. نه

بعد از كابينت . اندازه دوليوان شير توي ظرف ديگه اي ريختم تا براي خودمون گرم كنم. شير رو توي ليوان ريخت و رفت بيرون

بايد يكي رو مي آوردم . يگه شوخي بردار نبودد. چند تا رشته از هم جدا شده بود. دو سر سيم رو از الي چسب درآوردم. رفتم باال

مثل دفعه . صداي پريسا كه سعي داشت گريه نوشين رو آروم كنه ، منو تحريك كرد كه خودم دست بكار بشم. تا درستش كنه

رسيد  هنوز دو سر سيم به هم نرسيده بود كه به فكرم. قبل دو سر لخت سيم رو از هم باز كردم و سعي كردم به هم وصلشون كنم



 

 

كتابخانه نودهشتيا كاربر انجمن نودهشتيا63پري–دل آتشاز                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠٥

از تصور اينكه چي ممكن بود سرم بياد . برق كنتور رو قطع نكردم و ممكنه با وصل كردن سيم ها به هم ، دچار برق گرفتگي بشم

تا بيام پريسا رو صدا بزنم كه بره برق كنتور رو قطع كنه متوجه شدم شير روي اجاق گاز سر رفت و شعله ي گاز . به خودم لرزيدم

باالخره تصميم گرفتم بيام پايين ، پريسا رو صدا كنم و . م كه اول گاز رو ببندم يا اول پريسا رو صدا بزنممردد موند. خاموش شد

ناگهان چيزي مثل يك قطعه اسباب . نزديك در اومدم و با صداي بلند به پريسا گفتم بره كنتور رو قطع كنه. بعد گاز رو ببندم 

سيم رو به يك دستم دادم تا ببينم چي زير پامه كه صداي مهيبي اومد و نيروي  آخ بلندي گفتم و دو رشته. بازي رفت زير پام

 . عظيمي منو به شدت بيرون پرت كرد و به زمين كوبيد و ديگه چيزي نفهميدم

صداي جيغ پريسا از فاصله ي دورتري به گوشم مي . همه جا در حال سوختن بود. چشمهامو كه باز كردم  فقط آتيش ديدم و آتيش

اولين چيزي كه به ذهنم رسيد اين بود كه بچه هاي  كوچولو االن كجان؟ سعي كردم با چشم . د كه اسممو صدا مي زدرسي

. كورمال كورمال خودمو با اتاقم رسونده كه پنجره اي به بيرون داشت. دنبالشون بگردم اما دود وآتيش نميگذاشت جايي رو ببينم

پريسا رو توي . مي تونستم از الي ميله هاي حفاظ رد بشم. پنجره رو باز كردم.رده بودخدا رو شكر آتيش هنوز به انجا سرايت نك

 :باديدن من پشت پنجره  خوشحال شد و گفت. حياط ديدم

 . بيا بيرون. همه جا آتيش گرفته. زود بيا بيرون تينا-

 :ا نگاه كرد و گفتگفتم نوشين كجاست؟ پريسا با تعجب به بچه ه. كنارش دوتا از بچه ها ايستاده بودند

 . فقط نگران تو بودم. من هر سه تا شونو آوردم بيرون! نمي دونم-

 :زهرا لباس پريسا رو كشيد و با لحن بچگون گفت

 .خاله پريسا، نوشين رفت توي كالس تا عروسكشو بيرون بياره-

 :داد زدم. پريسا روي زمين نشست و سرش رو توي دست هاش گرفت و زد زير گريه

 . جلوي همين پنجره بمون تا بيارمش بيرون. من ميگردم دنبال نوشين. نشاني زنگ بزن به آتش-

اگه جلوي در نايستاده بودم البد االن توي آشپزخونه  كه كانون آتيش سوزي . به لحظه ي انفجار فكر كردم. همه جام درد مي كرد

بيشتر . دود وارد حلقم شده بود. گلوم مي سوخت. دا كنملنگان لنگان سعي كردم اتاق خردساالن رو پي. بود، خاكستر شده بودم

از قسمتي كه شعله ي آتيش . با صداي بلند نوشين رو صدا زدم اما جوابي نمي شنيدم. چيزها آتيش گرفته بود و داشت مي سوخت
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ياد داده بوديم زير يكي از نوشين به تقليد از حركاتي كه براي وقوع زلزله بهشون .اتاق هنوز سالم بود. كمتر بود وارد اتاق شدم

