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 خالصه :

 

 بزرگسالی، ذهنش سفید یپرده بر تصویری دریافت با، کودکی اوان در که ستدختری داستان؛ بهارنارنج عطر و ترنج

 یاریکه بر را لحظات ترینخوش، همنوازش و همراه ترینمهربان با که دارد آن عزم و خورده رقم برایش مخدوشی

 ...که اوست همان ،رساندمی خط ته به را همراهی این واقعیت که آن و کند ثبت خیالش
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 :مقدمه

  .توان با خود از آن یاد نمودات با آن عطر دلپذیر، رویایی است که تنها میدانستم که همراهیهمیشه می

ری، رنگ نگاهم قدم نگذاهایت را بپذیریم و اگر نیایی و بر هیجان بینتر از آنم که ندیدتُرددانستی که من، همیشه می

 .فرو خواهم شکست

تو نبودی و کسی آمد که بر جایگاه خیالت نشست و سلطانی کرد و عطر ماندگارت را شست و بهشت را بر من فرود آورد. 

  ...تو نبودی

 

*** 

 :بهار

 بفرمایید؟« دهپاسخگوی پانصد و هف» -

  ..کمک.. خانوم.. تو.. رو.. خدا.. کمک -

 الو.. الو.. صدام رو دارید؟  -

  ..کمکم.. کنید -

د و جا صزدید که به اورژانس وصل بشه، اینعزیزم... خانوم... فکر کنم اشتباه گرفتید! به جای هشت باید پنج می -

 اید خانوم؟هجدهه، متوجه

  .رسیدیبریده به گوشم مصداش بریده

  ..کمک.. کنید.. دستم.. ح.. س.. ندار.. ه... کمک -

 با خودم گفتم: خدایا، این دیگه چیه؟ عجب گرفتاری شدم. حاال چی کار باید بکنم؟

  .رسیداومد، یه طوری که انگار گوشی تلفن ازش فاصله داره. سنش هم به نظر باال میصداش از ته چاه می

 د کجایید؟ چه اتفاقی براتون افتاده؟ خانوم گوش کنید، الاقل بگی -

  .رسیدی منقطعش، خیلی بد به گوشم میصدای زمزمه

 ... کنهقل.. بم.. درد.. می -

 تونید آدرستون رو بگید؟ می -

  .... کوچ.. ـه.. ته.. را.. نی.. پال.. ک.. هفت.. زنگ.. یک.. خدا... یاخیابو.. ن مقا.. می -

 شنوید؟ زنم تا به کمکتون بیاد، میبه اورژانس زنگ میالو.. الو خانوم.. االن  -

زنه. خطش رو نگه داشتم و با خط دیگه، صد و پونزده رو گرفتم. صدای دختری توی گوشم ای بابا اینم که حرف نمی

  .پیچید
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 اورژانس تهران، بفرمایید؟ -

  .سالم؛ یه مورد اورژانسی داریم -

 مشکلشون چیه؟  -

  .«قلبش»بدونم؟ عجب کاری کردم. یادم افتاد که خانومِ گفت: ای وای! من از کجا 

 الو خانوم، مریضتون چه مشکلی داره؟  -

 .میرهفکر کنم داره می -

 کشه؟ هوشه؟ نفس میبی -

دا به ست و شدیخانوم لطف کنید به این آدرس )...( یه آمبوالنس بفرستید، بیمار یه خانومه حدودا شصت هفتادساله -

 .اج داره. احتماال ایست قلبی کردهکمک احتی

  .بسیار خب، آماده باشید تا یک ربع دیگه نیروهای ما در محل حاضر هستند -

 !این رو گفت و قطع کرد. عجب گیری افتادم

  :دوباره به اون یکی خط رفتم

 رسه. کسی هست در رو باز کنه؟ خانوم.. خانوم.. هوشیاری؟ االن یه آمبوالنس می -

  :وار گفتنالهبازم 

  ..کلید.. توی.. جا.. کف.. شی.. هست.. کمک.. م.. کنید -

خدای من! آخه توی این وضعیت باید چی کار کنم؟ دوباره به اورژانس زنگ بزنم و بگم کلید توی جاکفشیه؟ نمیگن شما 

ه شوخی اش یشاید همهگیری؟ اصال دونی کیه و چیه تماس میکنی برای کسی که نمیکه در محل نیستی خیلی غلط می

  !مسخره باشه

اد و دونم اگه امداد بیمیره چی؟ خدا رو خوش نمیاد. نمیولی اگه نباشه چی؟ اگه طفلی توی تنهایی، سکته کرده و داره می

 گردند؟ کسی در رو باز نکنه، به مرکزشون برمی

ای هم ورودی رو براشون باز نکنه، این یهواقعا جوابی نداشتم که بدم. فکر کنم اگه توی ساختمون کسی نباشه و همسا

هایی نشانی زنگ بزنند که در رو باز کنه؛ اما نه! بعیده همچین شلوغ بازیامکان هست که بذارند و برن، یا شاید به آتش

 .کنند که در محل کسی نیست. مستاصل بودم که چه کنمبکنند. احتماال فقط به مرکزشون اعالم می

خیالِ مسئول غرغرومون؛ گاه کردم. تا ساعت سه که پایانِ کارمونه، فقط هفت دقیقه مونده. بیبه ساعت بزرگ سالن ن

هام یه خداحافظ گفتم و بعد از ثبت خروج، به پارکینگ رفتم و سوار ماشین سریع کیفم رو برداشتم و به کنار دستی

اد، حرکت کردم. اگه ترافیک نباشه، با این ام شدم و پا روی گاز گذاشتم و به سمت آدرسی که اون خانوم بهم دلکنتی

اش همین دور و ست که خونهرسیدم. اینم از شانس اون مادربزرگهشده، یه ربعه به آدرسش میقارقارکِ از رده خارج
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های پزشکی، داخل کوچه شدم و همون نزدیکی پارک کردم. وقتی جلوی در رسیدم، مأمور بره. همزمان با ماشین فوریت

زنگ در رو زده بود و منم برای هردوشون سری تکون و زیر لب سالمی دادم و با اطالعی که از وضع اون خانوم اورژانس 

 .ی دوم رو زدم و منتظر ایستادمداشتم، مطمئن بودم که کسی جواب ما رو نخواهد داد، پس زنگ طبقه

  :صدای پسر نوجوونی پیچید

 بله؟  -

  :و گفتم سرم رو نزدیک چشمی آیفون تصویری بردم

 تونه جواب بده؛ میشه در رو بزنید؟ ی اولتون هستم. حالش خوب نیست و نمیسالم، من آشنای خانوم همسایه طبقه -

  !صبر کنید -

  .کس جواب ندادی سوم و چهارم رو هم زدم. هیچای بابا! صبر دیگه چیه؟ البد رفته بزرگترش رو بیاره. زنگ طبقه

  :ی دوم بودچید، احتماال از همون طبقهآلود پیصدای یه آقای خواب

 بفرمایید، با کی کار دارید؟  -

  .ی اولتون بدهجا مامورای اورژانس معطلند، حال خانوم طبقهآقا لطفا در رو باز کنید. این -

  :زده گفتی خواببا همون صدای نخراشیده

 خانوم از مسافرت اومده؟ ی اول؟ مگه مهریطبقه -

 .خوبه الاقل اسم خانومِ رو فهمیدم پس اسمش مهریه.

  .آقای محترم، لطفا در رو بزنید. با هر ثانیه تاخیر ممکنه ایشون رو به سمت مرگ بکشونید -

 .کنی؟ باش تا بیام ببینم حرف حسابت چیهزبونت رو گاز بگیر! پیرزن مهربون رو چرا توی گور می -

 .حسابم رو ببینه خواد بیاد حرفعجبا! طرف تموم کرد و این تازه می

ون زده، جلومهای رفلکسی، یه جوون تازه دست و رو شسته و مو آبشدن در سبز با شیشهبعد از سه دقیقه و با گشوده

چرخوند و کرد، از من به اون پرستارهای اورژانس چشم میهاش موهاش رو مرتب میطور که با دستظاهر شد. همین

  .عیار به جا آوردمومنهایتا روی من زوم شد و یه بررسی ت

 امرتون؟  -

ه تر بدید زودخانوم حالشون خوب نیست. از اورژانس اومدند تا وضعیت ایشون چک بشه. اجازه میآقای محترم؛ مهری -

  .کمک ایشون بریم یا این که هر اتفاقی که بیفته، خودتون باید مسئولیتش رو قبول کنید

های منتظر رو دید؛ با کلی تعلل خودش رو کنار کشید. انگار اصال باور ورژانسییه نگاهی به آمبوالنس انداخت و وقتی ا

 .خانوم هنوز مسافرتهکرد سرکاریه و به قول خودش مهریآلود بود و فکر میکرد، یا شایدم هنوز خوابنمی

نونه های طبی زاحتیها رفتم و خودم رو به جاکفشی رسوندم و سه چهار جفت کفشی رو که اکثرا ربا سرعت به سمت پله
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 .ها، روی زمین افتادجا و تکونشون دادم تا باألخره کلیدی از ته یکی از اون کفشبودند، جابه

سریع کلید رو به داخل قفل انداختم و چرخوندم و با بازشدن در، عقب کشیدم تا آقایون صبور که با هفت هشت دقیقه 

 ی اُپن انداختم و بعد بهوی هال که خبری نبود. یه نگاه به آشپزخونهمعطلی، خم به ابرو نیاورده بودند، داخل بشند. ت

ها رو باز داد، سرعت گرفتم. یکی از درها و حموم و دستشویی رو نشون میسمت دهلیزی که مشخصا درهای اتاق خواب

  :کردم که دیدم دستشوییه. صدای جوونک بلند شد

 کجاست؟  دونی اتاق خوابشچه جور آشنایی هستی که نمی -

  :منم خودم رو از تک و تا ننداختم و با پررویی گفتم

 ای از حال نرفته باشه، متوجه شدی؟ کنم تا یه وقت یه گوشهدارم از اول همه جا رو دونه به دونه نگاه می -

  !کنی تا به قضای حاجتت برسیشون مییکی سرکشیآهان، من فکر کردم که یکی -

  :گفتم زبل خان! سری تکون دادم و

  !همون شما که به جای بازکردن در، به اوقات خوش قضای حاجتت رسیدی و سر و مویی صفا دادید، کافیه -

جا دراز به ای وای! طفلی خانومِ اون تر از من به سمت اتاقی رفت و درش رو باز کرد.نگاه پر از خشمش رو چرخوند و جلو

وشش، سی چهل سانت فاصله داشت. سریع به پرستارهای اورژانس ندا دراز روی زمین افتاده بود و موبایلش هم با گ

تر از همه خودش رو جلو انداخت ها هم دورش رو گرفتند و شروع به اقدامات اساسی کردند. اون یارو هم زوددادم و اون

  .هاش رو کنار نبض گردن خانومِ قرار دادو انگشت

  :پیشدستی کردپرستار اورژانس اومد چیزی بگه که اون 

 .زنهخدایا! خیلی ضعیف می -

  .زدبعد شروع به صورت اون بنده خدا نواختن کرد و هی صداش می

 خانوم؟خانوم؟ ای وای چی شده.. مهریمهری -

ها به کارشون برسند. من هم حالم جا پرستارِ هم یه نگاه عاقل اندرخُلی بهش انداخت و ازش خواست عقب بکشه تا اون

 هوش بیارند یا نه؟ تونند خانومِ رو بهحالش گرفته شد و خیره شدم که ببینم اینا میاومد که 

خانوم انداختم و گوشیش رو هم یه وارسی کردم. هفتاد سال رو شیرین داره ی مهریتر شدم و یه نگاهی به چهرهنزدیک

کردم، از سرعت عملشون نگاه میطور که بهشون و با این سن و سالش، گوشیش از مال من هم مدل باالتره! همین

شدنشون برای انتقال، منم راهم رو بکشم و هام سیاهی رفت و بدون جلب توجه، به دیوار اتاق تکیه دادم تا با آمادهچشم

  .برم

  :پسرِ به سمتم نگاهی انداخت و گفت

 خانوم چه نسبتی داری؟ با مهری -
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  .ون امداد خوبیت نداشتخواستم یه به تو چه فضول بگم؛ ولی جلوی آقایمی

 .ترین لحظاتش من رو خبر کردهقدر نزدیک هستم که در بحرانیاون -

 ورا ندیدم؟ قدر نزدیکی چرا تا حاال تو رو ایناگه این -

 .خانوم هم چیزی درموردت نشنیدممنم تا حاال تو رو توی ساختمون ندیدم، حتی از مهری -

خواست که اصل قضیه رو براش بردم و اصال هم دلم نمیین بازی لذت میهاش پُر از حرص بود و من هم از اچشم

 .توضیح بدم

 شدنشقدر بهش نزدیکی، وسایل الزمش رو بردار و همراه آمبوالنس برو تا بتونی برای بستریپس حاال که این -

  .کارهاش رو انجام بدی

گه کردم. دیباید نقش همراهِ مریض رو هم بازی میهای عصرم، راسته که بازی سر شکستنک داره. با این همه گرفتاری

هوش رو روی برانکارد گذاشتند و منم دورتادور اتاق رو چشم چرخوندم. کنار یه مبل خود کرده را تدبیر نیست. بیمار بی

ه کامال ک ی طرح گلیمراحتیِ، یه ساک دستی و روی خود مبل، یه مانتوی نخی کِرم با یه روسری آبی گلدار و یه کیف زنونه

رها کرده و بعد هم نقش بر زمین شده؛ چون  جاها رو همونداد که به محض رسیدن از سفر، اوناین حس رو به آدم می

دور  تر از بقیه برداشتم وهاش هنوز به تنش بود. به سمت مبل رفتم و روسری رو جلوبلوز آستین بلند و شلوار و جوراب

فظ بشه. بعد کیف و مانتوش رو هم به دست گرفتم. با احتیاط یه نگاهی هم به داخلش ی خانومِ پیچیدم تا حجابش حکله

 .انداختم تا ببینم دسته کلیدی دیده میشه که طفلی بعد از ترخیص، پشت در نمونه یا خیر

ه هستند. ی ها همون کلیدهاشای که در مسیر دیدم قرار گرفت، این نوید رو بهم داد که ایننمای سه چهار تا اشباح نقره

چنگی هم به گوشیش انداختم و به داخل پرتش کردم و زیپ کیف رو بستم و دنبال آقایون راه افتادم و کامال در نقش 

ی اون آپارتمان هشتاد نود متری که خیلی هم نتونستم وسایلش رو با جزئیات ببینم، در رو بستم و یه نگاه چپکی کارههمه

 .شد، انداختم و سوار آمبوالنس شدمهاش به سمتم شلیک میبود که از چشمهم به اون پسرِ که فقط کاتیوشا 

وم که خانتر پارک شده، نگاهی انداختم و بعد به مهریطرفمتر اونکه دو سه نفتیماشین که راه افتاد، به اون لگن آبی

خانومه و مرتب کنار دست مهریای رفتم. یه لحظه به نظرم اومد آقایی که این همه دردسر برام درست کرده، چشم غره

خودم رو جمع و جور کردم تا سوالم  .کنه، متوجه حرکت من شد و سرش پایین افتاد و خندیدفشار و نبضش رو چک می

  :رو بپرسم

 ببخشید میشه از وضعیت ایشون بگید؟  -

  :طور که مشغول بود گفتهمون

  .ه داد؛ اما امکانش هست که یه سکته رو رد کرده باشهتری انجام نشه، تشخیص صریحی نمیشهای دقیقتا بررسی -

خانوم انداختم. یعنی ممکنه که تموم کنه؟ وای خدا نکنه! خودم رو جلو کشیدم و به تری به مهریبا ترس نگاه جدی
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ی بانمکی داشت. موهاش کامال جوگندمی و رنگ نزده که مثل خیلی از اش دقیق شدم. صورت گردِ سبزهچهره

آدم  است؛ ولی به دل هاش بستهپشته. در مجموع با این که چشمایی که توی این سن و سال هستند، کوتاه و کمهخانوم

  :نشست. با نگرانی پرسیدممی

 یعنی اآلن خیلی وضعیتش بحرانیه؟  -

مکنه اآلن کمی م فعال که بیهوشه و تا بیمارستان نرسیم و یه سیتی از مغز و قلب نداشته باشیم، نمیشه نظر قطعی داد. -

  .تر تحت درمان قرار بگیرهدیر هم شده باشه و باید سریع به سی سی یو بره تا زود

به بیمارستان که رسیدیم، به خاطر تشکیل پرونده مجبور شدم کیفش رو باز کنم و مدارکش رو بیرون بیارم. خیلی پیرزن 

 !کوچیکه که روش چهار تا سه نوشته. این دیگه آخرشهباحالیه؛ چون داخل جلد کارت ملی و شتابش، یه کاغذ یادداشت 

به کارت ملیش هم یه نگاهی انداختم که نام و نام خانوادگی رو مهری میثمی زده و به حساب تاریخ تولدش، هفتاد و 

شدنش، درجا یه میلیون مروت برای بستریدوسال رو داره. به پذیرش مراجعه کردم و براش پرونده تشکیل دادم. بی

  .خواست که با دودلی کارت شتابش رو دادم که خوشبختانه موجودی داشت و بدون مشکلی کارش راه افتادمن میتو

دم؛ اما با رسیداشتم و به کار و زندگیم میرفتم و ماشینم رو برمیتر میاومد و باید زودای از دستم برنمیعمال کار دیگه

 های تنش هم اضافه شده، چی کار باید بکنم؟ های ویژه، لباسقبتاین وسایلش که بعد از تعویض لباس در بخش مرا

  :پوشی که با سیستم مقابلش مشغول بود، گفتمایبه سمت جایگاه پرستاری رفتم و به آقای سرمه

خواستم وسایلش رو تحویل بدم. اون آقا که به من همراه خانوم مهری میثمی هستم، ایشون سی سی یو بستریه. می -

  .اومد، به وسایل توی دستم نگاهی انداخترو داشت و خیلی موقر و فهیم می نظر چهل

مریضتون در شرایطیه که امکان تحویل وسایل نداره و شما بهتره اینا رو زمانی براشون بیارید که خطر رفع شده باشه و  -

  .ی انتقال به بخش رو بدهدکتر اجازه

 .گیری به چه دردسری افتادمهکارم در اومد! از یه عدد اشتباه توی شمار

داشتم. بهتره یه سرکی هم بکشم تا شیر آبی، گازی، چراغی روشن گشتم و ماشینم رو هم برمیای نبود، باید برمیچاره

  .طوری بهترهی تلفنی پیدا کنم و به بستگانش خبر بدم. آره، اینتونم دفترچهنمونده باشه، یا حتی می

ی کسی که باهات صنمی نداره، یه طوریه؛ ولی به رسیدم، کمی دودلم؛ آخه ورود به خونه اآلن که جلوی در آپارتمانش

سازی ی اون پسرِ رو هم ندارم تا بخوام براش شفافهرحال بهترین راه برای تحویل به کس و کارهاش همینه. حوصله

  .سپردمکنم، وگرنه بهتر بود از اول به خودش می

شدن به غروب خورشید، همه جا تاریک بود. در رو بستم و های ضخیمش و نزدیکدهوارد هال که شدم، به خاطر پر

کفشم رو روی پادری درآوردم و به همه جا دقیق شدم. دنبال کلید لوستر سه حباب رنگی که از همون ظهر به چشمم 
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  .اومد، گشتم و باألخره همه جا روشن شد

که اگه یه هفته هم مسافرت بوده باشه، این خاک روی میز و سایر  گرفتهوسایل خونه نسبتا نو بود و البته کمی خاک

وسایل چوبی و دکور، طبیعیه. شروع کردم و به همه جا سرک کشیدم؛ ولی دریغ از یه دفترچه یادداشت و یا مثل همون 

 !کاغذ کوچک حاوی رمزِ شتابش

از هال و کشوهای آشپزخونه که نومید شدم، به  اش پیدا نمیشه.انگار از طرفداران درخته که یه برگ کاغذ هم توی خونه

  .ها رفتم. اول از سر کنجکاوی داخل اونی شدم که ظهری، به خاطر اون پسرِ نتونستم درش رو باز کنمسمت اتاق خواب

متری دستبافتِ قدیمی و یه میز چرخ خیاطی و متعلقات و یه مبل دوتایی هم، یه سمت یه اتاق ساده با یه فرش شش

  .ی اتاق و بهتر از همه یه کمد بزرگ چهاردره که سریع به سمتش رفتم و یکی یکی درهاشون رو باز کردمدیگه

های رنگاوارنگ. بازم دریغ از ی مردونه، سومی و چهارمی هم پر از رختخوابزدههای کپکاولی لباس زنونه، دومی لباس

  !یه دفتر تلفن

گردم؟ گوشیش بهترین چیز برای گرفتن ردِّ فک و فامیالشه. ی تلفنش میبا خودم گفتم اصال چرا دارم دنبال دفترچه

  .دوباره دست توی کیفش بردم و گوشیش رو بیرون کشیدم

خواد، روی زمین ولو شدم. باورم نمیشه که یه خانوم هفتادساله که رمز ی ورودیش رمز عبور میوقتی دیدم صفحه

ران امنیت چیزهای توی گوشیش باشه. یه دفعه یاد چهار تا سه افتادم و قدر نگذاره، اینشتابش رو کنار کارتش می

  !تر نمیشه؛ قفل صفحه باز شدداراز این خنده .واردش کردم

کربال(، زمانی)طبقه دوم(. آهان، این باید )هاش شدم. قادری)تور مشهد(، موسوی)سفر حج(، فراهانی وارد قسمت شماره

ی زیارته. دریغ از یه پسری، خیال. واقعا این حاج خانوم خورهون رو زدم، پس بیی همون پسرِ باشه که زنگشخونه

 ی خواهری، داداشی، یعنی هیچی؟دختری، خونه

یکی بستم تا به سومی رسیدم. کنار چند تا ها رو یکیکالفه از روی زمین بلند شدم که به اتاق دیگه سر بزنم. در کمد

 .نظرم رو جلب کرد شده،ی طالیی قلنبهبالش یه پارچه

 .ست که امروز به هیچ کارم نرسیدمیه خرده دودل بودم؛ ولی آخرش چی؟ فعال که خونه زندگیش دست منِ بیچاره

های طالیی ازش های پارچه رو که باز کردم، یه جاقرآنی مخمل سبز با حاشیهدست دراز کردم و بیرونش آوردم. گره

. یه قرآن خیلی قدیمی با یه سندِ خونه بود که به آرامی بیرون کشیدم. روی جلد بیرون زد. با احتیاط زیپش رو باز کردم
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  .قرآن رو بوسیدم و کمی ورق زدم. متوجه کاغذ سفیدی که در آخرین برگه به جلدش چسبیده بود، شدم و برش داشتم

  .ی دوران ابتداییمونهای دیکتهدار؛ درست مثل برگهکاغذ نسبتا بزرگ و خط

کردیم، هشت تا به اون زده؛ های کاغذی که توی بچگی درست میش رو شمردم، دیدم حاج خانوم مثل بادبزنوقتی تاها

هاش، کمی کشیده و ناخوانا بود؛ ها و همسن و سالدستخطش مثل تموم قدیمی .به طوری که امکان پارگیش خیلی زیاده

 !نامهاما تیترش کامال واضح؛ وصیت

 بسم اهلل الرحمن الرحیم»

ام فقط شنیدن صدای توست، مادرت بهت احتیاج هاست به این مادر پیرت سر نزدی و دلخوشیسر عزیزم که سالپ

  .کنیها بیماران رو درمان میداره و تو عزیزدلم خارج از مرز

 «همیشه نگرانت هستم و در انتظار این که تو برگردی

  :اش رو خوندمورند. ادامهور اوناین مرزه که مدامبا خودم گفتم حتما پسرش از این دکترهای بی

کنم با پولی که در حسابم هست برایم مراسم خواند، خواهش مینامه را میاز هر دوست و آشنا و همسایه که این وصیت»

ه آن را به کنم کبگیرید و از این خانه مراقبت کنید تا پسرم از سفر برگردد. سندش هم در همین جاقرآنی است و تمنا می

  .پسرم بدهید که تنها دارایی من و پدرش همین بوده

  .آرزوی این مادر پیر فقط دیدار تو، عزیزدلم هست

 «.ی ما رو ببخشه و بیامرزهخداوند همه

بینی. ظاهرا باید صبر کنم که به هوش ات رو میمونی و بازم بچهشاءاهلل که زنده میانگیز! انقدر غمبا خودم گفتم: چه

 .به خونه برگردونمت تا خیالم راحت بشه بیای و خودم

روندم، به این فکر خیلی دیر شده بود. همه جا رو قفل کردم و از ساختمون خارج شدم. موقعی که به سمت خونه می

  .تر از این نیست که با آهِ فراق توأم باشهانگیزکردم که هیچ مرگی غم

و پیاده شدم. هنوز کیفم رو از صندلی پشتی برنداشته بودم  ماشین رو جلوی در ساختمون بیست واحدیمون نگه داشتم

 :خانوم بیرون اومد و صدام زدی منصورهی طبقه اول، کلهی آشپزخونهکه از پنجره

  !قدر دیر اومدیبهار، چه -

  .حاال باید به اینم جواب بدم
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 کاری پیش اومد، طوری شده؟  -

کردم که چرا خواهرت در رو باز زد. تعجب میسر هم زنگتون رو میدو ساعت پیش یه آقایی اومد و یه ربع پشت  -

  .کنه. آخه امروز ندیدم که دانشگاه برهنمی

  .یه خرده نگران شدم

 از اون آقا نپرسیدی که چی کار داره و یا اصال خودش رو معرفی نکرد؟  -

  .چرا، یه بسته داد که بهت بدم. اومدی داخل اول بیا واحد ما و بگیرش -

  !ی فضول هم گاهی به کار میادواقعا همسایه

  .باشه، اومدم -

ام فرو رفت. خودشم که ماشاءاهلل مثل پلو، سفید و نرم و تا حد در واحدشون رو که باز کرد، بوی عطر برنج تا عمق بینی

  .که بازم صدام زد خیلی زیادی ری کرده! بسته رو ازش گرفتم و به سمت آسانسور راه افتادم تا به طبقه خودمون برم

 .دیدم که میرهها میچرا امروز ترنج دانشگاه نرفته؟ هرهفته سه شنبه -

  .حتما کاری داشت. شایدم شما ندیده باشید -

 .دیدمشرفت من حتما مینه، اگه می -

  .خب با اجازه -

  .شماین رو گفتم و فوری خودم رو داخل آسانسور انداختم تا بیشتر از این سوال و جواب ن

وارد آپارتمان که شدم، همه جا غرق تاریکی بود. اصال این واحد رو برای این گرفته بودم که نورگیرش خیلی کم بود؛ 

 .طوری که هیچ دیدی به کوچه و خیابون و حیاط نداشتیم

رو توی  هامهای کوچیک رو روشن کردم. دستدی ای بسته رو زیر بغلم گذاشتم و مستقیم به سمت آشپزخونه رفتم و ال

  .های داغونِ دیشب رو بیرون آوردمسینک شستم و از یخچال آب و کتلت

  .خوردم تا فرجی بشه و از گلوی خشک و تلخم پایین برهزدم، یه قورت آب هم میهر گازی رو که می

. نشستمهای بیرون خالص کردم و روی تخت نصفه نیمه ولشون کردم و به سمت اتاقم رفتم. خودم رو از شر لباس

 .هام رژه رفتتموم وقایع روز، مثل فیلم صامتِ سیاه و سفیدی از جلوی چشم

ی کردم، سر و کلهی حاج خانوم مهری بود. وقتی داشتم در آپارتمانش رو قفل مینامهتنها قسمت رنگی، همون وصیت
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  .داد، پیدا شدتر از خودش که فکر کنم همونی بود که اول آیفون رو جواب پسرِ با یه نیمچه کوچیک

دیگه خبر نداره که اگه اهلش بودم، االن زار و  .پادهاش رو ریز کرده و انگار داره علی بابا و چهل دزد بغداد رو میچشم

  «چیه؟»شدم. با یه حرکت ریز که به سر و صورتم دادم، حالیش کردم که زندگی طرف رو پول کرده بودم و غیب می

 هوش اومد؟ از مهری خانوم چه خبر؟ به  -

  .بیمارستان )...(، بخش سی سی یو. مایل بودید تشریف ببرید و از نزدیک جویای حالشون بشید -

رِ، گردنی بزرگتترِ هم یه تکخند اومد که با پسها پایین اومدم. پسرِ هم یه غری زد و اون کوچیکراهم رو کشیدم و از پله

  .بهشون رو نشون نمیدمرقمه ها خوشم نمیاد و هیچخفه شد. از پسرخاله

اش پیدا میشه و یه خودی نشون میده. از بس محل ی مقابلم خیره شدم. مطابق همیشه، هر دو سه ماه سر و کلهبه بسته

ی چمن در قیچی و یه رسید واریز به شماره کارتم و یه عوض کردم و اون هم پیدام کرد، دیگه خسته شدم. بازم یه هدیه

آور محبت؛ اما این دفعه یه پاکت شیک و مجلسی هم قاتیشون بود. بازش ی، با چاشنی تهوعی ارشادی و توبیخنامه

واقعا فکر کرده که من پا میشم و به مجلس کذاییشون میرم؟ زهی خیال باطل! همه  !کردم، بَه بَه عروسی هم که افتادیم

شونه گیریم هم عالی؛ به طوری که چیزی با ام، پرت کردم. نرو به داخل پاکت بزرگِ برگردوندم و به سمت میز آرایشی

  .شدن آینه و خُردشدنش فاصله نداشتپرت

های بهارنارنج که ریز و خُردشده روی زمین و تختم ریخته بود، افتاد. بلند شدم و به سمت اتاق شدهچشمم به خشک

های یک باغ بزرگ خوش شکوفه رویی رفتم. در رو باز کردم و داخل شدم. هجوم عطرِ تنش، درست مثل موجِ عطرروبه

 .کنه، تکونم دادهای مغز حمله میکه به سلول

 ترنج؟ -

-...  

 .نگران هیچی نباش -

-...  

 .خودم از پس همه چی برمیام -

-...  

 .ذارم آسیبی ببینیمراقبت هستم و نمی -

-...  
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  !شور، بخواد غیر این رو نشون بده تر از اونم که یه چیکه آباومد بریزه، گرفتم. من قویجلوی اشکی رو که می

  .آروم بخواب -

*** 

 :ترنج

صبح زود از خواب بیدار شدم و مثل فشفشه، صورتم رو با آب ساده شستم و یه مسواک اساسی هم زدم. مقابل آینه 

 اسیرِ کشهام داشتم، ام رو رام و با تموم قدرتی که توی دستایستادم و با برس بزرگ و زبرم، موهای سرکش طالیی

  .ای ضخیمم کردمقهوه

ایم رو به سرم کشیدم و موهایی رو که از کش در رفته ی قهوهای و در ادامه مقنعهای، مانتوی نخی قهوهشلوار جین قهوه

شد. با نگاهی که توی آینه انداختم، یاد برچسب بود، کامال به داخل فرستادم؛ طوری که فقط گردی صورت دیده می

ای به ی بستنی رو کنده و یه گردی سفید بین اون همه قهوهی افتادم. با این تفاوت که انگار یه نفر، گوشههای چوببستنی

های بدبوی روی میز، ی کالس امروز رو برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم. با دیدن کتلتوجود آورده. کیف و جزوه

ی زباله رو از سطل بیرون کشیدم و ام گذاشتم و کیسهیی ناشتام، زردآب باال بیاره. دست روی بیننزدیک بود معده

  .ی اساسی، به سمت در آپارتمان رفتمهای مونده رو داخلش شوت کردم و با یا گرهکتلت

آبی نفتی جلوی  ۷۶۹۱های تابستونی جینِ جلوی در رو پا زدم و از خونه خارج شدم. نگاهی به تویوتا کارینای مدلِ کفش

وقت به سراغش نیومد. حتی توی انحصار وراثت هم، محلی از ه تنها یادگارِ آقاجونه و کسی هیچساختمون انداختم ک

  .اِعراب براش نذاشتند

  !قدر که قابل ترحمهمون، محض خوشیِ دل خود ماشین تا حاال یه قالپاق هم ازش ندزدیدند؛ اوندزدهای محله

ه رفت. یگش هم ریخته بود و یه متر هم تا سر کوچه نمیشد، تموم رنها رسیدگی خوبی بهش نمیاگه طی این سال

دونند که این ماشین، از اولش هم عزیز دل بهار بوده و فقط خوابید تا پِرسِش کنند. همه میها میفروشی اسقاطیگوشه

  .تادمرسای بشینه. سری خم کردم و زیرلب، یه سالمی برای اون آبی عزیز فهم اونه که حاضره پشت یه همچین عتیقه

ی زباله رو داخلش انداختم. اگه بهار بود، االن مثل توپ ی سر کوچه رفتم و به آرامی کیسهبه سمت سطل بزرگ زباله

 .ور سطل فرود اومده بودکه البته دقیقا اون« گیری عالی!بَه چه نشونه» گفت:کرد و میبسکت شوت می

ی روی تا باألخره ورودرو به خیابونِ نزدیک دانشگاه رسوندم. بازم پیاده جا هم خودمتا مترو ده دقیقه پیاده رفتم و از اون

هایی که چشم .دانشگاه رو دیدم. مثل همیشه آروم و خانومانه به اطراف نگاهی انداختم و خیلی سر به زیر وارد شدم

وم کردم که خانمراقبت میترسیدم و مدام کنند تا دست از پا خطا نکنم و من همیشه ازشون میهمیشه من رو نظاره می

 .و باوقار باشم
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ند و بودرو دوره کرده« فهیم مالک»های کالسمون افتاد که مثل همیشه مون، چشمم به جمع بچهنزدیکی ورودی دانشکده

کرد. از یکی شنیدم که پدرش سفیر ایران ور افاضات میور و اوناون هم که متولد کویت و همه چی تموم، براشون از این

جا زن گرفته و خانومش، این شازده رو به دنیا آورده. بدون هیچ توجهی و همچنان سر به زیر به کویت بوده و از همون در

 .سمت کالسمون رفتم

  .ام داشته باشمای مونده و ترجیح دادم یه مروری به جزوهتا اومدن استاد یه ده دقیقه

  .ودارش همون مالک بود، وارد کالس شدندیکدفعه انبوهی از جمعیت؛ درست مثل یه گردباد که جل

  .ردمام بلند نکتوجه، سرم رو از جزوهمالکِ همیشه طلبکار، یه نگاهی سمت جایی که من نشسته بودم انداخت و منم بی

نهایت شدیم و استادمون درمون یه جا جمع میمطابق تموم روزهای این ترم که این سه واحدی رو با ارشدهای رشته

ن مجبور شوتر خواهد بود و به دلیل سنگینی برنامهها سبکها از ارشدشناسفاده و با این توجیه که امتحان کارسوءاست

  .ام خیره شدبوده دو کالس رو یکی کنه، روی صندلی پشت سرم نشست و به پس کله

  .رو ژله کنه فهمیدم که لیزرش دیگه از پوست سر رد شده و چیزی نمونده که مخمگاهی از داغی سرم می

و ها رکردم و بعضیها رو یادداشت میدادم و مثالاستاد اومد و مبحث توابع چندمتغیره رو شروع کرد. با دقت گوش می

  .رسید که فقط تمرین حل شده و از درس جا نموندمکردم. با اینکه دیروز سر کالس نبودم، به نظر میهم، خودم حل می

ای برای سرکشی به مسائل طر شرایط زندگیم، با کسی صمیمی نمیشم تا بهونهمشکل اساسی من اینه که به خا

  .وقت نتونم درباره مسائل درسی هم، ازشون چیزی بپرسمخصوصیم نداشته باشند و همین باعث میشه که هیچ

  :مالک سرش رو جلو آورد و آروم گفت

  .ها، کارت دارمکالس تموم شد زودی نری -

  .تر آوردم و محل نذاشتمز طرفداراشم. سرم رو پاییناوه! فکر کرده منم ا

  .تر، مالک جلوم پیچیددو ساعت و نیم بعد، به سمت خروجی شتاب گرفتم که با یه قدم جلو

 تازونی و میری؟ مگه نگفتم کارت دارم؟واسه چی با چهل اسب بخار داری می -

دای ذاشت. با استرس و صاز کنارش رد بشم؛ ولی مگه میبا ناراحتی سرم رو پایین انداختم و سعی کردم عقب بکشم و 

  :پایین گفتم

  .آقای مالک لطفا کنار برید. دیرم شده، کلی کار و زندگی دارم -

هات رو بده که نصف بیشترش رو ندارم، دوماً یه وقتی رو معلوم کن تا با تر هیچ توفیری نداره. اوالً جزوهدو دقیقه دیر -

 اآلنم خوبه که به یه رستوران باغی بریم و حرف بزنیم، چی میگی؟ هم صحبت کنیم. همین

پوشوند، ها رو میشد و رنگینهاش مثل گربه، درشت میهای چشماش که مردمکی سیاه بامزهیه نگاهی به چهره

  .انداختم تا فکرم جمع بشه که با این فهیم نافهیم چی کار کنم
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هام رو بهت بدم، باید کی رو ببینم؟ دنبال جمالتی و چیزی بخورم و یا جزوهداره. آخه من نخوام با تمگه دست برمی

  :گشتم که شرّش رو کم کنم که گفتمی

مونی. صورت سفیدت دقیقا همون قسمتیه که آدم اول گاز اش خورده شده میامروز مثل بستنی چوبی که یه گوشه -

  !زنهمی

آینه دیدم، به زبون آورد. شرم و حیا هم که نداره. اصال الیق نبود که خدای بزرگ! دقیقا همون چیزی رو که خودم توی 

ه ی کوچیک به هیکلش زدم کام کشیدم و با کنار آرنجم یه اشارهجا کردم و دستی به مقنعهجوابش رو بدم. کیفم رو جابه

  .تر شدبونرفت. صورتش رو نزدیک صورتم آورد و کمی مهریعنی بره کنار تا رد شم؛ ولی مگه از رو می

  .ی عربی هم توی کالمش دیده میشهتر صحبت کنه، یه ته لهجهخواد نرمدقت کرده بودم وقتی می

  .گیرمها برات میی دیروز رو از بچهدیروز کجا بودی؟ اگه بخوای، جزوه -

دیگه رد بشم و برم که کرد. خواستم از یه طرف الی موهام، اذیتم میهای عرق البهکم کم بدنم گُر گرفته بود و دونه

  .دوباره مانع شد

هام رو به هم فشردم و سعی کردم با آرامش موضوع رو حل کنم که یهو یه پسرِ به سمتمون اومد و اول یه نگاه دندون

  .خیره به من و بعد به سمت مالک برگشت

کنی و مزاحمشون میشی! ری میخواد رد بشه؛ ولی قلدذاری؟ چند دقیقه ست که حواسمه میچرا خانوم رو راحت نمی -

  .کنمجا تکلیفت رو معلوم میاگه بیکاری یه سر بریم این بغل، دفتر مقدس حراست؛ اون

ها؛ با اون رخت و لباس و فیگورهای مالک که اولش کمی جا خورده بود، خودش رو جمع کرد. درست مثل سوپر استار

  :نمایشی، به حرف اومد

 رو وسط میندازی؟  به آقا چه مربوطه که خودت -

  .مون جلو بیام و مزاحمش رو دَک کنمقدر مربوط هست که بخوام برای همسایهاون -

  !کنهبسم ا...! همسایه؟ این دیگه کیه؟ چه واسه خودش تیتر و عنوان بار می

  .سرم رو پایین انداختم و با مظلومیت اومدم رد بشم که باز صدای مالک در اومد

  .ی دیگه امتحانههات رو بده که هفتهاقل جزوهترنج خانوم.. ال -

 .اندازهها میبا دلخوری سرم رو باال آوردم و بهش نگاهی انداختم. حاال دیگه به میل خودش اسمم رو توی دهن

  :واری گفتمبا صدای آروم و زمزمه

  .طفا مزاحم من نشوهام رو الزم دارم، سی نفر دیگه هم توی کالسند که نصفشون دوستای خودته. لجزوه -

  :تری گفتاون پسرِ هم با صدای بم

  .شنیدی؟ راهت رو بکش و برو -
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  :بعد خیلی خودمونی به من گفت

 خانوم خبری داری؟ جایی! از مهریدونستم دانشجوی اینشما خوبی؟ نمی -

  .داختای بهم انهام که درشت شد و خیره بهش نگاه کردم، اونم با تردید نگاه ریزبینانهچشم

جا ایستاد. پسرِ انگار دوزاریش بیفته، خیلی مالیم مالک رو رد کرد و با دستش یه مالک هم فضولیش گل کرد و همون

 !بفرما هم زد که یعنی کنارش راه بیفتم تا اون مزاحم رو بپیچونیم

  .منم که دیرم شده بود، همقدمش شدم

 !قدر با دیروز فرق داریدچه -

  .جور میامیروز اصال دانشگاه نبودم و همیشه هم، همینمتوجه نمیشم. من د -

  .خانومهی مهرینه، منظورم خونه -

  .زدی خودش یه ریز حرف میکردم واسهولش می

  !ببخشید من دیرم شده، با اجازه -

یادم باعث ازش فاصله گرفتم و خیلی سریع از دانشگاه خارج شدم. با اینکه اوایل خرداده؛ ولی گرمای هوا و سرعت ز

  .شده که تموم گردنم زیر مقنعه خیس بشه

اتم ی ختر از شّرِ گرما خالص بشم. آروم که گرفتم، زیپ کیفم رو باز کردم و جعبهخودم رو داخل تاکسی انداختم تا زود

ام ینهره و سام گرفتم و با یه دم عمیق، تموم بوی خوش بهارنارنج رو به داخل حنجطالکوبم رو بیرون آوردم. نزدیک بینی

  .فرستادم

  :زیر لب زمزمه کردم

  !بهار خوشگلم، قربون بوی خوشِ بهارنارنجت خواهری -

*** 

 :بهار

اآلن ساعت یکه و دو ساعت دیگه شیفت کاریمه. فرصتش هست که به بیمارستان برم و حال حاج خانوم مهری رو 

ماهی رو که جوشوندم، چند لقمه خورده نخورده سیر  بپرسم. شاید به هوش اومده و به چیزی احتیاج داشته باشه. تُن

  .طور توی یخچال گذاشتمشدم و باقیش رو هم همون

کشیدن رهاشون کردنشون هم سخت؛ بعد از برسموهام رو که به خاطر دوش سردی که گرفتم، هنوز خیسه و جمع

شه تر میاطر جعدی که بهش میده، قدش کوتاهکنه و به ختر میجور باز بمونه. خیسی، رنگ موهام رو تیرهکردم تا همون

  .زنهام توک میاش به شونهزدههای ضخیم و تیغو نوک

 ام، شال سفیدهام نگاهی انداختم و یه ست خنکِ روشن انتخاب کردم. بعد از یه نقاشی دقیق روی چهرهبه کمد لباس
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ام رو برداشتم و راه فید تابستونی لژدار ده سانتیهام، کفش ساز ردیف کفش .ام رو خیلی سبک روی موهام گذاشتمساده

  .افتادم

خانوم رفت. خداروشکر خبری نبود. سوار ی منصورهاز در ساختمون که بیرون اومدم، اول از همه نگاهم به سمت پنجره

و بعد  م رو پُر کردمترین پمپ بنزین رفتم و باکِ یار دبستانی خودتر از جانم شدم و قبل از هر چیز به نزدیکاُتولِ عزیز

  .به سمت بیمارستان فرمون چرخوندم

ها ها و اتاقخانوم بپرسم. هنوز ساعت مالقات نشده؛ ولی راهرومقابل ایستگاه پرستاری ایستادم تا از وضعیت مهری

ی ی سی ساکنه! از در بزرگ و شیشههای این بیمارستان با جاهای دیگه فرق میسرریز از همراه مریضه. ظاهرا سیاست

خارج  های ویژهجا یکی از پرسنل رو ببینم. به پرستاری که از بخش مراقبتیو، به داخلش چشم چرخوندم تا بلکه اون

تر از من به خاطر این شلوغی رفت، نزدیک شدم و سالم دادم. اون هم که بدشد و به سمت ایستگاهشون میمی

  :رسیدمقدم باهاش پحوصله بود، فقط سری تکون داد. همبی

  .خوام حالش رو بدونممریضی به اسم مهری میثمی توی این بخش بستری شده، می -

باهاش چه نسبتی داری؟ چرا از دیروز تا حاال یه نفر نیومده از وضعیتش بپرسه؟ شرایطش خیلی بد بود و سیتی قلبش،  -

تر ی رضایت عملش رو پر کنه تا زودرگهگرفتگی شدید دو تا رگ اصلی رو نشون داده و دکترش هم منتظر همراهشه که ب

  .جراحی بشه؛ رگش وضع بدی داره و مرتب از هوش میره

دونستم که آیا از خودم دفاع کنم یا دلم برای من که در یک لحظه، بمباران احساسات ضد و نقیض شده بودم و نمی

  .ای ندیدم جز اینکه راستش رو بگمکسی این زنِ تنها بسوزه، چارهبی

انوم پرستار، منم هیچ آشنایی با این خانوم ندارم. دیروز هم از سر انسان دوستی همراهش شدم و پرونده اش رو خ -

دونم به فکر این هایی هم داره که بعید میتشکیل دادم. ظاهرا یه پسر داره که شماره تماسی ازش نداریم. همسایه

ان یه غریبه فرم رضایت عملش رو امضا کنم و خدای نکرده یه تونم به عنوخدا باشند. حاال شما بفرمایید من میبنده

 کردید؟ طوری شد و بعد پسرش بیاد و مدعی بشه، اون وقت من باید چی کار کنم؟ واقعا شما بودید این کار رو می

  :پرستارِ هم که معلوم بود حق رو به من میده، با تاسف سری تکون داد و گفت

  !ی دیگه بکنه، موندنش با خداستتر پیدا کنید؛ چون با این وضعیتش اگه یه سکتهبه هرحال بهتره پسرش رو زود -

  .این رو گفت و رفت

های اومد. توی حال خودم بودم و به سمت راه پلهبرای شرایط پیش اومده خیلی ناراحت بودم؛ ولی واقعا کاری ازم برنمی

  :رفتم که صدای یکی من رو به خودم آوردخروجی بخش می

 صبحی چرا در رفتی؟  -
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ست! خواستم محلش ندم؛ اما راه در رو نداشتم. نفسم رو بیرون ای بابا همون پسرِ همسایه به سمتش چرخیدم و دیدم

  :فرستادم و گفتم

 صبح؟ مگه لولویی که با دیدنت در برم؟ -

  .جلوم قد علم کرد. ماشااهلل از قد هم چیزی کم نداشت

کنم با وجود طوری که من ناجیت شدم، باید تا آخر عمر یادت بمونه. گرچه هر چی فکر میخوای زیرش بزنی؟ اون می -

 شباهت صد در صد، اما انگار دو تا آدم مختلف هستید. شما ترنجید، نه؟ 

  .شدام خیره میهای رژزدهچرخوند و به لبکرد و مخصوصا صورتم رو با دقت چشم میهمین طور مشکوک نگام می

  :ام رو بلند کردم و با حالت هشدارگونه گفتمیه خرده صد

 شناسیش؟ چرخونی؛ بعدشم ترنج نه و ترنج خانوم! اون وقت جنابعالی از کجا میهی آقا! کجا رو چشم می -

 .شناسیشپس تو هم می -

 گیرم بشناسم، به شما چه؟  -

 .ر از توئهتتر و محجوبتر و باوقارجه خانوماگه دوقلویید باید بگم خیلی شبیه همید. منتها اونی که صبح دیدم صد در -

 گیرم همینی باشه که میگی، بازم ربطش به تو چیه؟ -

  .هاش رو به هم فشرد و یه نگاه زخمی بهم انداختلب

 طوره؟ خانوم چهمهری -

ی هتا برگ شناسی یه طوری خبرشون کن؛ چونها بپرسید، فقط اگه کسی از آشناهاشون رو میتونید از پرستارمی -

  .کنهعملش امضا نشه، بیمارستان اقدام به جراحی نمی

ا خبری؟ یطور از کس و کارش بیزنه، پس چهقدر بهش نزدیکی و توی لحظات بحرانیش به تو زنگ میشما که این -

 کنی؟ ی رضایت رو امضا نمیاصال چرا خودت برگه

دونم که یه پسر داره که معلوم نیست که نیستم. فقط میقدرم بشناسمش، خویشاوندش آقای محترم! بنده هر چه -

ی وقت و زندگیم رو گذاشتم و اند. حاال چون همهها و مدیرای تورهای زیارتیکجاست و اینکه کل آشناهاش، همسایه

 .ی عملش رو امضا کنمنگران حالشم، باعث نمیشه بخوام جرأت کنم و برگه

ه رو خوندم و اون گوشی رو چک کردم، وگرنه این دو قلم اطالعات رو هم نامبا خودم فکر کردم چه خوب شد وصیت
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  .ازش نداشتم

  :خواست بگه مردد بود. باألخره دهن باز کردکاوید و توی گفتن چیزی که میهنوز با نگاهش من رو می

  .من داورم -

  .باش، منم اپراتور مخابراتم -

  .خانوم عزیز اسمم داوره -

 خب؟ یعنی چی؟ االن اسمم رو بگم؟  -

  .شندطوری معرفی و آشنا میمعموال آدما این -

 .تونی خانوم نوریانی صدام بزنیشما می -

  .نفسش رو با صدا بیرون فرستاد

یی ارها کرد. تا ج طوریطوری که نمیشه اون بنده خدا رو همینخانوم یه کاری کنیم. اینخانوم نوریانی باید برای مهری -

ی بزرگتری رو که داشته، فروخته و که منم اطالع دارم، کس و کاری نداره. شوهرش چند سال پیش فوت کرده و خونه

 ی پولش رو توی حسابش گذاشته برایطور که به ما گفته بقیهی ما شده. یه سری وسایل نو گرفته و اونجا همسایهاین

و از  تر عمل بشهها رو پُر کنیم و یه امضای توافقی تا زودیاید با هم فرمروز مبادا که چنین روزی باشه. نظرم اینه که ب

  .بیمارستان نجات پیدا کنه

تونستم خودم رو قاطی این کار یه خرده فکر کردم و زوایای مختلفش رو در نظر گرفتم. یه ریزمشکالتی داشت که نمی

  :کنم. با ناراحتی گفتم

به خاطر تنهابودنشون هر کاری از دستم  .هایی دارم که مانع میشهکنم؛ اما معذوریتخواد کمک آقای داور، من دلم می -

  .ام. مگه اینکه بریم مددکاری و شرایطش رو بگیم تا اونا راهنمایی کنندکنم؛ ولی مسائل قانونیش رو شرمندهبربیاد می

اش رو بفهمم. های خیرهتا دلیل این نگاه انداختمقدر خیره است. اگه حوصله داشتم باهاش کَل میدونم چرا ایننمی

  :باألخره با دستش اشاره کرد که به سمت پایین بریم و گفت

  .فکر خوبیه؛ دفتر مددکاری معموال تو قسمت اداری بیمارستانه. بریم تا بلکه اونا یه راه حل بدند -

دم جا دارم دور خواعت دیگه سر کار باشم و اینکردم. باید تا یه ساومدم و به ساعت گوشیم نگاه میها پایین میاز پله

 .چرخممی
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  :باألخره طاقت نیاورد و گفت

 حاال با این ترنج خانومِ دانشگاه )...( دوقلویید؟  -

 منظور؟  -

 اندازه. به خصوص که صبحیه انگار غیر ازهاتون خیلی متفاوته و آدم رو به شک میبه نظرم یکی هستید؛ ولی خب تیپ -

زنه و شما هم که ماشاهلل استاد نقاشی چهره هستید. همه چیز دقیق و میلیمتری! تیپ و لباسم به صورتش نمی آب چیزی

  .که بماند

  .فکر خودت رو درگیر نکن. ما که با هم خط و ربطی نداریم، پس درمورد چیزی که به کارت نمیاد، کنکاش نکن -

 اومد تا از خودشون فرق داری. اون یکیتون مظلومه و صداش در نمیماشاهلل تو زبونم با اون صبحیه از زمین تا آسم -

 .کردنتون هم با هم قابل قیاس نیستدفاع کنه، حتی فرم صحبت

قدر خوب نبود، یه لحظه هم پرروییش شد. اگه قیافه و تیپش اینتر میگذشت، پذیرش حضورش سختواقعا هر چی می

 .کردمرو تحمل نمی

چیزی نبود که انتظارش رو داشتیم. حرفش این بود که وقتی این بیمار چنین افرادی رو در  هامون با مددکارصحبت

قدر نگرانشند، مددکاری وارد موضوع نمیشه؛ چون خدمات اونا فقط در خصوص بیمارانِ ناتوان مالی زندگیش داره که این

  .دارندهویت در حال مرگی هست که نیاز به عمل فوری سرپرست و یا بیو افراد بی

  :افتادم تا به کارم برسم. برگشتم و به اون پسرِ گفتمتر راه میشد. دیگه باید زودخب بهتر از این نمی

اند، لطف کنید به همراه ایشون ی مهری خانومید و حتما با مادرتونم صمیمیها همسایهمن کارم دیر شده. شما که سال -

  .تر نجات پیدا کنهید تا زودبیاید و فرم عمل این زن بیچاره رو امضا کن

گرده. شما چه جور آشنایی هستید خانوم محترم مادر من ایران نیست؛ رفته پیش خواهرم و تا دو ماه دیگه هم برنمی -

ه کنیم که به قول خودتون فردا روزی اگها رو نداره. با هم امضا میکه نگران سالمتیش نیستی. یه امضا که دیگه این حرف

 یه ادعایی کرد، هر دو به عنوان شاهد ماجرا پشت قضیه رو بگیریم؛ خوبه؟  شاخ شمشادش

داد، امکان نداشت دست به سوخت و تنهاییش من رو رنج نمیقدر دلم برای اون پیرزن نمیای نبود. اگه اینظاهرا چاره

. هر چی هم زور زد تا چنین کاری بزنم. با همدیگه به سمت پذیرش رفتیم و فرم رضایت عمل مریض رو امضا کردیم

 .ی اسرارم سر دربیارهاسمم رو ببینه، منم سمجتر از اون، جلوش رو گرفتم. معنی نداشت که از همه
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فرستاد. باز کارت خودش رو پذیرش هم یه فیش جدید برای پرداخت داد که رقم پنج میلیون، روح آدم رو به جهنم می

ی قبلیش مونده، مبلغ وری موجودی داشت. معلومه اونچه که از فروش خونهنهایت نابادرآوردم و به صندوق دادم که در 

اون پسرِ هم که خبر نداشت این  .قابل توجهیه و باعث شد که بخوام در اولین فرصت یه موجودی از کارتش بگیرم

؛ ولی با شنیدن دادم متعجب بودقدر راحت پول رو به صندوق میکارتِ مهری خانومه که دست منه، اولش از اینکه این

اش بلند شد. عجالتا باید رمز کارت رو هم عوض کنم تا باعث شادی دور و ای که برای رمز گفتم، هرهر خندهچهارتا سه

  !هاش نشهبری

  :اومدم دیگه برم که یاد چیزی افتادم. روم رو سمت پسرِ کردم و گفتم

ق همسایگی رو به جا بیار و کنارش باش. من خیلی گرفتارم لطفا تکلیف تاریخ عمل رو معلوم کن و یه خرده هم بیشتر ح -

  .و فردا هم تا بعدازظهر سر کارم

  .هاش کمونه کشید و یه تیر زهری هم سمتم انداختیهو چشم

خونم. برای همین باید با هم تنظیم کنیم تا این پیرزن کنم و هم درس میکنی من بیکارم؟ منم هم کار میفکر می -

  .ام رو میدم تا با هم هماهنگ باشیمشماره .رها نمونه ا تنها وجکس، اینبی

ام رو بیرون آوردم و با خودکار کنارش، آیدیم رو ی کوچیک جلد چرمیبدون اتالف وقت دست توی کیفم کردم و دفترچه

  :یاد داشت کردم و به سمتش گرفتم

  .جوابتون رو بدم. فعال خداحافظ که خیلی دیرم شده احتیاج به شماره نیست، لطف کنید به تلگرامم پیام بدید تا -

سره گفتم: این رو گفتم و به سمت ماشینم پا تند کردم. حاال چه جوری گاز دادم تا سر ساعت برسم، بماند. تا نُه شبم یه

 «پاسخگوی... بفرمایید؟»

بگه کمکم کنید، به دادم برسید، ور خط خودِ این شغل هم برام ترسناک شده؛ چون هر لحظه امکان داره که یکی اون

  ...ام آتیش گرفته وخونه

 !من که توی همین یکیش هم زاییدم

تر میشم. اگه این صورت گرد و توپُر طوری پیش بره از اینی که هستم الغرخونه که رسیدم، نای غذاخوردن نداشتم. این

راست از قبرستون، دم مسیح رو دیدم و به زندگی کرد یه دید، فکر میرو هم نداشتم، هر کی دو پاره استخونم رو می

  .برگشتم
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  .چند تا نقل ریز باال انداختم تا تلخی دهنم از این سرب فراوون هوا، شیرین بشه و یه لیوان شیرم روش

ها یه تفریح به سمت اتاقم رفتم و کلید برق رو زدم. شالم رو روی تخت انداختم و کیفم رو هم به یه طرفی. این روز

  .اشتهارست و حسابی هم نداشتم و با این همه دوندگی، روحم کسل شده و خودم هم بید

ت نهایرفتنم ی عروسی داخلش بود. عروسیکردم، چشمم به پاکتی خورد که دعوتنامههای مانتوم رو که باز میدکمه

ویی رشتم و به سمت اتاق روبهمسخرگیه؛ ولی شاید تنها تفریحیه که در حال حاضر در دسترسه. کارت دعوت رو بردا

کمی نوازشش کردم و به  .رفتم و درش رو باز کردم. از روی مبل تکی مقابل تختش، موری رو برداشتم و نشستم

اش، به خاطر بودنش که وجه تسمیهرغم کوچیکایش خیره شدم. تنها عروسکی بود که علیهای درشت دکمهچشم

دید های شتونست موقع گریهمتیازش اینه که فقط همین موری کوچولو میترین است؛ ولی بزرگشباهتش به مورچه

هاش بند بیاد. توی بغلم ترنج، آرومش کنه و بهش حس امنیت بده. کافی بود بذاریش توی بغلش تا تموم اشک

  :اش رو که سیخ شده بود، صاف کردم. آهی کشیدم و گفتمهام تموم اون پرزهای کهنهفشردمش و با پنجه

قدر بدخلقی نکن عروسک! یه کارت شیک و مجلسی برای آقای باکالس و عروس خانومشون؛ خیلی هم خوبه. باید ینا -

  .یه چرخی بزنیم و یه رنگ و رُخی نشون بدیم

- ...  

نی ها مهجور مونده. یعاش، توی لغتنامهقدر خودخواهی آدمای دور و برمون زیاد شده که خودِ واژهکنم اونگاهی فکر می -

و تر اینکه، تفهمی که تو متفاوتی یا اونا. جالبجماعت اینا کارشون درسته و امثال ما یه دردیمون هست؟ آخرشم نمی

  .چون شبیهشون نیستی در رنجی و اونا هم از اینکه باهاشون فرق داری، ازت گریزونند

- ...  

دم رو به خوشی بزنم. چرا اونا فقط شاد باشند؟ خوام مثل خودشون باشم، خودخواهی کنم و جلوشون رژه برم و خومی -

بذار پدر گرامی ببینه که چه دختر جیگری داره و توی همون مجلس عروسیش، ده نفر خواستگار جلوش رج بایستند و 

شناس کم نیستند. تا دلت بخواد وکیل و حقوقدان و اونم هی عرق از پیشونی پاک کنه. باألخره توی مجلسش آدمای سر

سوزی هم براش خوبه و اثرات ان و کوفت و زهرمار ریخته. بذار خیلی هم خوش به حالش نشه، یه ذره چربیاقتصادد

  .طبی داره

م و روی کاری برداشتی منبتبه خنده افتادم و به سمت میز کوچیک کنار مبل خم شدم و یه مشت بهارنارنج از توی جعبه

  :گفتم بریدهام بلند شد و بریدهصورتم ریختم و قهقهه
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  .خانوم که روی کل طبقات شنود داره، اآلناست که پیداش بشهها بریزند سرمون؛ اون منصورهچیزی نمونده که همسایه -

ها رو بیشتر بوییدم و موری رو هم به خودم فشردم. کم کم مغزم ساکت ام بود، بهارنارنجای که توی حنجرهخندهبا ته

  .اشتن سرم روی پشتی مبل، به خواب رفتمشد و پاهام رو باال آوردم و با گذ

*** 

 :ترنج

تر راه میفتادم تا بیشتر از مجلس از آرایشگاه که به خونه رسیدم، نزدیکای پنج بود و به خاطر بُعد مسافت، باید زود

 .عروسی حاج دانش نوریانی لذت ببرم

های مروارید و حلقه با شکوفهصورت حلقههای کوتاه به موهام رو طوری جمع و شینیون کرده بود که از اطرافش تکه

ها ایم، خواسته بودم که آرایش محو طالیی برای چشمهای قهوههای براق، به سمت داخل قفل بشه. به خاطر چشمنگین

  .ی آجری که سفیدی پوستم رو کمی بگیره، کار کنهطور رژگونهو همین

های حریر کلوشش، ترکیب خوبی با ظرافت و کشیدگی پیراهن ستینی کیپی داره و آرنگم رو که یقهلباس بلند توری کرم

سانتی طرح پوست ماری کرم و مسی رنگم رو هم به پا زدم و کنه، از کمد بیرون آوردم و به تن کردم. کفش دهایجاد می

  .نهایت، زنجیری رو که آخرین بار به عنوان هدیه بهم داده بود، به گردن انداختمدر 

ها روم افتاد و ایستادم. داخل شدم و نفس عمیقی باال فرستادم و به خاطر بوی شکوفهه چشمم به اتاق روبهاومدم برم ک

شده رو از زمین و روی تخت برداشتم و مرتب سر های ریختهکه روی زمین پاشیده شده بود، مدهوش شدم. لباس

  :جاشون گذاشتم. در اتاقو بستم رو با خودم زمزمه کردم

 نماییری کجایی... که رُخ نمیای پ تو»

 «گشاییاز آن بهشت پنهان... دری نمی

با ورودم، مسئول تدارکات سالن من رو به سمت اتاقی برد تا بتونم آماده بشم و به جمع بپیوندم. طراحی اتاق به شکل 

ه بشی و بیرون بری. چشم داد که بدون مزاحمت کسی آمادهای قدی بود و این امکان رو میجا با آینهکمدهای دراز و کم

ام رو ها که به خاطر در بازش معلومه که توسط کسی اشغال نشده، رفتم و مانتوی عباییچرخوندم و به سمت یکی از کمد

ای هم که همراهم بود داخلش قرار دادم و درش رو بستم و کلیدش رو داخل رختیش آویزون کردم. وسایل دیگهبه چوب

  .د، قرار دادمکه ست کفشم بو کیف دستی

م ام که روی پیشونیتر کشیدم تا فقط کمی از موهای طالیینگاه آخر رو به خودم انداختم و شال حریر براق رو کمی جلو

ی زیبای ویرگول شکل، که در واقع مکثی هست برای کالم تلخی که توی نگاهم دارم و تنها مخاطبم، مثل چند حلقه

  .جونم ریختهها رو به همون شخصیه که این تلخی
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تو سالن چشم چرخوندم و چندین چشم رو هم متوجه خودم دیدم. نگاهم که با نگاه آقای پدر تالقی کرد، دیگه به سمت 

ثل ها مبرداشتنم، از جاش بلند شد. حتما خیلیزده به سمتش رفتم. به محض قدمطور زلعروسش امتداد ندادم و همون

ش رو جارو کشید که یعنی سرجات بشین و بذار اون به طرفت بیاد؛ ولی اینی کتش من دیدند که عروس خانوم گوشه

در قدونستند چهمعرفتش که همه میدیگه کور خونده؛ چون پدر هر چی باشه، بازم پدره و دلتنگ. به خصوص خودِ بی

  .عاشق دخترهاشه

  :گفت هاش رو روی بازوهام گذاشت و با نوازش مالیمیاراده به سمتم اومد و دستبی

عزیزم، چه خوب که اومدی. چه خانوم و خوشگل شدی، اولش اصال نشناختمت. این لباس روشنِ توری خیلی بهت  -

 !میاد

  .تر شدچشمش که به زنجیر دور گردنم افتاد، لبخندش عمیق

  !اته عزیزمچه برازنده -

رت چندضلعی و جذابش نگاهی انداختم و به حاج دانش و این همه ابراز عالقه؛ چیزی نیست که همیشه گیرت بیاد. به صو

گرفت و به گیراییش کمک بیشتری موهای لختش که همیشه به یه طرف شونه و کمی نامرتب دور صورتش رو می

خواد دست هایی رو مهمون داشت، هنوز مأمن و ماوای منه و دلم میای که االن سفیدیکرد، خیره شدم. موهای قهوهمی

های گرد نافذش چیزهایی نیست که پاهای های باریک و چشمرو بهتر کنم. بینی رومی و لبببرم و کمی حالتشون 

خور عالی براش به نمایش ای که همیشه با شکوه، هر کتی رو با تنترکیبش رو با باالتنهکشیده و صاف و خوش

  :و آروم گفتای به پشت کرد ام رو دید، اشارهها پنهون کنه. وقتی سکوت خیرهذاشت، از دیدهمی

 نمیای به زیبا سالم کنی و تبریکی بگی؟ -

  :آروم زمزمه کردم

ی هیچ برنامه جانبی رو هم ندارم. اآلنم میرم جا هستم، فقط برای اینه که خودی نشون بدم و برم. حوصلهنه، اگه این -

  .زنم و بعد هم خداحافظیه چرخی می

 :صداش تحکم گرفت

ذاری و یه سالم علیک عادی با فامیل و ذارم؟ اآلنم دستت رو مثل یه دختر خوبِ بابا، توی دستام میمگه من می -

 ها و بعد کمی بچرخ تا موقع شام؛ باشه؟ ترشناسی و یه اظهار ادب به غریبهآشناهایی که می

  !بودن هم تموم میشهمنطق بازی دربیاره، مظلومخواد بیحاال که می
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طرح و چهره رفتم و اون هم به خاطر بابا از جاش بلند شد و خیلی تصنعی باهام دست داد و اش به سمت زیبای خوشباه

  .زیر لبی هم بهش اضافه کرد« خوش اومدی»یه 

کرد. هیکلش مثل یه مار، باریک و هاش که مثل چشمای یک ببر توی تاریکی یه جنگل مخوفه، وراندازم میبا اون چشم

قیمت و شیک رو با کمی حجابِ قابل قبول، توأم کنه تا نه های گرونطوری مطابق نظر بابا، لباسدونه چهخوب میبلنده و 

 !سیخ بسوزه و نه کباب

ن تریترین و سردحستر از خودش، با بیداد، محل نذاشتم و بدهای وحشیش به خوردم میبه ادا و اصولی که با چشم

  .ها خوش و بشی کنمار بابا راه افتادم تا مثال با دوستان و آشنانگاه، سرم رو تکون دادم و کن

کردند. بایدم نگران باشند؛ دو تا عمه و تنها عمویی که دارم، پشت میزی نشسته بودند و کمی نگران به من نگاه می

ند همه رو نادیده بگیرطور دلشون میاد با اون همه داغی که پشت سر گذاشتیم، فقط به خاطر اقتدار و پول برادرشون، چه

های خائن بهشون نگاه کردم و به اجبار سالم و در برابر این تجمالت و این عروسی کذایی، سکوت اختیار کنند. مثل آدم

و احوالپرسی و نهایتا پدر من رو برد و پشت میزی نشوند و دوباره سراغ عروس خانومی که االن ابروهاش به هم کمونه 

شده فقط برای خودش گرفتهخواد که بابام کاتو نشون میده، شتاب گرفت. به جهنم؛ میکرده و دلخوری واضحی ر

  .ذارمپِیست بشه که آرزوش رو به دلش می

*** 

 :بهار

بلند رو  ای با دامن کلوشدار رفتم و خیلی سریع لباس ابریشم سرخابی آستین حلقهداخل اتاق شدم و به سمت کمد آینه

های سفید درشت که روی مروارید چندرجِ یادگار عزیزترینم رو پشت گردنم چفت کردم. رجبه تنم و گیره گردنبند 

 سانتی سفیدم رو پا زدم و موهای طالییهای پیراهنم ایجاد کرد. کفش دهام قرار گرفت، نقش زیبایی رو با سرخابیسینه

هام ن آوردم و چندین دور، محکم روی لبرژ لب سرخم رو از کیفم بیرو .رها کردم هامشده رو دور شونهحلقه حلقه

رسید و تر به نظر میی مالیم صورتی پاشوندم. صورت گردم کشیدهکمی پنکیک زدم و روی اون، رژگونه .کشیدم

  .ترهام هم برجستهگونه

  .از اتاق بیرون اومدم و به جای سالن به سمت حیاط رفتم تا هوایی بخورم

داد و در امتداد بازوهام، لرز خوشایندی رو حس ار و درخت، خنکی مطبوعی رو به هوا میی شهر و با این همه داین نقطه

توجه به تموم آشنابودنش، به شد، شنیده؛ ولی بیای رو که از پشت به من نزدیک میهای آهستهکردم. صدای قدممی
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  .ی باغ خیره موندمترین نقطهدور

  گیسو رها، چرا تنهایی؟ -

ی اتمام طوری صدا نشده بودم؛ اما مگه فرقی داشت؟ همه چیز خیلی وقته که برای من به نقطهه اینها بود دیگمدت

  :ی اونا. بدون اینکه روم رو برگردونم، با صدای نه چندان مالیمی گفتمرسیده، اینم روی همه

 .دلم خواست توی این هوای دلچسب، قدمی بزنم و ترجیحا هم تنهایی -

  .اومدتر به چشمم میرو ندیدم؛ گرچه این رنگ زیبا باید خیلی زوداز اول مجلس تو  -

-...  

 پدرت رو دیدی؟  -

- ...  

  .تر بودی. من که عوض نشدم؛ ولی ظاهرا شما از ما بریدیدوسال پیش صمیمی -

 کدوم از کارهاش اعتراض نکردی؟ ی این دوسال کنار پدرم موندی و به هیچعوض نشدی و همه -

ترین قدر که تونستم کنارش باشم تا اشخاص ناباب دورش رو نگیرند، بزرگا از کسی حرف شنوی نداره. همینپدر شم -

اومد. شما چی؟ شما که تنهاش گذاشتی تا همون دیگرونی که ازشون گریزونی، جای تو رو کمکی بوده که از دستم برمی

  .پُر کنند

  .کردندشدم اول از همه من رو لت و پار میند. نزدیک میهه! تو رو خدا من رو نخندون. اینا گرگ روزگار -

اش کمی ها که ندیده بودمش، چشم چرخوندم و به صورتش نگاهی انداختم. چهرهصدایی ازش بلند نشد. بعد از مدت

  .شد. اونم به نگاهم عمیق شداش، دیده میهای خط ریش مرتب شدهعمق گرفته و چند تار سفید هم کناره

 .جددسالم م -

  .هام نشست؛ ولی جمعش کردمی لبلبخندی به گوشه

ات های زیبکنی. حتما پدرت هنوز با این لباس زیبا و کمی برهنه که هیچ شالی هم به این زرینخیلی غریبگی می -

 .کرد مانتو و شالی به تن کنیفرستادت و یا مجبورت مینینداختی ندیدتت، وگرنه با یه اسکورت به خونه می

  .هاست در درونم حلول کرده، جوابش رو دادمخودم رو گرفتم و با حس شجاعتی که مدتکمی 

پدرم نگران خودش و زنش باشه. همین که پا به مجلسش گذاشتم، باید خدا رو شکر کنه. خیلی هم ناراحته، بگه تا منم  -

  .گردمخیال مجلس سراسر از ناخوشیش میشم و برمینهایت شادمانی، بیدر 
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  .العملی نشون میدهخب حاال، لب ورنچین. بیا بریم تا ببینم رئیسمون با دیدنت چه عکس -

بدون هیچ ترسی در کنارش به سمت ورودی سالن رفتم. هنوز دو قدم داخل نشده بودیم که بابا مثل شیر بیشه، جلوم 

شناخت؛ خود نامردش ب میچرخید. خوهاش مدام دور مرواریدهای گردنم میظاهر شد. صورتش منقبض بود و چشم

  .این مرواریدهای اصل یمنی رو براش سوغات آورده بود

رد؛ رها ک بازوم رو گرفت و به سمت خروجی سالن کشوند. پاش که به تراس وسیع ساختمون رسید، دستم رو با شدت

  .جوری که درد بدی توی ساعد و مچم پیچید

 پخش و پال کردی؟ شالت کو؟ این چه لباسیه که تنت کردی؟ زلفونت رو چرا  -

  :دوباره خیره شد و با حرص توپید

خوای آبرو و حیثیت من رو بریزی؟ خب اصال ات زدی؟ میهای ورقلنبیدهاین آرایش فجیع چیه؟ این رژ لب چیه به لب -

 .اومدینمی

 :طلبکارانه بهش چشم دوختم

و  کردیاختی. مثل آدمای متمدن، رعایت داغ و عزات رو میاندتو اگه به فکر آبروت بودی یه همچین مجلسی رو راه نمی -

بردیش سر زندگیت. بیخود برای من سجاده آب نکش. فکر کردی کردی و میسر و صدا عقد میبریز رو بیاون عشوه

نی؛ هات بتونی خرم کگفتنهات و اون مستحببازیمنم مثل جماعتیم که دور و اطرافت رو گرفتند که با دیدن اون شلوغ

ر تر به عقد دربیارید که خیخانوم ضعیفه رو که هر دو دل در گرو دارید، زودکه چی؟ فالن کس گفته صواب اینه که محترمه

پروردگار همینه و سنت پیغمبرم چنین است و چنان؟ پیغمبر اسالم تا خدیجه زنده بود به هیچ زنی نگاه نکرد. اگه هم 

اطر هزار تا دلیل و برهان الهی بود. تو چی حاج دانش؟ کدوم کارت به رسول بعدش زنی رو به نیت حمایت گرفت، به خ

کنم و هر جور که دوست دارم کشی؟ بنده هر جور که دلم بخواد آرایش میی من خط و نشون میخدا رفته که حاال واسه

  ...پوشملباس می

ت گرفتگی بهم دسبود که یه لحظه حس برقآور ام پرت کرد، به قدری داغ و تشنجسیلی محکمی که سرم رو روی شونه

زد و تر از هر زمان به اطرافم منگوله میشده، سر باال آوردم و گردن برافراشتم. موهام سرکشداد. خونسرد و کباب

 .آزرداش، زخم صورتم رو میزبری

ای دنیا به درد میاد؟ من خیلی نهایت یه چاقوی تیز هم قلب من رو نشونه بگیره، کجترسه؟ ها میبزن! کی از این چیز -
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  .ها هم ترسی ندارموقته که چاقو به شاهرگم خورده و از این ادا و اصول

ترسوند. شهاب رو دیدم که به ی خون بود و حس اینکه االن سکته رو بزنه، خود من رو هم میهاش دو تا کاسهچشم

اشی های سنگینش نقصورتم که مسلما جای انگشتزد و از قرمزی سرعت به سمت ما میاد. وقتی رسید، نفس نفس می

  .جالبی رو به وجود آورده، هراسان شد

م رو خانوها بشه. شما برید، منم صبیهآقا این چه کاریه؟ اون تو همه چشمشون به شماست. اآلنه که حرفتون ورد دهن -

  .کنمراهی می

م رو عوض هاا سربلندی به سمت ساختمون رفتم. لباسخیال هردوشون شدم و خیلی خانومانه از کنارشون گذشتم و ببی

اش، ها سخت بود که بخوام سرعت بگیرم و برای من که تحمل هر لحظهکردم و از اتاق بیرون اومدم. با اون کفش

  .قدمم شدبردم. شهاب به سمتم اومد و همکنه، از این کُندی رنج میترین احساسات رو به روحم تحمیل میبارگرون

 پذیریش؟را باهاش راه نمیای؟ اون که دوستت داره، چرا نمیچ -

  .اون هیچی نیست. به بیرونش دل نبند، عاطفه و وفا نداره -

  .قدری بود که هنوز رهاش نکردمهاش اونطوری حرف نزن. از اول جوونیم در کنارشم. خوبیاین -

کنه و که اگه جایگزین بهتری پیدا کنه، تو رو هم ول میی توئه؟ بهت یقین میدم ی حضورت به ارادهمطمئنی که ادامه -

کنه که کم نیاره و دل تو رو هم نشکسته هم چاشنیش می« مصلحت اینه»چسبه. یه برچسب تر میبه اون جنس اعالء

  .باشه

  :به مغزم اشاره کرد و با تاسف گفت

  .ای رو بگیریید یه جای دیگهای هم که خونه گرفتی، خیلی داغونه. باخیلی سیاه شده. اون محله -

تون رو. درسته بچه بودم؛ ولی خوب یادم میاد اولین چرا؟ چون مجلل و باال شهری نیست؟ جمع کنید این بساط دورویی -

ون های تهری سنتی و اون پایینهاش بگیره، توی یه محلهباری که با پوالی خودش تونست یه آلونک برای زن و بچه

حاال وسط شهر براش اُفت داره و  .خوندانداختمون باال و دعای شُکر میهم ذوق داشت که هی می قدربزرگ بود. اون

 خوره؟ ها بشینه به تریج قباش برمیجااَخه؟ که دخترش اگه اون

که  یبره جایهات رو میاره بیرون و میجا بلند نشی، با یه وضعیت بدی اثاثبه من گفت بهت بگم اگه تا آخر ماه از اون -

  .خوادخودش می
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  .به تویوتای عزیزم رسیدم و کلید انداختم تا قفلش رو باز کنم

 کشی؟ دست از این ماشین نمی -

 هاتون؟ اینم خار شده و فرو رفته توی چشم -

 ی اتوبان خفه کنه و یه کامیون از روت رد شه؟ بچه بازی درنیار، خطرناکه؛ خوشت میاد شبی، دیروقتی، گوشه -

  :ی متفکر به خودم گرفتم و گفتمت بامزهیه حال

ها رو گز ها اتوبانرهاشدن همینه که با این عزیز، شب اِ.. راست میگی؟ چرا به فکر خودم نرسید؟ بهترین راه برای -

 !کنم

  :کردم، زمزمه کرداش رو درک میتر شد و با حسی که همیشه معنی غریبانههای آبی کدرش، تیرهچشم

  .زدنت هم؛ نذار کاله منم باهات تو هم برهخودت باشه، به حرفحواست به  -

 .هاش، سوار شدم و به سمت خونه گاز دادماعتنا به خودش و نگاهش و حرفبی

*** 

 :ترنج

ه از اش اجازه نمیده کاش پرت شده و بال زخمیموندم که اشتباهی از لونهای میقدر ترسیده بودم، مثل یه کبوتر بچهاون

 یچرونی که با ولع به طعمهی گربه چشمها، بیرون بزنه و شانسش رو برای پریدن و دورشدن از خطرِ حملهکیاون خا

لکه یه راه چرخید تا بزد و سرم مرتب به هر سمتی میشدت تند میکنه، امتحان کنه و دور بشه. قلبم بهشیرینش نگاه می

  .رسیدبست میها به بنی راهمفرّی پیدا کنم؛ ولی دریغ که همه

ام این بست لعنتی نشستم. سرم رو بین زانوهام فرو بردم و تموم سعیی بنسُر خوردم و تو سه کنج دیوارِ اون کوچه

 :ی منزجرکننده، شروع به حرف زدن کردی نشئههام نبینه. با اون صدای کشیدهبود که حداقل، ترس رو توی چشم

گه...منم راه نشو دیو خوشگلم... مگه نیومدی گشت شبونه عسلی؟ خب رفیق نیمهجیگر.. من که باهات کاری ندارم. پاش -

  .ایتعین خودت. پاشو قربون اون لبای غنچه

های مچ دستم، تموم ترس و لرزم به اش به سفیدیدستش به سمتم کشیده شد و با لمس انگشتان مشمئزکننده

  .ن کنههمه چیز رو تضمیگرفتگی هزارولتی اون کریهِ پلشت بیبرقتونستند های پرقدرتی تبدیل شد که میالکترون

*** 

 :بهار
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ترین حسی که میشه در تموم وجود یک دیدم، کنار گذاشتم و لبریز از نفرت انگیزخفگی گلوم رو به خاطر چیزی که می

ش دادم، به سمتقرار میترین قسمت لباسم انسان فوران کنه، از جام جهیدم و با تیزی کوچیکی که همیشه در مخفی

ترین جای ممکنِ خود رذلش فرو رفت، شوکه از این قدرت و سرعت عمل من، به زانو افتاد و یورش بردم. تیزی که به بد

ی تالقی تیزی با بدنش دودو دستش به سمت جای زخمش رفت. چشمان خبیث و منفورش، با بهت عجیبی به نقطه

  .مرده و زشتش، اون شیء براق رو بیرون بیارهان چرکزد و طاقتش رو نداشت که با انگشتمی

جه زد، جوری که فقط خودش بشنوه و توکشید و وجودم رو آتیش میای که هر ثانیه بیشتر شعله میبا تموم تنفر گداخته

  :ها جلب نشه گفتمهمسایه

خوای تحویل مامورا بدمت، نمی اگه .های این شهر خفت نکنیاین درس عبرتت باشه تا دخترای معصوم رو توی کوچه -

 ی بعد این تیزی میره سمت قلبت. حالیت شد؟ گمشو از این محل دور شو؛ چون دفعه

هایی که اطراف زخم رو گرفته بود تا خون سیاهش بیشتر از دست برد و تیزی رو لمس کرد و بدون گفتن کالمی، با پنجه

  .بعد از لحظاتی به سیاهی منفوری در تاریکی شب، تبدیل شد این فوران نکنه، به سختی روی دو پا قدم برداشت و

  :نفسم رو بیرون دادم و با تموم مالیمتم گفتم

کنی؟ حالیت نیست که دیگه نه مامان ی خلوت چه غلطی میبا این همه ظرافت و زیبایی، این وقت شب توی این کوچه -

  .طبقه تبدیل شدهریخت پنجن ساختمونِ بیی قدیمی هم خیلی وقته به ایهست و نه آقاجون؟ اون خونه

- ...  

جا نیا، خطر همیشه ملوسک من! خودم همیشه هستم و هوات رو دارم. نگران هیچ چیز نباش؛ ولی تو هم دیگه این -

 .هست

 قدری بود کهرسید، اونهاش به ته کوچه میصدای ترمز سنگین ماشینی، من رو به خودم آورد. نور تندی که از چراغ

  .حال روی زمین افتادمی قد و باالش رو تشخیص بدم. شُل شدم و خیلی بیبتونم سایه

هام رو گرفت و کمی باال دوید و خودش رو به من رسوند. دستش رو جلو آورد و شونه شهاب با سرعت باورنکردنی

  .کشید

امکان نداشت که باور کنم بازم این دور  اومدمکنی؟ اگه از پشتت نمیجا چی کار میترنج.. ترنج جان؟ چی شدی؟ این -

ی پایین، آخه با کدوم جرأت؟ حالیت نیست هزار تا ولگرد و دزد ناموس چرخی. این وقت شب توی این محلهو اطراف می
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 ی چرب گیرشون بیاد؟ ریختند تا یه لقمه

سست بود و هیچ رمقی برای کردم. بدنم هاش تکیه داده بودم، متعجب و ترسیده نگاهش میحال به دستمن که بی

  .زدن نداشتمحرف

جا گمت کردم، اگه ماشین پیشونی ترنج یه چیزی بگو. بذار بلندت کنم و با ماشین خودم برسونمت. نزدیکی این -

  .دیدم، امکان نداشت بفهمم کجاییسفیدت رو نمی

  .بکشونهخودم رو بهش تکیه دادم و اونم بیشتر دست انداخت تا من رو به سمت ماشینش 

  :وقتی روی صندلی جلو آرامش گرفتم، چشمم به در باز تویوتا کارینا افتاد. با ناله گفتم

 جا چه خبره؟ شهاب! چی شده؟ چرا چیزی یادم نمیاد؟ این -

*** 

  :بهار

های ردادنیجا باعث آزارم بود و گهای متغیر اینپوشم تا به شیفتم برسم. شیفتآلود لباس میصبح زود، دردناک و خواب

کننده. خوشش نمیاد که توی چنین فضایی کار کنم و حقوق حداقلی رو بگیرم که شاید نصف اون چیزیه که بابا هم اذیت

داد. همیشه اصرار داره که به اداره کل حقوقی خودش برم و اینم فقط یه خودش اون اواخر بهمون پول توجیبی می

  .خیالش از هر جهت آروم و راحت؛ اما کی به آرامش اون اهمیت میده ایه که من رو زیر نظر داشته باشه وبهونه

ی زندگیم جور های عجیب و غریب من بخوره و با برنامهبه هرحال برای خود منم بهتره بگردم و یه کاری که به اخالق

  .باشه پیدا کنم

قصش رو که دیدم، فهمیدم نی تلگرامم انداختم و عکسِ صورت بیصدای گوشیم که در اومد، نگاهی به صفحه

  .خانومهی مهریهمسایه

عجب آدمیه! حاال خوبه اون همه ادعای  .جا باشهتر از یک اونتونه زودنوشته بود که امروز ساعت یازده عمله و نمی

  .انسانیت داشت. فکر کردم بهتره همین امروز استعفام رو تحویل انصاری بدم و بیرون بزنم

  .هاشون هماهنگ بشمو اینکه فعال ممکنه چند روز گرفتار باشم و دیگه نتونم با شیفت ی خوبی هم دارمبهونه

فسو به کُنه قضیه پی ببره که استعفام جدیّه و با یکی دو روز مرخصی کارم یک ساعتی طول کشید تا این انصاری فس

کنه شناسه، وگرنه به خوابم جرأت نمییی تماس برای امر خیر بدم. بابای من رو نمراه نمیفته. آخرشم اصرار که شماره

  .ی این رو داشته باشه که برای پسرش، جلوی حاج دانش ظاهر بشهکه یه روزی اجازه
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ها و ای پیاده شدم و با کمک فلشبیمارستان که رسیدم، به سمت آسانسور رفتم و با راهنمایی یکی از خدمه در طبقه

 .دمخطوط رنگی روی زمین به پشت اتاق عمل رسی

مونیتوری که توی سالن بزرگ مشرف به اتاق عمل نصب بود، اطالعات وضعیت تموم بیماران تحت عمل رو آنالین نشون 

ها نشستم و باز به مونیتور زل تیک خورده. روی یکی از صندلی« در حین عمل»داد. دقت کردم و اسمش رو دیدم که می

  .زدم

یمی اشون پیدا میشه و تصمکنه که یهو سرکلهپیدایی، آدما رو به هم وصل میبا خودم فکر کردم که چه چیزی یا چه نخ نا

بد مغزت ی جانانه، توی سشند که با یه ضربهکه خیلی وقت پیش، روی میز بزرگ بیلیارد زندگیت داشتی؛ مثل چوبی می

ود و بعد از یک سال و نیم، من رو خانوم دقیقا توپم رو توی تور فرستاده باندازند و در جا، اون فکر عملی میشه. مهریمی

 .وقت بشم و بیرون بیامخیال این اپراتوری نیمهبه صرافت این انداخت تا بی

 «انتقال به ریکاوری»ی جدید نشون داد: دوساعت گذشت تا مونیتور یه نوشته

ای مرد، تخت چرخدار هطرف یکی از خدمهی آیفونی رو که کنار در بزرگ اتاق عمل بود، فشردم. اونرفتم روی دکمه

حامل مریض رو هل داد و در با فشار باز شد و چیزی نمونده بود که من رو هم پرت کنه و بفرسته اون دنیا. خودم رو 

  .کنهها، پرستاری رو دیدم که پشت میزی نشسته و پرونده پُر میسریع عقب کشیدم و بعد از خروج اون

 . میشه وضعیتشون رو بگید؟ امببخشید خانوم؛ من همراه خانوم میثمی -

  .خبر نیست؛ یه کم ترسیدمخانومِ با نگاه پر از حرفش، به من نشون داد که خوش

 .جاهای آبی بپوش و بیا اینعزیزم کفشات رو دربیار و از اون دمپایی -

  .منم همین کار رو کردم و داخل رفتم. نزدیکش که شدم، تعارفم کرد که روی صندلی کناریش بشینم

 دخترم شما چه نسبتی با خانوم میثمی دارید؟  -

  .شستم خبردار شد که یه خبراییه

  .جا بستریش کردممن دوستشونم. خودم این -

 جا نیست؟ یکشون کسی ایناز بستگان درجه -

جور جاهاست که شخصا هیچ دسترسی مرزه و اآلن هم احتماال طرفای آفریقا و سومالی و اینپسرشون پزشک بی -

  .بهشون ندارم
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عجب! کار سخت شد. واقعیتش، شرایط ایشون ثابت نیست؛ یعنی خودِ عمل خوب پیش رفت؛ ولی یهو ایست قلبی  -

کرد و دکتر هم مجبور شد با دستگاه شوک، برش گردونه. اآلنم وضعیتشون ثابت نیست و اگه تا چند ساعت آینده به 

  .هوش نیاد، شرایط کمی خطرناک میشه

ی اول، تا این حد برام اهمیت دونم چرا از لحظهیدم و به این فکر کردم که چه کاری میشه براش کرد. نمیآه سردی کش

کنه که همه جوره به فکرش باشم و اگه پیدا کرد؛ ولی مطمئنم که این تنهاییش و درد دوری از پسرش، من رو مجبور می

  :مکاری از دستم برمیاد، براش انجام بدم. با ناراحتی پرسید

 دارید؟ فعال همین جا نگهش می -

  .مونه و بعد هم به سی سی یو میرههای بعد از عمل همین جا میتا یه ساعت برای مراقبت -

 کاری از دست من برمیاد؟  -

  .کردیفعال که نه، فقط کاشکی پسرش رو پیدا می -

بتونه تماس بگیره، به گوشی مادرش زنگ ای ازشون ندارم؛ یعنی ایشون خودش هر وقت جایی باشه که هیچ شماره -

زنه. مگر اینکه خدا خودش برای این خانم کاری بکنه و اون آقای دکتر تماس بگیره و من بهش بگم که خودش رو می

  .برسونه

 .جا بیرون اومدمهام از اونپرستارِ سرش رو تکون داد و منم بلند شدم و با پوشیدن کفش

  .رفتم که مثل اجل معلق جلوم پریدن میحواس به سمت در خروجی سالبی

  .سالم خانوم نوریانی -

  .دیدم خیلی با ادبه، کمی تحویلش گرفتم

 .سالم -

 رید؟ مگه عمل تموم شده؟ چه خبر؟ دارید می-

  .هاش، متوجه قضیه شدمونیتور رو بهش نشون دادم و اونم با ریزکردن چشم

 حالش خوبه؟ کی بیرونش میارند؟  -

  ..انهمتاسف -

 :یهو هول کرد و گفت
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 مرده؟  -

  .ست؛ ولی اوضاع خوبی ندارهام رو تموم کنم. زندهای بابا! بذار جمله -

 آخه این چه جور خبر دادنه، ترسیدم؛ یعنی چه طوریه؟  -

  .موندنش دیگه با خداستگفت اگه تا چند ساعت دیگه به هوش نیاد، زندهپرستارِ می -

 تی؟ رفعجب، االن کجا می -

  !باز پررو شد

 به شما ربطی داره؟  -

  .هاش رو به هم فشردلب

 خوام ببینم تکلیفمون چیه؟ چیزی احتیاج داره یا نه؟ می -

چیزی که الزمشه اول دعاست و دوم اینکه باید یه جوری پسرش رو خبر کنیم که اونم کار آسونی نیست. فکر کنم بهتر  -

هاش الزم بود، هامون رو بدیم و تاکید کنیم که در صورتی که حضور همراهرهها بریم و شماباشه به بخش مراقبت

  .باهامون تماس بگیرند

  .فکر خوبیه، بریم -

تری داشتم و وقت هم نکرده بودم قدمم شد و باز نگاهش رو چرخوند تا من رو یه دل سیر نگاه کنه. امروز تیپ سادههم

، از دور و اطراف شالم بیرون زده و مثل یه قاب طالیی، صورتم رو گرد تا که آرایش کنم. موهام هم مثل همیشه سرکش

ذاشت. ایم، کامال الغریم رو به نمایش میای پوشیده بودم و شلوار لی تنگ سرمهگرد گرفته. مانتوی نخی جلوبسته

  !هیچی نگفتم تا ببینم کی از رو میره که نرفت

 زنی. راستی چه روزهایی دانشگاه میاد؟ نمیتری، با ترنجتون مو میگم امروز که ساده -

ا کار خونی و کجپرسم که چی میآقای محترم! لطفا به مسائل خصوصی آدما کاری نداشته باشید. اصال من از شما می -

 کنی؟ می

دیگه متونند با هبینی؛ آدما خیلی راحت میکنم. میها و یه غیرانتفاعی هم تدریس میارشد فیزیکم. توی آموزشگاه -

  !پیچونیقدر میهای هم جواب بدند؛ اسرار نظامی که نیست اینصحبت کنند و به سوال

  .ام بگیره؛ ولی جدی نگاهش کردمزد و نزدیک بود که خندهخیلی بامزه حرف می
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 اگه بود چی؟ -

 چی اگه بود؟  -

 داری؟ اگه همینایی که پرسیدی جزء اسرار نظامی بود چی؟ دست برمی -

 ای که اسمتم اسراره؟ اوه! پس خیلی کله گنده -

  .بعد هم هرهر خندید

کار به  ها از پسهای دیگران احترام گذاشتن هم، چیز خیلی راحتیه که متاسفانه بعضیجور فکر کن. به معذوریتتو این -

  .این راحتی هم برنمیاند

  .خیال شدزنه، بیفهمید داره روی اعصابم قدم می

  .قدم شدهرو که دادیم، از بیمارستان خارج شدیم و من به سمت ماشینم رفتم. دیدم باز باهام همهامون شماره

  .شدیماشینت اینه؟ اون روز توی کوچه دیدم که سوارش می -

-...  

 ذاره؟ کنه؟ یا هی تو کوچه و خیابون و اتوبان، قالت میموتورش خوب کار می -

  .کنه تا چشم حسوداشم دربیاده از هر چی لکسوس و فراری، بهتر کار میاگه چشمات شور نباشه، باید بگم ک -

 .ها بود؛ ولی بعد چهل سال کمی خطریهنه خب، تو زمون خودش که از بهترین -

  .کنهی در جلو رو گرفته و منتظر نگاهم میدر راننده رو باز کردم که سوار بشم، دیدم دستگیره

 بفرما؟  -

 .ایی برسونخب من رو هم تا یه ج -

 یعنی تو ماشین نداری؟  -

تونستم بیارم. شما هم که جزء افراد مرموز و این برچسب مجوز داشتنش رو که دارم؛ ولی این طرفا طرح بود و نمی -

 .طرحتونم کلی معما

بستم و  ونشستم؛ ولی قفل در کناریم رو باال ندادم. اونم چند تا تق به شیشه زد و منم محلش نذاشتم و در سمت خودم 

بستم، با یه استارت جانانه جلوی چشمای مبهوتش از پارک بیرون اومدم قفلش رو هم زدم و ضمن اینکه کمربندم رو می

  .و دِ برو که رفتی

  !ها خوشم نمیادگفتم که از پسرخاله
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قف مناسب، متوزدم تا داخل کوچه بشم که شاسی بلند مشکیش ازم جلو زد و در اولین جای داشتم گردش به راست می

  .تونستم دورش بزنم و در برماش رو نداشتم؛ اما نمیشد. به هرحال من رو دیده بود و با اینکه اصال حوصله

  .تر پارک کردم و پیاده شدم. به من که رسید، موشکافانه نگاهم کردکمی جلو

 خوبی؟  -

  .هستم -

 دیشب چت بود؟  -

 کی گفته بود که دنبالم بیای؟  -

  .رو با سوال جواب نده سوالم -

 خب؟  -

  .تونی بگیریوضعیت دیشبت اگه به گوش بابات برسه، جلوی عواقبش رو نمی -

  .دونم کجای ماجرا رو رسیدی و چی دیدی؛ ولی من مواظب ترنج هستمنمی -

 زنی؟طوری حرف مییعنی چی که مواظب ترنج هستی؟ چرا این -

 خوای؟ تو از من چی می -

 کنی. مگه بچه شدی؟ زدن از خودت، سوم شخص استفاده میه که موقع حرفبرام جالب -

 شدن به ترنج رو ندارید. نه تو و نه اون حاجیت؛ گرفتی؟ ببین خوب تو گوشت فرو کن، حق نزدیک -

ون شکنه؛ ولی برام مهم نبود. من نه خودشون رو و نه حضورمتوجه بودم که شهاب گیجه و یه جور عجیبی به من نگاه می

  .کشیدندذاشتند و به زندگی من سرک نمیخواستم و اونا هم باید به این اصل احترام میرو توی زندگیمون نمی

  .دست به سینه شد و با دقت بیشتری به من نگاه کرد

  .باشه، حواسم هست که خودت مراقب ترنجی؛ اما باید چند تا قول بدی -

  .شنومبگو، می -

ی بهتر.. و اینکه حداقل خیال میشی و میری یه محلهجا رو هم بیخبر دارم که کارت رو ول کردی که احسنت داری؛ این -

پزم که این بار قانونمند وارد معرکه هات بذاری، وگرنه بابات رو میروزی یه بار باید تلفنی من رو توی جریان روزمرگی

 ای؟ جهبشه و کاری کنه که خودتم توش بمونی؛ متو
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د. گیج چرخیکردم. مگه چند ساعت گذشته بود که از استعفای من باخبر بود؟ زبونم توی دهنم نمیزده نگاهش میحیرت

رفت و احساس گُمی داشتم. از کمر هام سیاهی میهام سرم رو نگه داشتم. چشمشدم و به ماشینم تکیه دادم و با دست

ام بیرون زد. شهاب هول شد، به ی محزون از ته حنجرهباألخره یه نالهفشردم، طور که سرم رو میخم شدم و همون

زد تا هام رو از روی سرم کنار میاش، دستسمتم خم شد و بازوم رو گرفت. سعی کرد صافم کنه و با دست دیگه

و خودمم از شرایط داد هاش من رو آزار میهام رو باز و مظلومانه نگاهش کردم. گیجی چشمام رو ببینه. آروم چشمچهره

زده بودم. به دور و برمون نگاهی انداختم تا موقعیتم رو بفهمم. با ناتوانی دستم رو باال آوردم و گنگی که داشتم، حیرت

  .روی ساعدش گذاشتم تا رهام کنه

  .کردی، من رو نگاه کنزبونی میطوری شدی؟ تو که خوب بودی و داشتی بلبلترنج، چته تو دختر؟ چرا این -

زبونی با خودش تشویق اش، آدم رو به همراهی و همدوباره به اون آبی کدرهای مهربونش که زیر ابروهای مردونه

  .کرد، خیره شدممی

  .کنی؟ من خیلی گیجمجا چی کار میشهاب، تو این -

و گرفتم و با های موهام رهای طالیی، روی صورتم کشیده میشه. دست بردم و با تعجب کپهاحساس کردم که زبری

  .تر دور سرم چرخوندمترس، تند و تند اونا رو داخل شالم فرستادم و خودش رو هم محکم

  .زده بودشهاب کامال بهت

 ترنج، کجا بودی؟ داری از کجا میای؟ این چندساعتِ رو که از سر کارت بیرون زدی، تا اآلن که برسی کجا رفتی؟  -

 .ام و یا دانشگاهبیرون اومدم؟ کدوم کار؟ خب، من یا خونه کجا بودم؟ این چند ساعتی که از کارم

  .تگشهاش توی صورت و نگاهم، دنبال چیزی میوقتی بهت من رو دید، کمی عقب کشید. خیلی توی فکر بود و چشم

  :با ترس گفتم

  !کنمچه غلطی می دونم چرا توی خیابونم و دارمکنم؟ من توی خونه بودم، اصال نمیجا چی کار میشهاب، من این -

  :باز به سمتم متمایل شد و از روی مانتو دستم رو گرفت و به سمت ماشینش کشوند. مالیم و مهربون گفت

ونمت رسچیزی نیست عزیزم، دیشب خیلی ترسیدی و بهت شوک اومده. اینم تبعات همونه، گاهی پیش میاد. االن می -

ال کنم بمونه. اصباره سرحال میشی. ماشینت رو هم همین جا قفل میخونه و یکی دو روز استراحت درست و حسابی و دو

کنی باید دل بکنی، گوش می .دادم. این ماشین خودش آخرِ بدبیاریهآوردمش و تحویلت میهمون دیشب نباید دوباره می
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 ترنج، تو رو موال دل بکن

ئیچ ها که مامان سواش، اون موقعدبستانیبرگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. ماشین محبوب بهار، به قول خودش یار 

رفتیم. وقتی جلوی دبستانش، بهارِ زبل و بازیگوش رو نشوند و دنبال بهار میگرفت و منم اون پشت میرو از آقاجون می

بوسید و پشت هم های گرد و سفیدم رو میوقفه، لپپرید و بیکردیم، هنوز در عقب رو بازنکرده میسوار می

 .شدمرفتم و بهش آویزون میمنم از خنده ریسه می «.مک من.. هووم بخورمشپش»گفت:می

  .صدام، به ناله شبیه شد و بعد هم هق هقی بیکم گریهی چشمم شروع به چکیدن کرد. کماشک از گوشه

  .جا شد و به در خودش تکیه زد و به من چشم دوختشهاب روی صندلیش جابه

  .کشی عزیزفهمم چی میمی خواد؟ترنج، دلت بهار رو می -

های قوی، تموم تو خودم مچاله شدم و حس ترحم صداش مثل ضربات پتک روی سرم فرود اومد و دوباره الکترون

های مغزم رو گرفت و قدرت توی تموم دست و پاهام برگشت و با نیروی مضاعفی، گردنم رو راست کرد و باعث سلول

و  وقت نتونست جلوی پدرم سر بلند کنهاش که هیچعرضهو باال بیارم و به خود بیشد مثل یه فرمانروای قدرتمند، سرم ر

  .حرفش رو بزنه، نگاه کنم

هاش رو قدر کیپ بود که متعجب شدم. دست انداختم و لبهحس خفگی باعث شد دست به سمت شالم ببرم. اون

ای جلو کشوندم و با اون حالت وحشی که بهم پهچرخوندم و از دور گردنم باز کردم. موهام رو که به عقب رفته بود، ک

  .ام مرتعش شداومد، حنجره

وقت قدر من رو ندونستی. پشتم رو خالی کردی. حالم ای که فقط ادعات میشه، هیچعرضهفهمی، تو یه بیتو هیچی نمی -

ی دلت رو تونا شباهتش به من، میخوره! دور و بر ترنجم اگه پیدات بشه با من طرفی، فکر نکن که باز امثال تو به هم می

  .آروم کنی. خطی که بین من و توئه خیلی ضخیمه، پس سعی نکن ازش رد بشی

اش در ماشین رو باز کردم و با تموم قدرتم اون در سنگین رو کوبندم و به سمت زده و ترسیدهدر برابر چشمان بهت

کودکی، جلوی ساختمون خودمون پارک بشه. بذار بقیه هر دادم این تنها یادگار خوش کارینای عزیزم رفتم. ترجیح می

 .خوان بگن، من خودم از پس همه چیز برمیامچی می

ن رسیدم. به خاطر حرف اوای که دیشب داشتم، باید حتما به کالس امروزم میهام و خواب نصفه و نیمهبا تموم خستگی

ام رو مرتب کردم و ای و یا مشکی برم. جلوی آینه مقنعههای بدم میاد و سعی کردم سراغ سرمروز مالک، دیگه از قهوه
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طور که منتظر های اسپرتم رو پوشیدم و همونآخرین تار موی کنار صورتم رو که جا مونده، به داخل فرستادم. کفش

  :دخانوم صدام زآسانسور بودم، شیر کاکائوی پاکتیم رو با نی سر کشیدم. از درِ ساختمون که خارج شدم، منصوره

 ترنج جان؟ -

  .آهی کشیدم و سرم رو باال گرفتم تا ببینم امروز دیگه چه حرفی برای گفتن داره

 خانوم، بفرمایید؟سالم منصوره -

  .سالم به روی ماهت، االن چند دقیقه است که منتظرم بیای تا یه چیزی بهت بگم -

  .کنم بفرماییدبله، خواهش می -

تر پارک بود و سرنشینش دیده که کمی پایین کوچه کمی عجیب و پژو آردی یشمی به اطراف نگاهی انداختم. سکوت

  .رسیدشد، به نظر مشکوک مینمی

تون امروز قراره جمع بشیم و در مورد تعمیرات ساختمون صحبت کنیم. شما دو تا هم بیاید و مشکالت رو به صاحبخونه -

گ زد تا خود اشتری توی جلسه باشه، دسترسیش غیرممکن بود. به انتقال بدید که همکاری کنه. آقای رستمی هر چی زن

  .هرحال شما باید به نمایندگیش، حضور داشته باشید

اش، به سمت کوچه خم و طور روی درگاهی پنجرههای عجیب. همونگفت شما دو تا؟ منظورش من با کی بود؟ بازم حرف

  :معطل بود که چرا چیزی نمیگم. سری تکون دادم و گفتم

  .کنم باشم. با اجازهخانوم، دانشگاهم داره دیر میشه، جلسه رو هم حتما سعی میمنصوره -

  .بدون معطلی و با سرعت راه افتادم. به اون پژوی زشت توجهی نکردم و تا خود دانشگاه، غرق افکار عمیقی شدم

هاش هستم. اینکه بدون نگرانی از پوشیمون که رسیدم، ثنا جلوم رو گرفت. عاشق قد و باال و شیکبه ورودی دانشکده

ی عالیش هم با شدهپوشه و از کسی هم واهمه نداره. موهای رنگضوابط دانشگاه، همیشه مطابق مُد می

ست؛ اش عمل شدهکنه. گرچه بینیچندان میترین نمایی که ممکنه، دور صورتش قرار داره و زیباییش رو سهحالتخوش

اش بود که اونم حل سال اول دانشگاه تنها مشکل صورتش قوز ناجور بینی .که تا حاال دیدم هست ترین بینیولی شیک

 :بردم که صداش رو شنیدمکردم و لذت میطور نگاهش میهمین .شد

 .ترنج باهات کار دارم -

 ا انگشت کمی فاصلهاش رو هم بام رو کمی جلو آوردم و پایین چونهکردن برداشتم. مقنعهبه خودم اومدم و دست از نگاه
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 :دادم تا بهتر نفس بکشم. به آرامی گفتم

 .ثنا کالس االن شروع میشه، بعدش هم باید سریع برگردم -

شناسمت. همیشه آروم و خوب بودی؛ این اواخرم که همیشه سر به زیری و با کسی هم ببین من از روز اول دانشگاه می -

 .خوام کالهمون تو هم برهشته باش؛ چون نمیپری؛ ولی خواهشا با فهیم مالک کاری ندانمی

ترین لحنم بهش حالترین صوت و بیخدای من! چی داره برای خودش میگه؟ کی با اون پسرِ مزاحم کار داره. با پایین

 :گفتم

ال س ی اونایی که توی این سهثنا من به اون و پسرهای دیگه، اصال کاری ندارم. گاهی بهم گیر میده که منم مثل بقیه -

شون، من رو از لیست قدر سریع میام و میرم که مطمئنم مالک هم مثل بقیهذارم و اونشدند، محلش نمیمزاحم می

 ای؟کنه. متوجههاش حذف میسرخوشی

دونست که من توی این سه سال با کسی کاری نداشتم و اینکه شد؛ ولی خودشم میتو نگاهش کمی بدگمانی دیده می

 .به من ربطی نداره کسی مزاحمم میشه،

 :اومدم از کنارش رد بشم که طاقت نیاوردم و خیلی آروم بهش گفتم

 .مانتوت خیلی خوشرنگه و خیلی هم بهت میاد -

سرم رو که بلند کردم، فهیم رو دیدم  .ای زدم و از کنارش رد شدمشد. لبخند معصومانهتر نمیهاش از این درشتچشم

های رنگی عجیبش، پشت ستون تکیه زده و ظاهرا بدون اینکه متوجه ه با اون چشمآسای سیای غولکه مثل یه گربه

 اش رو گفت؛ طوری که صداشمحل بهش به سمت کالس رفتم که خیلی بلند جملههای ما رو شنیده. بیباشیم همه حرف

 .شنیدمتری ازش ایستاده، میی یکپیچید. یقینا ثنا هم که با فاصلهتوی راهرو می

سی ربط نداره که دنبال کدوم دختر راه میفتم یا از کی خوشم میاد. بازم به کسی ربط نداره که بخوام کسی رو از به ک -

هام خط بزنم یا نه! نه خط و نشون بکشید و نه تعیین تکلیف کنید. تو هم تا آخر همین هفته وقت داری لیست سرخوشی

 که باهام بیرون بیای و حرف بزنیم. شنیدی؟

آوردم که مخاطب اصلیش کیه؛ ولی تموم دانشجوهایی گه به دم در کالس رسیده بودم و اصال هم به روم نمیمن که دی

ها! دیگه از حال و روز خندیدند. الکی خوششنیدند، برای خودشون میها بودند و صداش رو میکه توی راهرو یا راه پله

 .ا اونم راهش رو کشیده و رفتهدونستم که ایستاده و گوش میده یخبر بودم و نمیثنا بی
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  :ام انداخت. از پشت گوشم زمزمه کردکالس که تموم شد، دستش جلو اومد و یه کاغذ کوچیک تاشده رو وسط جزوه

ترسم. کس هم نمیاز هیچی و هیچ .برمگیرم و با خودم میاگه امشب تماس نگیری، فردا جلوی همه دستت رو می -

شه؛ زنی! یه دقیقه بگذره، حرفم عملی میپس مثل دخترهای خوب، رأس ده شب زنگ می ای نباشه.گفتم که بعدا گله

 .قول مردونه

کردن وسایلم سرعت بدم. همه چیز رو به داخل داد که به جمعهام این اجازه رو نمیبدنم سرد شده بود و لرزش دست

وم رکه خودش رو همسایه معرفی کرد، از روبه تر از دانشگاه خارج بشم. همون پسرِکیفم ریختم و پا تند کردم تا زود

اومد و یه لبخند وسیع هم به چهره داشت. محلش ندادم و خواستم با فاصله از کنارش رد بشم که باز مثل اونروز می

 :آویزون شد

  !ترنج خانوم، عرض ادب -

  .سرم رو کمی خم کردم تا مثال جواب سالمش باشه و بذاره برم؛ ولی بیهوده بود

خواد یه دل سیر کتک بزنه و شما هم که بینه میقدر با هم فرق دارید؟ اون که تا آدم رو میچرا شما دو تا خواهر این -