همين موقع صداي وحشتناكي از . به طرفش رفتم و بغلش كردم. با ديدنش از اينكه سالمه خوشحال شدم. ميز ها پناه گرفته بود

نوشين رو گوشه امني . هيچ راه خروجي هم به بيرون نداشت. به سمت در رفتم تا بازش كنم اما در باز نمي شد. پشت در اومد

دستگيره داغ شده بود و رنگ سفيد چوب در به مرور . باز نمي شد. اما فايده اي نداشت. و سعي كردم به در لگد بزنمگذاشتم 

يعني بايد مي نشستم و منتظر مي شدم تا بسوزيم؟ محال بود بذارم . در از پشت آتيش گرفته بود. تغيير مي كرد و تيره مي شد

بغلش . نوشين ترسيده بود و جيغ مي زد. اما زورم بهش نمي رسيد.اره به در لگد زدم دوباره و دوب. جون اين بچه به خطر بيفته

در كال آتيش گرفت و آتيش به داخل اتاق زبونه مي . در اتاق باز شد و يك وري آويزون شد. كردم و سعي كردم آرومش كنم

م و نزديك در رفتم تا ببينم راهي براي بيرون نوشين رو پايين گذاشت. مي ترسيدم. عصبي شده بودم . نوشين جيغ مي زد . كشيد

بيرون . بغلش كردم و نزديك در اومدم. اما نوشين بهم آويزون شد و با جيغ و فرياد ازم مي خواست كه نرم.رفتن هست يا نه

 :داد زدم . فقط آتيش بود و آتيش. چيزي ديده نمي شد

 ...پريسا... پريسا... ما اينجا گير افتاديم... كمك-

صداي سوختن اشياء نمي گذاشت . انگار صداي بم مردونه بود. صداي پريسا نبود. ي دور كسي رو شنيدم كه منو صدا مي كردصدا

 :دوباره با تمام توانم داد زدم. صدا رو تشخيص بدم

 ...كمك... كمك. ما توي اتاق خردساالنيم -

. نوشين رو سفت به خودم چسبوندم كه كمي آروم بشم. صداي شكستن شيشه و ريختن چيزها روي هم منو به وحشت انداخته بود

 براي لحظه اي مرگ رو . طفلي مثل بيد توي بغلم مي لرزيد و گريه مي كرد

فكر كردم يعني آخر زندگيم اين بود كه توي آتيش بسوزم؟ اونم وقتي كه تازه داشتم راهي براي نزديك . جلوي چشمام ديدم

حاال مي تونستم . توي آتيش مرگ. سينا هم توي همچين مخمصه اي گير افتاده بود... سينا. .واي. شدن به سينا پيدا كرده بودم

شايد براي اينكه حس همدرديم رو .نا اميدانه اسم سينا رو فرياد زدم.درك كنم كه ترسي كه سينا ازش حرف مي زنه يعني چي

با اين وجود باز با شدت هرچه تمام تر اسم سينا رو فرياد . اما االن اين حس نه فايده اي براي اون داشت نه براي من. بروز بدم

از فاصله ي دوري به گوشم مي رسيد كه اسم منو . در عين ناباوري صدايي رو شنيدم كه شبيه صداي سينا بود.. بارها و بارها. زدم
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 :صدا بلند تر و پرقدرت تر اومد. به توهمم دل خوش كردم و دوباره صداش زدم. صدا ميزد

 ..جانم عزيزم.. جانم-

با خيال سينا  اما دلم مي خواست اگه اين لحظه ها آخرين لحظه هاي عمرمه ،. نمي دونستم صداي سينا واقعي بود يا توهم من بود

بوي سوختن چوب و . نوشين توي بغلم گريه مي كرد و من با گريه سينا رو صدا مي زدم. مدام سينا رو صدا ميزدم. پربشه

. ترس  همه ي وجودم رو گرفته بود. دود توي اتاق هم اومده بود و كم كم ديدم تار مي شد. پر كرده بودپالستيك مشامم رو 

به خودم مي گفتم البد اين از نشونه هاي مرگه كه  توهم و خياالت واهي زنده  و . صداي سيناي خيالي نزديكتر و نزديكتر مي شد