 ها، مدام در حال فرارید. قضیه چیه؟ مثل تحت تعقیب

  .گفتند آخر نامفهومی و مبهمی بودکردم. چیزهایی که دیگران میگنگ و مات نگاهش می

 خواهرم؟  -

  .یگه خواهرت، خانوم نوریانی که البته هر چی کردم اسمش رو نفهمیدمآره د -

 زنی؟ ی بهار حرف میتو داری درباره -

  !اِ.. پس اسمش بهاره؟ جالب شد -

 شناسی؟ بهار رو از کجا می -

  :با خوشحالی از اینکه باألخره تونسته من رو به حرف بگیره، گفت

طور شروع شده؛ ولی چند باری که دیدمش، پیگیر بستری و ی ما چهآشناییش با همسایهدونم خیلی اتفاقی، البته نمی -

  .خانوم بودهعمل مهری

 خانوم؟مهری -

 شناسیش؟ بله، می -
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  ...آقای -

 .داور هستم، داور زمانی -

  ...بله آقای زمانی -

  .ترمنه، همون داور صدام کنی بهتره، راحت -

 !ر؛ واقعیتش اینه که من اصال خواهر ندارمگفتم آقای داوداشتم می -

*** 

ای دور تا دورش وجود متری خونه، که هیچ شیء دیگهی وسط هال بیستشدهچشم که باز کردم، روی تنها فرشِ پهن

اش، آزاردهنده مردهنداشت، درازکش بودم. چشم چرخوندم و به دیوارهای خالی اطرافم نگاهی انداختم. رنگ سفید چرک

ست. گوشیم رو در آوردم و به ساعتش دقیق شدم. کنندهآور و افسردهایی که در اثر نشست ایجاد شده، دلهرههو خط

 .هشت شب! کل خوردنی امروز، همون پاکت شیرکاکائوی صبح بود

  .ی خورد و خوراکمون بکنمام هم دراومد. باید یه فکر اساسی واسهصدای معده

هام فشاری به زمین دادم و باال کرد. با کف دستتر میسی ناشی از عرق، اون رو بدخاروند و خیزبری فرش، تنم رو می

  .جا خوابیدمام رو بلند و سعی کردم یادم بیاد که چرا اینتنه

و به  جا پهن شدیمآلود بودیم، پس احتماال برای همینه که اینطوری بود؛ از دانشگاه که برگشتیم، خیلی خوابخب، این

  .خواب رفتیم

ی بعد بخواد قدر شوکه و مات بود. وای خدا! کی حوصله داره دفعهاولین چیزی هم که خاطرم میاد، اون پسرِ، داوره. چه

 !قدر گیج شد که دیگه نتونست دنبالمون بیاد و باز سوال و جواب کنههاش رو بده. اونجواب سوال

نمیشه؛ ترنج مظلومه و خودم باید وارد گود بشم و حالش رو طوری و قبل از اونم، تهدید فهیم مالکِ از خود متشکر. این

ن ها بایسته؛ ولی مذاره از حق خودش دفاع و جلوی زورگوبگیرم. همیشه همین سادگی و مظلومیت و کم حرفیشه که نمی

کاری نفهم رو بگیرم. فردا میرم جلوی دانشگاهش و طور حال این آدمای پررو و زبونقوی هستم و خوب بلدم که چه

  .متری ترنج هم رد نشهکنم که دیگه از دهمی

دونم؛ ی کالسی ترنج رو میهای مانتوم رو باز کردم. برنامهطور درازکشیده، دکمهدوباره روی زمین ولو شدم و همون

زبون و مظلومشه؛ ولی اینم چیزی رو عوض دونه خودِ بیدونم. کسی که هیچی از من نمییعنی همه چیز اون رو می

کنه. من هستم تا اون آسیب نبینه؛ من هستم تا کسی جرأت نکنه باعث آزارش بشه، من وجود دارم تا اون توی نمی
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 .آسایش و آرامش باشه

ی زیبای چند سال پیشِ باغ های بهار نارنجه. خاطرهبه سمت اتاق خوابم رفتم و در رو باز کردم. همه جا پر از شکوفه

شون، یه جعبه پر از داشتنیها و بوی دوسته. اون موقع به خاطر عشقِ به این شکوفهوقت از یادم نمیرنارنج، هیچ

های بهارنارنج رو تا دم اتاق کشوند و همه جا رو پر از عطرش کرد و آخرش روی سر و صورتمون ریخت و کلی شکوفه

  .عکس از همه گرفت

هایی و خلوتش، آسایش داشته باشه. خودم هوای همه مونم تا در تنعزیزم؛ من هستم تا کسی به ترنج زور نگه. من می

 .چیز رو دارم

گذرونیه. ی اینا وقتام باشم؛ ولی همهی ساختمون برم. ظاهرا باید رابط اونا با صاحبخونهحاضر شدم تا به جلسه

  .کنار بکشه ور بچرخم تا شهاب ولمون کنه و خودشور و اونگردم تا جای جدیدی پیدا کنم. شاید هم موقتاً اینمی

دونستند که از اون بخاری در نمیاد؛ ولی می .رها کرده بودند تا برای خودش باشه قبل از اینکه من باشم، ترنجِ مظلوم رو

ها ی من که پیدا شد، ترس برشون داشت. ترس آبرو و منافعشون. حاال مونده که ببینند و بترسند، حاال حاالسر و کله

ی هم معروفیت آقای پدر زیاد باشه، بازم من دخترش هستم و هر حرکتم به اسم اون نوشته باهاشون کار دارم. هر چ

  !میشه. منتظرم باش؛ پدر عاشق

های مالیم که من رو شبیه حدودای ساعت ده، جلوی ورودی دانشگاه بودم. مانتوی اسپرت شیک با مخلوطی از رنگ

  .آرایش کامل و رژ سرخابی خوشرنگ با دُز باالی طراوت .نیکنه، شلوار لی آبی کمرنگ و شال آبی آسموها میمدل

ا دارم. ام رو به پهشت سانتی های تابستونی پر از بند هفتام رو از شال بیرون گذاشتم و کفشتکهموهای طالیی تکه

  .مانداختطرفه است، روی دوشم ی چرم سفید یههای دست و پاهام، طرح سفید کار شده و کیفمم که کولهالک انگشت

هاشون گرد جلوی دانشگاه رسیدم و صاف و کشیده ایستادم و به دانشجوهایی که هر کدوم بعد از دیدن من چشم

  .شد، نگاهی انداختممی

رفت، داور زمانی نزدیکم شد. البته حضورش احتماال به خاطر پیامی بود که از قصد توی طور که انتظارم میهمون

نیدم با ترنج حرف زده و فردا باید یه سر به دانشگاهش بیام تا تکلیف این پسرِ مزاحم، تلگرامش گذاشتم و اینکه ش

 .یعنی فهیم رو حل کنم

کل با اون لندهور، این یکی هم باشه تا دونستم که به خاطر کنجکاویش، حتما میاد. فکر کردم خوبه که موقع کلمی
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  .برهجانبداریم کنه. شایدم با دیدن من، حرف ترنج از یادش 

 .سالم بهار خانوم -

  .ست که اسم من رو جلوش آوردهعرضهاَه، همین رو کم داشتم! تقصیرِ این ترنج بی

  !شما همون خانوم نوریانی بگو -

کشی، یه حق وتو شاملم میشه و ترجیح میدم افتخار صدازدنت رو به نام کوچیک داشته نه دیگه حاال که اومدم قشون -

  .باشم

  .بود که چه بچه پرروییه. یه نگاه چپی بهش انداختم و موضوع رو جمع کردم از اول معلوم

 حاال این پسرِ کو؟ نکنه امروز نیاد؟  -

  .ام منعقد نشده بود که صدای پر از بهت و بم کسی من رو متوجه خودش کردهنوز جمله

  !ای شدیترنج! این تویی؟ واو، عجب تیکه -

  :خیلی جدی گفتتر اومد و داور یه قدم جلو

قدر هم زود فامیل نشو، دوما خانوم نوریانی از آشناهای بنده هستند و به خاطر مزاحمتی اوال ایشون ترنج نیست و این -

 !کنی، اومده تا حرف حسابت رو بشنوهکه برای خواهرشون ایجاد می

 روارش رو پیدا کرده، با آبی که از لب وفهیم مثل یه شکارچی خوش اشتها که اآلن به جای شکار الغرمردنی قبلیش، یه پَ

ام، های سرخابی به قول بابا ورقلنبیدهریخت، یه دور سیر به همه جا سرک کشید و آخرش روی لباش بیرون میلوچه

تر اومد و با یه حالت حق به جانبی ای و همیشه شوخ داور، خشم گرفت و کمی عصبی جلوهای قهوهایست کرد. چشم

  :گفت

  .سکنت تموم شد، بکش کنار تا خانوم حرفش رو بزنهاگه ا -

  .فهیم برزخی نگاهی بهش کرد و بعد دوباره با لبخند و هیزی خاصش، به سمت من برگشت

عشق و زیبایی! من فهیم مالک هستم و بفرمایید چه خدمتی از دستم برای این زیبای جذاب  سالم بر ونوس.. الهه -

  .برمیاد

  :هم گرفتم و گفتم کردم و فیگور جدی هام رو خمارکمی چشم

جا آورده! چرا دست از سر ترنج ؛ چون جنگ و انتقام من رو به این«نمِسیس»یا « بِلونا»بهتره به جای ونوس بگی  -
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کس و کار هم کنی که بهت زنگ بزنه؟ فکر کردی چون مظلوم و سر به زیره، بیداری؟ برای چی تهدیدش میبرنمی

 هست؟ 

هام متوقف شد. شعور نداره حشیش یه دورِ کامل توی صورتم چرخید و با یه لبخند دلبرانه، دوباره روی لببا نگاه و

  !دیگه

ون ونوس و بینم معجکنم، میالبته در این شکی نیست که ترنج خیلی زیبا و سر به زیر و متینه؛ ولی االن که نگاه می -

جور درمیاد. امیدوارم افتخار بدید تا یه قهوه با هم بخوریم و بیشتر آشنا ی من بلونا و نمِسیسِ مقابلم، بیشتر با ذائقه

  .بشیم

  .یه دفعه غرش داور بلند شد و یه قدم هم به سمتش برداشت

 .جا شنبه بازاره که یه جنس رو نخوای و با اون یکی عوض کنی؟ بکش کنارهووی.. نچایی! فکر کردی این -

ها با فاصله ایستادند و توجهشون به ماست. از همه هم بیشتر ه. حواسم بود که بعضیدستم رو باال آوردم تا تمومش کن

 تر قائلهکرد. باید زودیه دخترِ خوش قد و باال و همه چیز تموم که نقش اول خشن، ولی جذاب رو خود شخصش ایفا می

  :خوابوندم. به سمت فهیم چرخیدم و گفتمرو می

شناسم. تا دیروز گیرت ترنج بود و از امروز هم طالب من شدی. دارم بهت رو خوب میببین شازده کویتی! امثال تو  -

 هشدار میدم که دست از سر خواهرم برداری، افتاد؟ 

  .سرش رو پایین آورد و روی صورتم خم شد

 !یه پیشنهاد -

  :من و داور همزمان توجهمون جلب شد. اون هم فرصت رو مناسب دید

اند. همون کردهاستایل و تحصیلهای شیک و خوشهام خانومی فروشندهبِرَند دارم که همه یه گالری از جواهرات -

شون سرتری. به گالریم بیا و مشغول شو. قول میدم دیگه با ترنج ی اول که دیدمت، با خودم گفتم که تو از همهلحظه

 .کاری نداشته باشم

ومد و منم اروراسته. پیشنهاد بدی هم نبود؛ به نظر شغل جالبی می ی نگاهش، باورم شد کهبا دقت به چهره و کالم نهفته

  :کرد. داور سرش رو نزدیک گوشم آورد و آروم گفتکردنم، پرروترش میدنبال کار؛ اما سریع قبول

هامون توی دانشگاه نپیچیده. واسه ترنجم خوب نیست، تر بریم تا حرفها حواسشون به ماست. به نظرم زودخیلی -
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 ای؟ جهمتو

 :مثل خودش آروم گفتم

  .اوال ترنج خانوم! دوما حق با توئه، بریم -

  .تر شداش عمیقیه لبخند بانمکی کل صورتش رو پوشوند و چال چونه

، اشمالک متوجه شد که قصد رفتن داریم؛ ضمن یه نگاه برزخی به سمت داور، سریع از جیب کنار کت اسپرت نخی

  .م گرفتکارتی بیرون کشید و به سمت

این کارت گالریه. هر وقت دوست داشتی و تصمیم به همکاری گرفتی، باهام تماس بگیر. حقوقش هم  -

  !ستکنندهراضی

  :خواستم بهش جواب قطعی بدم؛ ولی کارت رو گرفتم و با صالبت گفتمبا اینکه نمی

 !، خونت حالل میشهکنم؛ اما وای به حالت اگه دوباره دَم پَر ترنج بگردیدر موردش فکر می -

  :ی استارتی و مردونه زد و اونم با صالبت گفتیه خنده

  .کنم که برای دیدنت دوباره به ترنجت گیر ندمزیاد منتظرم نذار ونوس! تضمین نمی -

اش و منم برای اینکه خشمم باعث یه دعوای درست و درمون نشه، به داور اشاره کردم که راه ی استارتیدوباره خنده

فتیم. اومدم بچرخم که چشمم به اون دخترهِ مکش مرگ ما افتاد. خیلی عمیق خیره بود، انگار توی صورتم دنبال چیزی بی

  :گرده. محلش ندادم و با داور همراه شدم. اون هم تحمل نکرد و سریع پرسیدمی

 خوای به گالریش بری؟ واقعا می -

 طور؟ چه -

های خانوادگیشون هم بیشتر باعث هاست. اسمی برای خودش در کرده، ثروتآخه این فهیم مالک از اون بچه پررو -

  .این معروفیت شده. باهاش قاتی بشی، ممکنه نتونی ازش خالصی پیدا کنی

 شناسیش؟ تو از کجا می -

با ، ی خواهرتباألخره توی یه دانشگاهیم. تا همین چند روز پیش که فقط از معروفیتش شنیده بودم؛ ولی سر قضیه -

خودشم آشنا شدم. مثل خودم بیست و پنج شش ساله و ارشد ریاضیه. میگن باباش بعد از اینکه از کویت برگشته، به 

وع ذاره. همه نی زنش، سیاسی بازی رو برای بیزنس کنار گذاشته و پوله که روی پول میخاطر ثروت بیش از حد خانواده
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 اش ندی.وی دست و بالشون هست. خالصه حواست باشه تا دُم به تلهگالری از جواهرات تا ماشین و غیره و ذالک هم ت

  .بینی که چه شاخیه و از کسی هم ترس ندارهمی

هایی برام داشت کردم. از یه جهت بُرخوردن با این جور آدما یه منفعتدادم و با خودم دودوتا میهاش گوش میبه حرف

 .و از اون طرف هم ممکن بود کار دستم بده

  .شدم که نزدیک یه سورن سفید ایستادیم. دزدگیرش که به صدا اومد، فهمیدم ماشین خودشه متوجه

  .ها هستمتر از این حرفبفرما سوار شو! درسته اون روز قالمون گذاشتی؛ ولی من بامرام -

  .خیلی بامزه نگاهش کردم

 حاال کی گفته که من با تو میام و سوار ماشینت هم میشم؟  -

جایی که باید به بیمارستان بریم و احوال مریضمون رو بپرسیم؛ پس مثل دخترهای خوب سوار شو تا با هم، یک اوناز  -

  .دوستانه رو به سرانجام برسونیمامر انسان

  .فایده دیدم و سوار شدمدیدم راست میگه و منم که به هرحال ماشین نداشتم، پس بحث رو بی

  .از پارک خارج شد و راه افتاد

 خب، دوست دارم بدونم چرا ترنج اون حرف رو به من زد؟ -

  :متعجب گفتم

 چه حرفی؟  -

  .مشکوک نگاهم کرد

 خبر نداری؟  -

 از چی؟  -

 .فکر کردم بازی باحالمون، دوباره شروع شد

  .دونی با ترنج حرف زدمتو که گفتی می -

 خب که چی؟ یعنی باید جزئیاتشم بدونم؟  -

  .هووم، راست میگی -

  .خوشم میاد که رِند نیست، سادگی خوشایندی داره
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 ترنج بهم گفت که خواهر نداره، چرا؟  -

  .فکر کنم بهتره به مسائل خانوادگیمون کاری نداشته باشی -

 .رو خیره شدی خوشگلی رفت و دوباره به روبهغرهیه چشم

  :ته باشه و به حرفش نگیره. پس دوباره گفتمکردم که این آدم، با ترنج ارتباطی نداشآهی کشیدم. باید کاری می

 .دونم دوست داشت که این رو بگهبهتره کاری به این کارا نداشته باشی. فکر کن یه دلخوری بوده و یا چه می -

  .رویه ثانیه نگاهش رو به من داد و بعد به روبه

زدی. ر داشتی در مورد یه روح باهاش حرف میقدر بُهت و تعجب توی صورتش بود که انگانه، اینی که میگی نبود. اون -

چرخیدم. آخه حضور ناگهانیت توی ساختمون و کنار واقعیتش یه لحظه این باور به من اومد که منم تا حاال با یه روح می

  !خانوم هم مثل فرود یه روح توی جریان زندگیمون بودمهری

م. شوکه دستش رو از روی فرمون برداشت و گارد گرفت و با جا در یک صدم ثانیه، با کیفم به کنار سرش کوبوندهمون

  :یه حالت ترسیده گفت

 چته دیوانه، نزدیک بود تصادف کنیم. این چه کاری بود که کردی؟  -

  :تفاوت گفتمبی

  .خواستم باورت بشه که با روح سر و کار نداری. کامال جسم هستم و قدرت هر کاری رو دارم -

قدر متفاوتید. هر چی اون مظلوم و ترسوئه، تو انگار توی کارزاری و مدام عا تو و اون ترنج چهمزه! واقهه هه بی -

  .خوای با خشونت و دعوا خودت رو ثابت کنیمی

  :خیلی جدی گفتم

من همینم. از تموم صفاتی هم که دارم راضیم؛ چون مثل ترنج الزم نیست که از همه چیز بترسم و در برابر هر آدم  -

  .و و قلدر، وا برم و سکوت کنمزورگ

کنه چی؟ اگه سکوت و گذشتن بهترین کار باشه چی؟ مثال همین مالک؛ خب، اگه کار درست همونی باشه که اون می -

طوری نگاهش رفت سراغ یکی دیگه. دیدی که دخترا چهکشید و میمحلی ترنج، راهش رو میشاید با سکوت و بی

قیل و قال تو، کارا خوب پیش رفته؟ اگه گیرش بهت زیاد بشه و نتونی خالصی پیدا کنی،  کنی باحاال فکر می .کردندمی

چی؟ گاهی باید از این جور آدما ترسید و از ده کیلومتریشون هم فرار کرد، نه اینکه دودستی خودت رو بندازی توی 
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 شون، حواست با منه؟ ی حملهدایره

  .یه نگاه چپ بهش کردم

ای ها، پشناسیم و مثل واعظهای روزگاری؟ دو روز نیست همدیگه رو میگفته خودت از اون پسرخاله تا حاال کسی بهت -

کنم که حق نداری سراغ ترنج بری و به منبر رفتی. بهتره نگران خودت باشی و به غیر مالک، به تو هم یادآوری می

 حرفش بگیری، وگرنه به شدت کالهمون تو هم میره، حواست با من هست؟ 

  :خیلی بامزه گفت

ادای من رو در نیار دخترخانوم! خداروشکر نه گالری دارم که بیارمت و تضمین کنم که با ترنج کاری نخواهم داشت و  -

خواد سراغش برم و بیشتر باهاش آشنا بشم. مگه وکیل وصیش اصال دلم می .هات ترسی دارمنه از این خط و نشون

  .ست توی کارهاش دخالت کنی و سرک بکشیهستی؟ دوقلویید که باشید، قرار نی

  :یه دفعه انگار چیزی به ذهنش اومده باشه گفت

 راستی کدومتون بزرگترید؟ تو اول به دنیا اومدی یا اون؟  -

فکرم مشغول شد. خب مسلما من از اون متولد شدم؛ یعنی بعد از فوت بهار، پا به دنیای پر از وحشت و غمش گذاشتم تا 

ز هر زمانی تر او با حضور من، بقیه کمتر به اون آسیب برسونند. بهار که مُرد، روح ترنج هم مُرد و شکننده کمتر درد بکشه

جا بود که من متولد شدم. من قوی و جسورم؛ درست مثل خواهر متوفیمون. من ها، خم شد و اوندر برابر تموم نامرادی

شدگی در بیاد و تونه از خممن میون تموم خاطراتش با بهار، می یشدهبا عطر رسوخ .برای ترنج، همون عطر بهارنارنجم

ی دردهامون، در منصبش مقتدر ایستاد و درد عمیق مادر و توجه به همهجلوی همه بایسته، جلوی پدری که بی

خودش  زتر اطوری پا به دنیای ترنج گذاشتم. ترنج به یه قویهای کبودش رو به فراموشی سپرد. من اینزدننفسنفس

جوری متولد شدم. آروم سرم رو بلند کردم قد خواهرش، بهار باشه. منِ بهار، ایننیاز داشت و اون کسیه که الگوی تموم

  :هاش نگاه کردم. خیلی جدی گفتمهای عمیق چشمو به شوخ

 .زاده شدم اول ترنج به دنیا اومد و بعد من -

تن ی گرفمن داشتم و یا فکری که اون درگیرش بود. سری به نشانهدونم به خاطر حسی بود که جو یه طوری بود. نمی

  .جوابِ سوالش برام تکون داد و ماشین رو پارک کرد

 پس تو کوچیکتری؟ -
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  .ی درختان ردیف کنار خیابون خیره موندم. اونم دیگه ادامه ندادشدهسرم رو برنگردوندم و به سبزهای سیاه

  .خانوممون تو چه وضعیتیهنوم کوچیکِ تا بریم و ببینیم مهریخیلی خب، رسیدیم. بپر پایین خا -

داخل بخش که شدیم، همون پرستار اون روز رو کنار جایگاهشون دیدم. جلو رفتم و سالم دادم. به خاطر پوشش امروزم 

  .بهم انداخت و جوابم رو داد ست، نگاه زیباشناسیکه کمی اغراق شده

 می بگید؟میشه از وضعیت خانم مهری میث -

  :العمل جالبی نشون داد و با یه لبخندی گفتیه دفعه عکس

خواستم همین اآلن خودم باهاتون تماس بگیرم. خدا رو شکر ایشون به هوش اِ.. شما همراه خانوم میثمی هستید. می -

  .اومدند و تقریبا وضعیتشون ثابت شده، احتماال طی چند روز آینده هم به بخش منتقل میشه

  :احتی کشیدم و با لبخند به داور نگاه کردم. اون هم خوشحال بود و با لبخند مخصوصش گفتنفس ر

 امکانش هست یه مالقات کوچیک باهاش داشته باشیم؟  -

  .پرستار با این سوالش، نگاهی بهمون انداخت

  .ل بریدتونید داخیض لباس، میاگه کوتاه باشه اشکالی نداره. به نوبت هر کدوم سه چهار دقیقه با رعایت قوانین و تعو -

ام روی آبه! برای همین خودم رو جلو انداختم و خانوم رو ببینه، کامال پتهیه لحظه فکر کردم اگه داور قبل از من مهری

  :گفتم

  .کنممیشه اول من ببینمش؟ خواهش می -

  :داور لبخندی زد و گفت

  .تر بروها اول و دوم نکن، تو زودباشه بابا مثل کوچولو -

ی خوشگل تحویلش دادم و قبل از اینکه زیادی پررو بشه، پشت خانوم پرستار داخل سی سی به خاطر سادگیش یه خنده

بتا قابل ی نسرنگ و با فاصلههای آبیها با پردههام، با راهنمایی پرسنل به سمتی که تختیو شدم. بعد از تعویض لباس

یه نگاه تشخیصش دادم. جلو رفتم و کنارش ایستادم. انگار حضور من رو فهمید  توجهی جدا بودند، قدم برداشتم و توی

 .و به آرومی پلک بلند کرد

  :رمقی زد و گفتلبخند بی

 !چه پرستار خوشگلی -
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  .نیشم باز شد

 خانوم یادته زنگ زدی و کمک خواستی؟ مهری -

  .بهم دقیق شد

دی فهمیدم. پس تو بوومد؟ من از حال رفته بودم؛ ولی یه چیزایی رو میتو بودی؟ اونی که آدرسم رو پرسید و به کمکم ا -

  .که نجاتم دادی

  .تر شدنیشم عمیق

  .اجازه وارد خونه و زندگیتون شدم. حقیقتش به همه گفتم دوستتون هستمببخشید که بی -

که دیدن یه پیرزن پشت خطه، گوشی ها بعد از اینمعلومه که دوستم هستی. هر کی دیگه بود اصال براش مهم نبود. بار -

  .رو قطع کردند. از تو ممنونم دخترم

  .هام گرفتمشدستش رو به آرومی باال آورد و منم سریع با دست

 کسی به گوشیم زنگ نزد؟  -

  .ی دلش، بیشتر آسیب نبینهاش، فشاری نیاد و زخم کهنهدونستم چی بگم که به قلب مریض و جراحی شدهنمی

  .ذارم روشن باشهکنم و میاز همون روز، خاموشه. اگه منتظر تماس کسی هستید براتون شارژش میگوشیتون  -

  .اشک کوچیکی از گوشه چشمش فرو چکید

ه. کنجز پسرم کسی رو ندارم. سرش خیلی شلوغه؛ هم استاد دانشگاهه و هم برای درمان، به جاهای مختلف سفر می -

  .اگه زنگ زد، بهش بگو منتظرشم

نفس زدن، ماسکش رو پایین آورده بود و اآلن داشت نفسهام حلقه زد. به خاطر حرفلم سوخت و اشک توی چشمد

کردن فکریه که یکی دوروزه توی ذهنم اش گذاشتم. دیدم بهترین وقت برای عملیزد. سریع باال آوردم و روی بینیمی

  .ن آوردمجولون میده؛ برای همین این دست و اون دست نکردم و به زبو

  .تون برای عیادت میاد، فقط یه خواهش داشتممهری خانوم من میرم و همسایه -

  .دوباره ماسک اکسیژنش رو پایین آورد

  .خوایچی عزیزم، بگو هر چی می -

ی شما خواستم اگه شما اجازه بدید، چند روزی مهمون خونهام بیرون بیام. میمن کمی مشکل دارم، باید از خونه -
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  .باشم

  .اش نشستلبخند عمیقی به چهره

  .من از خدامه، کی بهتر از تو که نجاتم دادی، فقط مادرت رو نگران نذار -

 .تونستم چیزی بگمقدر از حرفش شوکه شدم که نمیاون

 :هام رو باز کردم و گفتمبا زور لب

  .مادرم چند سال پیش تنهامون گذاشت و پیش خدا رفت -

  :ی حزینی گفتا نالهدستم رو فشرد و ب

  .کنمخدا رحمتش کنه. اگه عمری به دنیا داشتم، خودم برات مادری می -

  .لبخندی زدم و خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم. اومدم بیرون تا داور بره

جا ه اینکجا باشم تا پدر کمتر گیر بده. الزم نیست بفهمه تر و بهتر هست. فقط باید یه مدتی اینحاال دیگه یه جای امن

ها قدر که خیالش جمع باشه که از اون محل بیرون اومدم، کافیه. داور هم خنده به لب از بخش مراقبتمهمونم، همین

ی کنجکاو و پسرخاله هم مشکالتی داره؛ ولی خب، خالی خارج شد و اشاره کرد که بریم. فکر کردم همسایگی با این بچه

 .ها پاداش نیکوکاریمهی ایندارم و یه شغل پیشنهادی؛ شاید همهی خوب از لطف هم نیست. فعال یه خونه

*** 

از خواب که بیدار شدم، گیج و گنگ نگاهی به اطرافم انداختم. محیط ناشناخته و مبلمانی که دور و برم رو گرفته، من رو 

رو یح میده که به خاموشی فام ترجی اتفاقات، مربوط به زمانی میشه که روح خستهدونستم که همهبه فکر فرو برد. می

ی مبل بذارم و باز به بره و سکون و خمودی، حاکم مطلق ذهنم میشه. سرگیجه باعث شد که دوباره سرم رو روی دسته

  .خواب عمیقی فرو برم

حواس به سمت در آپارتمان شتاب گرفتم و بدون هیچ فکری در رو باز کردم. با صدای زنگِ در از خواب پریدم. بی

  :لود بهش خیره شدم. تازه مغزم پیام داد که شخص مقابلم داوره. سوالی گفتمآخواب

 هان؟ -

  :کرد، خیلی خوشمزه گفتطور که با تعجب نگاهم میهمون

 از کدوم بیشه فرار کردی؟  -

  :این بار متعجب و کشیده گفتم
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 !هان؟ -

ات پیچیده شبیه سلطان جنگل، منتها خته که دور کلهکنی. دارم میگم با این موهای طالیی به هم ریهان میقدر هانچه -

  !اش شدیاز نوع هپلی و ژولیده

ام. تونستم درک کنم که االن چه شکلیهام به سمت سرم شتاب گرفت. کامال مییهو به خودم اومدم و دو تا دست

 .شبیه یال شیره بودن، صددرصدی زبرم، توی هم قاطی شده و با توجه به طالییموهای مجعد و تیکه تیکه

  :هام مرتب کردم و طلبکار گفتمفوری تا جایی که ممکن بود با دست

 امرتون؟  -

 خوای روی این یالت یه شال بندازی؟ میگم نمی -

 !مزهبعد هم هرهر خندید. بی

 تو از حجاب چشمات استفاده کن. حاال چی کار داشتی؟  -

 ومیت بصری چی کار کنم؟ هام اگه حجاب هم داشته باشه، با این مسمچشم -

هام هم نشون از کردم و اخمها برای خودش خندید. منم روی یه پا، دست به سینه نگاهش میدوباره عین این سرخوش

  .اش بودمزگیبی

خواستی فقط یه سر بزنی و برگردی خونه؟ گفتم بیام و اگه هنوز نرفته زنه که تا حاال خواب بودی. مگه نمیداد می -

  .برسونمت؛ چون خودم هم بیرون کار دارمباشی، 

خانوم گفتم که شاید یه چند روز ی خودمون تا وسایلم رو آماده کنم. به مهریمونم و بعد میرم خونهنه دیگه، یه کم می -

  .مهمونش باشم. باید کمی به خونه و زندگیش برسم تا مرخص بشه. طفلی کسی رو نداره که کمک حالش باشه

  .خوشحال شد

پاشدنش یه هفته قدر خوب! پس واقعا همسایه شدیم. اگه چیزی الزمته بگو تا بگیرم. مهری خانوم قبل از کلهچه -

 خوای برات بگیرم؟ مسافرت بود، حتما یخچالش خالیه. خوردنی چی می

  .اومد؛ ولی بهتر بود زیاد قاتی نشیمتعارفیش خوشم میاز مهربونی و بی

  .خوام، فعالچیزی نمی -

د. رسیها به گوشم میرفتنش از پلهی آویزونش تماشایی بود. صدای پایینسری تکون دادم و در رو بستم. قیافه
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های گفت که هر صمیمیتی، باعث میشه در برابر کنجکاویام میشدن گاردم پایین بیاد. تجربهخواستم با زیاد نزدیکنمی

ش تونی جمعی وسیع اطالعاتش، نمیبیای و اون موقع به خاطر دامنه زیاد و گاهی هم منطقی طرف مقابل، اجبارا به حرف

  !کنی

  .بایست محتاطتر باشمبودن حال خودش هم میبه خاطر خوب

*** 

قدر شکمم فرورفته که گاهی دلم برای این درد بدی توی دلم پیچید و مجبورم کرد که سیخ روی تخت بشینم. اون

سوزه. بلند شدم و اول زیر کتری رو روشن کردم تا بلکه با کمک یه نوشیدنی گرم، میی بیچاره که صاحبش منم، معده

کردن چای، آماده از اتاق بیرون اومدم. یه چای شیرین نون و پنیری از گلوم پایین بره. دوش مختصری گرفتم و بعد از دم

ی آسانسور، نگاهی انداختم و توی آینه تونست من رو حداقل تا ظهر نگه داره.با دو سه لقمه، تنها چیزی بود که می

 خواست بیرون بیاد، به عقب فرستادم و با تنظیم گردیش،تر کشیدم و با دستم کپه مویی رو که میام رو جلودوباره مقنعه

 .با خیال راحت از آسانسور بیرون اومدم

یشگی نبود؛ ولی شاسی بلند سیاهش، از ساختمون که خارج شدم، اول نگاهی به اطراف انداختم. پژو آردی بدترکیب هم

های مات بهم زل زده بود، فرصت توجه از کنارش رد بشم؛ ولی اون که از پشت شیشهخواستم بیحالم رو خراب کرد. می

  .العملی رو بهم ندادچنین عکس

که بهار رو عاشقش انگیزی های خاطرهی مردونه و چشمپوش با چهرهپیاده شد و به طرفم اومد. خوش قد و باال و شیک

کرد. اون هم ادعاش رو داشت؛ ولی به وقتش طبل تو خالی شد. سرم رو پایین انداختم تا بیشتر از این بهش خیره می

  .نشم

 .ترنج جان -

  .تر که رسید، مجبور شدم بایستمدوباره نگاهم رو باال گرفتم. نزدیک

  .باید با من جایی بیای -

  .به ماشینش اشاره زد هاشتعجبم رو که دید، با دست

  .بریم توی ماشین تا برات توضیح بدم -

کُنم نبود. وقتی هر دو جاگیر شدیم، به سمتم کرد، ولزد و تفهیم موضوع نمیمقاومت فایده نداشت. تا حرفش رو نمی

  :برگشت و با دودلی نگاهی بهم انداخت و با شرمندگی گفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر« moghaddas»سما جم  | رمان ترنج و عطر بهار نارنج
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 56 

 .مواد بدیترنج، بابات اصرار داره که یه آزمایش  -

کردم و مثل آدمای الل، هیچ آوایی برای ابراز حسی که توی این لحظه وجودم رو در برگرفته، از زده نگاهش میبهت

  .اومدام بیرون نمیحنجره

  .دستش رو جلو آورد و خیلی مالیم بازوم رو گرفت

کی توی سرش انداخته؛ ولی خودت هم دونم این فکر رو خوبی ترنج جان؟ چت شده؟ ببین اصال چیز مهمی نیست. نمی -

پوشی و بیرون میای که بابات شک قدر متناقض میهات یه نگاه بنداز، اونهای توی عکسمقصری. به این تیپ و قیافه

قدر خانوم لباس پوشیده بودی و حجاب داشتی، های مجلس عروسی رو که اونکشی! وقتی عکسکرده که چیزی می

دونم کی وقت کردی خودت رو به اون شکل دربیاری پیراهن سرخابی و آرایش غلیظ که نمی دیدم و بعد تو رو با اون

  .کنم، به پدرت حق میدم که نگرانت بشهمقایسه می

زده بودم که شهاب اونا رو از دستم قدر بهتیکی نگاهشون کردم. اونیه دسته عکس به سمتم گرفت و منم ناباور، یکی

  .ی الغرم رو گرفت و خیلی مالیم تکونم دادبیرون کشید و دوباره بازو

 رسی؟ قدر الغر شدی؟ چرا به غذات نمیترنج یه چیزی بگو، قضیه چیه؟ اصال چرا این -

رده به شمقدر که بتونه به صوتم، آوای قویتری بده. با تُن مالیم و زیری، شمردهکمی خشم وجودم رو گرفت؛ ولی نه اون

  :حرف اومدم

ها هم ولم خورم و صدام هم در نمیاد. کاری باهاتون نداشتم و شماکنم، دو ساله غذا نمیتنها زندگی میدو ساله دارم  -

اومدید و اگه وقتش رو هم نداشتید، با یه بسته ارسالی سر و تهش رو کردید. به خیال خودتون هر دو سه ماه، سراغم می

رم. بام میاد و یه سهمی میون همه مال و مکنت بابام توی سفرهاز ا آوردید که بگید هستید و منم یه رزق و روزیهم می

دید و من رو متهم به مصرف کوفت و زهرماری تون شده که حاال میاید و یه چند تا عکس ساختگی نشونم میچه

ای ها چیه که براش کاری ندارم، این ساز و برگکنید؟ هان شهاب؟ تو بگو قضیه چیه؟ من که با اون زن عفریتهمی

 نابودی بیشتر من درست کردید؟ 

  .تر آوردهای تندم بود، سمتم چرخید و سرش رو نزدیکشهاب که متعجب از این نوای آروم و حرف

جوری پوشی و اینکنی که این مدل میکدوم ساختگی نیست. یعنی تو انکار میها هیچترنج چی میگی؟ این عکس -

 زنی؟ کنی و از خونه بیرون میآرایش می
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داد که همه چی براش گنگ و مبهمه. دستش رو شد. خودش هم جا خورد. نگاهش نشون میهام از این درشت نمیچشم

ها گم شد. چند های بیکرانم فرو برد و در اونایهاش رو تا ته قهوهام رو به سمت خودش چرخوند و آبیجلو آورد و چونه

  :ی در صداش گفتثانیه بعد به خودش اومد و با حجم عظیمی از دودل

 .ترنج؛ بیا با هم بریم و این آزمایش ساده رو بده تا هم خیال من راحت بشه و هم صدای بابات بسته -

کردم چیزی نگم که بعدا دادم و سعی میام رو به هم فشار میزدههای خیس و یخی خشمم رو به فوران بود. دستدامنه

  .اَنگ دیگه بهم بزنند به خاطرش یا خودم پشیمون بشم و یا اینا یه

دست دراز کردم تا دستگیره رو بکشم و پیاده بشم، با سرعت چنگ انداخت و بازوی الغرم رو فشرد و به داخل کشید. با 

  :کرد که عصبی بودنش رو پنهون کنه، زمزمه کرداومد و سعی میهاش بیرون میصدایی که مشخصاً از الی دندون

  !زنه که یه چیزیت هست. یه کوچولو خون میدی و تمومات داد میافهبازی رو کنار بذار. قیبچه -

ترین ای از شجاعت و جسارت از نوک مغزم تا انتهاییتر شد و خشم نهفته، سر باز زد و هجمههام شدیدلرزش دست

کشیده و های های انگشتان پام، به جوشش اومد و در یک ثانیه با قدرتی باورنکردنی، دست بردم و انگشتسلول

زده و غیرارادی، العملم جا خورد که بهتقدر از عکسگندمیش رو از دور بازوم کَندم و به سمت مخالفش، پرت کردم. اون

شد از این چهل و هفت کیلو استخون، همچین زوری بیرون باورش نمی .دو دستش رو به حالت آرامش و تسلیم باال آورد

  .شدآگینم، با گرمای زیادی دم و بازدم مینفس خشمرسید و تبزنه. تپش قلبم به دویست می

ام رو کمی عقب ی اول رو باز کنم. مقنعههای مانتوم ببرم و چند دکمهاحساس گرما باعث شد که دست به سمت دکمه

  .اش گرفتم و به سمت سرم باال بردم تا هوای بیشتری بهم بخورهدادم و نهایتا از لبه

داشت تا بعدا خیلی دقیق از روشون بخونه و درک مطلب کنه. پایید. انگار نُت برمین رو میشهاب خیره بود و کارهای م

ی روی داشبورد، دستمالی برداشتم و عرق نشسته روی صورت و گردنم رو خشک کردم. با تفاوت از جعبهسرد و بی

  :همون لحن خشمگینم گفتم

ـو*س پسرداشتن از زن نازیباش، بیاد و از نزدیک ببینه که چمه! از به آقای پدر بگو اگه خیلی نگران منه، به جای هــ  -

اش بود، ها که نقش پدر واقعا برازندهشدنمه، مثل اون وقتدور لنگش کُن رو بندازه یه ور و اگه خیلی دلواپس موادی

 کی؟کنم، اُام رو حاللش میسی خون ارزندهخودش بیاد و دوا و دکترم کنه. اون وقت منم یه پنج سی

  ...ترنج! بذار -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر« moghaddas»سما جم  | رمان ترنج و عطر بهار نارنج
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 58 

 :با عصبانیت وسط حرفش اومدم و فریاد کشیدم

فهمی، من، بهار، بهار نوریانی؛ حالیته؟ دست از سر قدر نگو ترنج، ترنج! ترنجی دیگه وجود نداره؛ این منم. میاین -

 هایی رو کهتک لحظه قدر این طفلی رو نچزونید. اگه اون بچه بوده و چیزی یادش نیست، من تکترنجم بردارید. این

آورد، این من بودم که گرفت، یادم میاد. وقتی خون باال میداد و سراغ بابا رو میمامان زیر چادر اکسیژن جون می

آوردم. برید جمع کنید این بساط زر و های مکرر، بند میدارش رو با بـ ــوسههای خشکردم و سرفهتیمارش می

آخرین بارم هست که سر راه  .ی عجیب و غریب نپیچیدزش سر در نمیارید، یه نسخهتزویرتون رو و برای هر چی که ا

 ترنج سبز میشی؛ فهمیدی؟ 

ی اون کشیدهقدر داد زده بودم که تارهای صوتی خودم هم به درد افتاد. در برابر چشمان به خونرو اون "فهمیدی"

ه کردم و پنهونی براه افتادم. باید وسایلم رو جمع می ی سوالی و پربهت، از ماشین بیرون زدم و به سمت خونهمجسمه

جا دیگه جای موندن نبود. هر چند وقت یه بار و به حکم اجبار، باید یه سوراخی گیر رفتم. اینخانوم میی مهریخونه

 .ندمدنش شدهاشون، باعث به وجوداوبیارم تا یه مدت از دستشون راحت باشم و این قانونیه که خودشون با آزار و اذیت

حالش رو به بهبودیه و احتماالً تا یه  .خانوم اومدم. روزی یه ساعت هم به دیدن خودش میرمی مهریدو روزه که به خونه

ی دیگه مرخص میشه. از اون روزی که دماغ داور رو سوزوندم، دیگه ندیدمش. شایدم از قصد جلوی من آفتابی هفته

ه هر دونم کصحبت کنم و شرایط شغلی خودم رو بهش بگم. گرچه از اآلنم می نمیشه؛ اما امشب تصمیم دارم با مالک

  !چی بگم، نه نمیاره

نشینی کنه. دونم به خاطر خشونت من، عقباز شهاب دیگه خبری نشد و این خودش سوال برانگیزه؛ چون بعید می

کشی ؛ اما این بار، به دلیل اینکه هیچ اثاثکشه تا دوباره پیدام کنندای طول میجایی، یک هفتهمعموال بعد از هر جابه

  .نداشتم و اون خونه رو پس ندادم، مدتی دور خودشون خواهند چرخید

شد و برای منی که این دو سال خونه به دوش بودم و با حداقل وسایل زندگی آوری پخش میموزیک نسبتا تند و نشاط

دسترسمه و من رو سر حال میاره. با این موزیک شاد، به یاد اون ایه که اآلن در ترین وسیلهکردم، تلویزیون لوکسمی

  .کردیمرفتیم و مرتب جست و خیز میدورانی افتادم که با ذوق و شوق، کالسهای ژیمناستیک می

خانوم، چرخ فلک زدم. حس خوبی داشتم و خون به مغز و صورتم ی مهریبلند شدم و دور تا دور هال بزرگ خونه

رهاشدگی  شد؛ ولی مهم نبود. حسکردم. شلوار جینی که پام بود، مانع از راحتی کار میاس شادی میاومد و احسمی
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کردم. آخرین چرخ فلکم، پنج دور پشت سر هم بود و قدم آخرم رو درست در ابتدای داشتم و مرتب حرکاتم رو تکرار می

ی کسی که مقابلم ایستاده ی دو پا ایستادم و از منظرهشد، فرود آوردم و رودهلیزی که به در ورودی آپارتمان منتهی می

  .بود، جیغ خفیفی کشیدم

 شد حدسخندید. نمیهاش میکرد و تموم چشمقید و راحت من رو نگاه میهای خارجی، بیروم، مثل توریستپسر روبه

خانومه. دسته کلید دور مهریی اول، یقین داشتم که پسر خورم که در همون ثانیهزد که چند ساله است؛ ولی قسم می

ی پشتش، آویزون و متمایل به فرود آزاد. یه چمدونِ چرخدار هم کنار پاش و یه داد و کولهچرخید و صدا میانگشتش می

  .کت تاشدهظـی کنفی هم روش افتاده بود

  :ام رو با دست مرتب کردم و خیلی عادی گفتمسریع موهای به هوارفته

  .سالم -

ترین چهره و لبخند رو میشه در این تصویر مقابلم دید. قدِ کشیده و اندامی ظریف، درست شاهدند که زیبا تموم کائنات

رها و پریشون، پوستِ کامال  های ژاپنی و البته با چشمانی به همون درشتی و سیاهی و موهایهای کارتونمثل قهرمان

 پوشی و برازندگی صاحبش رو نشونایش هم، شیکجین قهوهفرم، تیشرت لیمویی و شلوار برنزه و بینی و دهانی خوش

  .داد. انگار اون هم مشغول وارسی من بود تا اینکه دسته کلیدِ پر سر و صداش، از دستش افتادمی

تونستی به صد جای دنیا نسبتش بدی، شروع ای که میلهجهسریع خم شد و برش داشت و باألخره هوشیار شد. با یه ته

  .کردزدن به حرف

  !های، اوه پوزش، سالم -

  .هام، دوباره سالم دادممنم دستم رو باال آوردم و با حرکت ظریف انگشت

اگه تو مامان مهری هستی و با یه طلسم به این شکل در اومدی، حاضرم قول بدم دیگه به هیچ جای دنیا سفر نکنم و تا  -

 !آخر عمر کنارت بمونم

  .تموم صورتم به خنده افتاد

گذرونه و حال چندان نه؛ ولی به هرحال این قول رو به مامان مهریت بده؛ چون از دوری تو روزگار سختی رو می -

  .مساعدی نداره

  .هاش دیدمدر یه لحظه، ترس رو توی چشم
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 تونم داخل بشم و مادرم رو ببینم؟پرنسس زیبا می -

  :با شرمندگی کنار کشیدم و گفتم

  .ی خودتونهکنم، خونهه شدم. خواهش میببخشید! از دیدنتون شوک -

  .جا گذاشت و به سمت هال حرکت کردوسایلش رو همون

جا رو به محلی که برای یه دوره درمانی خوام که بدون درزدن، داخل اومدم. مادر چند ماه پیش کلید اینمن پوزش می -

وقت پشت درش نمونم. مثال خواستم غافلگیرش ای داشته باشم که هیچتوقف داشتم، پست کرد تا به قول خودش، خونه

  .کنم. امیدوارم باعث ترس شما نشده باشم

  :هدایتش کردم تا بنشینیم. بالفاصله صدای تلویزیون رو قطع کردم و گفتم

ی آوره که یهو یکی وارد جایالبته قدری دلهره .دونستم؛ برای همین با دیدنتون نترسیدمنه، اصال. من در مورد شما می -

بشه که تنها هستی و انتظار ورود هیچ کسی رو نداری؛ ولی به خاطر وسایل و چمدونتون خیلی زود متوجه شدم که پسر 

  .های خودم، مانع از شنیدن صدای در شدمهری خانومید. احتماال صدای موزیک و چرخیدن

  .بازم خندید و دنیا رو روشن کرد

  .زنیدعالی چرخ فلک میمن پوالد محرابی هستم و باید بگم خیلی  -

  :زده گفتمخجالت

  .منم بهار هستم، بهار نوریانی -

 تونم بپرسم مامان مهری کجاست؟خیلی از آشناییتون خوشحالم. شما مهمون مادر هستید؟ می -

  :تازه کار سختم شروع شد. با کمی تردید گفتم

  .ایشون کمی کسالت داشتند و منم بستریشون کردم -

  :تغییر کرد و با نگرانی از روی مبل بلند شد و گفتفوری نگاهش 

 !وات؟ -

  .سریع به خودش اومد و کانال رو عوض کرد

  .کنم من رو پیش مامان مهری ببریدچرا، چی شده؟ خانوم بهار خواهش می -

  .سعی کردم آروم باشم تا به آرامش دعوتش کنم
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خانوم خوب و در حال مالقات وجود نداره و مطمئنم که مهری اجازه بدید، یه نگاه به ساعت بندازید. اآلن امکان -

  .زودی هم مرخص میشهاستراحته. همین امروز دیدمش و به

کمی آرام شد و دوباره روی مبل نشست. خیلی جوون بود. شاید یه چیزی حدود سی و دو یا سه سال؛ یعنی مهری خانوم 

  .؟ طاقت نداشتم که فضولیم رو مهار کنمدار شدهکه هفتاد و دو سالشه، توی چهل سالگی بچه

 کردم؛ احتماالً اختالف سنی زیادی با مادرتون دارید، درست میگم؟ تر از اونی هستید که فکر میشما خیلی جوون -

  :با انگشتانش که دقیقا مثل انگشتان دست یک هنرمند بود، موهای زیباش رو کناری زد و گفت

یست. اون و بابا مجید من رو به فرزندی پذیرفتند؛ اما هیچ فرقی برام نداره. اونا با جون مامان مهری، مادر واقعی من ن -

و دل من رو بزرگ کردند و اجازه دادند هر جور دوست دارم و شاد هستم زندگی کنم. این چندسال برای ادامه تحصیل به 

دونم که تم که نشد به ایران بیام و میخارج از کشور رفتم؛ ولی به قدری به همه جا سفر کردم و به مداوا پرداخ

  .تر بیام و ببینمشخواست که زودجون خیلی دلتنگمه. خودم هم همین حس رو داشتم و دلم میمهری

د خانوم طوریه که یه درصالعملی نشون بدم. محبت و عشق مهریتونستم هیچ عکسبه قدری تعجب کرده بودم که نمی

نامه رو برای کسی غیر از فرزند واقعیش هاش و حتی اون وصیتها و اشکه دلتنگیهم این فکر به ذهن آدم نمیاد ک

مونده بودم که در برابر حقیقتی که به زبون آورده، چه واکنشی نشون بدم که همون موقع صدای زنگ  .نوشته باشه

یه نگاهی هم به لباسم آپارتمان بلند شد. از فرصت پیش اومده خوشحال و با یه جهش، پا شدم و به سمت در رفتم. 

آدم  ی سفید وارونه که حس غم رو درام با یه پروانهکوتاه مشکیانداختم. شلوارم که مناسبه و فقط تیشرت تنگِ آستین

  .رسیدکنه، چیز جالبی به نظر نمیایجاد می

مم به یه ورزشی ام جلب شد و چشکرد. نگاهش که به سمت پایین رفت، منم توجههای گرد نگاهم میداور با چشم

ی ستودنی صاحبش داشت. سرم رو بلند کردم و دوباره استفهامی نواز افتاد که نشون از سلیقهی شیکِ چشممردونه

  :گفتم

  !هان؟ -

 کی پیشته؟  -

 به شما چه؟  -

ر جوون فکر کردی الکیه که یه دخت .یو دیدمش، تو رو به من سپردسیخانوم همون روز که توی سیـ یعنی چی؟ مهری
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 جا و هیچکی هم حواسش بهش نباشه؟ تنها بیاد این

هاش که افتادم، دلم راضی نشد. همون موقع خواستم یکی بزنم در گوشش تا دیگه صداش درنیاد؛ ولی یاد خوبیمی

  :های داور با دیدنش، چهار تا شد. فوری گفتپوالد از پشت سرم ظاهر و چشم

  !خانومهاین که پوالد، پسر مهری -

 شناسیش؟ مگه می -

  .تر تشخیصش میدمهای فامیل خودمونم راحتقدر عکس ازش دیدم که از بچهاون -

 :پوالد که هنوز در جریان امر نبود، کمی متعجب دست جلو آورد و سالمی داد. من شروع به معرفی کردم

  .اندی دومپوالد، ایشون داور زمانی، همسایه طبقه -

  :بعد رو به داور گفتم

  .ایشون رو هم که زودی به جا آوردی، یه ربع نیست که رسیدند -

نشینی شدیم هاش رو درآورد و خودش رو به سمت آپارتمان هل داد، طوری که من و پوالد مجبور به عقبتعارف کفشبی

  .و به داخل رفتیم

که تا ی خودشون و اینسمت طبقهگرفتن چمدون پوالد نازنین و هدایتش به ی فضول، به دستکل عملیات این پسرخاله

نهایت بره و در ی خودش میخانوم هم بیمارستانه، پسر عزیز همسایه رو به خونهجا هستم و مهریمن مهمون این

بای هم برای من فرستاد و من هم با کنه. پوالد هم هاج و واج دنبالش راه افتاد و یه باینوازی، ازش پذیرایی میمهمون

  !قدر سیر خندیدمرفت. یادم نمیاد که کی اینمان، خنده بود که از لبم نمیبستن در آپارت

*** 

های لرزونم باز کردم و خودم رو داخل کوچه انداختم. گیج و ترسیده به اطراف نگاه در سنگین ساختمون رو با دست

  .دسیمایی نزدیکم شو خوش کردم تا موقعیت دستم بیاد و بدونم از کجا باید به خیابون اصلی برسم. جوون ظریفمی

 .سالم بهار -

  .تر شدمات و متحیر بهش خیره شدم. اونم متوجه شد که انگار یه چیزی غلطه. نزدیک

 بهار خوبی؟  -

  :اومد، گفتمام بیرون میبا صدای ترسان و ضعیفی که به سختی از حنجره

 .من ترنجم -
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کرد. ازش چشم برداشتم و باز به اطرافم نگاهی انداختم. نگاه میحاال اون بود که متعجب و خیره به سر تا پای من 

  .کسی، به گریه افتادمشد؛ ولی از حس تنهایی و بیماشین مشکوکی دیده نمی

راز دادن، به سمتم دزد که یه کاری بکنه. در یک لحظه دستش رو حس کردم که برای تسلیمرد مقابلم باال و پایین می

  .شد؛ ولی بعد عقب کشید

 بهار، اوه نه! گفتی ترنج هستی؟ چه اسم زیبایی. تو خواهر بهاری؟  -

  :اختیار لب ورچیدم و گریون گفتمهام رو کنار زدم و بیهام، اشکزده نگاهش کردم. با دستدوباره بهت

 پرسید؟ تون از بهار میشناسی؟ دوساله که بهاری وجود نداره! چرا همهبهار رو از کجا می -

ها، همه جا ظاهر تر. با بازشدنِ در ساختمون، پسر آشنایی رو دیدم که این روزهام راه افتاد و این بار شدیداشک دوباره

میشه و کم کم حضورش برای من، عادی و قابل قبول شده. حتی اسمش رو هم یادم میاد. انگار گفته بود که بهش داور 

  :بهش نگاه کردم و گفتم های اشکی و دماغ فینیبگم؛ چون راحت تره. با چشم

 جام؟ دونید که من چرا اینشما می -

ها مراقبت و یا حمایت خواد از کس و کارهاش در برابر غریبهیه نگاهی به اون مرد زیبای کناری انداخت و انگار که می

  :بکنه، جلو اومد و با یه حس مهربون و لحن آرومی گفت

 جاست؛ یعنی با زور آوردتت؟و سه روزه که اینمگه با آبجیت نیومدی؟ خب بهار اآلن د -

  .این بار با شدت بیشتری زیر گریه زدم و اون مرد کناری، از جیبش دستمالی در آورد و به سمتم گرفت

  :آشنای این روزهای من، در ساختمون رو باز کرد و به هردومون گفت

  .وجه میشنها متپیچه و همسایهبهتره داخل صحبت کنیم؛ سر صبحی صدا می -

کشوندم تا دیدم بهتر بشه، داخل شدم و به ای میهام رو به سمت دیگهکردم و اشکام رو پاک میطور که بینیهمون

  .دیوار پارکینگ تکیه زدم

 :اون مرد جوون گفت

 شناسید؟ خانوم رو میخانوم. شما مهریمن پوالدم، پسر مهری -

  :گفتمسرم رو آروم تکون دادم و با صدای گرفته 

هایی رو که نزدیکم بود، پوشیدم و نه، از خواب بیدار شدم و دیدم توی یه اتاقی هستم که تا حاال ندیدم. فقط لباس -

 .ی خودمخوام برم خونهترسیده از خونه بیرون زدم. اآلنم می

  :داور گفت

وقتیه که آشنا شدم. بهارتون هم، خونم. با خواهرت هم چند شناسی، توی دانشگاه خودتون فیزیک میـ من رو که می

  .خانومه. بیا بریم باال تا با خودش صحبت کنیمچندروزه که مهمون مهری
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مثل آدمای ترسیده، به هر دوشون نگاهی انداختم و در یک ثانیه، با جهش بلندی به سمت خروجی ساختمون، در رو باز و 

گرفتم تا خودم رو به سر کوچه د؛ ولی در حالی که سرعت میدونم اونا کی به خودشون اومدنشروع به دویدن کردم. نمی

 :گفتوار میتری، اسمم رو بگه و پشت سر هم نالهکرد با تُن پایینشنیدم که سعی میبرسونم، صدای داور رو می

 کنی؟صبر کن، وایستا دختر! چرا فرار می -

جا ادم و ازش خواستم که دربست من رو به اوناما من خودم رو داخل یه تاکسی خالی پرت کردم و آدرس خونه رو د

  .برسونه

اش، سرش رو بیرون آورد و بدون هیچ سالم و ی آشپزخونهخانوم از پنجرهجلوی در ساختمون که پیاده شدم، منصوره

  :علیکی، با عجله گفت

 ات حرف زدی؟ بهارجان، با صاحبخونه -

وداری هم که شده، چیزی نگم که مثل شهاب و پدرم، کسی فکر نکنه ها بودم و ترجیح دادم برای آبردیگه عین دیوونه

  :کشم. برای همین با یه لحن عذرخواهانه گفتمکه من چیزی می

  !گیرم. ببخشید؛ ولی دقیقا چی باید بهش بگم؟ام تماس میمن ترنجم؛ ولی حتما همین امروز با صاحبخونه -

بوده.  هاتونوشی! اصال تشخیصم برای شما دوتا، همیشه روی تیپ و لباسها بپوقت ندیده بودم از این لباسوا! هیچ -

دونه چی بگه؛ اما اگه خودت زنگ زدی، بهش بگو با مدیر ساختمون یه تماس بگیره، همین بهار جلسه بوده و دقیقا می

 .کافیه

 تنمه؟  ها چیه که تویکمی خم شدم و به سرتاپای خودم نگاهی انداختم. چه مرگم شده؟ این لباس

د. های مات به من زل زده بودننود مشکی با دوتا سرنشین، از پشت شیشهدور و برم رو یه نگاهی انداختم و این بار یه ال

کرد که توسط چه کسانی گرفته و گزارش میشه. جالبه که دیگه های شهاب برام مفهوم پیدا میتازه داشت اون عکس

  .پانددادند که من رو مین میهم در بین نبود و علنی نشو کاریمخفی

وقتی وارد آپارتمانم شدم، یه راست به حموم رفتم تا یه دوش سرد بگیرم و از این گُرگرفتگی بیرون بیام. همه جای 

کنه. دلم برای بهارم تنگه و آرزو شده لبریزه و بوی خوشایندش من رو سرمست میهای خشکاتاق، از بهارنارنج

های ذاشت. خم شدم و یه مشت از شکوفههای بابا تنها نمیوفاییمن رو با این همه بی کردم که زنده بود ومی

  .شده رو توی دستم گرفتم و بوسیدم. به ساعت که نگاه کردم، تا شروع کالس یک ساعتی وقت داشتمخشک

ی شهزدم و گوه چیز رو میقدر به ریاضی عالقه نداشتم، قید هممثل همیشه، ساده و پوشیده راهی دانشگاه شدم. اگه این

و  خواد برای دکترا بورسیه بشمکس مواجه نشم؛ اما عشق مفرطم به حل مسائل و اینکه دلم میموندم تا با هیچخونه می

  .هام رو از دست ندمکرد که در هر شرایطی کالسجا برم، من رو وادار میاز این

اش، از دو طرف بازوم رو گرفتند و مثال با رنگ و ا از دوستای صمیمیهنوز ورودی دانشکده رو رد نکرده بودم که ثنا و دوت
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 کردم. ترس بهم غالباومد و احساس خفگی میلعاب دوستانه، من رو به سمت پشت ساختمون بردند. نفسم باال نمی

بود و  . ثنا عصبیتونند داشته باشندکردم که اینا با من چه کاری میبود و بزاق دهنم خشکیده و تماما به این فکر می

ی التی که واقعا ازش بعید صورتش رو نزدیک من آورد و با یه لحن مسخره .های مجنون رو داشتهاش حالت زنچشم

  :بود، گفت

ی مالک بیرون بکش، هان؟ فکر کردی من خرم که با تغییر لباس و یه گریم مگه نگفته بودم که پات رو از محدوده -

د کنی که مدافع ترنج نقلیمون هستی و بعد خودت یواشکی بری تو کار مالک و هواییش کنی؟ مسخره، اِفه بیای و وانمو

 قدر احمقی؟ واقعا این

ی مانتوم رو گرفت و به سمت رفت. اومدم دهن باز کنم که یهو یقههام سیاهی میزدن افتاده بودم و چشمبه نفس

  .خودش کشید

دونم که تو خواهر دوقلو نداری! فکر نکن ها واسه من درنیار ترنج خانوم، من بهتر از هر کسی میبازیاز این مظلوم -

و بهشون  کنمتونستی مالک و کسای دیگه رو بپیچونی. اگه به این شامورتی بازیات ادامه بدی، جلوی همه مفتضحت می

 رو بکش بیرون، حالیته؟ بازی هستی. پس پات نشون میدم که چه افعی نیرنگ

شنیدم و مطمئن بودم که اآلن فشارم روی هفت یا حتی شیشه، در کمال آرامش هاش رو نمیمن که نصف بیشتر حرف

 .ام قالب بود، قرار دادم و به راحتی از حال رفتمسرم رو روی دستش که به یقه
*** 

 خواستدر هوای اتاق مطبوع و خنک بود که دلم میقچشم که باز کردم، سبک و راحت روی تخت بیمارستان بودم. اون

هام رو بندازم و به خواب عمیقی فرو برم؛ اما دست سنگینی که دستم رو گرفت، خواب رو از سرم پروند. دوباره پلک

  :حالی گفتمی جذابش نگاه کردم. با ضعف و بیصورتم رو چرخوندم و با تعجب، به قیافه

 !ـ بابا

زد که نگرانمه. دوباره چشم بستم که دستم رو بیشتر فشار داد و توجه من رو به خودش داد می اخم داشت؛ ولی نگاهش

  .جلب کرد

کنی برای چی گذاشتم دوسال تک و ای داره. فکر میاین چه اوضاعیه که برای خودت درست کردی؟ صبر منم اندازه -

 تنها توی این شهر زندگی کنی؟ 

  .تر شداومد، با سرانگشتش گرفت و مالیمین میی چشمم پایاشکی رو که از گوشه

ادات و ی اعتقرغم همهبعدِ بهار، نخواستم که تو رو هم از دست بدم. وقتی خواستی تنها باشی و تنها زندگی کنی، علی -

 ات رو تحویل من بدن؟ اآلن باید جنازه .افکارم، این اجازه رو بهت دادم

  :با گریه گفتم
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 کنم؟ طور دلت اومد که بگی من چیزی مصرف مینکردم. اصال شما چهبابا من که کاری  -

کرد. نهایتا کل ابراز احساساتش این شد که یه تیکه از موهام رو که روی تر شد و اونم این پا و اون پا میاشکم شدید

  :صورتم پخش بود، به آرامی کنار بزنه و پشت گوشم قرار بده. آروم زمزمه کرد

دونی، حرفی نیست؛ ولی برای خودت خوب زندگی کن. برای چی و هم مثل بهار من رو مقصر همه چیز میدونم که تمی -

کنی که به این روز بیفتی و منم دیوونه بشم و کار و زندگیم رو ول کنم تا ببینم که آیا این یکی دخترمم مرده و یا کاری می

 هان؟ کنه که حال و روزش اینه، نگران بشم که مگه چی مصرف می

کرد و اشک قدر گریه میتو ما رو تنها گذاشتی. تو مامان رو ول کردی و بهار رو به اون حال و روز انداختی. یادته چه -

قدر مهم بود که دوباره تا چابهار اسکورت فرستادی که این زنِ رو برگردونی و به غیر ریخت؟ یعنی پسردارشدنت اینمی

 از مامان، بهار رو هم دق بدی؟ 

  .صبی شد و چند قدم ازم فاصله گرفتع

ذاری؟ ندیدی های بهار رو تکرار کنی؟ چرا داری پات رو درست جای پای اون میخوای حرفباز شروع کردی؟ باز می -

 خوای یه داغ دیگه روی قلبم بذاری؟ زندگیش به کجا رسید؟ تو هم می

اصال  کنم.که جز خونه و دانشگاه، جایی نیستم و کاری نمیکنم؟ من کنی؟ مگه دارم چی کار میبابا چرا این طوری می -

 کنی؟ ها چیه؟ واسه من مأمور گذاشتی؟ من رو تعقیب میی این عکسقضیه

  .های بلند به سمتم اومدی اون سمت اتاق پرت کرد و با قدمنفرهبا عصبانیت کتش رو در آورد و روی مبل تک

کنم؟ چه خیال خامی! اگه هر شب وی این شهر درندشتِ پر از گرگ ول میپس چی؟ فکر کردی یه دونه دخترم رو ت -

تونم سرم رو راحت روی زمین بذارم. فکر کردی سرخود هستی که گزارش سالمتی و کارهات به دستم نرسه که نمی

 کنی؟ ندونم کجا میری و چی کار می

  .دوباره به گریه افتادم

 !گاه جایی رو ندارم که برمبابا مگه من کجا میرم؟ من که جز دانش -

  .درمونده، چشم توی چشمم شد

ه روز دونی ترنج! فعال یه دو سفعال بمون تا برم سراغ دکترت و ببینم جواب آزمایشت چیه. برگردم و نباشی، خودت می -

اش که یه طوری ب کنی!زنی و نه با زیبا بدرفتاری میها و رفتارهات معلوم بشه. نه غر میمیای پیش خودم تا تکلیف کار

 اونم بتونه چند روز باهات بسازه، حالیت شد؟ 

  .این رو گفت و با فوت غلیظی که بیرون فرستاد، از اتاق خارج شد

یه طوری بودم. تحمل زور و فشارهای این مرد رو نداشتم. حس کردم حرارت بدنم رو به ازدیاده. عصبی بودم و دلم 

ها رو کرد که اون نفس من، شبونه از خونه بیرون زد با بهار هم همین کار .بدم هاش روخواست جواب این دیکتاتوریمی
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خودش و مامان، کنار هم راحتند و  .و یه نامرد بهش کوبوند و راهی اون دنیاش کرد. اونم رفت و داغدار و تنهام گذاشت

  .رها کردند های من رو بین این همه سنگدلیتن خسته

های پرم و سِرُم دستم کشیده و به خون میفته. سطح زمین پر از لکههیچ تفکری، از تخت می خشمم فوران میشه و بدون

  .کنم و به سمت تنها کمد داخل اتاق میرمی صورتی گلدار، دست و بالم رو پاک میخونه و منِ افسارگسیخته با ملحفه

اندازم کیفم رو از کمد بردارم که بابا یکنم. دست مدارم و داخل سرویس بهداشتی عوض میهام رو برمیسریع لباس

  :کنه و با توپ پُر میگهزنه و با شدت پرتش میرسه. عصبی به سمتم میاد و کیف رو چنگ میسر می

های نماییکنی تا با خودم بری؟ برای چی شال و کاله کردی؟ چرا حرف گوش نمیدی؟ پس مظلوممگه نگفتم صبر می -

 ؟ دو دقیقه پیشت چی بود، هان

م، صدام اکوبونم و با نیروی عجیبی توی حنجرهاش میبا کف هر دو دستم، شدید و محکم و پشت سر هم به تخت سینه

  :کنمرو فریادگونه بلند می

داری؟ هر چی بال بود سر مادرمون آوردی، حاال نوبت این ترنج خوای؟ چرا دست از سرمون برنمیچی از جون ما می -

خواستی؟ مگه مامان سیمای عزیز من که بعد از دو تا دختر، ار به حال خودش باشه. مگه پسر نمیبدبخته؟ ولش کن و بذ

گفتی از اولم عاشقش نبودی؟ مگه تونست برات پسر بیاره، باعث عذابت نبود؟ مگه نمیسرطان گرفت و دیگه نمی

شدی؟ هان؟ دیگه از جون ما چی گفتی مستحبی زن گرفتی و حاال بعد ده سال زندگی مشترک، عاشق یکی دیگه نمی

 خوای؟ می

داد. ی هیچ حرکتی بهم نمیاش، من رو به شدت به آغوش گرفت و اجازههای قوینذاشت حرفم رو تموم کنم؛ با دست

رها و شروع به  های شدیدی افتادم. سریع من روبه قدری فشار دستش زیاد بود که حس خفگی بهم دست و به سرفه

  .مالیدن پشتم کرد

ها چیه؟ آزمایشتم که پاک ها و کارترنج، ترنج، عزیزم، آخه چِت شده؟ ترنج مظلوم و سر به زیر من کجاست؟ این حرف -

  !پاکه، پس چته ترنج؟ هان؟

  :های پی در پی و گلوی زخمی به حرفم اومدمزدنبا نفس

کرار کن و هر دفعه با آوردن اسم اون کوچولوی قدر نگو ترنج، من ترنج نیستم. این رو روزی هزار بار برای خودت تاین -

فهمی؟ بهار. من بهار نوریانی هستم. اگه بخوای ترنج رو اذیت کنی و مظلوم، من رو دیوونه نکن. اسم من بهاره، می

ات حاکم و فرمانرواشه؛ به خداوندی خدا، خودم و ترنج رو یک جا ای ببری که اون زن عفریتهزجرش بدی و به خونه

  !م. این رو خوب توی گوشت فرو کنکشمی

اش، به سمت کیفم رفتم و از روی زمین برش داشتم و راه افتادم. در رو که نشستههای مبهوت و به خوندر برابر چشم

هامون رو شنیده و عمیقا توی ی حرفهای تصادفی بود و ظاهرا همهی شهاب رو مقابلم دیدم که شبیه آدمباز کردم، قیافه
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  .ه من هم خیرهفکره و ب

ای بهش زدم و اونم که انتظارش رو نداشت، بدجور به ی قبل، کار من باشه. تنهشد که طوفان چند دقیقهباورش نمی

  .دیوار کناری خورد و منم راهم رو کشیدم و رفتم

 یه رها کردند و حاال رو زبونحاال مونده تا اینا بدونند با چه چیزی مواجه هستند. به خیال خام خودشون یه ترنج بَبو و بی

تر از خودشم دارم. باید بشینید و ببینید از کجا خوردید! برای اون ثنای عوضی و دوستای بد .بچه هیوال تحویل گرفتند

 .حالیشون بشه که دیگه با ترنج، کاری نداشته باشند

ز افتادم تا به گالری مالک برم. موقعی که اهایی رو که داشتم، به تن زدم و با آرایش مالیم و زیبایی، راه ترین لباسشیک

ها ببرمت، جلوی اون تیپ آدم»ساختمون بیرون اومدم، روی کارینای عزیزم دستی کشیدم و آروم بهش گفتم:

 «!کنند و منم طاقت ناراحتی تو رو ندارمات میمسخره

ها رفتم. دیگه غره هم به اونچشمنود مشکی، یه این رو گفتم و سوار ماشین آژانس شدم. موقع ردشدن از کنار ال

  !دونستم که دنبالم میان تا گزارش کاملی رو به بابا بدند. به جهنممی

ترین فضای تجاری رو به خودش اختصاص داده. باید هم ی شهر و میشه گفت که برجستهگالری مالک، در بهترین نقطه

  .ای برنمیادی هر خانوادهطور باشه؛ جواهرات بِرَند خریدن از عهدهاین

نمایی استایلی رو ببینی که جهت راهتونستی بانوان زیبا و خوشهای شکیل و وسیع گالری، به راحتی میاز پشت شیشه

ها رو بهشون معرفی کنند. ظاهرا همگی لباس زدند تا بهترینطوری خودشون رو به آب و تاب میقشر مرفه جامعه، چه

رق و ی ارغوانی پر از زرق و بنفر لباسش، شخصی و خاص بود که شامل یک باالتنهفُرم شیکی به تن داشتند و تنها یک 

ور و چرخوند و مرتب به اینای رو به سمت خودش میدامن دانتل کلوش بسیار شیک و شال چندرنگی که نگاه هر بیننده

؛ ولی از این فاصله و با اون همه اومدها، خرده فرمایش بده. به نظرم خیلی آشنا میرفت تا به سایر کارمندور میاون

  .آرایشی که به چهره داشت، تشخیصش برام سخت بود

ن با هاموخواستم پشت کنم و برگردم، چشمای که میجا بشم و برم؛ ولی درست لحظهخیال اینکمی دودل شدم که بی

اده بود، بیرون اومد و به سمت ی گالری قرار داش که در بهترین گوشههم تالقی کرد. به سرعت از پشت میز اشرافی

ی زرنگ و از داشتن در برابر این شازدهبودن و اعتماد به نفسورودی حرکت کرد. دیگه دیر بود و بهترین کار، مسلط

های پر از برقش رو از پایین تا باال چرخوند و دوباره خودراضیه. کنارم که رسید، لبخند وسیعی صورتش رو گرفت و چشم

  :ام، زوم کرد. طلبکارانه نگاهش کردم و گفتمخ رژزدههای سرروی لب

  !غرق نشی؟ -

  !چی بهتر از این؟ -

  !خوای بچپونی توی دستای منشدن، دارزدنه که همین اآلنم طنابش رو داری و با زور میـ بهتر از غرق
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  .هاش رو از سر گرفت و با نگاهِ پُرهوسش بهم چشم دوختدوباره خنده

  .دی یا باز دنبال جنگ و انتقامی؟ گرچه من روح عشق رو در این زیبای مقابلم بیشتر پذیرا هستمبرای کار اوم -

  :اش انداختم و گفتمهای عالینگاهی گذرا به تیپ و رخت و لباس

  !زن نمونی جناب ست. یه وقت بیجا هم معلومه که گالری جواهرات نیست و حرامسرای شاهانهکنی. از اینرودل می -

  .کردخندید و سرخوش نگاهم مییم

 کس مثل تو باعث شادی روح و روانم نشده عزیز؛ کجا بودی تا حاال؟هزار تا هم دور و برم باشه، تا اآلنش هیچ -

تر شهر، دِ اِند شد و افتخار این رو داشتم که جهت مزاح و شادی شازده، مون تازه توی تئاشرمنده، روحوضی -

  .سرفرازتون کنم

  .س توأم با خوشی بیرون فرستاد و با دست به گالریش اشاره کردیه نف

ور آبی مهمونت کنم تا ی اصل و اعالی اونمن که از پس تو برنمیام؛ بیا هم از نزدیک محل کارت رو ببین و هم یه قهوه -

 .بیشتر با هم آشنا بشیم

  .شتر خوشم بیادنواز جواهرات قرار بگیرم، بیگفت، شاید اگه تو فضای چشمبد هم نمی

شد که اومد؛ ولی باورم نمیهنوز دو قدم داخل نشدیم که چشم تو چشم اون عوضی، ثنا شدم. گفتم که به نظرم آشنا می

جا کار کنه. ببین عشق مالک به کجا کشوندتش! با عصبانیت به سمتش رفتم و یه هُل کوچیک بهش این دخترِ هم این

  .هاش، لق نخوره و روی زمین نیفتهرو کرد که روی ده سانتیاش دادم و اونم ترسیده، تموم سعی

ها افتادی به جون ترنج من؛ تر از خودت عینهو این چاله میدونیلقو، تو غلط کردی که با دو تا لندهوربچه ریقوی لق -

درمیاری و با افتخار  جا و ادای خانومای همه چی تموم و تاپ رومظلوم گیر آوردی؟! بعد با خیال راحت پا میشی میای این

  !رژه میری؟! هه، غلط زیادی

هاش رو دعوت به آرامش بکنه یا من رو دریابه و دونست مشتریجو گالری به هم خورده بود و مالکِ مبهوت هم، نمی

ساکتم کنه. باألخره تصمیمش رو گرفت و به سمتم اومد و دستم رو توی دستش گرفت و رو به انتهای گالری حرکت کرد. 

ر کسری از ثانیه، با زور زیاد دستم رو بیرون کشیدم و مشتش کردم و با قدرت روی بازوش کوبوندم و مسیر رفته رو، د

العملی نشون بده. موقع خروج، دوباره دونست چه عکسکرد و نمیدوباره برگشتم. ثنا هم هاج و واج من رو نگاه می

  :برزخی نگاهش کردم و گفتم

ی ما رو جنابعالی از ثبت احوال گرفتی که با پررویی از تعداد و نفرات ما حرف زدی. د خونوادهجلخبر نداشتم که سه -

 !ذارم؛ حواست رو خوب جمع کننزدیکش بشی، آبرو برات نمی

م و نود مشکی رفتبا سرعت بیرون زدم. مالک هم تا بخواد به خودش بیاد، به اون طرف خیابون رسیده بودم و به سمت ال

ب آهنگ ناگهانی، درش رو باز کردم و خودم رو روی صندلی عقب پرت کردم. اون دو نفر جلو هم که شوکه شده با یه ضر
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  :اختیار به سمت من برگشتند و من هم خیلی عادی گفتمبودند، بی

واسه چی دوبرابر سوخت مصرف کنیم تا همزمان به مقصد من برسیم؟ خب برید دیگه، منتها سمت مقامی؛ امشب  -

  .خوابمجا میاون

  .ها به خاطر ترس از بابا بدون هیچ کالمی راه افتادند و در مسیری که گفتم، قرار گرفتندبستهزبون

طوری دیگه یه خانوم سر در بیارند، اینی مهریبا خودم فکر کردم به جای اینکه با دو سه روز تعقیب و گریز از خونه

هاش رو ها و دست گرفتنی هیزبازیرو هم پیچوندم. واقعا حوصلهساعت دنبال تاکسی خالی نگشتم و اون مالک 

ذاره و تر سرش رو مینداشتم؛ با اون حرمسرا و اون کارمندگرفتنش! پس بهترین کار همراهی با ایناست و بابا هم راحت

 .خوابهمی

*** 

 .ها از ابتدای داستان تا به انتها، همه تخیلی استاسامی خیابان

*** 

توجه بودم یرسید، بهایی که از مالک میخوردم. به پیامیون نشسته بودم و شیر کاکائو با بیسکویت مادر میجلوی تلویز

  .خیال من بشهطوری ترنج رو از دَمِ دستش دور نگه دارم تا اون هم بیکردم که چهو فکر می

ای رو توی ساختمون ندیده ونا کس دیگهبا شنیدن زنگ آپارتمان، شکی نداشتم که یا داوره و یا پوالد؛ چون غیر از ا

هام پوشیده بود. در رو که باز کردم، یه پسر دوازده سیزده ساله رو که همون بودم. نگاهی به خودم انداختم؛ لباس راحتی

زدن داداش کوچیکِ داوره، پشت در دیدم. لبخندی زدم. اونم با دیدنم کمی هول شد و با صدای خروسی، شروع به حرف

  :کرد

  .سالم. داداشم گفت ماکارونی داریم، شما هم بیاید با هم بخوریم -

  .با شنیدن اسم ماکارونی تموم غدد بزاقی دهنم شروع به ترشح کرد؛ خیلی وقته که نخورده بودم

 سالم. اسمت رو نمیگی؟  -

  :بازم با شتابی که مختص سنشه، گفت

 اسمم داراست. میاید؟  -

  .گه باال هستمی دیخب، باشه. ده دقیقه -

ای و رو به باال و یه ها دوتا یکی باال رفت. بامزه بود. دماغش کمی باد داشت و موهاش هم کپهزده از پلهخندید و هیجان

های درشت و شوخش، شبیه داداشش و یه صدای خشدارِ هاش در حال رویش بود. چشمخط تیره هم پشت لب

یکی دو نفر، دور و برشون هست و از تنهایی با داداشش دراومده، مخصوص نوجونی هم داشت. فکر کنم از اینکه 

  .زده استذوق
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و یه  شدم. به سمت اتاق رفتماومد که کمی ضدحال میبرای اینکه باال برم، احتیاج به تعویض لباس داشتم. بدم هم نمی

وهام رو ا کیپ صورتم رو گرفته و می جین با یه شالی که کیپ تتر پوشیدم و بعد یه مانتو و شلوار تیرهتیشرت مناسب

هم پوشونده. برای اینکه دست خالی نرم، هر چند تا شیرکاکائویی رو که برای خودم خریدم، از یخچال برداشتم و از 

  .آپارتمان خارج شدم

ست دوننگاهش پر از سوال بود. نمی .زنگشون رو که زدم، داور خوشتیپ با یه ست راحتی مردونه، مقابلم قرار گرفت

ی مقابلش، کیه؛ ولی وقتی چشمش به دستمم افتاد، یه هو زیر خنده زد. با این دختر با حجب و سر به زیر و پوشیده

  :بریده از خنده گفتصدای بریده

  ها، اینا چیه با خودت آوردی؟مگه اومدی بازدید از مهدکودک گل -

  :کرد و با آرامش گفت اش رو جمعکردم. شک کرد، خندهمنم خیلی آروم، فقط نگاهش می

  !ببخشید، ترنجی؟ -

  :ها و شال سرم زد و دوباره مستاصل گفتسکوتم رو که دید، باز یه چرخی به رخت و لباس

 بهار خونه نبود؟ بفرما داخل، چرا دم در؟ -

یستاده بودم و هر طور وسط هال، شیرکاکائو به دست اتر جلو اومد و سالم داد. همونپوالد هم که من رو دید، کمی غریبه

م جا روی فرش نشستطوری باید برخورد کنند. یه دفعه گُر گرفتم و هموندونند چهدوشون هم طوری بودند که انگار نمی

های ماتشون، از سرم ها رو جلوی پام گذاشتم و دست به شالم بردم و کمی گشادش کردم و نهایتا جلوی چشمو قوطی

موهام هم که مطابق معمول چمن در باد، به هر طرف جهیده بود. خیلی خونسرد  ای پرت کردم.درآوردم و به گوشه

هام رو هم درآوردم و انگار های جفتشون، جورابهای مانتوم رو هم باز کردم و شوت کردم روی شال و جلوی چشمدکمه

تم و دم نداره. یه آخیشی گفکشم، یه بازدم عمیق بیرون فرستادم. دیگه مرض و دیوونگی که شاخ و که با پاهام نفس می

  :هاشون دیدنی بود. اول از همه داور به خودش اومدبلند شدم و اون چند تا قوطی رو روی اُپن آشپزخونه گذاشتم. قیافه

 بهار تویی؟  -

  :مشده گفتبا آرنجم یه نیش تنه بهش زدم و از کنارش به سمت مبل راحتی رفتم و ضمن نشستن، با صدای خشن

  !یه؟خب پس ک -

ی خوشگلی تحویلش دادم و سرخوش نگاهشون کردم. تر، یه سالم گفت. خندهانگار جو بهتر شد و پوالد هم صمیمی

  :داشتنی روی سنگ اُپن گفتهای دوستداور با نگاهی به سمت اون خوشمزه

 حاال اینا دیگه چیه که با خودت آوردی؟  -
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نمیدم. خیلی بهتون افتخار دادم که برای دسر و آرامش قبل از خواب،  دلت هم بخواد، من شیرکاکائوهام رو به هر کسی -

  .براتون آوردمشون

  .اش رو داخل کرد و هورت پرفشاری کشیددارا هم بدون رودربایستی، یکیشون رو برداشت و سریع نی

  :گردنی بهش زد و گفتداور خیلی آروم یه پشت

 خوای بخوری؟داداش خفه نشی! مگه شام نمی -

  :اومد و با حس آرامش، بیشتر توی مبل فرو رفتم و خطاب به پوالد گفتمز محبتش خوشم میا

 مامان مهری رو دیدی؟  -

  :اونم ظریف و با کالس روی مبل نشست و گفت

ها من رو دعوا کردند که ممکنه همین خوشحالی قدر از دیدن من ذوق کرد که پرستارآره با داور رفتیم و طفلی اون -

جوری دادیم و بعد ایناش رو اذیت کنه. بهم گفتند اول باید یه آمادگی میکردهشدید، یه فشاری باشه که قلب تازه عمل

ه قدر برای دیدنش عجله داشتم که بکردم؛ ولی اونشدیم. البته حق داشتند و خود من باید به این نکته توجه میظاهر می

  .داشت که به خونه بیارمش؛ ولی باید سه چهار روز دیگه تحت کنترل باشهخیلی هم اصرار  .توجه بودمهمه چیز بی

  :سری تکون دادم و گفتم

تونه تا چند روز دیگه مرخص بشه، جای قدر که بعد از اون حال خراب، اآلن در شرایط ثابته و میخیلی خوبه، همین -

  .شکر داره

  .رسیدی، از دست داده بودمشم. اگه به دادش نمیدونم خیلی به مامان کمک کردی؛ واقعا قدردانمن می -

  .نه بابا، کاری نکردم. خوشحالم که از بحران جدی دراومده و به زودی به خونه میاد -

ذاشت و از یه شیشه، زیتون و از اون یکی ها رو روی اپن میچشمم به داور افتاد که خیلی مردونه، بشقاب و لیوان

ی ماکارونی. در همون حال هم م یه دوغ خانواده از یخچال بیرون آورد و رفت سر قابلمهخیارشور بیرون کشید و بعد ه

  :گفت

  .خوام غذا رو بکشمها بشینید که میجا روی این سه پایهپاشید بیاید این -

  .ها نشستممنم خوشحال از ماکارونی خونگی، سریع شتاب گرفتم و پریدم روی یکی از اون سه پایه

شده با هویج و رنگ تقریبا لههای بیرشته .هام به دریای نومیدی تبدیل شدنی که جلوم قرار گرفت، چشمدیس ماکارو
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  .بودم شون متنفرهایی که انگار درسته توی قابلمه انداخته باشند و منم که همیشه از مزهایدلمههای درشت و فلفلقارچ

  :داور خیلی حق به جانب گفتتاشون به خنده بیفتند. ام باعث شد که هرسهقیافه

 !اش حرف ندارهجوری نکن، مزهات رو هم اونبخور، بخور که بهتر از این گیرت نمیاد. قیافه -

ای بود، جدا کردم. اولین نوارهای باریک رو که دلمهاش، توی بشقابم کشیدم و هر چی هویج و فلفلمیلی از یه گوشهبا بی

م خاصی که داشت، خوشم اومد و با اشتهای بیشتری شروع به خوردن کردم. داور هم به سمت دهنم بردم، از داغی و طع

  :ی حسم شد، با خنده گفتکه متوجه

  .هام حرف ندارهدیدی گفتم! چاشنی -

  :منم با لبخند گفتم

  .آره، خیلی خوبه -

  .خداروشکر، بازم بکش -

هام بهش حالی کردم که چیه؟ سری تکون داد و شت. با چشمگپوالد بهم خیره بود و انگار توی صورتم، دنبال چیزی می

خورد. لیوان داشت و با اشتها غذاش رو میانداخت و از هر طرف یه چیزی برمیمشغول غذاش شد. دارا هم دست می

  .گفتم "بود عالی"دوغم رو که زمین گذاشتم، با پشت دست، لبم رو پاک کردم و یه 

  :تداور با محبت نگاهم کرد و گف

  .نوش جونت! کم خوردی -

ام، هام رو خواب گرفته بود و غذای داخل معدهبلند شدم و دوباره خودم رو روی همون مبل مخمل طوسی، انداختم. چشم

طور که به کرد و همونهای مهربون، حس خوبی رو بهم تزریق میکرد. آرامش محیط و اون آدمهام سنگینی میروی پلک

  .هام فرو افتاددادم، خواب عمیقی من رو دربرگرفت و چشمهاشون گوش میردم و به زمزمهککارهاشون نگاه می

*** 

هام بپره و کم کم مغزم هوشیار بشه. یه حس ترس، به زدنِ دو مرد جوون، باعث شد که پلکصدای زمزمه و آروم حرف

چرخوند که کجا هستم و فکر رو توی سرم میی ذهنم بود، من رو احاطه و مدام این همراه آرامشی که انگار پیش زمینه

آیا هنوز در بیمارستانم؟ ولی با کرختی که در دست و پام حس کردم و خودم رو مچاله دیدم، باورم شد که روی مبلی به 

ای شدم که روم کشیده شده و فکرم به چالش افتاد تا بتونم به هر چی که من رو در این ی ملحفهخواب رفتم. تازه متوجه

 .رایط قرار داده، دست پیدا کنمش
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وقتی پاهام رو پایین کشیدم و ملحفه رو هم  .بهتر دیدم که از اون حالت دربیام و چشم باز کنم و به اطرافم نگاهی بندازم

کناری زدم، از دیدن اون دو تا که نگاهشون روی من بود، متعجب شدم و تا حد زیادی شرمنده. بازم در یک فضا و 

در  ترین نقطه ضعفمشد که نتونم رفتار درستی داشته باشم. بزرگه قرار داشتم و خجالت باعث میشرایط ناخواست

هام رو ی چشمم سرازیر میشه و کنترلی روشون ندارم. دست بردم و اشکاختیار از گوشههای بحرانی، اشکه که بیحالت

کردند و هر دو در یک زمان، از جاشون نگاه می زده به منبه کناری کشیدم و ناخواسته لب ورچیدم. اون دو نفر حیرت

  .خیز برداشتند و به سمت من اومدند

  .دستی کرد و جلوی پای من، روی زانو نشستداور پیش

 بهار، بهار چی شده؟ خواب بد دیدی؟  -

ه. خواست بترکمی کردند، قلبم از شدت غمبهار میرسیدند و بهارتر شد. از اینکه اینا هر بار به من میام شدیدگریه

  :وار گفتمناله

جا کجاست؟ چرا روی این مبل خوابم برده؟ گید بهار؟ چند بار بگم که من بهار نیستم! اصال من کجام و اینقدر میچه -

 جا سر درآوردم؟ طوری از اینمن که بیمارستان پیش بابا بودم؛ چه

  :د. پوالد گفتتر باشنهر دو به هم نگاهی انداختند و سعی کردند مالیم

 ترنج جان، یادت نمیاد که برای شام اومدی و خیلی هم از ماکارونی داور خوشت اومد و بعد روی این مبل خوابیدی؟  -

  !من؟! چی میگی، من دو ساله که از ماکارونی متنفرم و لب هم بهش نزدم -

چهارزانو روی فرش نشستند و به من خیره  روی منهردو نگاهی به هم انداختند و سعی کردند کمی فاصله بگیرند. روبه

  .شدند. پوالد با آرامش بیشتری شروع به صحبت کرد

ترنج دوست داری از آخرین چیزهایی که یادت میاد به ما بگی؟ اینکه کجا بودی و کی رو دیدی و چه چیزهایی برات  -

  .پیش اومد

  :با تعجب نگاهی بهش انداختم و کمی هم ترسیده گفتم

ه ام برم. بابا اگجا هستم؛ ولی باید خیلی زود به خونهدونم چرا اینها رو به شما بگم؟ من واقعا نمیباید این چیزچرا  -

ی چند تا غریبه خوردم و خوابیدم، با زور من رو پیش خودش جا توی خونهقدر سرخود شدم و اینببینه و بفهمه که این

  .برهمی
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ام وحشت کردم. ملحفه رو بیشتر دور خودم پیچوندم و ناخودآگاه دستم ن ریخت و قیافهاومدم از جام بلند بشم که با دید

های خونه و بدون هیچ شال و حجابی نشستم، قدر راحت کنار این دو جوون با لباسبه سمت موهام رفت. از اینکه این

د توننکه برای من چه کاری میدونستند زده شدم. هردوشون گیج بودند و نمیمتحیر و سرگردان و تا حدی هم وحشت

اراده، یه جیغ خفیف کشیدم و همین تر بشه که بیهام جاری شد. پوالد خیز برداشت تا نزدیکانجام بدند. دوباره اشک

  :نشینی کرد. داور بدون اینکه حرکتی داشته باشه، آروم گفتاون رو مجبور به عقب

ولی امشب با پای خودت اومدی و برامون شیرکاکائو هم آوردی. دوست ترنج نترس، ما دوستاتیم. شاید تو یادت نیاد؛  -

 تر بشی؟داری یکیش رو بیارم بخوری تا کمی آروم

 :فینم رو باال کشیدم و با تکون سر گفتم

  .باشه -

اونم بلند شد و به سمت یخچال رفت. پوالد به محض رفتن داور، یه خیز پر شتاب برداشت و مثل یه جنگنده، با یه 

شونت شدیدی در چشم و صورتش، به سمت من حمله کرد و در یک لحظه، حس دفاع در من غالب شد و دستم رو با خ

تر بلند و به پهلوش کوبوندم و اون رو روی زمین پرت کردم. یه آخ شدیدی گفت و داور هم که قوطی قدرت هر چه تموم

 .اش، زانو زدشدهوی هیکل ظریف پهناومد، با وحشت به طرف پوالد دوید و جلبه دست به سمت ما می

 ـ پوالد، پوالد چت شد؟ خوبی؟ 

هاشون دیدنی بود. اول یه آخ و اوخی کرد و به سختی بلند شد و کنار داور نشست. به هر دو نفرشون خیره شدم؛ قیافه

  :صدای داور بلند شد

 ترنج؟! این چه کاری بود؟  -

خواست نظر اون رو بپرسه. حرکت چشم پوالد، تاییدی بود برای اینکه گار میهیچی نگفتم. یه نگاهی به پوالد انداخت. ان

  .به حرف بیاد

  !بهار؟ -

  :هاش و با قلدری گفتمهام رو توی هم کشیدم و زل زدم توی چشماخم

  .کردی تا برگردم پایینجام؟ بیدارم میکنی؟ چرا هنوز اینترنج میقدر ترنجواسه چی این -

کنند خوددار باشند. از زمین بلند شدند و روی مبل دونفره کنار هم ردند؛ ولی معلوم بود که سعی میهردوشون جا خو
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نشستند و به هم خیره شدند. چشمم به قوطی شیرکاکائوی روی زمین افتاد. خم شدم و برش داشتم و با خونسردی 

  .مشغول فروکردن نی و سرکشیدنش شدم

  .خوان بگند، هستندتوی شک و دودلی برای گفتن چیزی که میکردند که انگار یه طوری نگاهم می

  .تر به خوابم برسمبگید دیگه! یه ساعته به چی زل زدید؟ اصل مطلب رو بگید تا برم و زود -

  :پته، مقر اومدپوالد به داور عالمت کوچیکی داد و اون هم با تته

  ..فته بودیمخانوم رراستش امروز که به همراه پوالد به دیدن مهری -

  :آروم گفتم

 چی شده؟  -

ام زل زده بود و یقینا با خودش فکر کرد. داور هم به موهای طالیی مجعد و به هم ریختهپوالد، خیلی عمیق نگاهم می

  .ام کمهکرد که یه تختهمی

 پس چرا ساکتی؟ -

  :حواسش جمع شد و مطلب رو از سر گرفت

د که فرم جدید رضایت خویشاوند رو پر کنه. حدس بزن که چه چیز جالب توجهی پوالد برای کارهای اداری، مجبور ش -

 رو تو فرم قبلی دیده؟ 

  .بهش خیره بودم تا حرف آخر رو بزنه؛ اون هم معطلم نکرد

پای برگه، امضای ترنج نوریانی بود و یه اثر انگشت. امروزم که ترنج رو ترسیده و لرزون توی ساختمون دیدیم که مثل  -

کردی و ادعات این بود که ترنجی و بعد کرد. اآلنم که تا پنج دقیقه پیش، گریه میها، به در و دیوار نگاه میج و مبهوتگی

 .ی پوالد، کانال عوض کردی. فکر کنم که وقتشه یه توضیحی به ما بدیهم با حمله

شون، حرف اصلی و حقیقت رو بخونه. من هم الخواست از البهکاوید. انگار میپوالد به جلو خم شد و با نگاهش من رو می

  :مثل خودش خم شدم و در کمال پررویی گفتم

 کنید؟ جا نشستید و من رو بازجویی میبرای چی باید به شما دو تا توضیحی بدم؟ رو چه اصلی این -

 :این بار پوالد خیلی مالیم و مهربون، زبون باز کرد

های ی روانپزشکی گرفتم و در خیلی از مناطق با کِیسصص خودم رو در رشتهخانوم بهار، یا بهتر بگم ترنج؛ من تخ -
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 ای که امروز صبح و ده دقیقه پیشتونم بگم که ترنج و شما یک نفر هستید و اون دختر ترسیدهزیادی، مواجه بودم. می

کمک کنی و بذاری اون به  تونه بفهمه که مشکلش چیه. تو بایدبره و نمیدیدیمش، مسلما داره از این عارضه رنج می

دگیش تونه از زنخود اصلیش برگرده و زندگی واقعیش رو از سر بگیره. اگه همکاری نکنی، ترنج همیشه سردرگمه و نمی

  .جا که در کنار شخصیت ترنج قرار بگیری و خیلی آروم با اون زندگی کنیرسی به اونلذت ببره. تو هم می

  :تر روی مبل ول کردم و با خونسردی گفتمرو راحت ی فروخورده زدم و خودمیه قهقهه

ترین حرفیه که تا حاال شنیدم. ترنج خودش من رو خواست، اون خودش به من وجود و ماهیت داد. اصال ترنج مسخره -

 ایهی مظلوم و زبون بستهداد. ترنج یه بچهاصلی منم. اون همیشه خواهر بزرگترش، یعنی بهار رو به خودش ترجیح می

همیشه آغوش من بوده که اون رو  .طور بوده و اآلنم هستتونه حق خودش رو از کسی بگیره. از بچگی همینکه نمی

تونم ازش حمایت کنم، منم که ترین آدم زندگیش هم من هستم. منم که میکرده. پناهش من بودم و شجاعآروم می

اگه همون موقع  .وجود بیامخودش خواست که من به وقتی توی سه سالگیش اون قضایا پیش اومد، .بهش آرامش میدم

ذاشتم تا اون هاش نمیهام رو روی چشمهای خودم، توی آغوشم نگرفته بودمش و اگه دستی بچگیرغم همهو علی

هار ی سنگین برای بشد. موقعی که اون سانحههای دردناک رو نبینه، وابستگی و عشقش به من چند برابر نمیصحنه

کنید من و ترنج یکی هستیم؟ سخت در تاد، خودش خواست که من بیام و دردش رو تسکین بدم. فکر میاتفاق اف

  .هاش هستمی زخمشناسم و مرهم همهاشتباهید؛ من چهار سال از ترنج بزرگترم و تموم درد و آالمش رو می

ی مقابلش رو از جا بکنه و اون خود ن پوستهخواست ایی داور پُر از حرف و چرا. انگار دلش میپوالد آروم بود؛ ولی چهره

  .اصلی شخصیت مقابلش رو ببینه؛ اما همچنان محبت و مهربونی نگاهش، حاکی از هم دلی و همراهی بود

خیز برداشتم و به سمت مانتو و شالم رفتم. کلید رو از جیبش بیرون کشیدم و بدون پوشیدنشون به سمت در آپارتمان پا 

ه با این بینه کبلند شدند و دنبالم اومدند. معلومه که دارا داره خواب هفت اقلیم و پادشاهیشون رو میتند کردم. جفتشون 

  .تر شداش پیدا نشده. پوالد یه قدم نزدیکهمه صدای ما، سر و کله

ی. کنم مواظب کارهات باش. گاهی ممکنه خشونتت، دست خودت نباشه؛ مثل همین اآلن که من رو هل دادخواهش می -

 قدر دوسش داری، پسای؟ تو که ایناگه نسبت به کسی شدیدترش رو نشون بدی، ترنج توی دردسر میفته، متوجه

  .مواظب کارهات باش

یه نگاه خشمگینی بهش انداختم و در آپارتمان رو کوبوندم و به پایین رفتم. تو افکارم غرق بودم و به هیچ عنوان حاضر 
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برش  کسکوتاه بیام. این منم و زندگی جدیدی که در مقابلم قرار داره، از آنِ منه و به هیچنبودم که از شخصیت و هویتم 

 !گردونمنمی

*** 

داد که خودکاری که کنارش بود، نشون می .ی مقابلم خیره شدم؛ دست خطی مابین من و بهارروی مبل نشستم و به نامه

  .عمیقی فرو رفتم پس از نوشتن این نامه، بر روی مبل کنار میز به خواب

سعی کردم خونسرد باشم و با دقت نامه رو بخونم؛ بلکه درک کنم که چرا این چند روز و بعد از بیدارشدن، خودم رو در 

  .بینم و نه در اون ساختمون بیست واحدیاین خونه می

 :مضمون نامه این بود

  .هانش بودیترنج عزیزم، من بهار هستم؛ همون آدم شجاع و جسوری که همیشه خوا»

  .کنم که باعث آسیبت بشموقت کاری نمیتو، کنار من در امنیتی و هیچ

ها رها کنی و به تنهایی با مسائل روزگارت، روبرو بشی؛ اما اون شاید دوستانی بخواهند که راضیت کنند تا من رو

یی از من کارساز نیست و بهتره که من، توان زندگی نداری؛ پس هیچ عملی برای رها دونند که تو عاشق منی و بینمی

  .مثل من به حرفشون اهمیتی ندهی

 «طور مخفی بمون. عاشقانه دوستت دارم: بهارگردونم. تو خاموش باش و همینکنار تو هستم و آرامش رو بهت برمی

  .نامه رو تا کردم و برای رفتن آماده شدم

  .شنیدمهام رو به خوبی میها، صدای دو نفرِ آشنای این روزپلهدر آخرین پیچ راه

 داور: مطمئنی که میاد؟ 

پوالد: صبر داشته باش. مثل دیروز اگه از خواب بیدار بشه و بترسه، ممکنه با وحشت خودش رو از ساختمون خارج کنه. 

  .کنهشناسه، بهت اعتماد میباید صبر کنیم تا کمکش کنیم. تو رو چون بیشتر می

 داری؟ قدر به تشخیصت اطمینان چه -

اگه کمکش نکنیم، ممکنه در شرایطی قرار  .پریشی زیادهبا یکی دو بار دیدن، نمیشه نظر قاطعی داد؛ ولی احتمال هویت -

  .بگیره که هم برای دیگران ایجاد خطر بکنه و هم برای خودش

. من هردوشون رو جاهای کردمزنی اعتماد نمیاگه دیشب اون دو حالتش رو همزمان ندیده بودم، زیاد به حرفی که می -

های متفاوت، به طور تکی دیدم، باورم شده بود که دو نفر مختلفند؛ ولی دیشب، یه چیز دیگه بود. هنوز مختلف و زمان
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  .تصاویر روی روانمه

 های زیادیدرست میشه. با کمی روانکاوی و هیپنوتیزم درمانی، مشکالتش حل میشه. من چند ساله که با مریض -

  .و درمانِشون رو هم دیدم، جواب میده اممواجه

  .طوری درگیر شدیبرای دیدن مهری جون اومدی و حاال این -

  .بودنم، باألخره مدیونش هم هستم؛ اون بود که برای نجات مامان اومدطوری نیست. گذشته از پزشک -

 اآلن کدومشون کمک کردند، بهار یا ترنج؟  -

ر کمک کرده. شاید شخصیت ترنج طوری نباشه که جسارت و ریسک کنه؛ ولی به خب سوال ریزیه. شاید واقعا بها -

  .ی شخصیتههای پنهان شخصیت یک بیمار با اختالالت تجزیهها الیههرحال این

ام که توی یک کردم مثل موش ضعیفیداد. احساس میهاشون بدجوری آزارم میبه گوش ایستاده بودم و حرف

های علمی اونا قرار گرفتم. خیلی جدی و آروم به سمتشون رفتم. جفتشون با دیدن من سیخ یافته بینِآزمایشگاه و زیر ذره

  .شدند

  .سالم -

 داور: سالم ترنج، خوبی؟ 

  .پوالد: سالم خانوم

  .معلوم بود که پوالد هنوز به اینکه کی هستم، شک داره. به سمت داور نگاهی انداختم

  .ی خودم میرمم. بعد هم به خونهآقا داور، من امروز کالس دار -

  :دست توی کیفم بردم و نامه رو بیرون آوردم و به سمتش گرفتم. ادامه دادم

دونم واقعا چه اتفاقی برام افتاده؛ ولی به کمک کسی هاتون رو شنیدم. نمیی حرفاین نامه، روی میز بود. من همه -

 .وقت باعث نابودیش نمیشهمواجه شدید، بهش بگید که ترنج هیچاحتیاج ندارم. تحت هر شرایطی اگه دوباره با بهار 

  .اگه اون دوست داره بمونه، من کنار میرم

  :ی حق به جانبی گفتتر اومد و با قیافهپوالد یه قدم جلو

ت، نیس کنه. این بهار، خواهر واقعی توکنی. اون بخشی از وجود توئه که داره خودش رو بهار معرفی میداری اشتباه می -

ی تو هست و در واقع باعث از بین رفتنِ شخصیت حقیقی تو میشه. باید کمک کنی که به خود بلکه بخش بیمارگونه
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  .اصلیت برگردی و بهت قول میدم که همون قسمت تاثیر گرفته از خواهرت، در وجود تو و کنار تو حضور داشته باشه

  .هدونستم که کار درست چیکردم و نمیخیره نگاهش می

  .فعال باید برم؛ کالسم دیر میشه، با اجازه -

  .داور با من همپا شد و به سمت در ساختمان رفتیم

 ریم، وایمیستی؟ دارم و با ماشین من میمیگم ترنج، اگه چند دقیقه صبر کنی، منم وسایلم رو برمی -

دیمیش ی قباالی مقابلم افتاد، رانندهماشین مدلحاال در باز شده بود و کوچه پیدا بود. تا اومدم جوابش رو بدم، چشمم به 

شناختم. تپش قلب گرفتم و حس سرما کردم. در عقب باز شد و مردی پا به بیرون گذاشت. رو هم از چند سال پیش می

 .کرد و یکی هم به داوری برزخیش، گواه عصبانیت بیش از حدش بود. یه نگاه به من میقیافه

بیرون اومد و کنار ما قرار گرفت. بابا با دیدن دو مرد در کنار من، صورتش به سرخی زد و هر  همون موقع پوالد هم از در

فقط  نهایت ناتوانیالعمل بدی نشون بده. در ثانیه ممکن بود که به خاطر افکار نادرستی که به ذهنش خطور کرده، عکس

  .که داور و پوالد به عمق موضوع پی ببرندام بیرون اومد؛ ولی همون کافی بود از حنجره "بابا"ی یه زمزمه

 هاش رودادن کرد. فقط یه چیزهایی از حرفشروع به توضیح داور، تَر و فرز به سمت پدر رفت و با سرعت باورنکردنی

  .خانومه و من باعث نجاتش شدم و چه و چه و چهی مهریجا خونهکرد. اینکه اینشنیدم و مغزم ثبت میمی

دونستم که بتونم به درستی انتقالشون بدم. هر چند ها رو از من بشنوه، بعید میبود بابا دوباره اون حرف یعنی اگه قرار

کرد. بهم اشاره زد که نزدیک بشم. صداش خشم سرخی بابا کمتر شد؛ اما عصبانیت، توی عمق نگاه ترسناکش بیداد می

  :داشت وقتی خطاب به من گفت

  ...های توی بیمارستانت، اینم خودمختاریت برای هر شب یه جا خوابیدنتاون جنجالهر کی هر کی شدی؟! این از  -

اراده دستش باال رفت تا به هدف کوبوندن روی صورت من، فرود یه لحظه انگار نتونست خشمش رو کنترل کنه که بی

اور تاد و دستم به سمت دست داراده به پشت داور چرخیدم و صورتم رو روی بلوزش چسبوندم. کیفم از دستم افبیاد. بی

م؛ هاشون رو درک کنهاشون رو ببینم و حستونستم قیافههام گذاشتم. نمیرفت و بلندش کردم و کف اون رو روی چشم

  .داد که خیلی شوکه استولی حال و روز داور نشون می

طفل کوچیکی شروع به گریه هام نگه داشته بودم، مثل طور که دستش رو به آغوش داشتم و کفش رو روی چشمهمون

  :های سه چهارساله بود، گفتماومد و شبیه دختر بچهام میکردم و با صدایی که از ته حنجره
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  .بابایی، ببخشید. بابایی دعوام نکن -

ی من به گوش گونههای کودکانه و نجواهای بچهسکوت عجیبی تموم کوچه رو فرا گرفت. هیچ صدایی به جز گریه

آمیزش ام رو گرفت. صدای محبتدستی به سمتم اومد و آروم شونه .ضور کسی رو در کنارم احساس کردمرسید. حنمی

  :ی خودش کردکرد، من رو متوجهای که جلب اعتماد میبه گونه

  .پوالد: دخترجون آروم باش، گریه نکن، باشه عزیزم، آروم باش

  .کردمرها نمی ته بودم وتر شد؛ ولی همچنان دست داور رو محکم گرفهقم آرومهق

 کنه؟ عزیزم، سرت رو باال بیار تا ببینم دختر قشنگ ما چرا گریه می -

های مقابلم، با چشمانی پر از اشک نگاه کردم و پشت سر هم لب آروم آروم سرم رو از پشت داور بلند کردم و به آدم

بهت، باال پریده و در حال ترکیدن بود. داور به نظر  های صورتش ازچیدم. بابا دیگه عصبانی نبود؛ تموم ماهیچهورمی

تر، پوالد بود. تر و خونسردشد تعجب رو دید. از همه آرومرسید و حس حمایت داشت؛ ولی توی صورت اونم میآروم می

  :نهایت مالیمت و مهربونی گفتبه سمتم خم شد و در 

 میشه اسمت رو به من بگی؟  -

  .باز کف دست داور رو به سمت چشمم بردم کمی خودم رو عقب کشیدم و

 های خوب بهم بگوها با ترنج دیدی، درسته؟ حاال مثل بچهنه، نترس. ببین؛ هم داور دوستته و هم من. حتما من رو بار -

 اسمت چیه؟ 

 :آرومی گفتم شدم، بهخوردم و این پا و اون پا میدست داور رو آروم پایین آوردم و در حالی که کمی توی جام تکون می

  !موری -

 .خواست صداش رو توی حنجره خفه کنه. دوباره خودم رو به داور چسبوندمبابا غلیظ و کشیده بود؛ طوری که می« چی؟!»