. گهان در اتاق با صداي بدي روي زمين افتاد و آتيش توي اتاق هم سرايت كردهمين طور كه گريه مي كردم نا. واقعي به نظر ميان

 :صداي سينا ازفاصله ي خيلي نزديكي به گوشم رسيد . جيغ كشيدم و خدا رو صدا زدم

 . من پيشتم. نترس عزيز دلم-

كه پتوي خيسي رو دور خودش به سختي تشخيص دادم . توده ي سياهي بهم نزديك شد و من باورم شد كه سينا  واقعي و حقيقيه

من و نوشين رو تو بغلش كشيد و سرش رو به سرم . پتو رو دور هر سه تايي مون گرفت .پيچيده و صورتش رو با پارچه بسته

 :توي گوشم زمزمه مي كرد. چسبوند

حتي اگه قراره . تنهات نميذارم. من كنارتم. از هيچي نترس. آتش نشاني توي راهه. االن ميان كمك. ديگه نترس عزيز من-

 .نجاتمون مي دن. از هيچي نترس. بميريم با هم مي ميريم

 :گيج و منگ پرسيدم

 تو اينجا چيكار مي كني سينا ؟ چرا اومدي توي آتيش؟چرا خودتو به خطر انداختي؟-

 :گفت. م رو بوسيد و منو بيشتر به خودش فشار دادسر

به سيما . اومدم دنبالت تا ببرمت بيمارستان كه متوجه آتيش سوزي شدم. اينجا كه سهله. بخاطر تو ، توي آتيش جهنم هم ميرم-

 . شنيدمفكر كنم صداي آژيرشون رو . گوش كن. همكارت هم آتش نشاني رو خبر كرده. زنگ زدم تا بقيه رو هم خبر كنه

سينا حرف زدنش رو قطع . نوشين هم توي بغلمون آروم گرفته بود و فقط سكسكه مي كرد.صداي تيز آژير توي گوشم نشست

 :نمي كرد
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بسه هرچي تا حاال مصيبت از دست . بخدا ديگه نميذارم حتي يك ثانيه از من دور باشي. به اندازه تموم اين دو سال بهت بدهكارم-

. اصال نترس. نترس. تو تنها بهونه ي مني براي زندگي. مي برمت بيرون و براي هميشه مال خودم مي شي  از اينجا. من كشيدي

 ! ....نه از آتيش نه از مردن. با تو ، كنار تو، از هيچي نمي ترسم. همون طور كه من ديگه نمي ترسم

باالخره دستهاي . ر و نزديكتر مي شدصداي فش فش آب نزديكت. توي آغوش خيس اما گرم سينا ترسم دود شد و رفت هوا

سينا من و نوشين . نجاتگر آتش نشان ها به ما نزديك شد و در حالي كه دو طرفمون رو گرفته بودند ما رو به بيرون منتقل كردند

اوود رو بابا و د. جمعيت زيادي جلوي در مهد جمع شده بودند. رو رها نمي كرد و همچنان ما رو در حلقه ي دست هاش گرفته بود

بغلم كرد و بي مهابا گريه مي كرد و . داوود نيمه راه متوقف شد اما بابا اومد نزديكمون. ديدم كه دوان دوان به ما نزديك مي شدند

 :رو بهش گفت. بعد از چند لحظه متوجه سينا شد كه با فاصله كنار من ايستاده بود. با صداي بلند خدا رو شكر مي كرد

 .مردي رو در حق من تموم كردي. نجات دادي آقا سيناممنونم كه دخترم رو -

 :سينا با لحني محكم و استوار جواب داد

 . اين دختر شما بود كه منو نجات داد. من كاري نكردم! نه-

 من و سينا. بچه شون رو تحويل گرفتند و به يكي از آمبوالنس هاي حاضر در جلوي مهد بردند. مادر و پدر نوشين  هم اومده بودند

بدون خجالت از پرستاري كه بين ما نشسته بود دست سينا رو كه به طرفم . رو با يك آمبوالنس به بيمارستان بابا  منتقل كردند

 .دراز شده بود گرفتم و چشم هامو بستم و با آرامشي باور نكردني  به عشقي فكر كردم كه دوباره از دل آتش شعله ور شده بود

 پايان    

  !1390فروردين  18
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