به ما  اشکرد که کسی توجهی خلوت نگاه میپوالد به سمت بابا برگشت و ضمن اینکه به دور و برمون توی اون کوچه

 :نباشه، گفت

 شناسید؟ نی، موری رو میآقای نوریا -

 :بابا ناباور به سمت پوالد برگشت و گفت

جا ام میاد و شما کی هستید و اینبهتره بریم یه جای دیگه صحبت کنیم. من باید بفهمم که چه بالیی داره سر بچه-
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 .کجاست

ور ور و اوناور رو اینخانوم نشسته بودیم و من همچنان بازیگوشانه، دست دی مهریی بعد توی هال خونهده دقیقه

داشتم و سریع بازش خوری، با خجالت و ترس برمیکردم. گاهی یه شکالت از توی شکالتبردم؛ ولی رهاش نمیمی

  .کردند که کاری به کار من ندارندذاشتم. ظاهرا توجه همه به من بود؛ ولی جوری وانمود میکردم و توی دهنم میمی

گفت و از من که خودم رو موری زد. از بهار میفت و حس خفگی بابا، سر به قیامت میگپوالد به سادگی از ترنج می

بخشِ ترنجم. بابا توضیح داد که موری چه عروسک عزیزی بوده و کننده و اطمینانمعرفی کردم و یقینا شخصیت آروم

کردم و احساس خستگی می کم کم .تونسته خیلی راحت ترنج رو آروم کنه و توی حوادث تلخ، باعث آرامشش بشهمی

دوست داشتم لم بدم و بخوابم. دست داور توی دستم شل شد و ضمن گذاشتن پیشونیم روی بازوش، چشمام افتاد و 

شنیدم. پوالد به بابا هاشون رو به وضوح میگرفت؛ اما توی خواب و بیداری، حرفآروم، خواب بود که من رو فرا میآروم

ای رو تداعی کرده و ترنج هم دقیقا با این حس که در اش به هدف کوبوندن، خاطرهدشدهگفت که احتماال دست بلنمی

ی همون زمان، گریز زده و اینکه در حال حاضر دو شدهشده، به شخصیت تجزیهاون لحظه توسط چه چیزی آروم می

از ترنج بیرون بریزه و ظاهر ای هم در حاالت و شرایط متفاوت، های دیگهشخصیت دیده شده و احتمال داره که شخصیت

ته تونه داشپرسید و اینکه این اختالل چه خطراتی میهای درمان رو میشنیدم که راهبشه. صدای مستاصل بابا رو می

کردم که گاهی یکی شد؛ ولی این ترس رو با تموم وجودم توی صداش حس میتر میتر و دروهای پوالد دورباشه. زمزمه

رسید و کننده به خودکشی باشه. دیگه صدایی به گوشم نمیتونه خطرآفرین و یا هدایتقدر میهها چازهمین شخصیت

 .من به خواب عمیقی فرو رفتم

 ـ ترنج، ترنج؟

پیچید و اصرار داشت که من رو به عالم هوشیاری بکشونه. کم کم ی خاموش ذهنم میصدای آروم بابا، توی صفحه

  .شدصداهاشون برام واضح می

تونیم راضیش کنیم که برای درمان همراهی ر: آقای نوریانی، اجازه بدید همین جا بمونه. ظاهرا به ما اعتماد داره و میداو

  .کنه

طور انتظار دارید اجازه بدم دخترم بابا: پسرم، شما خیلی محترمید و ایشون هم که یک پزشک و محرم اسرار؛ ولی چه

تنها بمونه؟ به منِ پدر حق بدید. فکر کردید تحملش برای من خیلی آسونه که توی یه ساختمون با چند تا جوون مجرد 
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دخترِ من، از بازوی یه پسر غریبه و نامحرم آویزون بشه و هرچند بیمارگونه، ولی دست و بالش رو ول نکنه تا از حال بره. 

 تونی همچین چیزی رو تاب بیاری؟ شما خودت رو جای من بذار، می

ی اول، است. باألخره پدرش هستید و یقینا به این مسائل حساس؛ اما دختر شما در حال حاضر و در وهلهپوالد: حق با شم

تونه اون رو تهدید بکنه. مادر من فردا مرخص تونید تصور کنید که چه خطراتی میپریشه. اصال نمییک بیمار هویت

 ام بمونم و دختر شما با مادرمپیش دوست و همسایه میشه و بهتون قول میدم تا ایشون مهمون ما هستند، من همون باال

منتها شما هم  .مونه و به یه محیط غریب و ناآشنا هم نمیره که عواقب بدتری داشته باشهطوری تنها هم نمیباشند. این

ویق شوجود بیاره و حتی تها، مشکل حادی براش بهباید در روند درمانش کمک کنید. هر آن ممکنه یکی از این شخصیت

های مجزا به خودکشی کنه. گاهی بدون اینکه خود شخص اصلی و در واقع شخصیت حقیقی، آگاه باشه؛ شخصیت

زنند. اصال همین اآلنش معلوم نیست که بعد از بیدارشدنش، ای که گرایش به خشونت دارند، به دیگران آسیب میشده

  ...هاش مواجه بشیمبا کدوم یکی از شخصیت

  :پریدبابا وسط حرفش 

نم جا ولش کتونم اینطوری میگونه داشته باشه، چهخب منم دردم همینه. اگه اآلن بیدار بشه و باز ادا و اطوارهای بچه -

و با خیال راحت برم دنبال کار و گرفتاری و مسئولیت هام. یا نه، حتی اگه ترنج خودم بیدار بشه، چه تضمینی هست که 

دونم این موری، چند ساعت دیگه ظاهر نشه و اون رو تشویق به یه کار ناباب نکنه؟ می قول فرمایش شما، بهار یا چهبه

دونگ حواسم بهش رها کنم و بهتر از همه اینه که پیش خودم ببرم و شش شرایط اجتماعی من طوری نیست که اون رو

  .ربطی نکنهباشه تا کار بی

 زده؟ از کیجوری بال بال چیزی رو میدانش ایناز کی بوده که حاجکردم هام هنوز بسته بود؛ ولی با خودم فکر میچشم

اش شده و چندین ساعت، وقتش رو صرف این تنها بوده که نگرانیش، مانع رتق و فتق امورات اداره کل حقوقی

هاش ولویتکم ای تنش بودیم؛ اما کمقول خودش پارهی زندگی قبلیش کرده؟ بابا واقعا ما رو دوست داشت؛ بهبازمونده

 .تغییر کرد، احساساتش درگیر شد

 :مامان سیما توی دفترش نوشته

ب ایسته و میگه از باب استحباوفاییه که از پام درمیاره. اینکه مرد زندگیت، جلوت میکنه، بیسرطان من رو آزرده نمی »

 االی سر نداره و منم که توی محلآور مادر پیرشه و پدری بگرفتمت. اینکه شیخ محله نشونده و از دختری گفته که نون
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رفت و تا اون روز، چشم هیچ زنی به چشمم سایه تر نمیهام باالمعروف به دینداری و تدین بودم و نگاهم از کفش

خوای سنت پیغمبر رو با یک عمل خداپسندانه و پرثواب به انجام برسونی، به ننداخته بود؛ روزی که شیخ گفت اگه می

ه و داررو و وجدان یک محله رو آروم کن. اینکه این دختر، مومنه و با سیلی صورتش رو سرخ نگه میی این دختر بخونه

تر بودی، به زندگیم آوردم تا چند هدف مقدس رو، با یه تیر به بسته، تو رو که دو سه سال ازم بزرگمنِ چشم و گوش

 «.شدس بیمارم، باال و پایین نمیسوزوند و نفهایی بود که جیگرم رو میسرانجام برسونم. اینا حرف

ست، منم داغدار دو تا عزیزم و این فردی که اآلن ایستاده و ابراز نگرانی برای مامان سیمای قشنگم، منم جیگرم سوخته

کنه، بیشتر از هر چیز نگران موقعیت شغلی و پستِ مهمش و زندگی جدیدی که برای خودش ترتیب اش میجگرگوشه

خوام از خودم بگذرم تا می .ها با اون زن عوضیش، راحت سر به بالین نذارهم کاری کنم که شبخواداده، هست. می

خوام تا مرز جنون برم؛ ولی درس عبرتی براش باشم. چیزی هم ندارم که از دست بدم؛ هات رو بگیرم. میانتقام ناله

  .ی آخرش اینه که بیام پیش شما و کنارتون آروم بگیرمخونه

دونست ی پر از سوال و منتظر بابا بود. حتما نمیهام رو باز کردم. اولین تصویر مقابلم، قیافهکشیدم و چشم نفس عمیقی

دانش چشم چرخوندم و به داور و پوالد هم نگاهی انداختم. اونا هم دست کمی از حاج .که باید انتظار چی رو داشته باشه

  .نداشتند

ام کنار رفته بود و مانتوم هم، کج و مقنعه .مبل بلند شدم و مقابلشون نشستمیه هووف غلیظی کشیدم و با یه جهش از 

  :ایستادم و کمی خودم رو مرتب کردم و رو به بابا گفتم .کوله و بدمدل روی پاهام بود

 دانش خودمون؛ این طرفا حاجی، راه گم کردی؟ سالم حاج -

  :دم و گفتمیه نگاه به اون دوتا که ابروهاشون پرانتزی شده بود کر

 شما نگهش داشتید؟ چند بار بگم به کار ما کاری نداشته باشید؟ حرف توی گوشتون نمیره؟  -

اگه عاشق اون چهره و نگاه جذابش  .شد ازش فهمیداش مبهم بود و هیچی رو نمیدوباره به سمت بابا چرخیدم. قیافه

شد که عشقِ داشتن چنین پدری، من رو خاموش و تر بود. همیشه این برازندگیش باعث مینبودم، کار برام راحت

رو  تونم دلخوشیِ داشتن این مردسالح بکنه؛ اما مگه مامان و آبجی هم عاشقش نبودند؟ مگه دلشون رو نشکوند؟ نمیبی

 .خوامبوی خوش عطر بهارنارنجشون، دنیا رو هم نمیها و بیبه تنهایی و فقط برای خودم بخوام. بدون اون

  :گفتمزده طغیان
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ذارم آب توی دلش تکون بخوره. شما بفرمایید به کارهای مهمتون برسید؛ من خودم حواسم به ترنج هست و نمی -

مونده رو ی از زندگی قبلیتکشیدن به این تفالهراستی احتماال امروز فرداست که دو مرتبه بابا بشی و دیگه وقت سرک

نم دستت نگیر. این آقایون هم میرن سراغ کار و زندگی خودشون. اگه ی چه کجا نایست و کاسهنخواهی داشت. پس این

ها مونده که قسر دربری. خوش اومدی پدرجان، نگران آبروت برای زندگی تک و تنهای یه دونه دخترت هستی، حاالحاال

  .بفرما

دونم که بیشترین چیزی که ی خون بود. میهای بابا دو تا کاسهدستم رو به سمت در بردم و اشاره به خروج کردم. چشم

 .تونه از زیرش سالم بیرون بیادهای محکمی که هیچ کس نمیدادن زورِ بازوشه؛ همون مشتخواد، نشوناآلن دلش می

  :یه قدم برداشت که به سمتم بیاد که صدای پوالد دراومد

صیت جدید بروز بده. خواهش تونه یه شخمی هامون که یادتون نرفته؟ هر حرکت غیرعادیآقای نوریانی! صحبت -

  .کنم کمی مالحظه کنیدمی

  !بفرما، اینم یه سخن از دکترِ خونوادگی عروس -

ام رو کندم و روی مبل پرت کردم. بابا با ای، دست انداختم و مقنعهکرد که بدون هیچ مالحظهقدر گرما اذیتم میاون

فم یکی محکم روی دستش کوبوندم؛ طوری که دستش به عصبانیت به سمتم اومد تا دستم رو بگیره که با دست مخال

  :سمت شکمش پرت شد و به خودش خورد. صدام خفه و عصبی بود

اش خواست، حوالههای یامفتی که دلت میموند تا هر چی زور و حرفبینی. من مامان نیستم که مینزدیک بشی، بد می -

جا برو و سرت به زندگی خودت باشه، وگرنه کاری ر دارم. از اینکردی. من بهارم و از زیر و بم زندگی و کارهات خبمی

  .ات رو هم ببینیکنم که داغ این یکی بچهمی

  :ای گرفته و داغون نزدیکم شد و به آرومی گفتبابا ترسیده و پر از استفهام بود. داور با چهره

  .بهار، بیا بریم باال یه شربت خنک بهت بدم تا کمی حالت جا بیاد -

  :بعد رو به بابا کرد و گفت

  .برم باال تا حالش عوض بشهتون تا شما با آقای دکتر بیشتر صحبت کنید، دخترتون رو میآقای نوریانی، با اجازه -

  :بهم نگاه کرد و با مهربونی گفت

 بریم؟  -
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تر از ها رو دو سه تا جلوو پله ساکت بود .منم بدون هیچ نگاهی به بابا، همراهش راه افتادم و از آپارتمان بیرون اومدم

 .رو چشم دوختمرفت. وارد واحدشون که شدیم، دوباره رفتم و روی همون راحتی تکیه زدم و به روبهمن، باال می

ن حواس، لیوانش رو باال و پاییشربت خنکش خیلی حالم رو بهتر کرد و متوجه شدم که خودش هم توی فکر عمیقیه و بی

  .شداش متوجه نمیم از مزهبره. شاید هیچی همی

 امروز کار و زندگی نداشتی که خودت رو مچل ما کردی؟  -

  .نگاهش متوجه من شد

رفتم آموزشگاه. زنگ زدم و از یکی خواستم که جام، کالس رو بچرخونه. چرا، هم کالس داشتم و بعدشم باید می -

  .گذاشت شد تنهاتاوضاع جوری به هم ریخته بود که با وجود پدرت، نمی

ای داشته باش و نه اهمیتی نه بهم توجه .رسی؛ وقتت رو تلف نکنچرا درگیر من و مشکالتم میشی؟ با من به جایی نمی -

  .بده. حواست به کار خودت باشه و زندگیت رو بکن

و  ع اعتمادچسبه و من رو منبای میشه که بین آدمای دور و برش به من میاین رو میگی ولی وقتی ترنج، دختربچه -

 خیالش بشم و برم سراغ درس و دانشگاه و کارم، هوم؟ جا بیدونه، مگه از سنگم که همونآرامشش می

موری غلط اضافی کرد که خودش رو وسط انداخت. اگه یه لحظه صبر داشت، خودم حی و حاضر بودم تا جلوی مشت  -

  .طوری حالش رو جا آوردمهدانش رو بگیرم. دیدی که همین چند دقیقه پیش چی حاجپیچیده

  :موقعم، اونم لبخندی زد و گفتی بیتونستم نخندم. از خندهکرد که نمیای نگام میزدهیه طور شگفت

  .دونهطوریه که تو از وجود ترنج و موری باخبری؛ ولی خود ترنج چیزی ازتون نمیچه -

وی دونه و به رها از ما میرفش رو بزنه. شایدم خیلی چیزوقت نخواست که بیاد جلو و حترنج همیشه ترسو بوده و هیچ -

  .خودش نمیاره

  .های دیگه، ناآگاههگفت شخصیت اصلی در خصوص اختاللش و شخصیتفکر نکنم حرفت درست باشه. پوالد می -

  .یه حالت حمله به خودم گرفتم

  !ی من بنا شده. نفر اول منمقدر برای من شخصیتِ اصلی اصلی نکن. اصل وجود اون دختربچه، رواین -

  :ای گفتیه اووف غلیظی کشید و به جلو خم شد و با یه حس بامزه

که اصل تویی، بله؟ اگه همین موری بیاد جات بشینه و نذاره تو پیدات بشه، اون موقع در درون ترنج، خفه نمیشی؟  -
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و  دادیی، این شجاعت و جسارتت رو نشون میآرزوت این نمیشه که الاقل خود ترنج بود و در کنار شخصیت اول و اصل

 کردی؟ عرض اندام می

  .ها خبر نداشت و بهتر هم بود که به همین شکل بمونهساکت شدم و به لیوان شربتم خیره موندم. این داور از خیلی چیز

این چالش رو در ترنج تون بگی؟ اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده و چه چیزی خوای کمی از وضعیت خونهمیگم بهار، می -

 وجود آورده؟ به

آوردم. مگه میشه یه آدم به سه حالت تونستم حس واقعیش رو بفهمم، از محبتش سر درنمیسرم رو باال آوردم. نمی

  !مختلفِ یک انسان، به یه شکل و اندازه محبت و مهربونی عطا کنه؟

ای هم ندیدم که بخوام چسب ما شدی؟ هیچ فاز عاشقانهداور! خودت رو درگیر ما نکن. من اصال سردرنمیارم که چرا  -

بابت ی طچرون و هوسبازی و نه مثل پوالد، داعیهبگم مثال عاشق منی و یا روی ترنج نظر خاصی داری. نه مثل مالک چشم

 ها؛ پس دردت چیه؟ و قسم پزشکی و این حرف

  :رو بیرون داد و با جدیت گفت ایِ پر از حرفم فرو رفت. نفسشبهم عمیق شد و تا ته چشمای قهوه

اثره؛ تو هیچ هات روی من بیوجود نداره. فیلم ها رو دور بریز. هیچ بهار و یا موریبازیحرفم اینه که این مسخره -

  !پریشی نداری، پس جلوی من غالف کنهویت

  .کل صورتم رو لبخند عمیقی پوشوند

العاده تونم یه زندگی فوقین ترنج و بقیه رو هم اگه به درک واصل کنم، میوجود نداره. ا پریشیحق با توئه؛ هیچ هویتی -

  .ها دارمترین کارم مونده و با حاجی نوریانی هم کارنظیری داشته باشم. حاال اصلیو بی

  .به مبل تکیه داد و دست به سینه به من عمیق شد

 هم هست؟  منظورت از اون ترنج و بقیه چی بود؟ مگه جز موری، کس دیگه -

رین تترین شاخص و بدفضولیش به تو نیومده. از همون روز اول که توی این ساختمون دیدمت، این فضولیت بزرگ -

  .عیبته. حاال بماند که چه زود پسرخاله هم میشی

  :ی با نمکی کرد و گفتخنده

کنم. وقت فراموش نمیبشی رو هیچزدی که داخل بال میاون روز که پشت در ساختمون با مأمورای اورژانس، بال -

  .اومدها میقدر مغزم درگیر خواب بود که همش به نظرم یه شوخی توی در و همسایهاون
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  .رسیدقدر اون اتفاقات به نظرم دور میمن هم خندیدم و چه

 ترنج؟ -

  .سکوت کردم

ای که برای خودت درست ین پردهخوای پشت اجوری ببینمت. تا کی میکنم؛ دوست ندارم اینترنج، خواهش می -

 کردی، نقش بریزی و با روح و روانت بازی کنی؟ 

پیچه، بعد تو بیمارستان صحرایی راه ست! دکترمون تشخیصش رو داده و اون پایین هم داره نسخه میخیلی بامزه -

  !خوای مُخ بنده رو اصالح بذر و نباتات کنی؛ جمع کن باباانداختی و مثال می

ی اون موقع که مثل بچه آویزونم شدی و دستم رو توی دستات گرفتی، گرچه منم باورم شد و هنوزم یقینم کامل دونمی -

که این  کردگیریت و اینکه از گرفتن دستم، برقی توی دستات بود و این حس رو به من القا مینیست؛ ولی حس کناره

گزیری دست یه مرد رو گرفته و مجبوره که توی این دست، مال یه دختربچه نیست؛ بلکه دست یه بانوییه که با نا

  .نمایش، دل به کاری بده که با روانش سازگار نیست

  .قدمم شدبلند شدم و به سمت در آپارتمان راه افتادم. کالفه دنبالم اومد و هم

و ها راره که این رفتارقدر ناراحتت کرده و برات اهمیت دباشه، حرفی نیست، هر جور که تو بخوای. حتما یه چیزی اون -

  .پیش گرفتی؛ اما بذار منم کنارت باشم و بهت کمک کنم

  .اش زدمام به سینهبا عصبانیت به سمتش برگشتم و با نوک انگشت اشاره

بهت گفتم فضولی موقوف! بهت گفتم بیخیال من شو، بهت گفتم به ما اهمیت نده. بیشتر کش بدی، دیگه رنگمون رو  -

  .بینینمی

 .های شوخ و متفکرش، در آپارتمان رو باز کردم و خارج شدمن رو گفتم و مقابل چشمای

جا بمونم. منم از خداخواسته یه ساک بستم و با یه تیپ عالی که مطمئنا بابا رو به وجد میاره، از بابا رضایت نداد که اون

های پزشکی پوالد حتماال به خاطر توصیهاتاق بیرون زدم تا مثال همراهیش کنم. خشم توی نگاهش هویدا بود؛ ولی ا

  :سکوت اختیار کرد. من هم به سمت دکتر جذابمون برگشتم و گفتم

  .دیدم؛ سالم من رو بهش برسونیدخانوم رو میدوست داشتم مهری -

 :شدم، داور کنار گوشم آروم گفتهردوشون سری تکون دادند و موقعی که از کنارشون رد می
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  .بینمتدانشگاه می -

ت گردونی و هدایپریش نیستم و اینکه فقط ترنجه که همه چیز رو بازیقدر مطمئنه که من هویتدونم از کجا ایننمی

  !کنه؟می

دادم که از کارهام سر دربیاره. یه چشم غره بهش رفتم و از در خارج شدم؛ باختم و اجازه میبه هرحال نباید قافیه رو می

شتم، دیدن شهاب و ماشینش، جلوی ماشین بابا بود. خیلی برازنده و آقامنش به ماشینش اما چیزی که انتظارش رو ندا

  :وار گفتتکیه داده و با دیدن ما صاف شد و به سمتمون اومد. داور که کنارم رسید، جدی و زمزمه

 این دیگه کیه؟  -

  :منم مثل خودش آروم گفتم

  !نهدوزیردست باباست؛ ولی خودش رو یه پا فامیل می -

  .ی اون چشم آبیِ جذاب شدبا تعجب نگاهی بهم انداخت و دوباره خیره

  :تر شد و یه نگاه کلی به همه انداخت و رو به بابا گفتشهاب نزدیک

  .دادی نگران شدمسالم حاجی، گوشیت رو جواب نمی -

  :اش چشم چرخوند و حرفش رو ادامه دادسمت ماشین بابا و راننده

  .جاییدالطلوع ایننگ زدم. بهم گفت که از صبح علیآخرش به سید ز -

  .دوباره نگاهش سمت داور چرخید و یه دور به قد و باال و بعد هم کل صورتش رو ارزیابی کرد

تون رو منتها قرارِ یه ساعتِ دیگه .جا کجاست؟ مجبور شدم تموم جلساتتون رو کنسل کنمچه خبر شده حاجی، این -

  !؛ حیثیتیهحتما باید بهش برسید

 .ام بلند بود که همه نگاهشون سمت من اومد«هه»قدراون

  :بابا غیظش رو فرو داد و گفت

  .جایی، ترنج رو ببر ساختمون حقوقی و توی دفترم نگهش دار تا من برگردمای نبود. حاال که ایندونم؛ چارهمی -

  :با عصبانیت گفتم

 ؟من بهارم؛ چرا حرف توی گوشتون فرو نمیره -

  :شهاب که انگار دیگه بعد از اون یکی دوبار، نخ دستش بود با حرص گفت
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  .بهار خانوم بفرمایید سوار شید تا حاجی به قرارش برسه -

بابا هم متوجه شد که اصال محلش  .چپی نگاهش کردم و با تکون دادن سری برای داور و پوالد، راه افتادمیه چپ

  .بره به قرارش برسهنذاشتم؛ اما اهمیتی نداشت، اون 

هنوز جاگیر نشده بودم که شهاب با خشم مشهودی ماشین رو روشن کرد و تا بیام کمربندم رو ببندم، یه گاز سنگینی داد 

  :و از پارک خارج شد. کم مونده بود که سرم به داشبورد بخوره. کالفه به سمتش چرخیدم و گفتم

ی! زنرسی عقرب میشی، نیش میمونی، به من که میکه مثل موش میهووی، چته؟! افسار پاره کردی. جلوی حاجیت  -

 کنی؟حرفی داری رک بگو، چرا با جونم بازی می

  :با خشم غلیظی گفت

رد، کبشین و حرف نزن که بدجور شکارم. اون دو نفر کی بودند؟ اون پسرِ که بهت چسبیده بود و دم گوشت وزوز می -

 چه صنمی باهات داره؟ 

  :ای، هندل خنده زدم و گفتمخرهبا حالت مس

باهامون داری. نه جونم از این خبرا  ای هستی و یه خویشاوندیترمز بگیر با هم بریم! نکنه باورت شده که یه کاره -

  .نیست، بکش کنار باد بیاد

ن ره با برنامه ایخوام باال بیارم؛ اما مطمئن بودم که داخشمش روی پدال گاز سرریز شد و یه لحظه احساس کردم که می

  !ترسید، ترنج بود نه بهارکنه؛ چون اونی که همیشه از سرعت میکار رو می

  .دوباره به خنده افتادم

  .کنم با این رانندگیت. خیلی وقته پیست نرفتیم و یه زورآزمایی نکردیماوه چه با حال! کیف می -

خواست من رو آزمایش کنه. درست حدس زدم، می متعجب به من نگاهی انداخت و کمی سرعتش رو پایین آورد. پس

  !چه احمقانه

 پس تموم حرفت اینه که تو بهاری، درسته؟ خب، نظرت چیه که راجع بهت با حاجی حرف بزنم؟  -

 !ترسونهمسخره، یه آزمایش دیگه. بچه می

  :یه نگاه خریدارانه بهش انداختم و با کمی مکث گفتم

هایی که کردی، های جدیدی دور و برم رو گرفتند و با اون نامردی؛ ولی جدیدا کیسگرچه یه زمونی روی بورس بودی -
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  .دورت رو خط قرمز کشیدم. با حاجی هم حرف بزنی، جواب من منفیه

  .بهم انداخت و دوباره مشغول رانندگیش شد« خودتی»یه نگاه 

اومد دامادش بشم. حاال بذار بفهمیم نظر خب، بهتره بذاریم نظر حاجی رو بدونیم. تا چندسال پیش که بدش نمی -

 .جدیدش در مورد من و تو چیه

کنم. فکر کردی یادم رفته که هنوز چهلم نه، واقعا اعتماد به نفست عالیه! فکر کردی حاجی هم بله بده، من قبولت می -

ا پای برا نیست. کسی که یه بار بمامان نشده بود، پشت بابا رو گرفتی که بره سراغ اون زیبای نابکار؟ نه آقاجون از این خ

  .ات بسپارخودش رفته، اگه با التماس هم برگرده، دیگه توی حریم ما راهی نداره، این رو به اون مغز خاک گرفته

ی زیبا، توی اداره کل مواجه شد. سالش بود که با پروندهتو بچه بودی و چیزی یادت نیست. حاجی تازه سی و دو سه -

جوی ترم دوی حقوق بودم که پدرت به خاطر همون یه نیمچه نسبت فامیلی، من رو آورد زیر پر و بال من تازه یه دانش

ساله که به خاطر عشق و عاشقی دو تا ی یه دختر هفدهخودش و یه کار هم توی دفترش بهم داد. درگیری پرونده

ی ود. یه طرف قضیه یه سرگرد کارکشتهگنده، منجر به تیراندازی خیابونی شد، بدجور سر و صدا راه انداخته بکله

های کلفت که چند استفاده کرده و طرف دیگه هم یکی از آقازادهاش برای اهداف شخصی، سوءشهربانی که از اسلحه

وقتی دل به این دختربچه داده بود. خود زیبا هم که تک و تنها با یه مادربزرگ الجون تهرونی و یه عمویی که توی 

  .ی خودش داشتسمی واسهچابهار، اسم و ر

خوای باقیش رو من تک اتفاقات با خبرم. میکنی؟ از تکخب، به من چه؟ اینا چیه که نشستی و برای من سرهم می -

  !ات؟شدهی خشکبگم تا حالت جا بیاد و یه نفس بفرستی توی اون حنجره

  ...دونینه! تو هیچی نمی -

  :سرش داد زدم

ی خوای واقعیت رو قبول کنی. سر همین قضیه! تویی که سرت فرو رفته توی برف و نمیدونیتویی که هیچی نمی -

 چرخوند،ها رو سرانگشتش میتیراندازی خیابونی و ادعای حمایت حقوقی از این دخترک که با هزار تا عشوه و ناز، مرد

خودِ خرش یه دل که نه، صد دل هاش، چشمش هرز بره و پاک ما توی بازجوییباعث شد تا بابای ساده و مثال چشم

عاشق این آشغال خیابونی بشه. بعدش چی شد؟ سه سال این در و اون در زد و به هر شیخی که رسید درخواست 

ی چهارساله، مثال به خاطر رضای خدا، این دختر طفلی هـ تونه با یه زن پا به ماه و یه دختربچهاستخاره کرد که ببینه می
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هاش، خوب نیومد. بعد سه سال که این در و کدوم از استخارهیا نه؟ حکمت خدا رو شکر که هیچـر*زه رو هم عقد کنه 

ها که ازش نشکوند. بازم طالبی که باقیش رو بدونی یا خفه ی من متوسل شد و چه دلاون در زد، اومد به مادر بیچاره

 !گیری؟می

  :اونم مثل من از کوره در رفت و صدا بلند کرد

 دونی چند سال ازت بزرگترم؟ زدن با بزرگترته؟ میرز حرفاین چه ط -

هات بردار و بازیزنی. دست از این سیاهشدن میکنی که جای بابامی و حرف از فامیلهه! خوبه که خودتم اعتراف می -

  .ی سن و سالی نکنمقدر دلم ازت چرکی هست که هیچ مالحظهمن رو هم به چالش نکش. اون

دلخوری بهم انداخت و ماشین رو داخل پارکینگ برجشون برد و نزدیک ورودی و آسانسور بزرگ و یه نگاه پر از 

  .مدرنشون پارک کرد

  :کردم تا پیاده بشم که صداش متوقفم کردداشتم کمربندم رو باز می

ه اگه کنه؛ ولی مطمئنم کخواد باهات چی کار دونم چته و حاجی باید بیاد و کامل برام تعریف کنه و بگه که میترنج! نمی -

  ...ام و زیر نظر خودم ازت مراقبت کنم، نه نمیگهتر کنم که حتی شده با یه صیغه تو رو ببرم خونه لب

هنوز حرفش تموم نشده بود که سیلی محکمی روی صورتش خوابوندم. تا بخواد به خودش بیاد، یکی دیگه رو خیلی 

  .تر کوبوندممحکم

وار و خیلی هم التی، توی صورتش صدام اش رو با انگشتام چلوندم و غرشو الل شده بود. چونهکرد زده نگاهم میشوک

  :پریدهای دهنم به چشم و چالش میرو باال بردم؛ طوری که تموم تف

و  تهوی یاردان قلی، بپا چی از اون گاراژت بیرون میاد! فکر کردی با کی طرفی؟ یه بار دیگه تو روی آبجی ما از این زر -

  .ها، گفته باشمها دُرّفشانی کنی، با تیزی من طرفیپرت

  :اش رو با فشار به عقب هل دادم و از ماشین پیاده شدم و خیلی التی گفتمبعد چونه

  .دِ پیاده شو دیگه نفله! بپر برو یه غذایی، کبابی، بریونی چیزی بگیر مردیم از صبح هیچی توی این گاله نریختیم -

دونم چی پچ زد ای رو گرفت و دم گوشش گذاشت. نمیکردن به من، شمارهزده بود که بدون نگاهاش بهتهقدر قیافاون

ای پایین بیاد و من رو به سمت آسانسور راهنمایی کنه. صورتش به و چی شنید؛ ولی سعی کرد بدون هیچ ترس و واهمه

  .شدیدی هم دارههای محکم من کامال سرخ بود و یقین داشتم که سوزش خاطر کشیده
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  :سعی کرد مالیم باشه وقتی که پرسید

 میشه خودت رو معرفی کنی؟  -

گذره؛ ولی خونه باغ رو یادته؟ پسر کربالیی دِ کی! یعنی رفیقت رو به خاطر نداری؟ خب حقم داری، خیلی زمون می -

ه بارم اومد. ینارنج، از بغل من پایین نمی اومدند باغسال بیشتر نداشتم و ترنج اینا که میجواد، اون موقع یازده دوازده

خندید و از زور و بازوی غش میخواستی با زور بگیریش که برگردید تهرون و منم یه مشت به شکمت زدم و اونم غش

  .دونم و خودتکرد. حاال یادت اومد؟ یه بار دیگه هم آبجیم رو اذیت کنی، من میمن حال می

ن همیشگی مانتوهام، یه تیزی درآوردم و به سمتش نشونه رفتم. از ترس یه قدم به دست بردم و از همون جای پنهو

  .زده نگاهم کردعقب برداشت و حیرت

اش. کنی. هسته آلو که نیستم دادبینی؟ هر کی نزدیک بشه با این طرفه! حواست باشه که چی میگی و چه میاین رو می -

  !هه .احترومت رو نگه دار که احتروم ببینی

  :هام چرخوندم و با یه بهتی گفتمیه هو چشم به لباس

  .ها درآوردی المروتهای زنونه چیه تن ما کردی؟! چرا من رو به شکل خانوم خان باجیاین لباس -

 .ها و کندن مانتوم کردمتندتند شالم رو از سرم کشیدم و شروع به بازکردن دکمه

  :با نگرانی گفت هام رو گرفت وشهاب به سمتم یورش آورد و دست

کنند. بپوش اینا رو المذهب، نفر دارند نگاهت میجا پر از دوربین مدار بسته است. االن دهکنی دیوونه! اینچی کار می -

 کنی؟چرا با آبروی حاجی بازی می

  :دستم رو با خشونت از دستش بیرون آوردم و فریادگونه گفتم

 وریزی نی؟ اسم خودت رو مرد گذاشتی، تن لش نامرد؟ یعنی اگه یه مرد، لباس زنونه بپوشه آبر -

  :با خشونت دستم رو کشید و من رو پشت ماشین برد و ملتمسانه گفت

م. سر و صدا تا اتاق حاجی بریگریت، یه دقیقه اینا رو بپوش و بذار بیببین هر چی تو بگی؛ ولی به همون مرام و لوتی -

  .خواد بکناون وقت هر غلطی دلت می

  .کردهای کدرش رو توی تخم چشمم فروکرده بود و عاجزانه تمنا میهاش نگاه کردم و اونم آبیزده به چشمصحر

  .امای نشون دادم که آمادهمانتو رو روی دوشم انداختم و شال رو هم شل، آویزون سرم کردم و با اشاره
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  .رفتممون حس التیم دنبالش میی مناسب از من به راه افتاد و منم با ههووفی کرد و با یه فاصله

کدوم از کارکنان اون ساختمون بزرگ، به من جلب نشه. از آسانسور تا ی هیچکرد طوری قرار بگیره که توجهسعی می

  .گذروندی تا به دفتر اختصاصیش برسیاتاق بابا، دو تا راهروی عریض رو باید می

  :در رفت و حین بازکردن قفلش، گفتمنشی دفترش به محض دیدن شهاب، به پا شد و به سمت 

  .سالم قربان، حاجی گفت که تشریف میارید؛ بفرمایید داخل -

  :اول به من اشاره زد که برم داخل و بعد به اون جوونک گفت

اگه غذای سلف سرویس تموم شده، زنگ بزن دو سه تا غذای درست و حسابی از بیرون بیارند. مخلفات هم داشته  -

  .باشه

 .قربان، همین اآلن سفارش میدم بله -

 ی افتاده روی مبل دید، به سمتمشهاب که در رو بست، به سمتم چرخید و وقتی من رو بدون مانتو و حجاب، مثل یه جنازه

  .اومد

 ترنج، ترنج خوبی؟  -

  :وار و خسته گفتمناله

د، یادت افتاد؟ حاال این ناهار کوفتی کی میاد قدر تو خنگی! اآلن گفتم که من ممدم، پسر کربالیی جواای بابا، بشر چه -

  .جا خالص شیم؟ این حاجی هم که هر دفعه، یه برنامه واس ما دارهبخوریم و از این

های کوچیک گذاشتم و چشم بستم. اآلن برای یه چرت تر ول کردم و سرم رو روی کوسنخودم رو روی مبل، لش

 !هاش سر و سامون بدهاین فاصله، به اندیشهتونه توی کوچیک بهترین وقته و شهاب هم می

های داشتیم. اونچه که از سال یادمه اولین بار که به این دفتر جدید بابا اومدم، مخم سوت کشید. ما یه زندگی معمولی

  .شده از بعضی روزهای خوب و خیلی روزهای تلخهبچگی به خاطر دارم، یه نمای مخدوش

 :مامان سیما نوشته

کرد و من هم مثل هر زن دگیمون همه چیز قشنگ و سرشار از مهربونی بود. دانش برای راحتی من هر کاری میاوایل زن »

وهرم ی پدرشدادم. زندگی ما در خونهگرفتم و براش انجام میام رو به کار مینهایت زنانگی و کدبانوگریعفیف و پاکی، 

  .شد جا بود، شروعای که منزل پدری خودم هم اوندر محله
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ها رو حفظ و فرزندانش رو به رعایت احترام و اخالقِ خلقی بود که همیشه حرمتپیرمقداد، پدر دانش، مرد با خدا و خوش

کرد. یک سال بعد از عقدمون، مادرم به رحمت خدا رفت و من که هاشون دعوت میخوش، نسبت به خودشون و خانواده

ر به ی زیاد، کمتکردم و دانش به جهت مشغلهردگی، ترمِ دانشگاه رو سپری میتازه بهار رو باردار بودم، با کسالت و افس

  .دادای نشون میحال و روز من توجه

پیرمقداد که همیشه هوشیار اوضاع و احوال اطرافیانش بود، دانش رو به خاطر شرایط من سرزنش کرد و این شد که 

  .ه به شمال بود، در زندگیمون ثبت کردیمی مسافرتی رو که در واقع یک سفر سه روزاولین خاطره

داد. یادمه که در مسیر شمال، کامیونی با سرعت زیادی دانش مهربون بود؛ ولی گاهی به طرز بدی محبتش رو نشون می

هام رو به سمت ی ما کرد. من ناخودآگاه و از سر ترس، دستاز ما سبقت گرفت و بوق تند و گوشخراشی هم حواله

وار از کامیون جلو زد و راننده رو مجبور به کنارکشیدن و توقف کرد. نش با دیدن این حرکت من، دیوانهدا .شکمم بردم

ه گیرم از شدت دلهربالفاصله طوری از ماشین پیاده شد و به سمت راننده حمله و مشت بارونش کرد که خدا رو گواه می

  «...و ترس، جنین کوچکم رو مرده فرض کردم

شد، عمیق و با فکر نبود. اگه ارتباطات شغلی و مراوداتی که منجر به هاش هم که فوران میبود؛ محبتطوری بابا این

ی آقاجون خدابیامرزم و تو داد، شاید هنوز توی خونهسازی رخ نمیدار و پولشدنش در طیفِ جریان اسم و رسمکشیده

آمد ای که تونست با دربردیم. حتی اولین خونهبه سر میی شهر قرار داره، ترین نقشهی قدیمی که در جنوبیهمون محله

ی درست و حسابی نبود؛ اما بعد از اون، پول بود که روی پول جمع کرد. مطالبات کالنی که خودش بخره، توی یک محله

ت بابا هم در شد و شهرای که صرفا مربوط به موارد خاص بود؛ ریخته میها به جیب اون و ادارهگندههای آدمبرای پرونده

 .شدی اجتماعی، کوالک کرد و همین باعث رسوندنش به عرش اعال میرسوندن موضوعات پرحاشیهبه نتیجه

مون تبدیل به یکی از بهترین های اضافی پیدا کرد. خونههاش که پر پول شد، موقعیت بهتری برای ریخت و پاشجیب

هایی که همیشه ادعای تاج سریشون رو داشت، ر پاش، از وطنیی شهری و ماشین زیترین منطقهها در معروفساختمون

طوری که مامان سیمای  .ها، چیدمان شدقیمت عوض بدل شد. وسایل خونه همه نو و با بهترین برندبا وارداتی گرون

  .دار بودها توی زندگیمون، ترسان و غصهعزیز منم، از سرریزشدن این پول

ن بار ای هستم. اولیکنه، من به دنبال چیز دیگهکه روز به روز به تکاثر بابا اضافه می طبقهجا و در این برج بیستاین

  .پونزده سالم بود که به این دفتر لوکس پا گذاشتم. همه چیزش جالب و دیدنی و شیک بود
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ی تردونم گروه اصلیِ این برج و تموم کارهایی که باید از سمتشون هدایت بشه، توسط چه اشخاص شاخنمی

ه کمی تر و تنها همین بود ککلی که به بابا داده شد، موقعیت شغلی اون هم حساسریزی میشه؛ ولی با تیتر رئیسبرنامه

به زندگی ما آرامش عطا کرد؛ چون شّرِ زیبا از سرمون کنده و بابا اون رو پیش عموش فرستاد تا در جریانات شغلی 

  .ور نکنههای تیز انتقاد رو به سمتش حملهیزههای شخصی و خونوادگیش، نپرهیاهوش، گرفتاری

هست که خیلی مدرنیته، برای استراحت و مثال عبادت طی روزش، فضاسازی شده و از  بهترین جای این دفتر، اتاق مخفی

رط ز فکرد من ادونه؛ ولی موقعی که فکر میسمت دفتر اصلی، کامال ناپیدا و ظاهرا غیرقابل دسترسیه. خود بابا هم نمی

تری توی همون اتاق و توسط خودش شدم که مثل خستگی روی تختش به خواب عمیقی رفتم، شاهد یه بخش مخفی

ی دوایر خاص رو ها و یا کارگزاران پرآوازهکلفتهای مهم گردنیک کتابخونه و یا بهتر بگم یه کمد رمزداری که پرونده

  .داشت، جاسازی شده بودتوی اون نگه می

کردند. کل چیزی که کس باکی از من نداشت و در یک کالم، آدم حسابم نمیسر و صدا بودم و هیچم و بیمن همیشه آرو

ام بود که مشخصا هم من و هم بهار، به سیماجونمون بیشتر آوردند، یکی زیباییشاید همه در مورد من به زبون می

  .دونستنددر و مادرم میهای پی زیباییی همهشباهت داشتیم که اکثرا من رو تکامل یافته

گرفتم که این رو کسی به جز شناختم و به بازیشون میام بود که خیلی خوب اعداد رو میدومین چیز هم، هوش ریاضی

، چیز شاخی برام بود و این طوری شد که اون موقع دونستن همچین کمد مخفی .دادندمادر و خواهرم بهش اهمیت نمی

شدن در بازی هست ترین کارت من، برای برندهترین و اصلیدش صحبت نکردم و اآلن مهمبه جز بهار، با کسی در مور

 .دانش نوریانیهکه طرف مقابلش حاج

*** 

هایی رو که تا به حال دیده بودند، مجددا ی اونهام یه سرکی کشیدم و همهاز وقتی بابا به دفتر اومده، به تموم شخصیت

کرد و احتماال تموم چیزهایی رو که از طور خصوصی در مورد من صحبت میاب، بهبه نمایش گذاشتم. حاجیمون با شه

  .ریختپوالد شنیده، براش روی دایره می

گرفت. احتماال همون تیزی کوچیک، برای خوردنش، ازم فاصله میخاطر برنامه ظهر و سیلیشهاب ناباور بود؛ ولی به

  .ترسوندنش کفایت کرده

خاطر یه کار ضروری، دفتر رو ترک کرد. قبل از خروج شهاب، در حوصله و کالفه و شهاب هم بهبی دیروقت شده و بابا هم

ت ریخهام میی اتاق استراحت مخفی، کز کرده و مثل یه بارون موسمی، اشک بود که از چشمنقش موری بودم و گوشه
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  .تونستند آرومم کنندو نه شهاب و نه کس دیگه، نمی

خواستم. بابا از اینکه چیدم و آبجیم رو میکردم و لب ورمیشدند، خودم رو جمع میزدیکم میهرکدومشون هم که ن

  .رفتدونه با این ترنجی که به اسم موری شده باید چی کار کنه، دفترش رو هی باال و پایین مینمی

ی رو تونه چنین کیسه که میدونستم از غدی زیادشه که حاضر نیست با پوالد که یک روانپزشکه و این همه هم گفتمی

درمان کنه، تماس بگیره و من رو تحویلش بده. مسلما با این اوضاع من، صالحش نبود که به خونه که نه، به قصرش ببره 

جا برم و توی نقش ممد، یه درس درست حسابی به اون اومد که اونو به زیباخانوم نشونم بده. البته من بدم نمی

  .ای بودام چیز دیگهنقشه کن بدم؛ ولیخرابخونه

  .هام رو پاک کردبابا نزدیکم شد. با احتیاط دستی جلو آورد و اشک

 دختر بابا، خودت بگو چی کار کنیم؟ اآلن دیروقته، تو رو کجا ببرم؟ پیش کی بذارمت؟  -

نم دوهمه اشک که نمیخودم رو جمع کردم و کمی هم عقب کشیدم. بابا ناراحت شد و دستش رو پایین آورد. منم با اون 

کنم که البته استارت همیشگیش، فکرکردن به مامان و بهار عزیزمه، با صدای کامال از کدوم رودخونه، سرریزشون می

  :ی ریزی گفتمگونهبچه

  .بابایی بریم خونه پیش آجی -

  .بابا کالفه شد و دوباره به دفتر اصلی برگشت و منم یه لبخند موذیانه پشت سرش فرستادم

  .بعد از رفتن شهاب، بابا هم دیگه سراغم نیومد و زمان همچنان در حال گذر بود

صدای پای بابا رو به سمت اتاق  .هام گرفتمی تخت نشستم و خیلی خانم و مظلوم، سرم رو با دستاین بار لبه

  :العملی نشون ندادم. وقتی به باالی سرم رسید صدام زدطور موندم و عکسشنیدم. همونمی

 ـ ترنج؟

  .به آرومی سرم رو باال گرفتم، مظلوم توی چشماش نگاه کردم

 .جام و خونه نرفتم؟ صبح دانشگاه دارمبابا! من چرا هنوز این -

  .کرد. توی این سه ساعتی که به دفتر برگشته، از دست من به ستوه اومدهزده من رو نگاه میبابا حیرت

 ترنج خودتی؟  -

  .متعجب نگاهش کردم
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  .یعنی چی بابا؟ خب خودمم دیگه -

  .های پوالدهسری تکون داد و نخواست بحث رو ادامه بده. احتماال از دستورالعمل

  .ام انداختکنارم نشست و دستش رو دور شونه

 میای شب رو بریم و پیش ما باشی؟ -

  :جه نشه، فوری گفتهام موارمیده خودم رو عقب کشیدم و اون هم از ترس اینکه با یکی دیگه از شخصیت

 طوره؟ کنم. اصال بیا ببرمت همون ساختمونی که اجاره کردی، چهنه، اصرار نمی -

  .گرفتمرفت. باید یه ترفندی رو پیش میجریان به اون شکلی که دوست داشتم پیش نمی

کجاست؟ اصال دارم از دستش پرسه خواهرت بهارخانوم مون مدام از من میدونم چی شده؛ ولی این همسایهبابا نمی -

  .کالفه میشم. خیلی به رفت و آمدهای منم کار داره

خب میگی چی کار کنم؟ دوساله که لج کردی؛ نه به یکی از جاهایی که خریدم میری و نه اجازه میدی که من برات  -

 ید با تو چی کار کنم؟ جایی رو اجاره کنم. اون از خورد و خوراکت و اینم از وضعیت زندگیت. خودت بگو ترنج، با

  .هام دوباره جوشیداشک

های دیگرون سردر نمیارم. از تو هم که چیزی نخواستم، اصال ولم کن تا به حال خودم ها و حرفبابا من اصال از کار -

 کنه؟بمیرم؛ مگه برای تو فرقی می

 .ارش با من باال نگیرهشد؛ ولی معلوم بود که به شدت به خودش فشار میاره تا کدوباره داشت عصبی می

  .کنمخیلی خب، آروم باش. فقط یه امشب رو تحمل کن، فردا همه چیز رو راست و ریست می -

  :میلی که این پیشنهاد هم شاید چیز جالبی نباشه، گفتمخودم رو غرق فکر نشون دادم و آخرش با یه حالت بی

 برم، همین جا بخوابم؟  بابا میشه تا صبح که شما بیاید و منم باید به دانشگاه -

کنه که شاید این بهترین کاره. دفترش از امنیت باالیی برخورداره و غیر ی بابا یه طوری شد؛ معلومه که داره فکر میقیافه

های آخرین مدلی مجهزه، در هر شیفتی برای این برج عظیم، ده نگهبان کشیک توی لیست از اینکه همه جا به دوربین

  .هستند

  .ای نیست، نفس عمیقی کشید و بیرون فرستادکه انگار چاره با حالتی

خیلی خب، پس همین جا بخواب. سرویس بهداشتی که هست و خوراکی و نوشیدنی هم توی یخچال زیاده. در رو هم  -
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تر دسپرم که امشب بیشتر از همیشه، حواسشون به این طبقه باشه. صبح یه پا زوها میی نگهبانکنم و به همهقفل می

  .میام تا ببینم برای اوضاعی که داری، چی کار میشه کرد

اون هم در رو بست و بعد از شنیدن  .خیلی غمگین سرم رو پایین انداختم و خودم رو عقب کشیدم و به دیوار تکیه زدم

  .صدای قفل در اصلی دفترش، یه نفس راحت کشیدم

شدن بابا، از این اتاقک مخفی سردربیارم ردم تا بدون مشکوکخب این هم از این! به راه طوالنی که این دوسال طی ک

  .که کامال دربست در اختیار من باشه، فکر کردم. گرچه سخت بود؛ ولی باألخره انجام شد

اینکه به کمک زنی بشتابم که  .کردم، بعضی از اتفاقات فقط به کمک دستِ قهاری صورت گرفتهخوب که نگاه می

زندگی  یپریشی دارم و اینکه کسانی در محدودهتونه بابا رو قانع کنه که من هویتز هر زمانی میتر اپسرش دکتره و زود

ها رو مدیون اون نیروی قدرتمند اصلی بودم، وگرنه بابا ی اینمن قرار بگیرند که روی این قضیه صحه بذارند. همه

ک من رو ویزیت کنه و اون هم معلوم نبود که کِی گرفت تا راضی بشه که یه روانپزشبایست خیلی تحت فشار قرار میمی

  .تونستند باشندرسید و شاهدانش چه کسانی میبه این تشخیص می

  .دست آوردم و باید به بهترین نحو ازش استفاده کنمبه هرحال این موقعیتیه که به سختی به

زاحمی هم نخواهم داشت، به سمت ساعت ده شب که شد، با یه ضریب اطمینان باال که دیگه خودم هستم و هیچ م

ی دیواری قرار داره، دکور کتابخونه حرکت کرد و قسمت مخفی اتاق رفتم و با کشیدن اهرمی که کنار یک آویز دوالمپه

 .کمد رمزدارش نمایان شد

هن که در ذ ایاومد که با خاطرهی نمایشی اعداد میی زوایاش نگاه دقیقی انداختم. اولش به نظرم فقط یه صفحهبه همه

 هایمنطق بودند؛ یعنی هیچ الگویی از تاریخداشتم، سه عدد اول رو بابا چهار ـ هفت ـ یک زده بود. خب این اعداد بی

خواستم احتمال این رو ی داغون که اگه میموند اون زنیکهکدوممون رو نداشت. میهای هیچتولد و یا شماره شناسنامه

اش مربوط به اعداد خودش باشه. اون استفاده کرده باشه، احتمال داره که نصف دیگه بدم که بابا از اعداد مربوط به

توی  ها، تغییریگشت که توی این سالی فرضیاتم به این برمیتر جلو برم. البته همهتونستم با قاعدهطوری میاین

  .ستین نداشتمعددی باشه. به هرحال من چیزی غیر از این توی آرمزش نداده باشه و هنوز هم شش

ی نسبتا ی پایین و در یک نقطهخواستم شروع به واردکردن اعداد کنم که نگاهم به یک نور قرمز خیلی خفیف در گوشهمی

  .پنهان افتاد
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شد که ظاهرا توسط سوراخ ریزی به داخل کمد رفته بود. بیشتر که دقت کردم، یه سیم ظریف هم در امتدادش دیده می

ال جا ارسکشیدم. هیچ بعید نبود که بعد از چند بار رمز رو اشتباه واردکردن، بوق هشداری از اینکمی ترسیدم و عقب 

های پرنور اتاق، شدم؛ ولی چون با خیال راحت و در روشنایی المپاش میتر متوجهبشه. شاید اگه اتاق تاریک بود، زود

  .اش نشدمی اول متوجهکارم رو شروع کردم، در وهله

تر از هر اقدامی، اون نور ضعیف رو دیدم. حاال و عرق پیشونیم رو پاک کردم. خدا خیلی هوام رو داشته که زود دست بردم

 مشکل اصلی اینه که بتونم ساکتش کنم؛ ولی چه جوری؟ 

اش خیره شدم. یه چیزهایی از دبیرستان توی ذهنمه؛ ولی روی تخت نشستم و به اون کمد و سیم باریک مویی

اومد. یه لحظه یاد داور افتادم که موقع معرفی خودش گفته بود که فیزیک نشون ریسک بزرگی به حساب میکردامتحان

  .خونده. شاید اون بهترین کسی باشه که بتونه راهنماییم کنه

  :سریع گوشی رو از کیفم بیرون آوردم و پیامی براش نوشتم

 خونی؟ گفتی فیزیک می -

  :ومدبه یه دقیقه نکشید که جوابش ا

 کجایی؟ پیش باباتی؟ خوب هستی؟  -

  .(اول جوابم رو بده )شکلک خشم -

  .(اول تو بگو )خنده -

  .جون روی اعصابم نرو. هم خودم و هم جایی که هستم، خیلی خوبهبچه -

 طور؟ خونم، چهطور. آره فیزیک میکه این -

  .یه مشکلی با یه سیم و یه المپ دارم -

 یعنی چی؟  -

 تونه بوق خطر باشه؟ ی کیبورد یه کمد رمزدار رد شده باشه، میه سیمی از پشت صفحهاگه ی -

 کجایی ترنج؟  -

 . (بهارم )شکلک عصبانی -

 . (خر خودتی )شکلک خنده -
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 جواب میدی یا برم پی کارم؟ -

 .توی خطر ننداز کنی، شریک جرمت نمیشم؛ تو هم خودت روخانوم، تا ندونم و نفهمم داری چی کار میببین ترنج -

دونم که پسر قابل اعتمادیه؛ ولی هر چی کمتر بدونه برای خودش بهتره؛ اما دونستم چی کار کنم. میمستاصل شدم؛ نمی

  :تونستم کمک بگیرم، پس با احتیاط نوشتمای میاین وقت شب از چه کس دیگه

شونم مال بابامه. خواهشا بگو، کارم گردم. همهمیببین داور، یه کمد پُر از اسناده که توشون دنبال یه پرونده خاص  -

  .گیره

  (ترنج خودت رو توی دردسر ننداز. )شکلک خواهش -

  (ها. )شکلک وحشتکنی یا یه اتفاقی میفته و بوق هشدار به صدا درمیاد و اون وقت کارم زارهداور کمک می -

  .ام به صدا دراومد. سریع بازش کردمم که بوق گوشیشدامید مییه دقیقه گذشت؛ ولی جوابی نیومد. دیگه داشتم نا

 یه چند تا عکس از جهات مختلف بفرست تا ببینم اوضاع چیه؟  -

  .خوشحال شدم و با سرعت، کاری رو که خواسته انجام دادم و براش ارسال کردم

  .بعد از سه چهار دقیقه پیامش اومد

ون رسه؛ چابات خیالش راحت بوده که پای کسی به دَم اون کمد هم نمیزنگ هشدارش ظاهرا ساده و ابتدائیه. احتماال ب -

  .کردنش خیلی ساده استتر این زنگ رو گذاشته، وگرنه خاموشانگار فقط برای یه ضریب اطمینان باال

 جوری؟ خب بگو دیگه، چه -

 خوای بکنی مطمئنی؟ ترنج از کاری که می -

  .جوابی ندادم. دوباره فرستاد

  .زی بگویه چی -

  .سریع تایپ کردم و براش فرستادم

  .امرفتهخاطر مادر خدابیامرزم و خواهر عزیز از دستداور مجبورم. به -

  .بازم یه دقیقه طول کشید

  .پس یه قولی بده -

 چی؟  -
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  .فردا دانشگاه بیای و همه چیز رو برام تعریف کنی -

م و سرم رو روی پاهام گذاشتم. وقت زیادی نداشتم و باید از این دونستم چه جوابی بهش بدم. خم شددودل بودم؛ نمی

کنم، برام محترم و قابل اعتماد میاد؛ ولی آیا درسته کردم. به داور که فکر مینهایت استفاده رو میاومده دستفرصت به

  !تمگم؟ جوابی براش نداششناسمش، از جزئیاتش بکه همه چیز زندگیم رو بیرون بریزم و به کسی که تازه چند روزه می

آوری برام شده! یا باید به داور دست اعتماد ندم و یا اینکه حرمت این دست رو نگه دارم و باهاش صادق چه شب دلهره

  :تصمیمم رو گرفتم و باألخره براش پیام دادم .باشم. این رو از آقاجونم یاد گرفته بودم

  .باشه، قبوله. حاال بگو باید چی کار کنم -

ی طور عمل کن. اگه بخوای دوباره سرهمش کنی که کسی متوجهترنج؛ به ترتیب کارهایی که بهت میگم، دقیقا همون -

 ای توی سیم و اون بوق هشدار رخ نده. دستکش داری؟ کارت نشه، باید با ظرافت پیش بری تا لطمه و خدشه

  .اش دستمهآره. یه نخی -

  (تفکر ها! )شکلکای هستیاوه خیلی حرفه -

  (بجنب دیره. )شکلک عصبانیت -

باشه بابا، ریلکس باش. پس مرحله به مرحله بهت میگم چی کار کنی. فقط مواظب باش کار خرابی بار نیاری؛ اما اگه  -

 تر صحبت کنیم؟گیری تا راحتام رو نمیقراره بهم اعتماد کنی، چرا شماره

ی حرف ای رو که در ادامهشماره .هی تایپ کنه و من هم بخونم خواستگفت دیگه. برای هر توضیحی میخب راست می

  :اش برام فرستاد، گرفتم و هنوز یه بوق نخورده، جواب دادقبلی

 ترنج تویی؟  -

  !خانومم و از بیمارستان تماس گرفتمخیر، مهرینه -

 کشی؟ها! طفلی چرا پای اون بنده خدا رو وسط میخب بابا، اعصابتم ضعیفه -

  .ذارم روی آیفون، تو هم خیلی آروم بگو چی کار کنمها! میور تند باش، دیر میشهدا -

ها، تقریبا از پشت این کمد بیرون زده، حتما تو یک قابی قرار داره. اُکی، شروع کن. اول ببین این نوری که توی عکس -

ه کوچیک باشه، پیدا کنی. حواست باشه ی تونه خیلی همخیلی آروم دست بنداز و از پایین جستجو کن تا قابش رو که می

  .دفعه انگشتت به سیم ظریفش گیر نکنه و بکشی و پاره بشه
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سم زد، با یه جتر بیرون میهام، آروم از پایین شروع کردم و درست جایی که نورش قوینشستم کنار کمد و با انگشت

  .کوچیک مکعبی برخورد کردم

 ؟داور پیداش کردم، حاال چی کار کنم -

ند، کردن و پرچ نباشچسبونند تا مجبور به سوراخی جایی میحواست رو جمع کن، معموال این قاب رو با چسب به بدنه -

 ای؟ متوجه

 آره خب؛ ولی باید چی کار کنم؟  -

 یه چیز تیز با خودت داری؟  -

  .آره، یه تیزی همراهمه -

  !ها همراهته؟ماشااهلل، دیگه چی -

ها نیست. بابا که با موندنم توی اون خونه موافقت نکرد، هر چی رو که فکر کنی توی این این حرفداور! االن وقت  -

  .کردمبینیِ هر چیزی رو میساک دستیم گذاشتم و اومدم. چون پیش

 یی کوچیک چسبیده به چوب کمد، فاصله بده. خیلی اون جعبهات، از کنارهآفرین به دختر ما! حاال با نوک اون تیزی -

 .آروم هم این کار رو بکن

ی های باریکی دارم، با زحمت تونستم تیزی رو از جرز بین کمد و دیوار رد کنم و به زیر اون جعبهرغم اینکه انگشتعلی

  .کوچیک فشار بیارم تا جدا بشه

مین رو کم داد شارژش در حال اتمامه. وای فقط هام شد، بوق گوشیم بود که نشون میچیزی که باعث حواسم پرتی

  !داشتم

  .داور شارژ گوشیم داره تموم میشه. اگه قطع شد، نگران نباش -

 به به، شارژر نداری؟  -

  .رسهچرا، بذار ببینم این به کجا می -

ی لجباز، از چوب فاصله گرفته و بعد با انگشتام و خیلی مالیم، اون رو کامل جدا کردم و به سمت بیرون باألخره جعبه

  .کشیدم

 کنه؟ ی سیاه خیلی کوچولو با یه المپ قرمز، این یه ذره مگه چه صدایی ایجاد میداور، اآلن توی دستمه. یه جعبه -
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  .تونی نادیده بگیریممکنه بوقش خیلی قوی نباشه؛ ولی امکان اتصالش به بلندگوی مرکزیشون رو نمی -

 ای بابا، حاال چی کار کنم؟  -

های ظریف به داخل کمد و پشت صفحه کیبورد جعبه کار داشته باشی. یکی از اون سیمخواد به اون ببین تو اصال نمی

  !وصل شده؛ ولی اون یکی دیگه رو اگه امتدادش رو بگیری، حتما به یه منبع برقی وصله. دقت کن سیم رو نکشی

عداد رو هم باید امتحان اون همه ا .به ساعت نگاه کردم. خدای بزرگ! یازده و نیم شده و هنوز هیچ پیشرفتی نداشتم

  .کردم تا به رمز اصلی برسممی

سیم خیلی نازک و سیاهی که از سر دیگه جعبه و از کنار دیوار کتابخونه به بیرون کشیده شده بود، از یه جعبه تقسیم رد 

  .کردشد و بله، از کنار یه پریزی که پشت یخچاله، به داخلش ورود پیدا میمی

اتم رو به داور بگم، صدا بازشدن قفل دفتر اصلی بابا اومد. قلبم لرزید. به سرعت روی پام ی مشاهدتا اومدم همه

چرخیدم و جعبه رو به داخل جرز فرستادم و اهرم رو کشیدم. در کمتر از یک ثانیه، چراغ اتاق رو خاموش کردم و پریدم 

  :دای داور اومدروی تخت و رواندازش رو روی سرم کشیدم. صدای پا کامال نزدیک بود که ص

 جایی؟ ترنج اون -

  .ای وای این رو کجای دلم بگذارم

  :چنگ انداختم و گوشی رو از میز کنار تخت برداشتم و با خودم اون زیر بردم و آروم گفتم

  .ـ داور ساکت باش، یکی داره میاد

  .دادهم دوباره اخطار اتمام شارژ می زد و گوشیمنفس حرف میبعد سریع از بلندگو بیرون آوردم و کنار گوشم گرفتم. بی

 ها، نگران میشم. کی داره میاد؟ مواظبت باش. اون تیزی دم دستته؟ ترنج کجایی؟ قطع نکنی -

شد. وقتی باالی سرم رسید، از بوی ادکلنش تشخیص دادم شنیدم که نزدیک میهایی رو میدر اتاق باز شد. صدای قدم

 کنه؟جا چی کار میکه شهابه؛ ولی این

 کم سردی عرق روصندلی توی اتاق نشست. یقین داشتم که به من زل زده. کمحس کردم که فاصله گرفت و روی تک

ام روی خیسی پوستم، حس فرورفتن کردم. تیزی موهای به هم ریختههای گردنم حس میها و کنارهدر پشت گوش

  .آوردهای ریزی رو توی کل بدنم بوجود میسوزن

 :وار به گوشم رسیدصداش زمزمه
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ترنج خانوم ببین کارت به کجا رسیده! به جای اینکه توی قصر پادشاهی بابات، سرت رو جای گرم و نرم بذاری، توی  -

هوا، خودت رو حبس کردی و معلوم نیست که چی در انتطارته. فکر کردی من زخم نخوردم، فکر کردی ی بیاین دخمه

م؟ تا حاال از خودت پرسیدی که طی این دو سال از غم دوریش، چه حالی داشتم و بعد مرگ بهار، مثل آدم زندگی کرد

طوری روزگارم گذشت؟ فکر کردی فقط خودت عاشق بهار بودی؟ نمیگی چرا زن و زندگی ندارم؟ تو اگه روانت چند چه

ها هستم؛ بهار مثل مرده بی جا خوابت برده، من شبگرد دائمی هستم.ست. تو اگه اینپارهتیکه شده، من تموم قلبم پاره

اما از وقتی که تو عروسی بابات دیدمت، حس بهار برام رنگ و بوی جدیدی گرفته، بدم نمیاد توی همون شخصیت بهار، 

همیشگی بشی. شاید که بهار دوم من هستی و خدا تو رو سر راهم قرار داده. اگه به مریضیه، ترجیح میدم تا آخر عمرت 

ی بهاره به ر من بمونی. حاضرم اونای دیگه رو هم به محفلم راه بدم و هر از گاهی، بالماسکهمریض باشی؛ ولی بها

های نارنجت نمایش بذاری؛ ولی خودت رو هم در اختیار داشته باشم. ترنج نباش، بهارم باش. دلم برای عطر شکوفه

  .تنگه بهارم

ه چه جراتی این وقت شب پا شده و به دفتر بابا اومده؛ کلید کم کم از لرزش تنم، نزدیکه که خودم رو لو بدم. یعنی این ب

 قدر خرش میره؟! نوایکنی؟ یعنی اینکدوم از اون نگهبونا هم نگفتند توی این دفتر چه غلطی داری میانداخته و هیچ

  :آروم داور توی گوشم پیچید

  !هافک و فامیلی چند تخته کم دارید کنه؟ چرا پا نمیشه بره؟ ماشااهللترنج؛ این مرتیکه چی زرت و پرت می -

فقط شانس آوردم که باتری کامال خالی و  .چیزی نمونده بود که توی اون شرایط، پقی بزنم و با صدای بلند به خنده بیفتم

  .ام رفتگوشیم هم قطع شد و از ناراحتی اون، حس خنده

  :شهاب با همون مالیمت، دوباره پچ زد

ها توی اون حالت بمونی کنم که حاالحاالبار که با بهاربودنت جلوی من ظاهر بشی، کاری می بخواب کوچولوی من، این -

کنم که از جلد بهار بیرون بیای. توی این چند ساعت یه چرخی زدم و رنجونمت یا کاری نمیو برای من باشی. دیگه نمی

کنم. تو بهار باش، من دنیا رو زیر پات ت میایه چیزهایی هم از این وضعیتت دستم اومد. دیگه حواسم هست و مالحظه

  !ذارم. دیگه اجازه نمیدم از دستم بری، عروس قشنگممی

اینا رو گفت و آروم بلند شد و کنارم اومد و چند نفس عمیق کشید و به همون آرومی هم به سمت در رفت و با شنیدن 

ام رو بیرون بیارم. نفس تنگی هم داشت خفههنوز جرأت نداشتم سرم  .ام بیرون پریدصدای قفل، نفس حبس شده
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وجه از شهاب انتطار نداشتم. اون همیشه معقول بود و اون یک سالی هم که علنا با بهار چنین حرکتی رو به هیچ .کردمی

 .دیدیمای ازش نمیگونهگفتند، هیچ رفتار رمانتیکحرف دل می

کنم که زهی خیال باطل! کاری می .بیمارگونه به شکل اون داشته باشهگرده و حاضره من رو مردک احمق، دنبال بهار می

اش کمه! وای یاد های موری، برات عذاب اَلیم بشه. واقعا که به قول داور چند تا تختهمدام با ممد طرف بشی و یا گریه

  .داور افتادم که االن حتما نگرانم مونده

کم کم رواندازم رو کناری زدم و توی تاریکی چشم چرخوندم.  یه ربعی گذشت و با حس اطمینان به سکوت محیطی،

تر شدند، تونستم فضای اتاق رو تشخیص بدم و با خیال راحت از تنهایی مطلقم، پا شدم و اول از هام که گشادمردمک

  .ها رو روشن کردمهمه المپ

  :ها گفترو گرفتم. مثل وحشی ی داوربالفاصله گوشیم رو برداشتم و به شارژر وصل کردم و با سرعت، شماره

 کجایی دختر؟ سکته کردم. اون عوضی باهات چی کار داشت؟ بابات خبر داره؟ اصال تو کجایی؟  -

آروم بگیر، چه خبرته! من امشب رو توی دفتر بابام موندم که کارم رو با این کمدش تموم کنم و این عوضی هم  -

جا اومده؛ ولی فقط یه چند تا زر مفت زد و راهش رو کشید و رفت. داور تو نای، این وقت شب به ایدونم به چه بهونهنمی

  .ها! من تازه باید رمز رو پیدا کنمرو خدا داره صبح میشه

 ها، چه ترنج و چه بهار، شخصیت خشنی داری، حواست هست؟ باشه باشه. فقط خودمونیم -

میوه برداشتم تا کمی رفع جمع کنم، از توی یخچال یه آبکردم نیشم رو طور که سعی میام گرفته بود و همونخنده

  .تر کنهتشنگی کنم و قندش هم، مغزم رو فعال

  :شد، روی بلندگو گذاشتم و ضمن نوشیدن، گفتمطور که شارژ میگوشی رو همون

 خوای وقتم رو هدر بدی؟ کنی یا همین جور میشروع می -

 م؟ باشه بابا، فقط بگو به کجا رسیده بودی -

  .ببین من اون سیم نازک رو دنبال کردم و به یه پریز که پشت یخچاله، رسیدم -

خب با همون تیزیت باید پیچ پریز رو باز و اتصال سیم رو با محل برق گیریش، قطع کنی. حواست باشه دستت به  -

  .هم که داری جاهای بدون روکشش نخوره؛ دستکش

  .جا کنم تا بتونم راحت کار کنمرو جابه آره؛ ولی مشکل اینه که باید یخچال -
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 بیام کمک؟ -

  :نفسم رو بیرون فرستادم و این بار با یه خشونت ساختگی گفتم

 .ساکت باش و خوشمزگی نکن تا بتونم تمرکز کنم -

ایی ججونم، زور زدم تا تونستم یخچال رو کمی تکون بدم و یه طفلی اون هم ساکت شد و منم با این جثه و بازوهای بی

ترسیدم هر لحظه پاره بشه، پیدا کنم. مشغول برای نشستن و اجرای عملیاتم روی اون سیمی که از باریکی زیادش می

  .بودم که باز صدای داور بلند شد

 گفت؟ صداش خیلی مبهم بود. با تو صنمی داره؟ ها میمیگم این یارو که اومد، چی -

 کردم پیچ پریز رو باز کنم. مدلام سعی مین هم جوابش رو ندادم و با تیزیتونه ساکت باشه. مخیر، مثل اینکه نمینه

  :شدت به داخل فرو رفته و ناپیدا بود. دوباره شروع کردهای ریزش بهپریزه خیلی جدید و امروزیه و پیچ

امان اون  که دخترش در بابات خیلی بهش اعتماد داره که به خودش اجازه میده این وقت شب، به اتاق خصوصی -

 خوابیده، پادرازی کنه؟ 

هیچی نگفتم و باألخره موفق شدم با کمی فشاردادن، پریز رو شل و نهایتا از دیوار جداش کردم. اووف خسته شدم و تا 

  .ها فکر کنمتونستم به این چیزآلود؛ ولی اصال نمیحدی خواب

 اون بوق هشدار خاموش میشه؟  آخیش بهش رسیدم. یعنی میگی اگه این سیم رو از برق جدا کنم، -

اگه داور ساربونه که دارم بهت این اطمینان رو مدم. فکر کنم بابات این رو به عنوان سوپاپ اطمینان جاسازی کرده،  -

  .مصرف باشه، تا حاال تموم دفتر دستکش روی هوا بودوگرنه اگه کل امنیتش به این بوق بی

دونه و تازه با رمزی هم که روی قفل درشه، مراحل این کمد مخفی چیزی نمیحق داشت؛ بابا اطمینان داشت که کسی از 

اون همه نگهبان و مدارهای بسته و اتاق استراحت و کمد مخفی و... اووف این  .تونه باشهرسیدن بهش کار هر کسی نمی

 اش بود؟ بوق کوچولو دیگه برای چی

ش شد. بازدم پُرم رو با شدت بیرون فرستادم و عرق از صورتم باألخره سیم رو قطع کردم و چراغ قرمز روشنمون، خامو

  .پاک کردم و به سمت کمد، شتاب گرفتم

 ترنج کجایی؟ منفجر که نشدی؟  -

کنم. واقعا که! فیزیکدان ما رو ببین، درست حدس زدی؛ همین اآلن ریزنانوهام توی فضا پخشه و از اون دنیا صحبت می -
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 شنوی؟ هیچ صدایی اون طرف نمییعنی آخه من منفجر بشم، تو 

  .خب، گفتم شاید از داخل ترکیدی -

  .مطابق معمول از سر دل شادیش، برای خودش خندید

دعا کن زود به جواب برسم، وگرنه بابا  .گیرهداور دیگه باید قطع کنم تا تمرکز کنم. پیداکردن رمز، خیلی زمان می -

  .زنهحاضری می جاسحرخیزه و هنوز خورشید طلوع نکرده، این

  .باشه؛ ولی صبح حتما بهم پیام بده تا همدیگه رو ببینیم -

  .باشه، فعال بای -

  .بای و... استغفراهلل، مثل آدم خداحافظی کن -

  .خب بابا، خداحافظ -

 .خداحافظ و موفق باشی -

مد شینم و به این کروی تخت می دست بیارم. کالفهساعت نزدیک سه و نیمِ شبه و من هنوز نتونستم اعدادِ رمز رو به

کنه؛ ولی چیزی که همیشه توی خونه به کنم. مغز بابا برای دعاوی حقوقی مثل ساعت کار میی شیک نگاه میشدهخراطی

حوصلگی مفرطش نسبت به جزئیات بود. برای همین باورم نمیشه که هیچ الگویی برای رمز این اون اعتراف داشت، بی

راحتی و سریع، درش رو باز کنه. شایدم من دارم راه رو اشتباه میرم و نباید از اون سه عدد قبلی به کمد نذاشته باشه تا

  .استفاده کنم

گرچه بابا و مامان با یه توافق ضمنی، سعی  .اون روز که بابا من رو به این دفتر آورد، اوضاع بدی توی خونه جریان داشت

زد و یا با یک آه پر سوز، ا توی هر مکالمه سن بیشتر مامان رو به رخش میبه سکوت و آرامش داشتند؛ ولی اینکه باب

کرد، موجب به هم ریختگی همون نیمچه ی دلش رو که در واقع وجود یه فرزند پسر در زندگیش بود فریاد میخواسته

یه سر و صدای اساسی آورد، همون روز ی بابا شمشیرش رو از غالف بیرون میآرامشمون شد و بهار هم که همیشه واسه

و یه جسارت بیش از حد نسبت به بابا نشون داد. مامان تصمیم گرفت که یه چند روز به باغ نارنج ببردش و من هم 

هامون بیشترم شد؛ چون عالئم مامان، از داستان تلخ اما تازه بعد از اون، غصه .خاطر آخرین امتحانم، پیش بابا موندمبه

  .دادجدیدی خبر می

 :جون نوشتهسیما
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 کرد، سرطان بود.خاطر بعضی از عالئمم به پزشک مراجعه کردم، تنها چیزی که به ذهنم خطور نمیاولین باری که به»

تا  ها رو بتراشیاینکه بدونی به قدری جوون هستی که هنوز یک کدوم از تارهای انبوه موهات سفید نشده؛ ولی باید اون

ت ی زندگیهای از دست رفتهات رو، بلکه سالقرص و دارو، نه تنها گیسوان فروافتاده هادرمانی و رادیوتراپی و دهشیمی

  .ای از مقابل چشمات گذر نکنهرو به رُخت نکشند و آرزوهات، به شکل فناشده

یش رو هاها و کنایهها زخم زبونقوت من، درد نامردی مَردیه که سالباور دارم که یکی از عوامل ایجاد سرطان در بدن بی

ها رو باال آوردم. شاید در تموم این وفاییش رو تحمل کردم و نهایتا خونِ سیاهِ زخم این دورانبه دوش کشیدم و بی

هام، فقط یک بار مرد من مرهم شد و اون هم زمانی بود که با شکوه گفتم در تموم زندگی مشترکمون، همیشه کشیدنرنج

  .ای رو از من به یاد نخواهی آوردکه یقینا هیچ خاطره یادم رو به فراموشی سپردی؛ وای به مرگم

اش به من گفت: قول میدم کاری کنم که هر روز، یادت در خاطرم زنده اون موقع بود که با کمی چاشنی مهربانی غریبانه

 «...بشه

ای هدست نوشتهای از دفتر مامان سیما بود که مثل تمامی صفحاتش، از حفظم و پس از اون هم، این هم برگ نوشته

  .بهار عزیزمه که در صفحات واپسین، به یادگار گذاشته

 «...قول میدم کاری کنم که هر روز یادت در خاطرم زنده بشه»ی بابا توی مغزم اکو شد:جمله

ترین نوا در عدد رو به ترتیب سال تولد مامان، ماه و روزش وارد کردم. خوشناگهان به سمت کمد پرواز کردم و شش

شد که بابا واقعا چنین کاری کرده باشه. هم زن و بازشدن قفل کمد بود. باورم نمیلحظه، بوقِ چراغ سبز چشمک اون

  .زده از کار بابا بودم. از صمیم قلب مطمئنم که دست حامی مامان روی دوشمهذوق بازشدن در رو داشتم و هم بهت

ام کرده؛ ولی باید دقیق و مرتب باشم تا به چیزی شدت کالفه تا شش صبح، زمان در اختیار دارم و گرچه این سرگیجه به

خوام برسم. تازه بعد از اتمام کارم، باید بوق هشدار رو هم وصل کنم و همه چیز رو به حالت قبلی برگردوندم؛ پس که می

 .با ذهنی سبک شروع به کار کردم

هام لم داده بودم و زنجیری رو دور انگشتاش، صبح که بابا وارد دفترش شد، مقابلش روی مبل چرمی سه نفره

یی که هاتر باشه و از بین لباسچرخوندم. توی سرویس، تا جایی که امکان داشت موهام رو با قیچی بریدم تا مردونهمی

اومده رو تنم کردم. شلوار جینم، مناسب بود و کاری ی داغونِ کشمردهتوی ساکم گذاشته بودم، یه تی شرت چرک

  .اشتمباهاش ند
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هام هم دودو بیداری کبود و چشمخاطر شبست و پای چشمم، بهدر حال حاضر، صورتم مثل شبح سفید و رنگ پریده

  .زنهمی

گرد کرد. با ترس به شدن به جلو آورده بود، دو قدم هم عقبای خورد و پایی که برای داخلبابا به محض دیدنم، یکه

  .رش، با تحکم گفت که فعال مزاحمش نشهپشت سرش نگاهی انداخت و به منشی دفت

سریع به داخل اومد و در رو هم بست و یه قفل هم انداخت. خیلی مشکوک بهم نگاهی انداخت و منم ریلکس، زنجیرم رو 

  :چرخوندم. باألخره تصمیم گرفت که حرف بزنهمی

 طوریه؟ را اینای؟ زیر چشمات چپریدهقدر رنگطوری شده؟ چرا اینترنج؟! موهات چرا این -

  :یه پووفی کشیدم و گردنم رو چپ و راست شکوندم و با یه حالت دلخوری و جاهلی گفتم

گیری؟ حاال خوبه همیشه قدر ضایعیم که با اون ترنج زپرتی اشتباه میمرامی. یعنی ما ایندِ کی، حاجی خیلی بی -

 هام و یا به پشتم،ام که یا روی شونهترنج زرزروتوردستت بودیم و چای و قلیونت توی خونه باغ، با کوچیکت بوده. 

  !مرامیه که ممد رو ترنج صدا بزنیبردمش. دیگه بیور و اون،ور میاین

زد؛ هش بخونم. انگار یه حرفی و یا یه خواهشی رو با نگاهش فریاد میتونستم از توی چشمحس شکستگی بابا رو می

هاش طبق معمول اره. کمی شکسته و دوال اومد و مقابلم نشست. مشتخاطر غرورش حاضر نبود به زبون بیولی به

اش رو بیشتر به پشتی مبل فرو داد و عمیق هاش، در حال انفجار بود. تکیههای دستهمیشه به هم گره داشت و رگ

  .نگاهم کرد

 ورا تشریفتون رو آوردی؟ خب ممد آقا چی شد از این -

وار با انگشت ه عقب کشوندم و این بار زنجیر رو دور مچم گرد کردم و خیلی مشتییه پا رو باال آوردم و موهام رو ب

  :ام حس گرفتم و گفتمشست و اشاره

رها نکنه که یه  جاگلش رو اینوقتی بابای آبجیمون، یعنی جناب حاجی این غزه معرفت نداره که دختر دسته -

ه؛ خب بایست غلومت پیداش بشه و ازش با این تیزی مراقبت اش رو نترکونصفتی، نصف شبی سراغش نیاد و زهلهگرگ

  !کنه

در همون حال تیزی رو از جیب شلوارم بیرون کشیدم و به سمت بابا یه چرخ دادم؛ طوری که ترسان خودش رو عقب 

 .کشید
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  :تر از من حاال اون بود که رنگ به چهره نداشت. متفکر بلند شد و گفتاش دیدنی بود؛ بدقیافه

 اش رو توی این دفتر انداخته؟ صفتی، سر و کلهدوم گرگک -

بره و باعث میشه اجازه سرش رو توی هر آخوری فرو میها، این دیگه کار خودِ حاجیمونه که سر در بیاره که کی بی -

  !قَدَر بترسه که از ممد، پسر کربالیی جواد یاری بطلبهترنجکم اون

  :فتبابا سری تکون داد و همچنان متفکر گ

ی همون دکترِ. اگه راست گفته باشه و امروز خوام ببرمت خونهباشه، خودم تَه توی قضیه رو درمیارم. حاال بلند شو، می -

  .ذارمجا بمونی و برای دوا و درمونت هم هر چی الزم باشه در اختیارش میذارم همونمادرش رو بیاره، می

ی غریبه بدی حاجی، خوشا به مرامت. دَم همون دُکی رو عشقست. رو حواله خوای نوکرت رو از سر باز کنی و ماهه، می -

سوزه؛ گرچه من تازه دارم رو میام و خودم حواسم به همه چیز هست. ی آبجی ما بیشتر از تو میالاقل اون دلش واسه

ها یه مرد الزم ین ضعیفهدونی چیه؟ ااصال می .حتی اجازه نمیدم این بهار ورپریده هی بیاد و جای ترنجمون رو بگیره

دارند و کی از من بهتره که دربست در خدمتشونم و کل بچگیامم با اینا گذشته. غمت نباشه حاجی، خودم مواظبشون 

  .هستم

  :بعد خیلی التی، دست انداختم و موهام رو مرتب و به پشت گردنم هم دستی کشیدیم و گفتم

  .کنیم و بریم سر کالس آبجیمون بشینیم تا عقب نیفته طفلیبفرما تا دیر نشده بند و بساطمون رو جمع  -

  :این بار دیگه بابا با عصبانیت شدید فریاد زد

ره، تونه دانشگاه بی ما رو ببری. حواست رو جمع کن چی میگم؛ فقط ترنج میکنی بخوای آبروی همهجا میچی؟! تو بی -

 ای هم سراغ ترنج رو نگیره، حالیته؟ بنده کنم که همگیتون حبس بشید و هیچ تنهاوگرنه کاری می

  :منم غالف کردم و گفتم

اعصاب بازی درمیاری؟ حاال ما هم دلمون خواست یه چند ساعتی سر درس و حساب و جدول ای بابا حاجی چته، چرا بی -

  .ریم، ارزونی خودتونضرب بشینیم. خیلی خب بابا نمی

قدر خواهش و تمنا کرد تا یه مانتو به تنم و یه دونست با من چی کار کنه. اونبابا دیگه کامال مستاصل شده بود و نمی

اش برای های منشیدادن به هول زدنام، از دفترش خارج و بدون اهمیتشال هم به سرم انداخت و با ساک دستی

رو سوار آسانسور کرد و باألخره توی ماشینش نشوند و راه افتاد و یادآوری جلسات و مذاکرات و بازدیدهای امروزش، من 
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 .رها کرده و رفته جاساعته که من رو ایناآلن هم نیم

ش آبرویی و هیاهویی که ممکنه گریبانست به این روز افتاده، یا از بیخاطر ترس از چیزیه که براش ناشناختهدونم بهنمی

  .اندازهقی چنگ میست که به هر راه و طریرو بگیره

ر کس از هیچی با خبواقعا باورم نمیشه که بخواد یه زمانی از ترس کارهای من، یه جایی پرتم کنه و در رو ببنده تا هیچ

  .هام پنهون بشم و حرفم رو پیش ببرمدونم کجا ترمز بگیرم و کجا تو قالب شخصیتنشه؛ اما من می

ده شدم که به دانشگاه برم. پوالد هم به بیمارستان رفت تا کارهای ترخیص خیلی خانوم و متین و با حجاب کامل، آما

خانوم رو انجام بده. من هم تموم مدارک و کارت شتاب و رسید پوالیی رو که از بیمارستان گرفته بودم، تحویلش مهری

  .دادم تا مشکلی از این بابت نداشته باشه

رویی، تکیه زده و سرش رو هم از پشت، به دیوار ش رو دیدم که به دیوار روبهای خستهدر آپارتمان رو که باز کردم، قیافه

  .فشار میده که ظاهرا دردش رو کمتر کنه. با صدای من چشم باز کرد و راست ایستاد

 خیر گذشت؟ اتفاقی نیفتاد؟ شد که بابات برت گردونده باشه. پوالد بهم پیام داد. دیشب بهباورم نمی -

هام رو پام کردم و در رو هم بستم و به سمتش رفتم. اون که از آرامش من کالفه بود، دوباره به حرف شبا طمانینه کف

  :افتاد

 قولت رو که فراموش نکردی؟  -

  :چپ نگاهش کردم و آروم گفتمچپ

  .هام برسمنخیر؛ فراموش نکردم. حاال اگه اجازه بدی برم که به کالس -

ی کن تا سازو که تا صبح خواب به چشم نداشتم، بیا تا قبل از کالس کمی برامون شفافخب منم دارم میرم. از دست ت -

  !ببینم این وسط با چه کسی شریک دزدی و از اون طرف هم رفیق گرمابه و گلستان شدم

 المثلت درسته؟ مطمئنی ضرب -

  .قدر خوابم میاد که چشمام باز نمیشهحاال هر چی؛ اون -

کنه؛ مثال منم تا صبح بیدار بودم. ضمنا هیچ چیزی دم واسه یه شب نخوابیدن که این همه ناله نمیخب ببخشید حاال. آ -

  .هم ندزدیدم، فقط از یه سری مدارک مهم عکس گرفتم

  .ای که گفت، من رو هم یه متر بلند کرد«چی؟!»
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  .چته بابا ساکت! حاال بعدا برات توضیح میدم -

 .دزدگیر ماشین رو زد تا سوار بشیمهنوز پر از استفهام بود؛ ولی 

  :با دلخوری گفت

هم که کردی واقعا خطرناکه و دردسر بزرگی هم برات درست  زنم، خیلی نگران بودم. این کاریخوابی ناله نمیبی واسه -

 خوای چه کار مهمی انجام بدی؟ ها و مدارک میکنه. حاال مثال با این عکسمی

  ...ای نداشته باشیتی نده و توجهاوال گفتم که به ما اهم -

  :هنوز دومی رو نگفته بودم که بهم پرید

کنی؟ دیگه پیش قاضی و معلق بازی؟ اصال باید از اول برام بگی که این چند شخصیتی رو از نه بابا، بازم که ما.. ما می -

 کدوم خورجینی بیرون کشیدی که همه رو ذله کردی؟ 

  !از مامان خدا بیامرزم -

 پریش بودند؟ چی؟! مامانت؟ خب خدا رحمتش کنه؛ اما ایشونم هویت -

  :صدام باال رفت و مالمتگرانه گفتم

 !ی خودت؟ مواظب حرفات باشچی میگی واسه -

  .خب آخه خودت گفتی -

هاست و منم از دو سال پیش، پریشیی ارشدش در مورد هویتشناسی داشت، پایان نامهمامانم فوق لیسانس روان -

جالبه که  .ی این رساله و چندین کتب و فیلم مربوط به این بیماری که توی لوازمش پیدا کردم، بودهروز و شبم مطالعه

ی چیه! اگه یه کم درمورد اش دربارهوقت نفهمید که مامان کی به دانشگاه میره، کی امتحان داره و یا رسالهبابام هیچ

  .کردک میدونست، حداقل اآلن یه کم به من شزنش می

 هاش به مامانته؟ مهریخاطر بیمشکل تو با پدرت به -

هاییه که اگه واقعا در برابرشون ایستادگی نداشتم و های زندگی من پُر از پریشانیهم اون و هم چیزهای دیگه. سال -

خواهرم، پدرم رو مسبب  شدم. من وبرو برگرد به این بیماری گرفتار می غمخوار عزیزی مثل خواهرم در کنارم نبود، بی

و  ی عجیبی به من داشتدونستیم. بهار نه فقط خواهر، بلکه بهترین دوستم بود. عالقههای زندگیمون میتموم تلخی

خواست به زور، اون هاش رفت و میشدت بهش وابسته بودم. بعد از فوت مادرمون، بابا دنبال عشق و عاشقیخودمم به
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مون کنه؛ ولی بهار دیگه مثل مامان صبور و خوددار نبود، حمالتش به بابا رفتهن مادر از دسترو به ما بقبولونه و جایگزی

، خواست با سماجت خودشی ما نباشه. با اینکه بابا میوسعت گرفت و جنگ اعصابی نبود که هر روز و شبی توی خونه

یاره؛ ولی بهار عین شیر ایستاده بود و بساط عروسیش رو با شهاب راه بندازه و بعد هم خودش عروسش رو به خونه ب

 .گفت تا سال مامان تموم نشه و تکلیف من و ترنج هم به یه نحوی معلوم نباشه، حق چنین کاری رو ندارهمی

  ...این شهابی که میگی -

کرده و آره همونه که جلوی در خونه دیدی و دیشب هم سراغ من اومد، دیوونه باورش شده که روح بهار توی من حلول  -

  .تونه من رو تصاحب کنهسرخوش از اینکه می

  :های داور گرد شد. کمی فکر کرد و گفتچشم

 خانوم ما قاتی شدی؟ طور؛ ولی نگفتی که چه جوری با مهریکه این -

تا  هام بر این بوده کام گرفت و کل جریان رو براش تعریف کردم. اینکه از دو سال پیش، با جداشدن از بابا، سعیخنده

ه جا کبودنم تو بخش اپراتوری مخابرات و باألخره رسیدم به اونجایی که ممکنه با درآمد خودم زندگی کنم و مشغول

م. اش درآوردخاطر کمک و پیداکردن کلید توی جاکفشی، سر از خونهی اورژانس رو اشتباه گرفت و بهخانوم شمارهمهری

اشه. از گیری غلط بکرد که اصل قضیه یه شمارهشده باشه. باور نمیکشید روی سرش تا ببینه شاخی سبز ندست می

  :ام گرفت و سرم رو به سمت خیابون چرخوندم. باألخره زبونش چرخید و گفتکارهاش خنده

خوای با پوالد صحبت ای بود که این آشنایی صورت بگیره؛ ولی نمیها بهونهی اینقدر عجیب و جالب! همهواقعا چه -

کنی، ادامه بدی؟ اگه یه جا کم بیاری و یا طوری به نقشی که داری بازی میخوای همینحقیقت رو بدونه؟ میکنی تا 

 قدر برات بد میشه؟ دونی چهسوتی بدی، می

  .به مسیر خیره بودم و فکرم درگیر حرفش بود؛ ولی فعال جوابی نداشتم که بهش بدم

  :بود، به زبون آوردمفقط چیزی رو که ذهنم رو از دیشب مشغول کرده 

 داور یه سوال ازت دارم؟  -

  .بپرس -

 جوری شد که راحت بهم اعتماد کردی و تو کاری که ممکنه برات عواقب داشته باشه، درگیر شدی؟ چه -

ح تر از دانشگاهه و همیشه این موقعِ صبشاپی که یه خیابون پایینهمون موقع ماشین رو به کناری کشید و مقابل کافی

  .های خودش رو داره، نگه داشت و پارک کردتریمش

ها یه قهوه و کیک بخوریم تا بتونیم تا ظهر دووم بیاریم؛ آفرین، سوال خوبیه! اما فعال بپر پایین تا قبل از شروع کالس -

  .ی اعتماد، باهات یه صحبت اساسی بکنممنم در مورد مقوله
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های رفتیم و پشت تنها میز خالیش نشستیم. فضای ساده و صبحانه شاپای نداشتم. با هم به سمت کافیظاهرا چاره

شد. چشم که ی نزدیک دانشگاه، باعث شلوغی اون در این وقت صبح میقیمت این کافهدلچسب و نسبتا ارزون

دیدی که به سرعت سفارششون رو های خودمون با تک و توکی از کارمندان جوون رو میچرخوندی، اکثرا دانشجومی

  .تر به کارشون برسندخوردند تا زودمی

ها سری تکون داد و بعد به من خیره شد و نهایتا شروع به داور هم نگاهی به اطراف انداخت و حتی برای یکی از میز

  :صحبت کرد

رفتاری و گاهی تو فرایند زمان و با الگوی  .وجود میادها بهترین چیزیه که بین آدمکنم که اعتماد، باارزشمن فکر می -

ای وجود میاره و گاهی همون ابتدا به ساکن، مثل یه نخ نامریی بین دستهشده، خودش رو بهدادهکرداری و صداقتِ نشون

ها ایجاد میشه و مسلما هر کسی هم لیاقت داشتن اعتماد ما رو نداره. گرچه بعضی اشخاص و در بعضی مواقع، با از آدم

رانه ها هم کورکوکنند و اونعتماد دروغین رو بین خودشون و مخاطبینشون ایجاد میبرنامه پیش میرن و متاسفانه یه ا

م ست. من و تو همزمان با هزنندهها، کوتاه و متاسفانه لطمهگیرند؛ ولی یقینا طول عمر این جور باورتحت تاثیر قرار می

ها و افراد تنها و ها و ناتواننسبت به آدم تونهخانوم شدیم و شخصا در درون تو، انسانی رو دیدم که نمیدرگیر مهری

هایی که قرار گرفتی؛ چون در وجود خودت یک انسان خوب تفاوت باشه و اینکه در هر کدوم از شخصیتکس، بیبی

کردی. همین باعث شد که بتونم بهت شدی و رفتارهای نادرست هم نمیکردن وجدانت نمیهست، قادر به خاموش

خانوم گول بزنی، شاید های خوبی رو مثل پوالد و یا مهریهات ادامه بدی و آدمگفتنه بخوای به دروغاعتماد کنم. ولی اگ

کنی. پس بهتره به کاری های ساده و مهربون رو هم پاره میی اعتماد آدمدیگه نتونی به خُلق خوبت برگردی و اون پرده

  .تر بشی و بعد تصمیم بگیریخوای انجام بدی، عمیقکه می

ی کسی روی میزمون افتاد. همزمان به سمت مون بودیم که سایههر دومون در سکوت مشغول خوردن کیک و نسکافه

  .طرف چرخیدیم

ی ما که این همه التماسش کردیم و حاضر نشد با ما یه لیوان آب ساده میل کنه، به به ببین کی اینجاست! ترنج ساده -

 رکونه، همه چی برای ما بد بود؛ جوجه طالیی؟ تحاال ور دل این آقا نشسته و الو می

قب ترسید. کمی عزد و یه کمی هم آدم ازش میاش خیلی توی چشم میبا اون تیشرت سفیدی که پوشیده بود، سیاهی

  :کشیدم؛ ولی داور با عصبانیت میز رو یه هل کوچیک داد و خودش رو بیرون کشید و قد به قدش ایستاد و گفت

ندازی یی ما می دونفرهی سنگینت رو روی صبحونهصی سرت نمیشه که عین چی سبز میشی و سایههوی، حریم خصو -
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 کنی؟ و مزاحمت ایجاد می

  :ای به من کرد و گفتفهیم که معلومه هنوز زخمیِ اون شب گالری بود، یه نگاه ریزبینانه

کی حق نداره فهیم مالک رو قال بذاره و بپیچونه! ببین جوجوخانوم، به اون قلت هم بگو که بازی هنوز تموم نشده. هیچ  -

بنده هم  تردادم ردتون رو گرفتند و اگه گفتی به کی رسیدند؟ بله، حاج نوریانی معروف که اتفاقا پدر صد مرتبه معروف

ی معارفه یکی از موکلین اداره کل حقوقی ایشونه. باألخره امروز و فردا دیدی که با یه سبد گل و چند دوری شیرینی واسه

  .خیالش نمیشمها بیشدن ارتباطات خدمت رسیدیم. به اون بهارخانوم هم بگو حاال حاالو پررنگ

 .این رو گفت و یه نگاه خشن به داور انداخت و راهش رو کشید و رفت

 :داور هم با یه نگاه چپ، بهم چشم دوخت و با ناراحتی گفت

 قدر نوسان و اتصاالت مغزیش سنگین شده؟ اه، بازم تو رو دیده که ایناین چش بود؟ مگه غیر از اون روز جلوی دانشگ-

تم ی کیکم شدم و کیفم رو برداشخیال بقیهشه؛ ولی بازم خیلی جدی بیهاش هم مطابق رشتهام گرفته بود که مثالخنده

الزم  .اه راه افتادمای، از کافه بیرون زدم و پیاده به سمت دانشگو از پشت میز بیرون اومدم و بدون هیچ توجه

  .دونستم که بخوام هر چیزی رو براش توضیح بدمنمی

تا داور بخواد میز رو حساب کنه و دنبالم بیاد، با سرعتی که به پاهام دادم، یه خیابون رو طی و به خیابون اصلی دانشگاه 

اده خشمگین و از کوره دررفته پیرسیدم. اما با بوق ممتدی که پشت سرم بلند شد، به عقب برگشتم و اون رو که خیلی 

 کشیدم. نزدیکم شد وهام رو باهاش میایستادم و خط و نشوناومد، دیدم. فایده نداشت، باید میشد و به سمتم میمی

  :زد، گفتطور که کمی نفس میهمون

ه؟! تو دفتر و ای توی این اعصاب و روانت داری، ناختالل چند شخصیتی هم نداشته باشی، یه درد و مرض دیگه -

ه خیر ست که ما رو بهای مامانت بگرد بلکه به یه خود تشخیصی هم برسی. اگه مرام و ظرفیتت هم، به همین اندازهکتاب

  .و تو رو به سالمت

دونستم چی درمونده بودم و نمی .این رو گفت و برگشت و به سمت ماشینش رفت، حتی نشد که یک کلمه هم من بگم

دونستم که با طرفی به خودم قول داده بودم که حرمت دستش رو نشکونم و از طرف دیگه میکارش کنم. از یه 

هام باقی بمونم و با یه عده آدم صاف و تونم توی دروغقول خودش نمیکنه و بههاش، مسلما من رو هم سست میمداخله

  .ها باشمیگه الزم نباشه که نگران این چیزصادق، با نیرنگ و دروغ پیش برم. اما اگه به تنهایی سابقم برگردم، شاید د
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تونستم وارد خواستم، میهایی که میآوردن پروندهدستریزی خودم رو انجام دادم و با بهی اول برنامهمن مرحله

ای، هام رو مثل یه حرفههام، نقشام بشم. دو سال توی تمرین و ممارست بودم و تو تنهاییی دوم نقشهمرحله

  .کردمنی و اجرا میخودوباره

قدر به خودم تلقین کردم که اول از همه مغز خودم همه چیز رو باور کنه تا بتونم به باور بقیه برسونم؛ به چندین ماه، اون

  .کردم تا بقیه هم به شک نیفتندقولی باید اول خودم این دروغ رو باور می

گرفت که من رو تحت درمان این فرایند، پیش متخصصین  های هیپنوتیزم درمانی رفتم تا اگه بابا تصمیمحتی دوره

طوری باید از پسش بر بیام. اما اآلن در برابر داور و اعتماد و صداقتش اش ببره؛ بدونم که با چی طرف هستم و چهفنی

  !قرار گرفتم. با اومدن مالک، حتی نتونستم بهش بگم که دالیل اعتماد من به خودش چی هست

ام پیچید. بازم حس طردشدگی به سراغم اومد. حس از دست ماشینش که از کنارم عبور کرد، درد بدی توی قفسه سینه

اد و ای، اعتمهیچ خواسته و یا ارتباط ویژهدادن و فقدان. مگه آدم توی زندگیش، چند بار با کسانی مواجه میشه که بی

توی کل زندگیش، چند بار با آدمهای روراست و صادقی تالقی پیدا  امنیت حضورشون رو بهت تقدیم کنند؟ اصال مگه آدم

 داشتی، معتمد و وفادار بمونند؟ هیچ چشمها احترام بذارند و بیکنه که با اخالق و اصیل باشند و به حد و مرزمی

ی ر مسیری که راه رفتههام دزدنای میان این قدمها رو بود و لحظهی اینتوی همین مدت کوتاه، داور نشون داد که همه

ر دیدم؛ این حس و باوتر مینیافتنیکرد و با دورشدن هر چه بیشتر خودروش، اندیشه و قلبش رو دستاون، هدایتم می

 کنهها و رفتاری رو که در پیش گرفتم داره داوری میکرد که همچون نامش، من رو و کاردر من رخنه می

داد که ممکنه عواقب کارهام، به کجا برسه و اون کلک. داشت نشون میشفاف و بیروم بود، صاف و ای روبهانگار آینه

  .ام بنا کردم، بکنهی ترازوی عدالتی که برای نامردهای زندگیچند تا آدم خوبای ماجرا رو هم، فدای تیزی برنده

م. یک اعتماد واقعی و پیچیده در دیدم و به نگرانی و باورهای درستش اعتماد داشتاون رو همچون نامش، داور اعمالم می

 .یک نخ محکم نامریی

 :مامان سیما نوشته

کرد. باغی رو که جدش، با ی ما رو تو باغ نارنج جمع میشاید بهترین لحظات زندگی ما، زمانی بود که پیرمقداد، همه »

هاش شده. دانش هم این ندیدهی نتیجه و نبیره و های چندروزهعشق و عالقه به بار رسوند و حاال محلی برای دلخوشی

های خاطر عشق بیش از حدِ بهار و ترنج به شکوفهباغ رو خیلی دوست داره و بعد از فوت پدرش، سهم بقیه رو خرید و به
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ی من در میان انبوه عطر خوش ترین خاطرهپربرکت سفیدش، سندش رو به نام این دو دخترکان عزیزم زد. اما بد

 «...ترین کار دانش با خودم شدمی بده متوجهبهارنارنج، زمانی بود ک

ی رفت. به خونهروی کذایی، دست و دلم به هیچ کاری نمیهای اون پیادهبعد از رفتن داور، بر روی سنگفرش

خانوم برگشتم و وسایلم رو جمع کردم. از اینکه نشد تا باهاشون خداحافظی کنم، هم غمگین بودم و هم خوشحال مهری

  .ه دروغگویی نداشتمکه اجباری ب

م رفتم و برای مادرش هی یادداشتی درآوردم و توضیح مختصری برای پوالد نوشتم که باید میاز توی کیفم، یه برگه

  .آرزوی سالمتی کردم. کلیدهای خونه رو کنار اون برگه، روی میز آشپزخونه گذاشتم و بیرون اومدم

ی عزیزم، حس خوبی زیر پوستم دوید؛ انگار فامیل نزدیکم ای کج و کولهی خودمون رسیدم، با دیدن تویوتوقتی به کوچه

اومد؛ کردم، مشکلی پیش نمیدونستم که کمی خطرناکه؛ ولی اگه با احتیاط رانندگی میدیدم! میها میرو بعد از مدت

  .رسیدمتر به باغ مینهایتا دیر

پشت سر هم از بهار و اینکه شما دو تا کجایید و چرا با خانوم جلوی در ورودی رو گرفت و مطابق انتظارم، منصوره

تون تماس نگرفتید و چه و چه و چه... حرف زد. سرم که به درد اومد، نتونستم مثل همیشه خونسرد و خوددار صاحبخونه

  :باشم. با دلخوری گفتم

 کنم. حاالتمان رو ارزونی صاحبش میخانوم! به خدا دیرمه و باید جایی برم. هر وقت هم که برگردم، این آپارمنصوره -

  !تونفعال با اجازه

لپ تاپ و پرینتر دست  .بهتش در حدی بود که بتونم گریز بزنم و از کنارش رد بشم و سریع به سمت آپارتمانم برم

ها تیکالس همراه کمی وسایل شخصی، برداشتم و اول از همه به یه تعمیرگاه رفتم تا باددومی رو که قبال خریده بودم، به

  .و آب و روغن ماشینم رو چک کنه؛ بعد یه دل سیر بنزین هم توی باکش ریختم و با سرعتی متوسط، وارد جاده شدم

العملی نشون میده. از یه طرف خیالش راحت کردم که اگه به گوش بابا برسه که من رفتم، چه عکسبا خودم فکر می

ت کنم؛ و از طرف دیگه شاید کمی نگرانی به دلش بیاد که در چه میشه که دور و برش نیستم تا براش مشکلی درس

  !ام و ممکنه چه دردسری براش بتراشمموقعیتی

خاطر وسط هفته بودن و ساعت خوب حرکتم، رونم و بهام و یه کله به سمت شهسوار میساعته که توی جادهنزدیک پنج

های پاهام، دیگه رمق کنه و انگشته داره داغونم میغذاییه کخوابی و بیبا هیچ مشکلی مواجه نشدم. فقط بی
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  .های ترمز و گاز رو ندارهفشارآوردن به پدال

جلوی در ورودی باغ که رسیدم، پاهای دردناکم رو به پایین کشوندم و از ماشین تا زنگ کنار اون در بزرگ سفید، به 

ت تر این در باز نشه، کار دسرسیدم اگه هر چه زودتسختی قدم برداشتم. شدیدا به سرویس بهداشتی نیاز داشتم و می

  .خودم بدم

 !در باز شد؛ ولی بر خالف انتظارم که دیدن کربالیی جواد بود، چشمم به نگاه آشنای دورهای دورِ زندگیم افتاد؛ محمد

بعد هم توی  خدایا باورم نمیشه که این ممد خودمون باشه. وقتی اول چشمش به تویوتا کارینای یادگاری آقاجون و

  :صورت من چرخ خورد، خیلی معصومانه سرش رو پایین انداخت و با وجد و مهربونی گفت

  .کردم که خودتونید. بفرمایید، بفرماییدشناختم، شک میسالم ترنج خانوم؛ خوش اومدید. اگه این ماشین رو نمی -

  .هامون، به این روز در اومده باشهشد که اون پسرک التی بچگیبه حدی با ادب و متین بود که باورم نمی

  .یافته، خیره بودمی اولیه رو هم فراموش کردم و فقط به اون جهشمنِ حیرت زده، حتی احتیاجات فشاردهنده

تعارف توی خانوم، من رو از فکر بیرون آورد و بیی مخصوص بهیی کربالیی جواد و پشت سرش، لهجهصدای مردونه

  :دویدم، داد زدمی باغ میکه به سمت اولین سرویس بهداشتی گوشهطور باغ پریدم و همون

  .زحمت داخل بیار.. بهی جون صبر کن اآلن میامسالم به همگی، محمدجان اون ماشین رو بی -

رفتم و هاشون، این طرف و اون طرف میشنیدم و من که از وقتی خودم رو یادمه، یا روی دوشهاشون رو میصدای خنده

  .خوردم؛ هیچ حس غریبگی باهاشون نداشتمنشستم و لقمه از دستشون میپاهاشون می یا روی

ها و هام شدم. شوخی که نبود؛ بعد از دلهرهی کبودی زیر چشموقتی صفایی به دست و صورت دادم، تازه متوجه

مه مسافت رو بدون خوردن زده از درسی که یک دوست بهم داد، این ههای شب گذشته، توی جاده افتادم و غمخوابیبی

  .غذایی، رانندگی کردم

ز ی ای ساده و سنگی این خونوادهکشم و به سمت خونهاکنون و میان این درختان عزیز و پرخاطره، نفس عمیقی می

 گی،ی کنار خونه سنبون زرد رنگ کهنه، پارک شده و باغچهدارم. ماشینم رو دیدم که زیر سایهتر قدم برمیفامیل نزدیک

زدیم، عاشق میرزا قاسمیه و خانوم صداش میخانوم که از همون اول، بهیفرنگی و بادمجونه. بهجتهای گوجهپر از بوته

  .ها، کار دست خودشه که هر وقت هــ ـو*س کرد، موادش رو به راحتی داشته باشهی اینمطمئنم که همه

و با دیدن من، یه لبخند بانمک به لب آورد و دوباره سرش اومد شون که رسیدم، محمد از درشون بیرون مینزدیک خونه
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  :جا اطراق کرده، پرسیدها اونلهجه که یقینا مربوط به محلیه که سالرو پایین انداخت. خیلی آروم و خوش

 .چی شده ترنج خانوم، چرا تنهایی به جاده زدید؟ با این ماشین، خیلی خطر کردید -

  :ی گفتممن هم لبخندی زدم و با مهربون

دیدمت، اصال هامونم، دیگه خانومش چیه؟ اگه توی خیابون میمحمد، خیلی تغییر کردی. من همون ترنج بچگی -

گفت که دلت با اون سرزمین خانوم میاومدم، بهیشناختمت. از بعد سربازیت که اصال ندیدمت. هر وقت مینمی

دیدمت، باورم خونی و درس میدی. اگه نمیجا درس میگفت همونمحرومی که نظامت رو گذروندی، گره خورده. می

  .شد که این همه عوض شده باشینمی

 :لبخندی زد و گفت

قدر سرخوش بودم و عشق قیصر و فردینبازی داشتم که وقتی اون آره، حق داری. دوران بچگی و نوجوونی، اون -

ازی بفهمیدم باید برای کی قیصر بود و کجا فردین آب و علف و مردمان ساده و قانع به پستم خورد، تازهی بیمنطقه

ام دارند و یه جورایی همین جا پاگیرم کنند، درآورد. نظام رو که تموم کردم، هر چی مامان و بابا خواستند که من رو نگه

با  آلنم کهی ابتدایی شروع کردم. اجا و دانشگاه قبول شدم. اوایل هم، تدریس رو از ردهدلم راضی نشد. برگشتم همون

ها و جذب معلمین داوطلب، سعیمون کنم و با کمک خیرین و با احداث مدارس توی روستااستانداری و جهاد همکاری می

های کوچیک هم راه خوندن، به جاهای خیلی دور نرند. یه سری کتابخونههای کوچیک برای درسبه اینه که بچه

های خشک، وسط اون آفتاب سوزان های داغ و باالرفتن از نخلن شناندازیم که کل تفریح کودکیشون، بازی با اومی

 .نباشه

های دور، از محمد چه شخصیتی برای زده شدم. من رو باش که با تفکر اون دورانخیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و خجالت

هست.  زدنگذاری و تکیهارزشموقع، بلکه همین اآلن و بیشتر از هر زمانی قابل خودم ساختم. شخصیتی که نه تنها اون

  .های محروم وطنمداری مردمانی فقیر در سرزمینستون محکمی برای پشت

هاش رو از هم باز کرد تا توی آغوش اومد، دستطور که به سمتم میخانوم ما رو به خودمون آورد. همینصدای بهی

  .ار نارنجاش بگیره؛ مثل همیشه، سرخ و تپل و خوشمزه با بوی خوش بهمادرانه

؛ ولی لُپوییجون تپل و لُپگفتم مثل بهیکردم. بهش میاش میهامون، از اینکه محمد شبیه مادرش بود، مسخرهبچگی

تونستی توی اون صورت کشیده و رنگ مادرش رو میاآلن به قدری آفتاب سوخته و الغر شده که تنها چشمان عقیق
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  .چرم شده از آفتاب، ببینی

بازی درمیاره؛ زیر آفتاب سوزان قول خودش فردینذاره و بهاوقاتش، در اون مناطقی که براشون جون می معلومه که تموم

  .آورش، در حال چرخیدنه و خدماتش رو انجام میدهو مرگ

تر بشم. خانوم من رو به داخل برد و ازم خواست که توی اتاق خودش، رخت و لباس عوض کنم تا کمی خنکبهی

ون خواستم بیشتر شبیه ممدلوتی باشم تا بابا و اافتم. مثال میام به خنده میشدهدارم، از موهای کوتاهه برمیام رو کمقنعه

  .ها قرار بگیرمها مونده که در حد مرام و شخصیت امثال محمدشهاب، حساب کار دستشون بیاد؛ ولی حاال حاال

 خواستم کاری کنم کهقولی میشتباهات و خطاهاش نشده و بهمن خودم رو درگیر پدری کردم که تا به این سن، متوجه ا

  .قلب، دلشون با هیچ چیز نرم و آب نمیشههای سنگبه خودش بیاد؛ غافل از اینکه آدم

خاطر آبروداری، دو سال خاطر نزدیکی مرگ مامان و بهار و بهبابا حتی با مرگ دختر عزیزش، به خودش نیومد. درسته به

دونستیم که هنوز چهلم مامان نشده، زندگیش رو با اون جشن عروسی کذایی رو راه بندازه؛ ولی همه میصبر کرد تا اون 

  .ی عذاب شروع کرده بودمجسمه

 کرد. اوناونچه که بهار رو از شهاب زده کرد و حاضر نبود تن به ازدواجش بده، جانبداری بیش از حدی بود که از بابا می

خانوم رو با عزت و ناز به تهران بیاره و همین شد که برای ، خودش تا چابهار رفت که عروسی باباخاطر مشغلهحتی به

ی عمرش، شهاب رو نبخشید و یقین دارم که این داشتنش، به صفر رسید. بهار تا آخرین لحظهما، دوستی و دوست

 .آبی، همراه خواهد بودعذاب وجدان، همیشه با اون مرد چشم

شال سفیدی که به سرم انداختم، احساس سبکی کردم و از اتاق بیرون اومدم. کربالیی مشغول  های راحت وبا لباس

کرد. نفس راحتی کشیدم و خانوم هم غذاهایی که مسلما از ناهار ظهرشون مونده، برام داغ میکردن چای بود و بهیدم

  .به سمتشون رفتم

 .ودم، نتونستم خوب احوالپرسی کنمبه زحمت افتادید. سالم کربالیی، ببخشید که موقع ور -

  .گفتند و به کارشون ادامه دادند «خوش اومدی»هر دو دوباره 

  :اش، لبخندی زد و گفتکربالیی جواد، قوری رو روی سماور گذاشت و به سمتم اومد و با نگاه آشنا و پر تجربه

دش نداره. خیلی خیلی خوش اومدی دخترم. از ها، جایی برای خوبازیقدر از دیدنت خوشحال شدیم که این تعارفاون -

 .جا نیومدهبابا چه خبر؟ خیلی وقته این
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های به ذهنم فشار آوردم و به یاد آوردم که بعد از فوت بهار، بابا دیگه به این باغ نیومد و من هم فقط برای بردن شکوفه

حضور مامان و بهار، یعنی دلش رو نداشتم که بیموندم؛ اومدم و بیشتر از یکی دو روز هم نمیجا میبهارنارنج به این

  .جا دووم بیارماین

جا سری بزنه. راستی، واقعا از دیدن محمد شوکه دونم بتونه به اینگید. بابا خیلی گرفتاره و بعید میبله درست می -

  .شدم. خیلی تغییر کرده

  :ای زد و گفتخانوم لبخند مادرانهبهی

ی ها پیش از منطقهبهادر سابق نیست. درسته که ما خودمون سالی تخس و شیطون و بزنهآره، انگار که اون بچ -

جا اومدیم و از اول هم توی این باغ ساکن شدیم؛ ولی محمد بعد از سربازیش، دیگه نتونست خشک و محرومی به این

ه مونه. توی هر فصل، یز هم بیشتر نمیجاست. دو روز پیش رسیده و ده روجا دووم بیاره. اآلن هم شانسی بود که ایناین

  .هاستها و جهاد و اون برنامهی مشغولیت زندگیش، بچهگذرونه و بقیهده روز رو با ما می

  .ست! از اینکه با اون حال و هوا به این روز و حال رسیده، افتخارآمیزهخیلی عالیه، واقعا تکون دهنده -

ذاره براش آستین باال کنم. میگه کدوم زن حاضره که عمرش رو با من و توی ام خیلی عوض شده. حتی نمیآره، بچه -

خاطر با ها تلف کنه. اگه یه همچین کسی هم باشه، من دلش رو ندارم که بذارم اون همه سختی و رنج رو بهاون خاکی

  .من بودن، تحمل کنه

  .رفتاین رو گفت و سینی غذا به دست، به سمت میز کوچیک و گرد کنار سالن 

 قاتوق گذاشته بودم. دوست که داری؟ بیا دخترم، امروز باقالی -

 :از شوق زیاد به سمتش رفتم و گفتم

  !فراوون -

 :خندید و گفت

 .نوش جان -

ی محلی و خورشت پُر از شوید و باقالیِ شده و یه پیاله ترشی و پارچ دوغ؛ کنار اون دیس کتهخوردن و خیار خُردسبزی

. نشستم، به اطراف هم نگاهی انداختمشون میطور که پشت میز چوبی قدیمیخیلی اشتهاآور بود. همینداشتنی، دوست

های های پر از گلفرش .ترها عوض شده باشه و تلویزیونشون هم یه خرده مدل باالها، فقط پردهشاید توی این سال
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ر زمان رو داشت. همه چیز این خونه برام آشنا و شون، حکایت از گذهای گل صورتی کدرشدهقرمز و آبی ساییده و مبل

 آورد؛ ولیاومدیم، اصرار زیادم به موندن، صدای همه رو درمیجا میها که به اینداشتنی بوده و هست و خیلی وقتدوست

  .الیه باغ قرار داره، برمشدم که به ساختمون خودمون که در منتهیباز من راضی نمی

رسیر لذیذ، با خودم فکر کردم که با حضور محمد، اون هم توی این شکل و هیبت و محجوبیت، موقع خوردن اون غذای پُ

کنه که توی ساختمون خودمون بخوابم؛ تا بلکه این خونواده، توی معذوریت نباشند. اما فعال باید ساعتی من رو موظف می

تداعی خاطره کنم. تقریبا غذام تموم شده بود که رو باهاشون از این در و اون در، گپ بزنم و با چند تا چایی تازه دم، 

  :خانوم از اتاق بیرون اومد و گفتبهی

  .هات صدای زنگ میادجان از لباسترنج -

  :لبخندی زدم و گفتم

  .احتماال از جیب مانتومه، یادم رفت که بیرونش بیارم -

شد اآلن روی ترین اسمی بود که میکنندهاذیتبلند شدم و خودم رو رسوندم و حاال هم بهش خیره هستم. نام داور 

  :ی گوشیم باشه. با تعلل جواب دادمصفحه

 بله؟  -

 هات رو ول کردی؟ رفتی؟! به همین آسونی؟ پوالد چی میگه؟ چرا کالس -

  :نشستم، نذاشتم که ادامه بده. فوری گفتماش میداشتم و کنار درگاهیطور که به سمت پنجره قدم برمیهمین

  .داور، اجازه بده! بهترین کار همین بود -

  !به همین سادگی؟ -

کشید تا از آب چاه، جوب طرف هم شلنگ اصلی رو میچشمم به محمدِ ساده افتاد که مشغول درختان باغ بود و از اون

  .رفت، آبرسانی کنهرو که تا انتهای باغ می جاری

  :با کمی مکث گفتم

ها لطمه بزنم؛ اما حق این رو دارم که نسبت هات همه درست بود. من نباید به اعتماد آدمچرا باید پیچیده باشه؟ حرف -

، یعنی من و خواهر و مادرم، سه نفر آدم که هیچ «ما»گم به ها به ما، گوش کن چی میگم؛ دارم میبه کسانی که سال

تر. زنی که از خودخواه و یه زن خودخواهگرده به یه مرد اش برمیشون نداشتند؛ ظلم کردند و همهتوی زندگی خوشی
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خت ریی بابام شد و چشمه چشمه، اشک تمساح میست؛ ولی به شدت پیلهدونست پدرم صاحب یه خونوادهاولش می

ی ما تونم تحمل کنم! همون شد که زندگی همهتو نمی میرم و دنیا رو یه لحظه بیتو عین مرگم و اگه نباشی میکه بی

ون یه وقت خدای نکرده نمیره و کنار یه نامردی مثل بابام، نفس بکشه. پس بهم ایراد نگیر. بابام باید تباه شد، تا ا

ای که روی زمین خداش، الزم نباشه همه رو گول های تو هم کامال درسته. اومدم یه گوشهتقاص پس بده؛ ولی حرف

  .م؛ ولی بهم خرده نگیرهات هم ممنونی خوبیبزنم تا با یکی دیگه در نبرد باشم. از همه

ردم و روی کباشه، باشه. اصال من اشتباه کردم. حق متعلق به توئه و الزمه که برای داشتنش، مبارزه کنی. منم زیاده -

  .کردم. حاال بگو کجایی تا همفکری کنیم و بهت قول میدم هر کاری از دستم بربیاد، برات انجام بدمنباید رهات می

 چرا داور؟  -

 چی؟  چرا -

 قدر اهمیت میدی و برات مهمه که کمکم کنی؟ چرا این -

 دونم، باورت میشه؟ اگه بگم که خودمم نمی -

کرد و یه اش، توی باغچه پرت شده، نوازش میی درختیی کوچیکی رو که معلومه از لونهمحمد خم شده بود و پرنده

  :ش برگردونه. خیلی مالیم گفتمانردبون به درخت تکیه داد تا باال بره و اون رو به لونه

شیم. من داغدار روزگارم و ی زندگیمه، با کسی جمع نمیرها کنی. من و کارهایی که توی برنامه نه؛ ولی بهتره دیگه -

  .هات، خدانگهدارتسالمت و ممنون از تموم حمایت تونم با کسی این داغ رو تقسیم کنم. پس برو بهمسلما نمی

طوری قطع کردم عمیقا ناراحتم؛ ولی الزمش خواست کامل بشه، دیگه نشنیدم. از اینکه اینرو که می ایای نصفهکلمه

ی کارهایی که باید انجام بدم، داشته اش رو توی لحظه لحظهتونم داوریبود. اون خیلی با اخالق و درستکاره و من نمی

ه های محبتش، رو بحد و مرز و نه کسی که ممکنه دونهبیی خواستم، نه یه قاضی. یه رفیق پایهباشم. من یه همراه می

  .ها انجام بدهزدن باشه و بخواد برای نجات یارش، خیلی کارجوونه

هایی که با بهار و عطرش، در خلوتمون ترین تراژدیه و من هم از تموم تصمیمات و نقشهاین برای یه منتقم، خطرناک

 یخورده، درموندههای نم بارونم کرد. چشم که بلند کردم، از ورای اون شیشهگیری نخواهطراحی و امضا کردیم، کناره

 «!ترنج، چته؟»شد خوند: هاش، خیلی واضح مینگاه محمد شدم؛ سوالش رو توی عمق عقیقی

ف یجواد، تا دیروقت توی باغ مشغول بودند. باغی که شاید بیش از پنجاه اصله درخت نارنج رو در دو ردمحمد و کربالیی
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متری ورودی باغ شروع و تا پشت ساختمون اصلی ادامه داره در دلش جای داده. به جز متر که از دویستی سهبه فاصله

  .رسیدجاتی هم کاشته و به مصرف روزانه میدرختان اصلی باغ، در یک بخش تقریبا چهارمتر مربعی، سبزی و صیفی

غذا نداشتم و برای همین، وسایلم رو از پشت ماشین برداشتم و با خاطر پرخوری بعدازظهرم، دیگه میلی به من هم به

اومدیم؛ امکان جا میخانوم، به سمت ساختمون خودمون راه افتادیم. اگه هر موقعی از سال، سرزده به اینکمک بهی

  .ندهست شناس و امانتدار خوبینداشت که گرد و خاکی روی وسایل ببینیم. بس که این زن و شوهر، نظیف و وظیفه

رسه و موقعی که مامان هنوز خیلی سرحال بود، توی این ساختمون، در ورودی با یه دهلیز نسبتا بزرگی به سالن اصلی می

سنتی بازسازی و نوسازی کرد. آشپزخونه کامال مدرن شد؛ ولی فضای سالن اصلی، از تموم خونه رو تقریبا به شکل نیمه

  .وجود آوردرمونی خوبی با فضای درختان نارنج، بهیک طراحی کامال سنتی بهره برد و ها

ی بزرگش، دید کاملی نسبت به باغ خاطر پنجرهاتاق من و بهار در انتهای ساختمون و مجاور تراس پشتی قرار داره. به

  .شیممند بها، بهرهی درختشدهها رو باز بذاریم تا به وفور از عطر متسعمون این بود که پنجرهداشتیم و عادت همیشگی

خانوم به شدم. بهیاومدم، توی اتاق مهمون مستقر میاما بعد از بهار، دل رفتن به اون اتاق رو نداشتم و هر وقت می

ی هام رو توی کمد آویزون کردم و وصل و نصب پرینتر و بقیهمن هم فقط لباس .آشپزخونه رفت تا بهارنارنج دَم بده

ی سالن ی گوشهشدهعی که تنها بودم. دمنوش که آماده شد، روی تخت فرشها رو گذاشتم برای موقجمع و جور

  .کنه، تکیه زدیمهای قرمز و خوش نقش و نگاری که هنوزم همون حس قشنگ رو در دلم ایجاد میخزیدیم و به پشتی

 :سیما جون نوشته

آدم پُرجفاییه. به دلیل اتفاقی که در وقت از خاطرم نمیره که چه زمانی برای اولین بار، یقین کردم که همسرم هیچ »

ها شد، ما رو به زور راهی کرد و به این باغ آورد تا کمی آروم بشیم. قبل از وقوع اون تهران افتاد و باعث آزار و اذیت بچه

ور با ز کرد وهایی آماده مینوشنهایت آرامش برام دمتوجه و نامهربونم، در شدن من، مردِ همیشه بیحوادث و هیستریک

دام به رنگی رو مکرد که در بعضی از ساعات شبانه روز، تیشرت تابستانی صورتیحتی به من اصرار می .دادبه خوردم می

داد. اما روز دوم حضورمون در باغ، به حقیقت آوردم و همین من رو بیشتر آزار میتن کنم. اصال از کارهاش سر درنمی

های وخیم سرطان، درست پس از این شکستگی در من کامل شکستم. شاید ریشهطور ماجرا پی بردم و همون موقع به

 «...دوانیده شد و تن و جانم رو به یغما برد

نگاه این عزیزِ در کنارم نشسته، مبهم و غمگین بود. فنجونم رو به دست گرفتم و کمی از دمنوش رو لب زدم. باألخره 
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  :طاقت نیاورد و پرسید

کنه؟ شنیدم زن آورده؛ کنی؟ بعد از رفتن مادر و خواهر خدا بیامرزت، حاجی باهات خوب تا میمی جان، تهران چهترنج -

 تو که اذیت نمیشی عزیزم، هووم؟ 

  .دونستم چی بگم که دلش برام نسوزه و خودش هم غصه نخورهنمی

زی خواد که از شما یه چیتم؛ اما دلم میکنم. اصال هم با اون زنِ در ارتباط نیسخانوم، اآلن مدتیه که تنها زندگی میبهی -

  .بپرسم، جوابش هم برام مهمه

  .چی مادر؟ بگو تا اگه بتونم جوابت رو بدم -

ما کنه؛ شاش میفهمه که خیلی آزردهکنم چند سال پیش، قبل از مریضی مادرم، توی همین باغ چیزی رو میفکر می -

 دونید که چی بود؟ می

  .دونهداد کل ماجرا رو میدرهم شد که نشون می اش جمع وقدر قیافهاون

  .کنم بهم بگید، خیلی مهمهخواهش می -

ره اش بلند شد و باألخخواست از چشمش بیرون بزنه، گرفت. آهی از سینهدستی به صورتش کشید و اشکی رو که می

  :گفت

  .حق داری مادر؛ منم بعد از این موضوع، دلم با پدرت صاف نشد -

 گید که قضیه چی بود؟ یبهم م -

  :جا شد و با سرکشیدن فنجونش، گلویی صاف کرد و به حرف اومدکمی جابه

هاش، به جا رسیدید، مادرت حال و روز خوبی نداشت. پدرت هم با زور و توی اون همه گرفتارییادمه موقعی که به این -

دونم چی بوده و هاشون که من دقیقا نمیا و مرافعهاجبار راهی این سفر میشه. ظاهرا تهران که بودید و توی اوج دعو

  .جا میایدی قبلی به اینکردید، بدون هیچ برنامهطوری که شنیدم تو و بهارم خیلی گریه میاون

خوره و چون اسم منشی شرکت میفته، مادرت بدون درنگ روز دوم که بابات توی باغ مشغول بوده، موبایلش زنگ می

هاش، گفت منشی جاافتاده و خوبیه و همیشه موقع تماسیه خانوم ابیانی نامی بوده که مادرت می جواب میده. فکر کنم

کنه و ازش شنوه، شروع به گریه و زاری میذاشته. منتها تا صدای مامانت رو مینهایت ادب و احترام رو به مادرت می

 .خوادحاللیت می
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ف کنه. کاشکنه و میگه اگه کل ماجرا رو بهش بگه، حاللش میگی میزده، ولی هوشیار یه لحظه زرنسیماجون هم حیرت

به عمل میاد که این خانومِ معتقد که خیلی هم بابات رو به دینداری قبول داشته، از طرفش مامور میشه که یه دعابنویس 

یه اعصابش به هم دانش بهش گفته بود که برای آرامش خانومم که چند وقتگیر بیاره و ازش وقت بگیره. ظاهرا حاج

ست، آقا، لو میره که لنگ ازدواج با اون زیبای عفریتهخوام! ولی بعد از اینکه بین عوامل اصلی دفتر حاجریخته، دعا می

وی نوشته که باید تاش استفاده شده و اون دعابنویس هم به نیابت حاجی، چیزهایی میفهمه که از سادگیاین خانوم می

هاش یه ورد و دعا بنویسه که داد. یه بلوز هم براش داده بود که کنار حاشیهبه خورد مادرت میخورد و بعد آب خیس می

ی حاجی، جواب مثبت بده. ظاهرا حاجی گیر این بود که از مامانت بله بگیره تا با رضایت مامانت بپوشه و به هر خواسته

ای براش خوب کنه که هیچ استخارهوقعی شروع میها رو می این کارهمسر اول، اون زنِ رو به عقدش دربیاره. همه

  !مهانجاگفتند که خانومت، خیلی مقربه و تا اون رضایت نده، امر خیرتون به خوبی و سعادت نمیاومد و بهش مینمی

شت ها اعتقاد داشت و یه جورایی دخترِ رو هم ول کرد؛ ولی باألخره صدای اونم دراومد و داپدرت هم به شدت به این چیز

تا جایی که مادرت از حاجی شنید که به صیغه هم رضایت داده. سیماجون  .آوردوجود میمشکالتی برای حاجی به

وقت باید جواب پیرمقداد رو هاش گم و گور میشه، اونکشه و یا با بچهبالفاصله بهش هشدار میده که یا خودش رو می

  .شکنههای حاجی میش از نامردیهای خانوم ابیانی، دلفخودش بده. اما با شنیدن حر

  :نفس عمیقی کشید و با آه پُرسوزی گفت

ریختن شد که حاجی هم کمی عقب کشید. ها، به قدری شکست و کار روز و شبش، اشکمامانت با شنیدن اون چیز -

مقداد، به خصوص پیر اش با اقوام وخاطر رودربایستیباألخره از سنگ که نبود، زندگی داخلیش خیلی داغون شده بود و به

هاش به گوش کسی برسه. حتی کل اعضای اصلی دفترش رو عوض کرد و هر کدوم رو خواست صدای این جفاکارینمی

  .به یه جای دیگه فرستاد

ها جاشد که بابا تا ایناومد. باورم نمیها، به قدری مبهوت و گنگ شدم که صدام درنمیبا شنیدن و دونستن این چیز

زنه. ها بخاطر یه دختر که چه عرض کنم، یه زنی مثل زیبا، دست به این کارقدر ارزش داره که بهمگه دنیا چهپیش بره. 

هاش و با اون زد و خورد خیابونی، کشته و مرده هم به جا ای درگیر خودش کرد و طبق پروندهزنی که همه رو به گونه

 !دونم با چه حکمی، دادگاهش مختومه اعالم شدگذاشت و یه بدبخت دیگه هم به جرم قتل، گرفتار و نمی

ر عشق خاطکردم. حتی اگه داستان باشه، مگه توی کدوم دوران هستیم که دو تا مرد گنده بهها سیر میانگار توی داستان
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و  ندار، کارش به دعانویسی برسه و متعاقبش، زساله، اسلحه بکشند و این وسط هم یه مرد متاهل خانوادهیه دختر هفده

  .ی تنش بوده، از دست بدهیه دختری رو که پاره

قدر دل نگران منه. هی حرفش تونستم درک کنم که چهخانوم به سمت موهام اومد و شروع به نوازش کرد. میدست بهی

  :رو خورد تا نهایتا به زبون آورد

رسونده که اون خرمن طال رو به این  ترنج جان، چرا با موهای مثل طالت، این کار رو کردی؟ چی تو رو به این حال -

 وضع انداختی؟ 

  .من هم مثل خودش اشکم رو خوردم و با پریشونی سرم رو تکون دادم

ی جوونی گذره. موهای من در برابر فقدان دو عزیزم، چه ارزشی داره. دلم واسهچیزی نیست بهی جونم؛ همه چیز می -

  .ی قبرستون بخوابندهسوزه؛ خیلی زود بود که گوشمادر و خواهرم می

اش گذاشت و موهای کوتاه و زبرم رو روی تخت خودش رو جلو کشید و به طور کامل بغلم کرد و سرم رو به روی شونه

  .سوختهام جاری شد. دلم برای مظلومیت مادرم مینوازش کرد. منم دیگه طاقت نیاوردم و اشک

ده بود. اینکه با وجود سن کمش، کامال به یاد داشت که قبل از هاش به یه چیزی خیلی اشاره کربهار توی دست نوشته

ن های من رو بگیره تا ماش این بوده که جلوی چشماون سفر کذایی، چه اتفاقاتی توی خونه میفته و اینکه تموم سعی

  .ها رو نبینم. با اینکه خودش هم سنی نداشت، عاقل و مبارز بوداون چیز

دم گذاشت تا کمی استراحت کنم. روی تخت دراز شدم و سرم روی پشتی قرار گرفت. به خانوم من رو به حال خوبهی

درخشیدند، خیره شدم. ی باالی شومینه میعباسی که مامان با کلی ذوق خریده بود و روی طاقچههای اللهچراغ

هام، جمع شت گوشسرید و پهام میهام رو بگیرم. غمم مضاعف بود و گلوم متورم. اشکتونستم جلوی اشکنمی

های باز، صدام به گوش محمد رسید و سراسیمه خودش رو هق افتادم. به خاطر پنجرهشد. یهو طاقت نیاوردم و به هقمی

 هام رو بگیره. محمدتونست جلوی اشکروی درگاهی باال کشید و از اون فاصله به من خیره شد؛ اما حتی حضور اون نمی

ش رو درآورد و پرت کرد و پاهاش رو به این طرف درگاهی کشوند. آهسته به سمتم اومد هاجا کفشطاقت نیاورد و همون

 :و با صدای زخمی و گرفته صدام زد

 ترنج، ترنجک؟ -

هام کاریخاطر شیرینهایی که بههام و ترنجکهای به گریه افتادم. تموم بچگیهای ترنجکش، بیشتر زخم زد و منم
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اش پرت شده و یه دست حمایت ای رو داشتم که از لونهحس همون پرنده .ته بودشنیدم، همه به باد فنا رفمی

 .خواستم تا دوباره آروم و قرارم بده و من رو به منزل امن برسونهمی

ها تکیه زدم. ی تخت نشست و من هم که دیگه نفسی برام نمونده بود، خیز برداشتم و نشستم و به پشتیبه آرومی لبه

  .فکور سرش پایین بود و

  :با ناله گفتم

  .خوامخوام.. بهار رو میمحمد؛ مامانم رو می -

  .هق افتادمدوباره به هق

  :گر بهشت بود، زمزمه کردبا مالیمت و تُن صدایی که تداعی

 آن نخل ناخلف که تبر شد ز ما نبود -

 ٭شویم.ما را زمانه گر شکند ساز می

هات، خدا رو داشته باش. آرامشت رو از خودش ی تموم نداشتههات و به اندازهداشتهی تموم آروم باش ترنج؛ به اندازه

  .بخواه و به اونچه که حکمتش بوده، رضا باش

های اون رو بشنوم. گرچه اآلن کردن صدام، حرفکردم و سعی داشتم با خفههام رو پاک میی شالم، اشکبا گوشه

تی و یه شناخها میکه سال هاش خیلی دلنشین بود. مثل یه نوا یا موسیقیهگوش شنوا برای نصیحت نداشتم؛ اما زمزم

ای  زده میشی کهرسه و ذوقای، به گوشت میمدت گمش کردی و اتفاقی، با ردشدن از یه کوچه و یا گذر از کنار خونه

همچنان همون صوت  هاش کههام رو باال آوردم و به لبته. چشمرفته و گمشدهوای! این همون نوای از دست

  .آوردم، چشم دوختمفرستاد و منم از مفاهیمش سردر نمیبخش رو بیرون میآرامش

  :ای گفتمهیچ ارادهبی

 محمد! اونجایی که هستی؛ چه جور جاییه که تو رو به این حال و روز درإورده؟ -

  :فتاد و توی همون حالت گفتاختیار به خنده اهاش به من دوخته شد. بیناگهان سرش رو باال آورد و چشم

 دادی یا تو حال و هوای خودت بودی؟ هام گوش میاصال به حرف -

شوخی، دوست دارم از محل خدمتت و شنیدم و حواسم به جمالت قصارت نبود؛ ولی بیهات رو میواقعیتش فقط زمزمه -

  .کنی بیشتر بدونمجایی که داری فعالیت می
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  :اشیای موجود در سالن، نظری انداخت و گفت سری چرخوند و به تموم فضا و

وقت دیگه نشد که به این ساختمون بیام. برای جا شدم؛ کامال از یادم رفته بود. آخه بعد از رفتنم، هیچتازه متوجه این -

ه ک مادرت و بهار واقعا متاسف و متاثر شدم. دوست داشتم به مراسمشون بیام؛ اما خیلی درگیر بودم. سر بهار خانوم

  .منطقه سیل اومد و یه اوضاع وخیمی بود

  .اشکالی نداره -

  .روحشون قرین رحمت باشه -

  :سری به معنی تشکر تکون دادم و گفتم

  .بری؟ دوست دارم از نزدیک همه چیز رو ببینم. شاید کاری از دستم براومدمحمد؛ من رو به محل خدمتت می -

  :نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت

 کنه. باید بومی و یاهای شن، بیداد میست. خشکسالی و گرما و طوفانجا پُر از خزنده و جهندهج؛ دووم نمیاری. اونترن -

  .حداقل مرد باشی که طاقت بیاری

 جا هم کمترم؟ یعنی از بچه کوچولوهای اون -

  :لبخندی زد و با قاطعیت گفت

  .شک نکن -

  :صدام قدرت و صالبت دادم و گفتمام رو باال کشیدم و جدی شدم. به بینی

  !شک نکن که میام -

*** 

 تبریزی صائب: از شعر ٭

 

تر دور ام رو بیشی باغ بود، لرز کوچیکی کردم و چشم گشودم. ملحفهبا نسیم خنکی که محصول درختان در هم پیچیده

 هایبهتری دارم و هم برنامه جون و محمد، هم حسخودم پیچیدم و به فکر فرو رفتم. بعد از گفتگوی دیشب با بهی

  .تری توی ذهنم ترسیم شدهمشخص

ی دست و صورتم رو شستم و به موهای داغونم هم یه برس کشیدم. سعی کردم با یه برق لب صورتی، به چهره

 رنگم رو به تن کردم و به سمتهای ریز اناریها، کمی رنگ و نشاط بدم. پیراهن نخی سفید با گلی این روزافسرده
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های نون تازه در جا نونی، این اطمینان رو بهم آشپزخونه راه افتادم. روی سماور روشن، قوریِ چای دم داده شده و تکه

ها، خانوم به جای این زحمتاش رو نداشتم. کاش بهیست؛ اما تنهایی حوصلهداد که بساط صبحونه تو یخچال آمادهمی

  .زد تا کنار خودشون صبحونه بخورمصدام می

دم، زطور که نونم رو دندون میای نان، به اتاقم برگشتم. همینیه چایی ریختم و زیر سماور رو خاموش کردم و با تکه

اندازیشون شدم. چایم رو سر کشیدم و سعی کردم متمرکز تاپ و پرینتر و نصب و راهکردن وضعیت لپمشغول چک

دم تا تر شتاپم کردم. کمی دقیقهای بابا گرفتم، وارد لپروندههایی رو که از پی عکسام رو روشن و پوشهبشم. گوشی

های خیابونی بوده، اطالعات ها و حادثهترین زد و خوردها پیش، از پر سر و صداای که سالبهتر بتونم تو پرونده

ای ها هنوز کارهقعهای بابا براساس چه مستنداتی بوده. اون مودست بیارم. برام مهمه که بدونم بازجوییتری بهواضح

گیره و معروفیت به دست میاره و با تکمیل کرد و به عنوان بازجو، در دادستانی مشغول بود. کم کم کارش میحقوقی نمی

  .تحصیالتش در مدارج باال، وارد اداره کل حقوقیِ فعلی میشه

عجب که بعد از بیست و چهار  چه .انگار تاری از موهاش رو آتیش زده باشم؛ گوشیم زنگ خورد و اسمش هم نمایان

  :ساعت یادش افتاد که دختر مثال بیمارش رو یه جایی ول کرده و رفته! سبز رو کشیدم

  !جان، به گوشمبَه حاجی -

 ترنج تویی؟  -

 نه جونم، بهارم. امرتون؟  -

دم تا دکترِ حاضر شی کجا گذاشتی رفتی؟ اصال کی بهت اجازه داد که سرخود تصمیم بگیری؟ سر صبحی جلوی خونه -

  !ی خودت ول شدی؟شرایطت رو بدونم، بهم میگه یه یادداشت گذاشتی و رفتی. واسه

دونم یهو چی شده که این ها. نمیی خودمون ول هستیمحاجی مثل اینکه یادت رفته که یه دوسالی هست که ما واسه -

مر زاد و ولد ذکور، وقتت رو به مصرف که چه عرض چند وقت، ترنج ترنجت گرفته. چرا نمیری دنبال زندگی خودت و در ا

 .خیال شو تا به حال خودش باشهات رو هم بیرسونی؟ این دختر مادر مردهکنم، به اسراف نمی

  .انداختمی قدیمی داخل اتاق، خط میلرزید و منم با نوک خودکارم روی میز کهنهصداش از عصبانیت می

و نمیره. شهاب ازت خواستگاری کرده. هر کجا هستی سریع بیا تا دستت رو بذارم ات فرفایده نداره! حرف توی کله -

  .ی شرایط تو رو قبول دارهتوی دستش و خودم رو از این وضعِ اسفبار نجات بدم. خودش میگه همه
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  :ی توی گلوم گفتمشدهخودکار رو به شدت پرت کردم و با حرصِ خفه

ام رو هم دست اون نمیدم؛ زهی خیال خام! بهش ی مردهخندیده! من گربه شهاب خیلی غلط کرده و به هفت پشتش -

کنم تو جایی که دیگه ام رو فرو میی پشیزی ارزش نداره. نزدیک بشه، تیزیبگو برای این بهار، به اندازه

  .شدنش حتمی باشهالنسلمقطوع

ونستم تاز این فریادش، قالب تهی کردم و نمی زنان به حرف افتاد. حقیقتش منمکن کشید و نفسپارهیه فریاد حنجره

  .شدهای خوشگلش نصیبم مینفسم رو بیرون بفرستم. مطمئنم که اگه نزدیکش بودم، یکی از اون مشت

تونی همه رو روی پریش شدی که شدی، حق نداری هر حرفی رو به زبون بیاری. فکر کردی میصدات رو بِبُر! روان -

ی این دکترِ ببینمت. اول باید یه درمان اساسی بشی، بعد ببینم حرف حسابت خوام خونهود میانگشتت بچرخونی. خیلی ز

  !برای ردکردن شهاب چیه. گرچه اون میگه با همین مریضیت هم قبولت داره؛ ولی وجدانم رو که از سر راه گیر نیاوردم

ندیدم که خافتم. به قدری بلند میبه خنده می ترین شکلاختیار و به شدیدبعد از اون ترس شدید ناشی از فریادش، بی

زدن که اومد. توی همون حالت سکتهور خط، صداش در نمیلرزند. بابا اونهای اتاق هم میای فکر کردم که پنجرهلحظه

  :ام رو قطع کنم، گفتمتونستم خندهنمی

زنه! کاش سیماجون زنده بود و . حرف میوای.. خدای.. بزرگ! وجدان؟! نمردیم و دیدیم که حاجی داره از وجدان. -

 .دیدوجدان دردِ شوهرش رو می

  .ام نگاهی انداختم و دیدم که قطع کرده؛ حقش بودی گوشیاومد. به صفحههیچ صدایی ازش نمی

ای برای من داره. فکر ام، با طعم تلخی خاموش شد. اون شهاب نامرد رو بگو که به خیال خودش، چه نقشهصدای خنده

های روحی و اختالالت روانی، به قدری در تونه بهارِ درون من رو، برای خودش داشته باشه. گاهی بیماریرده که میک

ها، رأی به معقولیت و اند که شاید نه تنها خودشون، بلکه عموم مردم هم با تصویر ظاهر اونافراد مخفی

ریز و معقولی بود. حاال در برابر این ی و فکور و برنامهبودنشون بدند. یه دورانی شهاب برای من هم یه آدم جدمتشخص

رفتارهاش، چیزی برای گفتن ندارم. فقط اینکه اونم یه روح خسته و مریض داره که به دنبال آویزی برای نجات روحش و 

 .گردهآرامش قلبش می

ساله، متولد و ساکن اتیِ هفدههای دور میشه، متمرکز شدم. زیبا مشکای که مربوط به خیلی سالدوباره روی پرونده

اومده و پیش تنها مادربزرگش، یکی دو ماهی رو ای از دست داده و گاهی به تهران میچابهار. پدر و مادرش رو در سانحه
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ترین تجار محلی اون گذرونده؛ ولی محل اصلی سکونتش، منزل عموش یا همون ایرج مشکاتیه که یکی از معروفمی

  .ستمنطقه

همون سالِ حادثه، برای تعطیالت تابستونی به تهران میاد. ابتدا با یه جوونکی به نام کیوان ملکان که پسر  ظاهرا در

رغم میل گیره و علیریزه. از قضا یه بار توی تفرجگاهی، بحثشون باال میای بوده، روی هم میگندهکوچیکِ یه بابای کله

  .ی سرگرد بهروز غریبی پیدا میشهره. همون موقع سر و کلهبزیبا، کیوان اون رو به زور به سمت ماشینش می

اش بوده و اینکه در ی شغلیها، خیلی اتفاقی و خارج از حیطهکردنش در دعوای اونطبق اعترافات خود سرگرد، دخالت

اره ه زیبا شمقدر داغ بوده که جلوی چشم کیوان، بیک نگاه، دل به اون دخترک میده. طبق شواهد پرونده، سرگردمون اون

ن وسط خیال زیبا نمیشه. ایبینند؛ اما بیفهمه که زیبا با سرگردِ تماس گرفته و همدیگه رو میمیده! کیوان خیلی زود می

پره و هم به جناب سرگرد چراغ سبز نشون میده و شروع خوره و هم از آخور. هم با کیوان میخانوم هم، هم از توبره می

  .کنهبه دَدَررفتن می

کنه که زیبا مال اونه و بهروز هم کوتاه ها، کار دستش میده و گیر موفته. کیوان ادعا میا اینکه باألخره این دودوزه بازیت

باالی کیوان میشه تا به گشت و گذار برن، ی اون روز هم از این قرار بوده که زیبا سوار ماشین مدلنمیاد. جریان حادثه

کنه که ی مرگ، جلوی ماشینشون درمیاد و تهدید میداده. سر به زنگاه عین فرشتهیغافل از اینکه سرگرد کشیکش رو م

سرگرد هم در اثر یک  .ی خروج نمیدهکنه و اجازهزیبا بیرون بیاد و سوار ماشین خودش بشه؛ اما کیوان سرتق هم لج می

ر کنه. متاسفانه تیرعاب، تیری در میکنه و ظاهرا فقط برای تهدید و ای ضمن خدمتش استفاده میجنون آنی، از اسلحه

  .کنه و با اصابت همون یه گلوله، مرگ آنی کیوان رخ میدهکمونه می

کرد با آگاهی کامل، با این دو فرد ارتباط داشته. داده، شواهدی بود که اذعان میچیزی که زیبا رو در موقعیت خطر قرار می

ای از کنند که زیبا بهشون گفته که هردو مرد رو سر کار گذاشته و عدهیاز چند نفر شاهد هم بازجویی میشه. برخی ادعا م

دوستان کیوان و بهروز، شهادت دادند که قول ازدواج زیبا قطعی بوده و این قول در شرایطی به هر دو مرد داده شده که 

اش، از دختر مورد عالقه کرده. سرگرد عاشق هم برای اطمینانبرای هر کدومشون، هرگونه ارتباط با دیگری رو رد می

 .اش هم برای همین بودهاندازه. قطعا جنون آنیها رو گیر میای اونکشیده و متاسفانه در وضعیت عاشقانهکشیک می

ای شده. با خوندن این اطالعات سرم گیج میره. واقعا این زیباخانوم بَه بَه و چه چه داره. پدر ما هم عاشق چه قدیسه

  .اون همه چزوند تا با این جادوگر به وصلت برسه سیمای معصوم من رو
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  :مامان سیما نوشته

ند، کوبورفت و گاهی هم مشتی به دیوار میاون روز تعطیلی رو که دانش توی خونه، مثل مرغ سرکنده چپ و راست می »

ی شده، عاشق جان چکنم. به حدی عجیب و غریب بود که به شوخی و خطاب بهش گفتم: دانشوقت فراموش نمیهیچ

  !شدی؟

  !با اون نگاه نافذش خیره شد و گفت: خیلی معلومه؟

 «...و من وا رفتم

 :اش نوشتهبهار من هم در حاشیه

 «...معرفت منهترین آدم روی زمین، بابای بیرحمبی »

ابا رو از ی بزههای شاهدین بود، کپی گرفتم. انگیام رو به دست کردم و از صفحاتی که مربوط به بازجوییدستکش نخی

تونه برای زیبا خیلی خطرآفرین ها میکنم. اینتک این مدارک رو نگه داشته و منهدم نکرده، درک نمیاینکه هنوز تک

  .ی مقتول و قاتل برسه تا با زیبا اون کاری رو کنند که الیقشهباشه و کافیه به دست یکی از اعضای خانواده

خوام و اینکه تا این حد با بابای من و شوهر یه زن مظلوم رم. فقط عذابش رو میاما من فعال قصد چنین کاری رو ندا

  .ها، درخواست عذاب الهی رو دارمای رو نداشته باشه؛ اما برای بابا بیشتر از ایندیگه، زندگی خجسته

بود تا زیبا بدونه که هیچ  این اولین قدم من .ها رو تا زدم و داخل پاکتی قرار دادم و آدرس منزل پدرجان رو نوشتمبرگه

  .چیز به باد فراموشی سپرده نخواهد شد

ی بعدی؛ این خوراک حاجیِ خودمونه. یک رانتخواری واضح که متهمش به لطف اداره کل حقوقی، به راحتی اما پرونده

ونده، همه چیز شده در پرشدن اتهام وجود داشته که به همت واالی پول خرجقسر در رفت. مستندات جالبی برای قطعی

ای باز و خطاب به بابا تایپ ای کپی گرفتم و صفحهلوث میشه و دادگاه هم مختومه. از تموم مدارک موجود، نسخه

  :کردم

 «!تر هم میشه اگه یه نسخه ازشون به دست جراید برسهحاجی نوریانی، چه مستندات جالبی! جالب»

کنه. همه رو توی پاکتی گذاشتم و آدرس اداره کل و گیرنده رو که میهاش کفایت لرزههمین یه جمله برای ترسوندن و دل

بابای خودمه، ثبت کردم. همراه پاکت زیباخانوم، روی میزم قرار دادم تا طرحی برای ارسالشون بریزم؛ به نحوی که 

 .اش ردگیری نشهفرستنده
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ام، به سمت خروجی ی صندلیده روی لبهبلند شدم و کش و قوسی به خودم دادم و با انداختن همون شال سفیدِ افتا

داد که شده، این نوید رو میخانوم و صد البته از محمد بگیرم. بوی سیر به همراه بادمجون دوددادهرفتم تا سراغی از بهی

 جونه. منم با لذت بوی دودی رو که در هوا پخش بود به شامه فرستادم و خندان بهناهار امروز، میرزاقاسمیِ عزیز بهی

  .سمت ساختمون سنگی رفتم

های سرخوش دختری نظرم رو جلب کرد. مثل چوب خشک، ایستادم و تکونی شون، صدای خندهنزدیک ورودی خونه

رسید؛ همچنان متین و خانوم و اون دخترک به گوشم میهای بهیالی متن صحبتنخوردم. گاهی صدای محمد هم، البه

اومد که به احتمال زیاد متعلق به کربالیی جواده؛ اما من که حس بدی از اری میهایی از پشت دیوار کنآروم. صدای قدم

دم که فهمیکنم تا دوباره به سمت ساختمون خودمون برم. اصال نمیاین گوش ایستادن بهم دست داد، سریع پشت می

رسید؛ اما و به نظرم آشنا می دادام رو قلقلک میام شده و این حرکات برای چیه. گرچه صدای اون دختر جوون، حافظهچه

  .اش با محمد، حس خوبی نداشتماز حضورش و هم صحبتی

ام که توی اتاق جا مونده بود، سرعت گرفتم و خودم رو بهش رسوندم. گرچه وارد ساختمون که شدم، از زنگ گوشی

سید که شاید بابا براشون ای به ذهنم رقطع شد؛ ولی از اینکه داور مجددا باهام تماس گرفته، تعجب کردم. لحظه

 شناختی کهوجود آورده و در پی اون، این نگرانی پیش اومد که نکنه داور بخواد که رازم رو فاش کنه؛ اما بامزاحمتی به

اش رو گرفتم. به محض اینکه الو گفت، سریع درنگ نکردم و خودم شماره .دونستمازش دارم، این گمان رو باطل می

  :گفتم

 ن دردسری درست کرده؟ بابا براتو -

  :یه نفس صداداری بیرون فرستاد و با آزردگی گفت

 ؛ کجا رفتی که اون یه ذره معرفتت هم نم کشیده؟ یه سالمی یه احوالپرسی -

  .لبخندی روی لبم نشست

  .ات رو که دیدم نگران شدم. آخه بابا صبحی بهم زنگ زد و کلی داد و بیداد کردخب شماره -

 وای بگی کجایی؟ خترنج نمی -

  .گفتنش چه فایده داره؟ گیرم که بدونی؛ کاری از دستت برنمیاد -

خب شاید جور شد تا دو روز آخر هفته رو با دارا یه تفریح کوچیکی داشته باشیم و اگه تو هم موافق باشی، قول میدم که  -
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  .بهت بد نگذره

ن شدی نزدیکتونستم دوباره اجازهطوری میذره؛ ولی من چهگبا خودم فکر کردم که با داور و دارا حتما خیلی خوش می

 .داور رو به خودم بدم

  :با احتیاط پرسیدم

 تو در مورد من با پوالد یا بابام، حرفی نزدی؟  -

 !ی کوچیکت داری؟های بزرگ توی کلهدر مورد چیت؟ اینکه مریض نیستی و کلی نقشه -

 کنی؟ مسخره می -

  !کردمخوابوند، جلوی اونم اعتراف میکنم! اگه چَک دومی رو هم بابات میاعتراف مینه به جون تو؛ دارم  -

 چی؟! بابام دست رو تو بلند کرد؟  -

تر بودم و روغن قاتی کرده و این وسط منم از همه مظلومهی! نگران نباش، چیزی نبود. به شدت نگرانته و کمی آب -

  .اهش بودتر. راستی اون پسرِ هم همردیوارم کوتاه

  :گفتم زده بودم که با مکث نسبتا طوالنیقدر بهتاون

 شهاب؟  -

 کنه؟ موس میقدر دور و بر تو موسآره. مگه این خواستگار خواهر خدابیامرزت نبوده، پس چرا این -

  .ی درمانی براش تنظیم کنهولش کن. دیوونه اصلی اونه و باید به پوالد بگی که یه برنامه -

ای تر از این آقها که هارت و پورت دارند خیلی قابل اعتمادا این جور آدما رو دست کم نگیر. به نظر من امثال مالکاتفاق -

  .آب زیرکاه هستند

  .شندیتر مزنندهتر و ضربههای خیلی باهوش و آروم، اگه تو مسیر خالف بیفتند، خیلی خالقگفت. همیشه آدمراست می

 چی شد؟ کجا رفتی؟  -

 .هستم -

 حاال میگی کجایی و یا الاقل به دعوت بنده، جواب مثبت میدی خانوم؟  -

  :ی کوتاهی کردم و در جوابش گفتمخنده

  .داور بهت خبر میدم، دیگه باید برم -
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  .باشه، سالمی که ازت نشنیدیم الاقل مثل آدم خدافظی کن -

تر از حاجی، دوزاریش میفته که . مطمئنم که اون خیلی زودکوتاهی خداحافظی کردم. کمی از شهاب ترسیده بودم با خنده

جاست؛ اما با به اش پیدا بشه. فقط خدا رو شکر کردم که محمد اینمن به این باغ اومدم. شاید امروز یا فردا سر و کله

مهمون یادآوردن نیم ساعت پیش و صدای مهمونشون، اخمی به صورتم نشست. اصال اگه به مهمون آوردنه؛ چرا من 

ی خوبی رو پیش رومون قرار بده. البته اگه مهمون تونه آخر هفتهدعوت نکنم؟ حضور داور و دارا و یا حتی پوالد، می

 .اش پیدا نشهای مثل شهاب، سر و کلهناخونده

 حس ی روی میز انداختم. از اینکه بخوام تک و تنها توی ساختمون بمونم،های آمادهنگاهی به ساعت و بعد به پاکت

  .خوبی نداشتم

اش، نیافتنیخانوم هم که معلومه سرش گرمه و من رو فراموش کرده و محمد هم با این شخصیت محجوبِ دستبهی

 .کنه و خودش سراغ من نمیادیقینا آقامنشانه رفتار می

های نخی کشبه سمت کمد رفتم و مانتوی خنکی برداشتم و با جین آبی کمرنگم پوشیدم. شالم رو مرتب کردم و دست

ام رو هم روی دوش و به ها رو برداشتم. سوئیچ رو از روی میز چنگ زدم و کیف دستیهام و بعد پاکتسفیدم رو به دست

  :رفتم که صدای محمد از پشت سرم بلند شدسمت در ورودی حرکت کردم. به سمت ماشینم می

 جایی میری؟  -

ی داشتم. اون که پُر از آرامشه و دیشب هم، کلی تسالی خاطرم شده دونم چرا حس دلخورنگاهی بهش انداختم. نمینیم

  .بود. سرم رو تکون دادم و سوئیچ رو داخل قفل انداختم تا درش رو باز کنم

 اومدی، چی شد که برگشتی؟ ی ما میترنج، چرا یه طوری هستی؟ نیم ساعت پیش دیدمت که به سمت خونه -

  !مسخره بود که بگم از صدای مهمونتون خوشم نیومد دونستم که باید چه جوابی بدم.نمی

  .گوشیم رو جا گذاشته بودم، برگشتم برش دارم که تماسی پیش اومد و منم مشغول شدم -

  :نگاه عمیقی بهم انداخت و گفت

  .کنمطور! حاال کجا میری؟ اگه چیزی نیاز داری، بگو خودم برات تهیه میکه این -

  :های مهربونش انداختم و گفتمن بشینم، نگاهی توی چشمقبل از اینکه داخل ماشی

  .نه، ممنون. شما به مهمونت برس. اگه تا دیروقت نیومدم، نگرانم نشید. کارم ممکنه طول بکشه -
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کرد. یه لحظه حس کردم که روح سرکش و جسور بهاری که خودم طراحی کردم، در من عصیان هاج و واج نگام می

  !پلیدانه دوست داره که محمد رو آزار بده. کمی برای خودم نگران شدمکرده و اوج گرفته و 

بون، بیرون اومدم و به سمت در اصلی رفتم. محمد استارت زدم و با یه کم عقب و جلو رفتن، از اون فضای تنگِ زیر سایه

 های ماشین نگاهی انداخت وپا تند کرد و پشت سرم دوید تا بتونه در رو برای خروجم، باز کنه. با نگرانی به الستیک

  .های آهنی فرو رفته در زمین، برای بازکردن درِ سنگین آهنی شدمشغول باالکشیدن دسته

  :شدم، یه تشکری هم زیرلبی گفتم. با تندی گفتوقتی رد می

  .خوام تا خیابون اصلی باهات بیامیه دقیقه نرو تا در رو ببندم؛ می -

  .زدطوری دستوردادنش عجیب میدم. با اون همه سر به زیری، اینای گفتم؛ ولی کمی جا خورباشه

  .داشتمخواست باز بشه رو نزده و هیچ اختیاری برای بستن نیشی که هی میی بعد کنارم نشسته بود و منم ذوقدو دقیقه

شتر و منم بی« نداری بنزینم که»کرد که ی بنزین انداخت. غرغر آرومی هم میکمربندش رو بست و یه نگاهی هم به درجه

  .اومدگرفت؛ از توجهاتش خوشم میام میخنده

  :کمی سبک و سنگین کرد و نهایتا گفت

 رفتی؟ نگفتی کجا میری، تهرون که نمی -

  .نه خود تهرون؛ ولی شاید بندازم به سمت جاده چالوس و تا کرج برم و برگردم -

  :فریادگونه گفت

  .ی و برگردی که ده شب میشه. تازه اگه این قراضه، وسط جاده قالت نذارهچی؟! خُل شدی؟ این ساعت تا بر -

  :لبخندی زدم و گفتم

قدر امانتداری کرده و من رو از زنی؟ ندیدی که چههای بد میدلت میاد به این کارینای عزیز بهار من، از این حرف -

 جا رسونده؟ تهران تا این

  :تاش رو بیرون فرستاد و گفشدهنفس حبس

 شه برای فردا صبح بذاری؟ کارت خیلی مهمه؟ نمی -

  !فرقی نداره؛ ولی ترجیح میدم که کار امروز رو به فردا نندازم -

  :هوفی کشید
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  !آخه مامان مهمون داره و بعد از منم دلخور میشه -

  :ی تصنعی گفتمماشین رو سر خیابون اصلی نگه داشتم و با یه حالت تعجب و یه خنده

  !تون رو کم کنیدی چی؟ من به تو چی کار دارم! اینم سر خیابون اصلی، مسافرین محترم لطفا سایهیعن -

 .تر بپر پایین، توی صورتش چشم چرخوندمبعد به مفهوم اینکه حرف حسابت چیه و زود

  .زدنگرانی توی نگاهش موج می

حرف گرگرئو، یه روح سرکش و جسور بیرون زده. ی کوچولوی کمقدر عوض شدی! اصال انگار از دل اون بچهترنج چه -

خوای به جاده بزنی و باکیت بازی درمیاری و تک و تنها میهای دیشبت، نه به اآلن که شجاعزدنهقها و هقنه به گریه

 دم چند تا شخصیت توی این دو پاره استخوون جمع کردی؟ هم نیست که چه ساعت از شب، خودت رو برسونی. مون

زده نگاهش کردم. اول ترسیدم که شاید چیزی به گوشش رسیده و یا مثال بابا تماسی باهاشون داشته؛ ولی اگه حیرت

یر متغهای غیر این باشه، باید به خودم شک کنم که آیا تموم فشارهای وارده به روح و روانم، از من یه آدم با شخصیت

ناپذیر های مغزم اثر کرده و تفکیکساخته و یا تموم تئاترهایی که برای خودم کارگردانی کردم، به واقع روی تموم سلول

  :شده. یه خرده خودم رو جمع کردم و با کمی ناراحتی گفتم

 ی دوش کشیدم؛ حاال باهایی که به تنهایی، روهایی که پشت سر گذاشتم و غمانتظار نداری که بعد از اون همه تلخی -

 یه آدم کامال نرمال و با یه شخصیت فیکس و ثابت مواجه باشی؟ 

  :سرش رو پایین انداخت و با یه غمی توی صداش گفت

  .ببخشید، منظوری نداشتم -

  :کمی جری شدم و گفتم

تنش داشتم، مجبور بودم تو ی هر چند پُرخوام. بعد از هیجده نوزده سال که برای خودم یه خانوادهتاسف کسی رو نمی -

ل خوام کسی برام دی خالی، روز و شب بگذرونم و استقامت کنم. به تنهایی عادت کردم و نمیتنهایی و انزوای یه خونه

  .بسوزنه یا حس ترحمی بهم داشته باشه

  :با دلخوری و تعجب، سر باال آورد

دمت؛ ها ندیکه از بچگی توی خون من رفته. درسته سال من برای تو هیچ ترحمی نشون ندادم. نگرانی برای تو چیزیه -

  .ولی باعث نمیشه که حسم بهت کم و یا از بین رفته باشه
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ش به من، یه نگرانی نشأت گرفته از اومد که ناراحتش کنم و هم از اینکه حساحساس بدی داشتم. هم دلم نمی

م. روم چشم دوختنشکنم، سرم رو باال گرفتم و به روبهشد. برای اینکه جلوش های دوره، قلبم توی خودش جمع میسال

  :ی منه، محلی نذاشتم. با صدای محکمی گفتمکمی مکث کردم و به اون که خیره

ی همیشه روی دوشت رو هم فراموش محمد لطفا پیاده شو. هیچ دلیلی هم برای نگرانی تو وجود نداره. اون دختربچه -

  .فکر کنم مهمونت منتظرته .متونم از پس خودم بربیاکن. من می

  :یه دفعه مثل طوفان شد و با یه گیرایی خاصی گفت

خانوم اینا رو که یادت نرفته؟ دو تا باغ باالیی شما؛ از بچگی مدام ی ملوکقدر برای من مهمون مهمون نکن. فرشتهاین -

کشیدی و های بنفش میخواست، جیغشد و تو هم سر اینکه با قلدری کولی من رو میی ما ولو میاومد و خونهمی

 ..گفتی: ممد مال منهمی

  .ای که موقع درآوردن ادای من، به خودش گرفته بود به خنده افتادمخیلی ناگهانی به سمتش برگشتم و از اون قیافه

 کنه؟ جا چتر پهن میکنی، فرشته همچنان میاد و اینشوخی می -

تونه به کار و زندگیش برسه. البته ناگفته یی هم میشه که طفلی مامان، اصال نمیهاوقت! یه موقعآره بابا، وقت و بی -

هاش، روزگار براش ها و پرحرفیجام، دیگه از اومدنجونت؛ ظاهرا این ده روزی که من ایننمونه که به اقرار خود بهی

قاطعیت، خط و نشون کشیدم که دیگه مونه. چند بار هم به من اصرار کرد که بیا همین رو برات بگیرم که منم با نمی

  .حرفش رو پیش من نزنه

  :بعد عینهو کسانی که دارند پُز چیزی رو میدن به من نگاه کرد. از حس صورتش خندیدم و گفتم

  .گیرمعجب! پس هنوز مدعیه؛ برگردم یه حال اساسی ازش می -

  :محمد هم سرخوش گفت

  .گیریی میپس بیا برگردیم تا ببینم حالش رو چه جور -

  :با خنده گفتم

  .کنی؟ پیاده شو، دیرم شده. باید برم و کارم رو انجام بدم و برگردمبچه خر می -

  .پس منم میام -

اش هم که دراومده بود. محمدجان! مادرت رو با من چپ ننداز. اإلن کلی برات برنامه تدارک دیده. بوی میرزا قاسمی -
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  .پلش، سنگ تموم بذارهمخواد برای عروسِ گُلِ تپلمی

توی  ی پیروزیشبار در مورد نحوهی شنا گرفته و روزی دهتپل مپل کجا بود؟! بیا ببین چه ورزشکاری شده و مدال نقره -

  .اندازهتر آسیا، چه نطقی راه میمسابقات جوانان بر

 تونست بیاره و ازای که میها بهونهتونست درست راه بره. محمد هم تنزده بودم. اون توپ قلقلی نمیواقعا دیگه بهت

 .شکنهاینکه ترنج خیلی سبکه؛ ولی این تپلی کمرش رو می .دادن بهش در بره، همین بودزیر کولی

  :محمد لبخندی زد و گفت

 خب، میای برگردیم یا هنوز سر حرف خودتی؟  -

ع ریزی داشتم، ماندر ذهنم براشون برنامه ام برای انجام کاری کهام خیلی تحریک شده؛ ولی ارادهبا اینکه حس فضولی

  .شد. برای همین با قدرت سری تکون دادمهای عاطفی میشدناز این باال و پایین

  .نه محمد؛ باید حتما برم، داره دیر میشه -

  .افتیمباشه، پس راه می -

  .جون رو از من ناراحت نکنتو کجا؟! خواهشا بهی -

طوری مامان رو توجیه کنه. مهمون دونه چهزنم و قضیه رو بهش میگم. خودش میبابا زنگ می تو کاریت نباشه. االن به -

  .ذاره و میرهمامانم ببینه باغ سوت و کوره، خودش می

هام باز شد و اون هم در حالی که به این نیش باز من خیره بود، گوشیش رو از جیب شلوارش بیرون از حرفش نیش

به من هم اشاره کرد که به سمت پمپ بنزین برم. با الوگفتن کربالیی جواد، محمد هم شروع  ای گرفت.کشید و شماره

  !رسانی کردبه اطالع

بابا به مامان بگو که برای ترنج کار مهمی پیش اومده و منم چون اوضاع ماشینش خوب نیست، همراهش رفتم تا توی  -

  .ردیمگشاءاهلل تا شب برمیراه مشکلی براش پیش نیاد. ان

ی ناو جنگی، دستور های ایستاده روی عرشهکربالیی هم یه چیزی گفت و محمد هم خداحافظی کرد. بعد مثل کاپیتان

  !ها رو بکشیدبادبان :حرکت داد. فقط مونده بود که بگه

شغول حواس جمع مزدن، توی جاده افتادیم. البته به اصرار محمد، حاال اون بود که پشت فرمون نشسته و با بعد از بنزین

ذاشتم و از مناظر لذت دونه به دهنم میی چیپسم رو باز کردم و با تعارف و ردکردنش، دونهرانندگیه. من هم بسته
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  .بردممی

 خوای بگی توی کرج چه کار مهمی داری؟ نمی -

. پستی بندازمها رو توی صندوق خوام پاکتدید که میهاش میخب گفتنش که مشکلی نداشت؛ چون خودش با چشم

  :برای همین گفتم

  .خوام از مبدا کرج ارسال بشهدو تا پاکت نامه دارم که می -

  :با تعجب گفت

  .کردیچرا؟ خب از همین شهر خودمون پست می -

  .فهمندرسه، منم و همه چیز رو میخوره و اولین کسی که به ذهنشون میطوری مهر شهرستان شهسوار میاون -

  .اهی انداخت و دوباره به جاده خیره شدبا شک بهم نگ

 ها رو پست کردی و یا شهسواری؟ چرا نباید کسی بفهمه که تو نامه -

  !میان سروقتم و با زور شوهرم میدن -

 خواد به زور شوهرت بده؟ به کی؟ چی؟! بابات می -

  !شهاب -

  :ای گفتبعدیش گوشخراش بود. با لحن عصبی و گرفته« چی؟!»

 خواد به زور تو رو به اون شوهر بده؟خیلی از تو بزرگتره. یعنی چی که حاجی می اون که -

  .جون بهت گفته یا نه؛ اما قبل از فوت بهار، قرار بود با هم ازدواج کننددونم بهینمی -

  .با ناباوری بهم خیره شد و زبونش بند اومده بود

 گیره؟ ت میخبر نداشتم. یعنی چون خواهرت فوت کرده، داره غرام -

 .های بیکران چشم دوختمام گرفت و سری به چپ و راست تکون دادم و به سبزینهاز تعبیرش خنده

  :با مالیمت گفت

 خوای تعریف کنی؟ نمی -

ست. حقیقتش، این اواخر یه مسائلی پیش اومد که این کنندهزدن در موردش، کمی ناراحتنه اینکه نخوام، فقط حرف -

جا و سنگر گرفتم؛ ولی دو سال، به فکر این افتاده که من رو جایگزین بهار عزیزم کنه. فعال که اومدم اینآقا هم بعد از 
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  .اش پیدا میشهدونم که خیلی زود سر و کلهمی

  .کنم تا به زور نخواد به تهرون برت گردونهاش میهام رو حوالهغلط کرده، باز از همون مشت -

ذاشت طوری من رو محکم چسبیده بود و نمیخیر که چهون به خنده افتادیم. یادش بههامی بچگیبا تداعی خاطره

  .شهاب به زور سوار ماشینم کنه و به تهران برگردونه

  .دوباره جدی شد

 قضیه چیه ترنج، منظورش از این کارا و این خواستگاری ناموزونش چیه؟  -

عملش چیه. شاید کامال ازم نومید بشه و اونم بخواد با نصیحت جلو الدونستم که اگه واقعیت رو به محمد بگم، عکسنمی

  .بره؛ ولی تاب دروغگویی به این عزیز رو هم نداشتم

تفاوت یتونستم ببخوام روراست باشم، با فوت بهار و تنهایی مضاعفی که برام پیش اومد؛ به رازهایی پی بردم که نمی -

ها و با وجود همه نوع جفایی که به ما کرد، به خیال خودش . بابا طی این سالو باری به هر جهت، برای خودم زندگی کنم

اش، زندگیش رو شروع کنه تا هم به عشقش برسه و اینکه به فرزند پسری که همیشه خواست با اون عروس فتنهمی

هار مهری ببینه و بشه و بیآرزوش رو داشته، دست پیدا کنه. اما آخر نامردی بود؛ اینکه مامان سیمای من اون همه زجر بک

طوری غریبانه، جون خودش رو از ها و دعواهاش، کف آسفالت خیابون پخش و متالشی بشه و اونخاطر بابا و فشارهم به

ها اون رو پرورش داده و قدر غم انگیزه که یه فرد غریبه رو بچزونه؛ چه برسه پدری که سالها، اونی ایندست بده. همه

ی خوره و یا حتکردم که با مرگ بهار، بابا سرد میشه و سرش به سنگ میخونش بوده. همیشه فکر میاز پوست و است

بیا و ببین چه ساختمون عظیمی رو برای شروع زندگی خودش و اون زنِ بنا کرده و  !تارک دنیا بشه. هه، چه خیال عبثی

  !وقته با همند و از بچه هم خبری نیستمنتظر نشسته تا ولیعهدش به دنیا بیاد. قدرتی خدا که این همه 

کرد و توی فکر بود. متوجه شدم که کنار کشید و به سمت یه چایخونه پیچید و زده، فقط به جاده نگاه میمحمد حیرت

 .ماشین رو متوقف کرد

  .دیمبیا یه آبی به صورتت بزن و یه چیزی بخوریم و بعد راه رو ادامه می -

ت، ی سنتی داشخونهده بودم، موافقت کردم و به رستوران کوچیکی که بیشتر حالت قهوهچون صبحونه هم چیزی نخور

رفتیم و روی تخت کوچیک و دنجش نشستیم. هر دو چلو و خورشت خواستیم و محمد به کارگرشون سپرد که بالفاصله 

  .یه سرویس چای هم برامون بیاره
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وردیم و محمد یه دو سه استکان چایی هم باال انداخت تا مشغول شدیم و خیلی خودمونی ناهارمون رو تا آخرش خ

  :زدم. خودش شروع کردها و رفتارهاش خیره بودم و حرفی نمیطور به کارخوابش نگیره. همین

 ها چیه؟ ی این پاکتای داری و قضیهترنج، دوست داری بهم بگی که چه نقشه -

  :با نگاه پر از تمنا، گفتم

  .ی نصیحت رو ندارمولی حوصله دوست دارم بهت بگم؛ -

  .باشه، قول میدم هیچ نصیحتی توی کار نباشه -

  .کنمراه که بیفتیم، از اولِ اولش برات تعریف می -

  .رهتطوری نگرانت نمیشم و خیالم راحتخوبه، پس همراهم بیا و کنار درِ نمازخونه بمون تا من نمازم رو بخونم. این -

ای از همه جدا شده بود، با خیال راحت ها و آقایون، فقط با پردهتوجه به اینکه نمازخونه خانوم دنبالش راه افتادم و با

هایی رو که با صدای بلندتری و به لحن قوی مردانه ادا داخل شدیم و من درازکش و اون به نماز ایستاد. یه قسمت

  .اومدکرد، خوشم میمی

های فراوونی بود ی دلخوریخاطر همههای بابا توجهی نداشتم، بهاز خوندنهایی که توی خونه، به نمشاید طی همه سال

  .وجود نیارهارزش باشه و هیچ حس خوبی رو بههاش، برام بیشد که عبادتکه توی دلم جمع بود و باعث می

م. از اینکه توی این خوندیایستادیم و باهاش نماز میمن هم نمازخوندن رو دوست دارم و همیشه با بهار، کنار مامان می

  .دوسال، روح خودم هم تیره شده و به سمتی پیش رفتم که در تاریکی انزوا، نور خدا رو به فراموشی سپردم، متاثر شدم

هام جاری شد و سعی کردم صدام رو توی گلو خفه کنم. محمد با صدای رسایی، سالم نمازش رو داد و اختیار اشکبی

  :طور و به حالت نشسته، خطاب به من گفتد همونشروع به ذکر یااهلل کرد. بع

  .گیری. آروم و صبور باش که خدا با صابرینهاش جمع میشه و غمباد میبغضت رو توی گلوت خفه نکن. همه -

 .هام رو با پر شالم گرفتم و سعی کردم تا آروم بگیرماشک

افتادیم. قبل از سوارشدن، یه چرخی زد و از سوپری  نماز دومش رو که سالم داد، بلند شدیم و با هم به طرف ماشین راه

  .خونه، یه چیزی گرفت و به سمتم اومد و دستش رو جلو آوردنزدیک قهوه

  !دونماومد، اآلن رو نمیات بند میبچه که بودی، فقط با آلوچه گریه -

ه با کسی همراه بشی که از ریز تا به خنده افتادم و دلشاد، آلوچه رو از دستش گرفتم و سوار ماشین شدم. چه خوبه ک
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  .های بزرگت رو فراری بدهتونه غمی کوچیکی، میدرشتت، باخبره و با یه همچین تحفه

اش، های از حدقه در اومدهبه کرج که رسیدیم، ازش خواستم کنار اولین صندوق پستی نگه داره. جلوی چشم

ز شیار باریک صندوق پستی، رد کرده و به داخلش انداختم. ها رو برداشتم و اهام رو به دست کشیدم و پاکتدستکش

اومدم، هنوز انحنای ابروهاش رو به باال بود. البد پیش خودش میگه که چه جریان وقتی که خندون به سمت ماشین می

  .کنمرو دارم هدایت می گانگستری

  :سوار شدم و با خنده گفتم

 ایه؟ محمد! این چه قیافه -

  :داد، گفتاشین رو حرکت میطور که مهمون

ها که افشانی سمی چند سال پیشها چی داری؟ من رو یاد گردهها الزمه؟ مگه توی اون پاکتکاریواقعا این محافظه -

  .اندازیتوی اخبار جهانی خیلی سر و صدا کرد، می

  :با کیفم یه فشار آروم به بازوش آوردم و گفتم -

 شناسی؛ ذهن فعالی تویایه؟ بابای من رو که میافشانی سمی دیگه چه صیغهداری. گرده واقعا چه توهم جرم و جنایتی -

ها، چیزی کم نداره. فکر کردم اگه پاکت به دستش شناسی داره. ماشااهلل از دوست و آشنا هم که توی این زمینهجرم

دونم، تا اثر انگشتی توی ی که من میفرسته برای اثر انگشت و رد قاتل گرفتن! البته تا جایبرسه، اول از همه می

بره؛ ولی باز بابای ماست دیگه! ممکنه از تموم اطرافیانش نمونه های قضایی نداشته باشی، کاری از پیش نمیپرونده

  .بگیره. برای همین بهترین کار این بود که هیچ دستاویز قابل قبولی، توی دست و بالش نذارم

  .داد؛ ولی حیرت و بهت هنوز توی نگاهش بودمیکردن تکون سرش رو به معنی درک

 ها چی بود؟ خوای بگی که توی پاکتنمی -

  .شون رو توی دفتر کارش دارهای که خودش، همهیه کپی از مدارک یه پرونده -

 کنه؟ خب، این چه کمکی به تو می -

های ها و آدمهای ناحقی برای ثروتمندهاشون وجود داره و اینکه چه دفاعیهفکر کن؛ چه مستنداتی برای گندکاری -

دادند و اگه به گوش جراید برسه، کل سیستمشون زیر سوال میره و بابای نازنینم، کمی از عرش کلفت، انجام میگردن

هاش، از اینکه مدارک و مستندات در حال پخش هستند؛ یقینا شادی افته. همین ترس و نگرانیهاش به زیر میخوشی
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 .کنهودم و مادر و بهار رو تضمین میروح و روان خ

شم رنگ، بهم چهای غروب نارنجیها کشوند. به سمتم برگشت و در میانهدیگه طاقت نیاورد و ماشین رو به سمت خاکی

خیره بودم  .آوردوجود میشناسی رو در دلم بههای محیط، ادغام و یه حس زیباهای نگاهش، با نارنجیدوخت. رنگ عقیق

کنه.  الحکم بابقدر مرد هست که زیر قولش نزنه و نخواد که برام نصایحدونستم که اونخواد بگه. میه چی میو منتظر ک

کندم تا اینکه نگاهش حجب گرفت و به زیر انداخت. انگار خاموشی رو بهترین هاش دل نمیرودربایستی از چشم بی

اش باعث شد که ترمز دستی رو بکشه و صدای زنگ گوشی گزینه دید و مجددا ماشین رو روشن کرد تا راه بیفته؛ ولی

  .موبایلش رو دوباره از جیب جین مشکیش بیرون بکشه و جواب بده

 سالم بابا، جانم چی شده؟  -

-...  

 جا چی کار داره؟ چی؟ اون -

-...  

  .اطالعیجاییم. اگه چیزی پرسید، بگو کامال بیباشه خب، ما تا چند ساعت دیگه اون -

-...  

  .نگران نباش. اتفاقی نیفتاده، داریم میایم -

  .گوشی رو که پایین آورد، نگاهی به من انداخت

 بابا اومده؟  -

  .نه، شهابه -

شد و حس غریبگی رو در آدم یه اووفی کشیدم و به جلو خیره شدم. به خورشید زیبایی که پر از رنگ، دور می

  .انگیختبرمی

  .تی؟ نگران اونم نباش، خودم از پسش برمیامبریم دیگه؛ معطل چی هس -

ای که اآلن خیلی بیشتر از قبل درکش یه نگاه مالمتگرانه بهم انداخت و پا روی گاز گذاشت و با همون حالت مردونه

  :کردم، گفتمی

فراوون دارم،  طور کامل برام تعریف کنی. منم چیزی کهقدر زمان داریم که تا قبل از رسیدنمون، همه چیز رو بهاون -
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  !گوش شنواست؛ منتظرم

ها که اگه های این سالباری، از تموم دردمندیرفته، چشم چرخوندم و با آه حسرتبه افق کدر و خورشید از دست

 ایهایی که به گوشهاحساسی آدمکسی و بیخودش در سرزمین فرو رفته در خاک و شن گذرونده؛ من در سونامی بی

  .بارشون ادامه بدند، شرح داستان گفتمسبکسرانه به زندگی نفرت هلم دادند تا بتونند

گفتم و با هر بازگویی و تعریف؛ محمد فقط سکوت مطلق بود. سکوتی که در اون لحظه، درک نکردم که چه حس سنگینی 

  .تونه ناقوس مرگ و جداکردن آدم بدهای داستان زندگی من از خودم باشهداره و می

  .ی روح تنهای من بودهای من و بخش عمیقِ سپیدی کدرشدهر کودکیمحمد؛ سردار وفادا

 :مامان سیما نوشته

ها، وقت با خواستگاری شهاب از بهارم موافق نبودم؛ دلیل مخالفتم خیلی واضح بود. به بهار گفتم: از مردی که سالهیچ »

نه که نتونه همسر خوبی برات باشه؛ اما چه کنم خاطر ایدمخور پدرت بوده و از اون الگو گرفته، ترسانم! ترس قوی من به

  ...که دل دخترکم با نگاه آبیِ اون مرد، گره خورده

ی زمانی که دانش برای اولین بار موضوع خواستگاریش رو مطرح کرد، تموم قدرتم رو جمع کردم و با حس مادرانه

اره، امکان نداره که ساکت بمونم و اجازه بدم اش، پا جای پای تو بذغلیظم بهش اخطار دادم که اگه توی زندگی شخصی

ای که همیشه یدک که دخترم هم مثل خودم زجر بکشه و عذاب ببینه. اولین بار بود که بدون هیچ حس مردساالرانه

  «...کشید، سری تکون داد و به عنوان موافقت فقط یک کلمه گفت: باشهمی

اده که این مردک رو توی جون من بندازه تا خودش با آسایش زندگی حاال من موندم و این بابایی که به خودش اجازه د

دونم که باید چه نقشی جلوش بازی کنم تا جای اصلی وجودش، به سوزش بیاد! باید کاری کنم که در وجودِ کنه. می

 !خودش، محو کامل بشه

، و آبی که روی موتور ریخته شد ساعتکیلومتری شهسوار، ماشین داغ کرد و مجبور شدیم توقف کنیم. بعد از نیمپنج

  .باألخره یاری داد و ما رو تا نزدیکی باغ رسوند

فرصت رو مناسب دیدم و از محمد خواستم  .ی راه رو پیاده اومدیمجا قفل و کلید شده، رهاش کردیم و بقیهعجالتا همون

  !قدر هم دلش خواست؛ متعجبو هر چه خاطر رفتارهایی که ممکنه در مواجه با شهاب، از من ببینه خوددار باشهکه به

های من خبر نداره و مسلما مجبورم پریشیکدوم از اتفاقات و یا هویتبه هرحال بهتر بود شهاب فکر کنه که اون، از هیچ
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یاده؛ هام ازش زخیال بهار بشه و دنبال زندگی خودش بره. درسته که دلخوریطور کامل، بیرفتارهایی داشته باشم که به

های روحش، دشمنی داشته باشم و یا طور نیست که بخوام مثل بابا و اون زنش، با این بشرِ گمشده در تاریکیی اونول

  .خاطرش تلف کنمبیشتر از این، وقت خودم رو به

ی نسبتا زیاد، شهاب رو از در کوچیک ورودی باغ که با کلید محمد باز شد، داخل شدیم و اول از همه و با وجود فاصله

  .جون کنار تراس کوچیکشون گذاشته، مشغول خوردن چای دیدمپشت میز فلزی گردی که بهی

. کشیدهاش خط و نشون میکرد و با چشمنزدیک که شدیم؛ از باالی فنجونش، به من و محمد یکی در میون نگاه می

حس نمودم. محمد آروم  هاش،تر کردم و تعجب رو خیلی واضح، در لرزش مالیم ماهیچهخودم رو به محمد نزدیک

  :گفت

  .تر هم بشی، هیچ اشکالی ندارهنترس؛ نگران منم نباش! اگه الزمه که نزدیک -

  .کنیرغم میل قلبیت، تحمل میمرسی محمد و معذرت که علی -

و یه عدد شون باز شد همون موقع در خونه .روی شهاب قرار گرفتیمهای تراس باال رفتیم و روبهسری تکون داد و از پله

  .دخترِ جوون ترگل و ورگل با یه ظرف شیرینی، پا به تراس گذاشت

ی دیدم که اون فرشتههاش گرد شد و هم من از اینکه میهم اون با دیدن نزدیکی بیش از حد من و محمد، چشم

زده شون نرفته، حیرتی خودجا مونده و به خونهصدکیلویی اآلن به این شکل و روز دراومده و در کمال پررویی هنوز این

  .بودم

ام گرفت و نتونستم جلوی نیشی یه لحظه حس کردم که محمد، خودش رو بیشتر به من نزدیک کرد و از این کارش خنده

ها کرد و با غیظ، میز رو کمی هل داد و از پشت صندلی بلند شد و به رو که کمی باز شد، بگیرم. شهاب هم شکار صحنه

  .سمت ما قدم برداشت

  :حمد اوضاع رو به دست گرفت و خیلی طبیعی گفتم

  .سالم آقا شهاب -

  :بعد هم رو به سمت من کرد و گفت

 خانوم اینا رو یادته؟ ی ملوکترنج جان، فرشته -

  :منم خیلی عادی سری تکون دادم و با حالت نرم و مهربون که کامال نمایانگر شخصیت ترنج بود، گفتم
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  !دمت شناختم، اصال عوض نشدیجون، تا دیسالم فرشته -

 .ی بدجنسی من بود، تموم صورتش رو منقبض کرد که یهو زیر خنده نزنهمحمد که متوجه

  :اختیار گفتکرد و بیفرشته با بهت به من و محمد و شهاب نگاه می

 شما دو تا از صبح با هم بودید؟  -

  :خیره به محمد گفت

 آره محمدجان؟ -

  .کنهکشه بره و استنطاق هم میشدم. بچه پررو راهش رو نمیمیدیگه داشتم عصبی 

  :طور مالیم گفتممحلش کردم و رو به شهاب و همونبی

 جا تشریف آوردید؟ آقا شهاب؛ چی شد این -

هامون مماس با هم قرار داشت کرد نگاهش رو از نزدیکی بیش از حد من و محمد که تقریبا نصف تنهشهاب که سعی می

  :ه، از پشت دندونای ردیفش، با عصبانیت گفتبگیر

  !کجا بودید تا این وقت شب؟ فرشته خانوم چی میگه؟ از صبح بیرون بودید؟ -

  :محمد خیلی جدی گفت

بله، از صبح با هم بیرون زدیم و دیگه جایی نبود که به گشت و گذار نرفته باشیم. ترنج خیلی خسته و کسل بود و منم  -

  .زیادی که ندیده بودمش، حس دلتنگی شدیدی داشتم و دوست داشتم بیشتر با هم باشیم بعد از مدت زمان

  :تر و خطاب به من گفتشهاب عصبی

  .باید صحبت کنیم -

خودم رو دیگه عمال توی بغل محمد انداخته بودم و اونم از روی ناچاری دستش رو گرد کرد و با فاصله از بازوم، نگه 

  :داشت و گفت

  .نهجان میارم تا کمی رفع خستگی کی ترنجید همین جا بشینید و با خیال راحت صحبت کنید. یه چای هم واسهبفرمای -

  :بعد به سمت من سرش رو خم کرد و مثال نجواگونه و در کنار گوشم گفت

  .ریزیم، ببین حرف حسابش چیهنترس، من همین دور و برم. تا یه چایی برات می -

ل، تکونی دادم و محمد ازم فاصله گرفت. فرشته هم با دلخوری ظرف شیرینی رو پُرصدا روی میز سرم رو به حالت قبو
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 .های تراس پایین رفت و فکر کنم که اگه خدا بخواد، قصد داشت به باغ خودشون برگردهگذاشت و از پله

ت که شهاب، اصال از شخصی ها نشستم. یقین دارمخیلی مظلوم و سر به زیر، به سمت میز رفتم و روی یکی از صندلی

برد و دوست داشت تا صبح کَل بندازه و آوره. اگه اآلن بهار بودم، کلی لذت میترنج خوشش نمیاد و کلی براش کسالت

  .بازی واژگان طراحی کنه

د ز نشسته به سمت من خم شد. یه دور روی صورتم چرخهای محکم چوبی تراس تکیه داد و نهایتا، به حالت نیمهبه نرده

  :های ترسان دید، پووفی کشید و گفتو وقتی من رو با اون چشم

کششی  جا نشسته،تونم به این ترنجی که اینوقت هم نمیخوام بترسونمت، اصال با تو کاری ندارم. هیچترنج من نمی -

در حرکات و رفتار و قبار که برق خواستنت توی ذهنم، جرقه زد؛ همون شب مهمونی بابات بود. اونداشته باشم. اولین

ته، همون روم نشسام بیرون بزنه. ولی اینی که روبهی سینهخواست از قفسهحست، شبیه بهار بود که یه لحظه قلبم می

  !ترنج ترسان و خیلی ببخشید که میگم؛ زِرزروییه که همیشه ازش گریزانم

خوب بلد بودم. یه وایی گفت و روش رو  ریختن؛ کاری که به قول خودش خیلیمنم شروع کردم عین ابر بهار، اشک

هام، به سمتم پا تند کرد. سینی رو روی ور کرد. همون موقع محمد با سینی چای بیرون اومد و به محض دیدن اشکاون

  :میز گذاشت و چهارزانو مقابلم نشست و با حیرت گفت

 ی شهر رو برداشته بود؟ هات همهخندهای چی شد؟ تو که تا همین اآلن، صدای ترنج جان، ترنجک! آخه یه دفعه -

اع خاطر اوضانداخت که کل مسیر ورودی به شهر تا باغ رو بهاش که کامال داشت بهم تیکه میاز این حرف و شوخی بامزه

  .ی بلندی بیفتمزدم؛ نزدیک بود به خندهی زهرمار نشسته بودم و باهاش حرفم نمیخیلی بد کارینا، عین مجسمه

  :ام رو به صورتم کشیدم و تند و تند گفتمهفوری دست

 .چیزی نیست محمد، خوبم -

  :هاش رو به جیب برد و رو به محمد گفتکرد. دستتر ما با یه حالت مسخره نگاه میشهاب برگشته بود و به تئا

 ببینم شما دو تا با هم قول و قراری دارید؟  -

  :زده به شهاب گفتا بلند شد و حیرتهمزمان جفتمون به سرفه افتادیم و محمد سریع رو پ

  !منظورت چیه؟ چه قول و قراری؟ -

  :شهاب با طعنه بهم گفت
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 جواده؟دونه که کیس ازدواجت، پسر کربالییحاجی می -

لی کرد صداش باال نره؛ واش رو گرفت و گرچه سعی میاختیار یقهمحمد دیگه تاب نیاورد و به سمتش خیز برداشت و بی

 :صداش واضح بودباز خشونت 

های پاک و نجیب این خونه نسبت نده. تو کی باشی که اته، به آدمخوردههی عوضی، هر چی افکار چندشِ مغزِ خاک -

سال اختالف سنی، دنبال یه دختربچه راه افتادی. مغزِ تو اسم بابای من رو به زبون بیاری؟ خیلی خجالت داره که با بیست

رها کنه و موقع  ش رو بسته و دخترِ سرگردونش، باید خونه و زندگی و درسش روآب آورده، حاجی چشه که چشما

 جا سر دربیاره؟ امتحانات، از این

ایش و بعد هم به سر های محمد رو از خودش جدا کرد و به صورت سوخته و قهوههاش رو باال آورد و دستشهاب دست

خواد حرف واقعی رو از نگاه محمد بخونه و یا حتی بخواد با ر میتا پاش، چشم چرخوند و با یه حسی توی نگاهش که انگا

  :گفتن چیزی، بچزوندش؛ رو به من کرد و گفت

ته و وزنش، تماسی باهاش داشبابات یه پیغام بلند باالیی داد که بهت ابالغ کنم. ظاهرا یکی از موکالی خیلی سنگین -

بین  .گنده است که هنوز هیچی نشده، بابات رو به لرز و تب انداخته قدریارو اون .ی حضوری رو دارهدرخواست یه معارفه

 شناسی؟ هات حجت میهمکالسی

تر بشه. حجت دیگه کی بود؟! با صدای گرفته تر ببینم و حواسم هم متمرکزهای خیسم رو دست کشیدم تا واضحچشم

  :گفتم

  .شناسمحجت دیگه کیه؟ همچین کسی رو نمی -

 شناسی؟ مالک چی؟ فهیم مالک رو می -

  .ام خفه کنمشد و نتونستم تعجب رو توی حنجرهتر نمیهام از این درشتچشم

 مالک؟! اون با بابا چی کار داره؟  -

خاطر اموال فراوون ذاره، بهبـ ــوسه و کنار میخاطر تجارت میحاتم علیِ حجت که ظاهرا بعد از اینکه سیاست رو به -

ظاهرا  .کنه و با این نام وارد بازار تجارت میشهی اجدادیشون، به نام خونوادگیِ حجتِ مالک ثبت سند میخواستهزنش و 

با  خوای بگیپسرش، از یه بهار خانومی خیلی خوشش اومده و از اَبوی جانش خواسته که باب معارفه باز کنه. یعنی می

  !خبری؟ات، کامال بیزدهاین چشمای وق
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کردم و دوباره یه دم عمیق. شهاب و محمد متوجه روی قلبم گذاشتم و به سختی نفسم رو به بیرون فوت میدستم رو 

تر رسید و دوباره جلوی پام زانو زد و از پارچ آب یخی که روی محمد زود .وضعیت بحرانیم شدند و به سمتم پا تند کردند

ناگهانی به خودم اومدم و به محمد خیره شدم و با  میز بود، یه مشت کف دستش ریخت و به صورتم پاشوند. خیلی

م هام رو از هم گشودی سه چهار ساله باشه، ونگ زدم و با گریه دستگر یه دختربچهتونه تداعیترین صدایی که میریز

اش ست، بغل کردم و سرم رو روی شونهی خشک شدهو دورگردن محمد انداختم و اون رو که اآلن مثل یه مجسمه

  :تم و با همون حالت زرزرویی که شهاب توصیفم کرد، گفتمگذاش

  ...خوامخوام با این برم.. آجیم کجاست؟ آجیم رو میخوام. نمیممدجونم.. ممدجونم، آجیم رو می -

و همچنان زر زدم و اشک ریختم. متوجه بودم که شهاب بازدم عمیقش رو بیرون فرستاد و به محمد که صورتش 

  :آمیزی گفتر حال ترکیدن بود، نگاهی انداخت و با حالت طعنههمچنان از تعجب د

 !ـ به جمع ما خوش اومدی

های من و گردنی که محکم به آغوش داشتم و ازش آویزون بودم انداخت و با خونسردی و حس یه نگاهی هم به اشک

  :دیدی، رو به محمد گفتهی ازش میتفاوتی که گابی

ها باباش خیلی گرفتاره، بهتره سر به سرش نذاره. گفته بیاد و فقط توی این ده. این روزصبح میام سراغش؛ باید برگر -

  !ای بکنه، فعالخواد بعدا فکر دیگهی معارفه حضور داشته باشه؛ میجلسه

های تراس سرازیر شد و با آخرین نگاهی که به من و محمد همچنان سفت شده انداخت، به کتش رو برداشت و از پله

ماشینش رفت و با یه استارت و یه دور تک فرمونه، به سمت ورودی باغ رفت و در سیاهی شب، ناپدید شد. یه سمت 

تر و مهربون و های اون که کمی نرمهام رو از دور گردن محمد برداشتم و به چشمنفس بلند کشیدم و با عجله دست

  :مبامزه شده بود، خیره شدم. خیلی سریع و با حس عذرخواهانه گفت

  .کردکردم، شرش رو کم نمیها رو نمیوای محمد، تو رو خدا ببخش. اگه این کار -

ها انداخت و باألخره نتونست اش هم گرفته، بلند شد و بالفاصله خودش رو روی یکی از صندلیمحمد که معلومه خنده

  :تر گفتی بلندش رو بگیره. با همون حالت و کمی هم سرخوشجلوی خنده

ای؛ نزدیک بود از شدت ات رو پاک کن و بعد هم خواهشا یه بوقی، یه اشارههای شرشرهخانوم، اول اون اشکترنج  -

جا، یه دست بشم! خداییش خیلی تئاتری دختر؛ اگه از های اینجا روی زمین وا برم و با موزاییکبهت و تعجب، همون
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  !زدمقبل بهم نگفته بودی، سکته می

  :رو روی صورتم کشیدم و گفتم هاملبخندی زدم و دست

بینی؟ یه خواستگار فرستاده، تازه کردی. بابام رو نمیطور رفتار میخودت هم اگه جای من بودی، با این جماعت همین -

  !بهش گفته که از اون یکی خواستگار دیگه هم با خبرم کنه! شاهکاره به خدا

  :اش، کمی تلخ شد و متفکرانه گفتخنده

 وای چی کار کنی؟ خحاال می -

فرستم که حسابی های خوشگلم براش میهیچی، مثل همیشه. دوباره در میرم و تا بیاد و پیدام کنه، باز از اون نامه -

  .ذهنش مشغول بشه و دست از سر من برداره

 زنی؟ هات کار دستت نده؟ اصال آدرس فرستنده رو چی مینامه -

  :سری تکون دادم و با خیال راحتی گفتم

نگران نباش؛ سرچ کردم و متوجه شدم که پست عادی ثبت و ربطی نداره. فقط باید مقدار تمبرهات کافی باشه. منم  -

ترین پاساژهای تجاری کرج رو هم، قسمت فرستنده ثبت کردم دوبرابر میزان الزم، تمبر چسبوندم. آدرس یکی از بزرگ

  .ی تبلیغی ـ تجاری معمولی به نظر برسهکه یه نامه

خانوم بیرون اومد. با کمی شک و دودلی به اطراف نگاهی انداخت و ی بهیاومد چیزی بگه که در ورودیشون باز شد و کله

  :گفت

داد که بیرون نیام، تا حاال ها چه خبره؟ یه بار صدای گریه میاد و یه بار صدای بلند خنده. اگه محمد قسمم نمیبچه -

 خورید؟ ت؟ آقا شهاب چی؟ شام نمیآوردم. راستی فرشته رفطاقت نمی

ه کردیم و یه توضیح هم بجون رو آروم میمن و محمد سریع بلند شدیم و به سمتش رفتیم. حاال باید یه طوری، هم بهی

ز و خوردن، محمد خیلی تمیدادیم. خیلی سخت بود که همه چیز رو براشون بگیم. برای همین، ضمن شامجواد میکربالیی

طور متوجه شدند که شهاب یه خواستگار پررو و وقیحه و ضمنا ها اینیزهایی بهشون گفت و نهایتا اونسر بسته یه چ

  !حامل پیام بابا برای حضور در یه مجلس خواستگاری دیگه هم بوده

  :هاش رو به سمت باال بلند کرد و با التماس گفتجون فقط دستبهی

  .ر کنهات رو ختم به خیخدایا! عاقبت تموم بنده -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر« moghaddas»سما جم  | رمان ترنج و عطر بهار نارنج
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 154 

  :منم لبخندی زدم و گفتم

  .آمین -

بعد از شام، محمد همراهیم کرد تا به ساختمون خودمون برم. کمی توی خودش بود و ظاهرا شک داشت که حرفش رو 

  :به زبون بیاره یا نه. باألخره طاقت نیاورد و گفت

 به نظرت شهاب، واقعا صبح زود میاد دنبالت تا به تهران ببردت؟  -

  :چرخید؛ ولی با اطمینان گفتمدادن نمیکرد و حتی زبونم برای جواباز خستگی، مغزم کار نمیگرچه 

  !شک نکن -

  :مضطرب گفت

 خوای همراهش بری؟ می -

  !ـ ابدا

  :حرصی شد و گفت

 طور کامل، برام بگی؟ات رو بهمیشه تلگرافی جواب ندی و نقشه -

  :وح و تنم بود، تقدیمش کردم و خیلی آروم و آهسته گفتمهای خستگی رای رو که مملو از لرزهخنده

  .جا میرمی شهاب پیداش بشه، از اینمحمد جان؛ من فردا صبح خیلی زود، قبل از اینکه سر و کله -

  :قدم بلندتری برداشت و جلوم ایستاد

 ای رو هم داری؟ جا مگه جای دیگهخوای بری؟ اصال غیر از اینیعنی چی؟ کجا می -

ند؛ شب، شبیه اشباح سربازان به خط شده بودگاه کوتاهی بهش انداختم و بعد به تیرگی درختان باغ که در تاریکیِ نیمهن

  :چشم دوختم. خیلی آروم گفتم

شون هم جایی رو که ندارم؛ اما برات تعریف کردم که به یه خانمی کمک کردم و پسرش هم روانپزشکه و همسایه -

 ست؛ یادته؟ ی مادانشجوی دانشکده

  .پایید؛ ولی من همچنان به اشباح مقابلم خیره بودمبا کنجکاوی صورتم رو می

 خوای دوباره پیش اونا برگردی؟ می -

گفت آخر هفته رو باهاشون همراه بشم تا به یه جای تفریحی بریم. نه، ولی صبحی یه تماس از داور داشتم. می -
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 .رسهبابا هم، دستش بهم نمی جوری باز یه دو سه روز غیب میشم واین

  .به سمتش چشم چرخوندم تا ببینم نظرش چیه که از نگاه سردش، ترسیدم

 ی خوبی نیست؟ چی شده، به نظرت ایده -

تونی هفت هشت ساعت دردت رو ترنج جان! زندگیت رو این مدلی و روی هوا سپری نکن. با یه قرص مُسکن، می -

 ات رو به دست میاری؟ ت، درمان قطعیکاهش بدی؛ ولی آیا با تسکین موق

  :سکوت غمدار من رو که دید، دوباره خودش ادامه داد

خوای درگیرشون کنی؟ اگه قراره اند؛ اما تا کی میهایی که کردی، مطمئنم که آدمای خیلی خوب و مهربونیبا تعریف -

از همین اولش، موازی باشی و مسیر صاف خودت ی تالقیشون کج بشه و به یه راه دیگه بره؛ بهتره خط زندگیت، از نقطه

  .رو بری

م دونها فکر کرده بودم؛ اما با شرایط پیش اومده، واقعا درمونده شدم و نمیی این چیزحرفش منطقیه و خودمم به همه

  :کجا برم و به کی پناه ببرم. صادقانه حرف دلم رو بهش گفتم

ارم. تو بگو کجا برم و به کی پناه ببرم؟ تازه چیزی به شروع امتحاناتم نمونده ای نددونم؛ ولی چارهها رو میی اینهمه -

وقت، رفتم. من دو ساله که توی وادی سرگردونی، زخمی و تنهام و هیچهام رو یه خط در میون میو این اواخر هم، کالس

  .فشار قرار گرفتم کنی؟ حاال این همه طرفدار پیدا کردم و تحتکس نیومد بگه که کجایی و چه میهیچ

طور چمباتمه سرم رو پایین گرفتم. محمد ام، روی پام فرود اومدم و همونشدههام جاری شد و با بغض خفهدوباره اشک

  .هم با این حرکت من، همراهیم کرد و مقابلم چمباتمه زد

  :صورتم رو بلند کردم و ناالن گفتم

واستار بهارند، بهاری که در درون من و منگنه شده به روح منه؛ اما خواد؛ همه خـ واقعیتش اینه که کسی من رو نمی

های مهم زندگیم؛ حتی خودِ دونه که دیگه نه بهاری مونده و نه ترنجی! شدم یه معجونی از تموم شخصیتهیچکی نمی

ط ممدلوتی رو قتو که یه بخش خاصی از این شخصیتی که مقابلته هستی. اگه امروز نبودی؛ یقین داشته باش که شهاب ف

قدر خسته شدم که ممکنه هم به خودم و هم به کردم که تا آخر عمرش از صد قدمیم هم رد نشه. اوندید و کاری میمی

 !های دور و برم آسیب برسونم. آخه مگه من چند سالمه؟ اصال شاید بهتره که من هم مثل بهار بمیرمآدم

 هام رو از دو طرف گرفتمحمد هم، بغضش گرفته. خیلی مالیم آرنجبغضم به قدری سنگین و دردناک بود که حس کردم 
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و کمک کرد که دوباره سر پا بشم. بدون اینکه ازم فاصله بگیره، به آرومی پَر شالم رو به دست گرفت و کمی فشرد. با 

  :مالیمت ذاتی و همیشگی خودش زمزمه کرد

  .گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید -

  :هامون و به سبک التی گفتبرد و برای اینکه جو رو کمی عوض کنه، مثل بچگی بعد دستش رو عقب

م که ذارم و قول میدها! یعنی غلومت، سیب زمینیه یا برگِ چغندره؟ جون شوما تار سبیلم رو گرو میترنجکی؛ گیسو ر -

  ...الناسی نزدیکت بشه یا بخواد خشی به خاطر موبارکت بِندازهنذارم احد

  :از ادا و اصولی که درمیاورد ذوق کردم که تموم غمم رو فراموش کردم. با خنده گفتم قدراون

 زدی؟ رها و ترنجک و ترنجکی صدام می وای محمد! یادته اولین بار تو بودی که گیسو -

  :خندید و گفت

انداخت، مثل یه جور الالیی می اتکرد و به گریههایی بود که هر وقت چیزی ناراحتت میمگه میشه یادم بره؟ اینا اسم -

  .بردگفتم و تو هم روی دوشم، خوابت میمی

  :های کوتاه روی پیشونیم که از شال بیرون زده بود، موند و گفتهاش یه لحظه روی چتریچشم

کشوند. حتی بهار هم ریخت و نگاه همه رو به سمت خودش میها یه موج از طال، تا روی کمرت میاون موقع -

  .قشون بودعاش

ام پیچید و انگار تازه های در رفته رو به داخل هل دادم. حس یه درد فشرده، توی قفسه سینهدست بردم و اون تکه

  .فهمیدم که چه بالیی سر خودم آوردممی

  :آمیزی، زمزمه کرددوباره با یه لحن مالیم و محبت

 جانا سری به دوشم و دستی به دل گذار -

 ٭ام.ل و جان کشیدهآخر غمت به دوشِ د

کنم و تا آخرشم هستم. قول بده که به چیزی فکر نکنی؛ خودم یه راه حل خوب ترنج؛ درست میشه. خودم کمکت می

 .برات دارم

*** 

هاشون رو بشنوم. شهاب خیلی عصبی بود و مدام حرفش رو ی حرفهام رو به شدت تیز کرده بودم تا کلمه به کلمهگوش

  :کردتکرار می
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اطالعید؛ مگه میشه که از باغ بیرون رفته باشه و کسی متوجه نشه. جواب حاجی رو باید خودتون نی چی که شما بییع -

 !بدید

*** 

 شهریار از شعر٭

 

  :اش سر رفته، با صدای آروم و دلخوری گفتخانوم هم که معلوم بود دیگه حوصلهبهی

تموم جوونی و نیروی من و کربالیی توی این  !ه، رو در رو بزنهترسم؟ بگو پاشه بیاد و هر حرفی دارمگه از حاجیت می -

جانم که اآلن مالک اصلی باغه، دلش خواست دوروز بیاد و یه باغ گذشته؛ همیشه هم امانتدارهای خوبی بودیم. ترنج

ه ن شک داری کهوایی بخوره و بعد هم بره. حاال بفرمایید گـ ـناه ما این وسط چیه، سر پیازیم یا تهش؟ اگه به پسر م

کرد که بهتره پیش باباش برگرده و اجازه نده که اختالفاتشون طفلی دیشب، مدام اون دخترک معصوم رو نصیحت می

ها ادامه داشته باشه. بعدِ اذان صبح هم، یه استراحت کوچیک کرد و با کربالیی رفتند که خاک تازه برای پای درخت

 ترنج رفته و یه خداحافظی هم نکرده؟ بیارند. دیگه ما از کجا باخبر بشیم که 

  .گردهدونم که بدون ماشینش جایی بره، پس برمیماشینش هنوز کنار جاده، همون جای دیشبیه. بعید می -

گفت تا سرویس اساسی نشه، دیگه سوارش نمیشه. شما برای اطمینان بهتره یه اونم با خداست؛ چون به محمد می -

نید بلیت تهیه کرده یا نه. خودتون که رفتید و تموم ساختمونشون رو گشتید. اگه تموم سر به ترمینال بزنید تا ببی

  .دونم دوباره برگردهوسایلش رو برداشته و برده، بعید می

  :اش رو شنیدم که گفتاومد، صدای در حد زمزمهبعد از چند ثانیه که صدایی از شهاب بیرون نمی

م به حاجی جا تا ببینکنم. شاید بازم برگشتم اینفروش بلیت هم یه پرس و جویی میزنم و از مراکز میرم یه گشتی می -

  .جا نیادچه جوابی بدیم که دیوونه نشه و تا این

  :خانوم هم گفتبهی

دونید، اصال ناهار تشریف بیارید. کربالیی و محمد هم تا ظهر کارشون تموم میشه و میان. به هر جور که صالح می -

  .جا باشهاد، فرشته هم مثل همیشه ایناحتمال زی

 «جاست؟کنی؟ اصال مگه اون فرشته خونه و زندگی نداره که هر روز اینآخه واسه چی ناهار دعوت می» با خودم گفتم:

 :صدای شهاب بازم اومد
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ه. ها نپیچیهجا رو خیلی شلوغ نکنید تا حرفمون توی همسابهجت خانوم! برای مهمونی که نمیام. خواهشا امروز این -

  .فقط اگه نتونستم ردش رو بگیرم، میام تا فکرهامون رو روی هم بذاریم و ببینیم کجا میشه پیداش کرد

 .کرد، خوشحال شدمخب الاقل از اینکه مثل من فکر می

  .رفت، یه نفس راحت کشیدماش کرد و با شنیدن صدای ماشینش که به سمت خروجی میخانوم هم بدرقهبهی

هاش تا زمین، خیلی زیاده و راحت میشه دو تا آدم بزرگسال های فلزی قدیمیه که ارتفاع پایهد از اون مدلتخت محم

  .زیرش جا بشند

کرد یادمه بچه که بودیم، این تخت توی اتاق کربالیی بود که اونم ازش به عنوان یادگاری پدرش خیلی خوب مراقبت می

  .کنند ها روش بپر بپرداد که بچهو اجازه نمی

جا آوردند و خود کربالیی هم روی ها بعد که محمد دبیرستانی شد و کربالیی هم کمر درد گرفت، تخت رو به اینسال

خوابید. اآلن که زیرش دراز کشیدم و روتختی آبی و سفید چهارخونه تموم دور و اطرافش رو گرفته، حس آدمی زمین می

  .مخفی نگه داشته رو دارم که در بهترین فضای دنیا، خودش رو

گیره. بعد از اون های یه خواب آروم تموم مغزم رو در بر میکنم، رگهبه تموم ماجراهای دیشب که فکر می

ای برام ریخت. اول به ساختمون رفتیم و یه بلیت اینترنتی به مقصد پناهی، محمد برنامهکسی و بیهای بیبازگوکردن

م. بعد تموم وسایلم رو جمع کردیم، حتی نذاشتیم که یه مداد یا خودکارم بمونه؛ تهران، به صورت آنالین خریداری کردی

  .پاکِ پاک

تیم تاپم رو عقب ماشین گذاشهام و پرینتر و لپسر و صدا، به بیرون از باغ رفتیم و ساک لباساون وقت خیلی آروم و بی

 ی محمد به اتاقش رفتیمبهتری داشتم. با اشارههای دیروزم رو عوض کرده بودم، حس سبکیِ و قفل زدیم. من که لباس

  .شون دراز کشیدنفرهو ازم خواست که روی تختش استراحت کنم. خودش هم به هال رفت و روی راحتی سه

بعد از نماز صبحش، باالی سرم اومد و صدام زد. چون مجبور بودم یه چند ساعتی رو زیر تختش بگذرونم، پیشنهاد داد 

های شش صبح بیدار میشه جون معموال عادتشه که نزدیکو حتی مقداری خوراکی هم برام آورد. بهی که به سرویس برم

طوری با صداقت کامل، اظهار ی محمد این بود که حتی مامانش هم من رو نبینه؛ چون اینخوابه. نقشهو دیگه نمی

  .کرداطالعی میبی

بالش سبک و کوچیکی هم که بهم داد تا زیر سرم بذارم، مثل ای که روی فرشِ زیر تخت برام پهن کرد و با ملحفه
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  .ها، مصون بمونهخانومی هستم که تو قصر طالیی، پنهونش کردند تا از دست آدم بدشاهزاده

ها نشسته و منتظر پدرش بود که به قرار خرید امروزشون برسند. خانوم بیدار شد، محمد روی راحتیموقعی که بهی

جا نشسته و نخوابیده. محمد هم با کرد که چرا این وقت صبح، اوناومد که محمد رو بازخواست میجون میصدای بهی

  :مالیمت جواب داد

  .بره و بابا هم دلش نمیاد صدام بزنهجوری حسابی خوابم میفکر کردم اون -

ت اولش ترسیده و قلبم به شدکم خوابم برد تا نهایتا با سر و صدای شهاب از خواب پریدم. دیگه صدایی نشنیدم و کم

  .خیالم بشه و برهحرکت موندم تا اون هم باألخره بیزد؛ ولی آرامش خودم رو به دست آوردم و کامال بیمی

 رهاشدگی، به بندم و با حسهام رو میهای خودم شنیدم، با خیال راحت چشمحاال که صدای موتور ماشینش رو با گوش

 .خواب عمیقی فرو میرم

پچشون، باعث شد که مغزم از حس خواب بیرون بیاد و متوجه اطرافم بشم. رو تختی باال رفته بود و پچ صدای

  :زدگفت. محمد هم آروم صدام میوای می ای زد و پشت سر همخانوم با یه دستش روی اون یکی دستش میبهی

 جان؛ بیدار میشی؟ جان، ترنجترنج -

آلودگی، خودم رو کشیدم و از زیر تخت بیرون اومدم. ام باز شد و با همون حالت خوابهای به هم چسبیدهباألخره پلک

  :خانوم دراومداول از همه، صدای بهی

برای  اینجا هم جای خوابیدنه؟ نگفتی یه وقت دور از جونت، خفه بشی؟ یعنی جای دیگهخاک به سرم کنم! آخه دختر او -

 پنهون شدن پیدا نکردید؟ 

  :تر خودم رو قل بدم و بیرون بیام. بعد هم رو به مادرش گفتبیدارشدنم مطمئن شد، عقب کشید تا راحت محمد که از

ی پیچه، هیچ مشکلهای اتاق رو باز گذاشتم و با نسیم خنکی که از سحر توی اتاق میبینی که پنجرهعزیز من، می -

  .اومدبراش پیش نمی

  :ام درهم شد، گفتما شدم و به همراه لبخندی که با خمیازهمن هم باألخره بیرون اومدم و سریع سر پ

 .سالم -

  :خانوم سری تکون داد و با شماتت گفتبهی

سالم به روی ماهت. حتما از گرسنگی ضعف کردی. بیا تا یه چیزی بدم بخوری و برام تعریف کنی که بدونم قراره چه  -
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  .خان پیاده کنیدای رو برای شهاببرنامه

اختیار به و از اتاق خارج شد. من و محمد هم یه نگاهی به هم کردیم و بی« هااز دست شما جوون»یه غری زد که بعد هم 

ریع از اتاق ، س«تر بیاید تا تکلیفتون رو معلوم کنمبه جای خندیدن، زود»جون که گفت: خنده افتادیم. با صدای بلند بهی

  .تیمشون، قدم برداشخارج شدیم و به سمت آشپزخونه

های فلزی ی کوچیک رنگیشون پهن بود. کابینتمثل همیشه اون وسط، یه روانداز تقریبا کهنه و روی اون سفره

رغم کدبانوگری خانوم خونه، دیگه از رنگ و لعاب افتاده و با تموم وجود، اعالم بازنشستگی رنگشون هم، علیآلبالویی

  !کردندمی

حمد های مرنگ و عطر ریخت و جلوم گذاشت تا شیرینش کنم. با اینکه از خوراکیخانوم، برام یه چای لیوانی خوشبهی

 .مقداری خورده بودم؛ ولی حسابی ضعف داشتم

شون اومد و به دنبال اون، فرشته از پشت در خونه ی اول رو به سمت دهنم نبرده بودم که صدای نکرههنوز لقمه

  :زدهایی که به در میضربه

 اید؟ کسی نیست؟خونه خانوم جون،بهی -

  :یه اووفی کشیدم و خیلی آروم که صدام نره، گفتم

جا ببینه. ممکنه لو بریم و برای شما و محمد هم خوب جون نباید من رو ایناین رو دیگه کجای دلمون بذاریم؟! بهی -

  .نیست

 :محمد هم فوری گفت

  .راست میگه مامان؛ نباید ترنج رو ببینه -

  :گفت بعد هم متفکرانه

  !طوری؟اما چه -

  :خانوم نگاهی به ما انداخت و با تُن پایین صداش، زمزمه کردبهی

جا روی تراس بشینه و منتظرم بمونه تا مثال از هر جایی که طوره، پس اصال در رو باز نکنیم. منتها ممکنه هموناگه این -

  .هستیم، برگردیم

  :فکر کردم و دوباره پچ زدم
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ا مونم و شمجا میام رو بخورم، بعد از تراس اتاق شما به پشت ساختمونتون میریم. من همونبحونهپس بذارید ص -

  .ساختمون رو دور بزنید و از مقابل فرشته در بیاید. منتها خواهشا یه جوری دست به سرش کنید تا کار دستمون نده

  :نوشید، گفتطور که متفکرانه چایش رو میمحمد همون

  .دونم که بشه از شر فرشته خالص شدو میشه عملی کرد؛ اما بعید می فکرت خوبه -

  :خانوم گفتمبا یه چاشنی دلخوری، به بهی

 جا پالسه؟ مگه خودش خونه و زندگی نداره؟ ی چی این دخترِ، دَم به دقیقه اینجون؛ اصال واسهبهی -

آورد و جمع ی سفره میهای خُردشده رو یه گوشهای، نونخانوم سرش رو پایین نگه داشت و با دستمال تاشدهبهی

  :نگاهی هم به محمد انداخت و نهایتا عاجزانه گفتکرد. یه نیممی

ها جا بده. از وقتی هم که خواست خودش رو بین شمااومد و مدام میقدر میچی بگم ترنج جان، از بچگی که یادته چه -

کم انگار رفت. کمکشید و میاومد و سرک میساعتی میز یه بار، یه نیماومدید، هر چند روجا میشما دیر به دیر این

اش پیدا بشه. این ده هایی سر و کلهدونست چه موقعتقویم رفت و آمدهای محمد دستش اومده باشه، خیلی دقیق می

 ال بزنم، مرغش یه پا دارهبره. یه بار هم به این پسرِ گفتم که براش آستین باجاست، امان ما رو میروز هم که محمد این

 .کار کنمدونم با این دخترِ چیگیره. دیگه نمیو حرف منِ مادر رو نمی

نهایت سادگی و خواست چیزی بخونه. من هم که در حاال سرش رو باال آورده و به من خیره شد. انگار از ته چشم من می

  :جاجت گفتمخانوم و با لخامی، به محمد نگاهی انداختم و بعد هم به بهی

  .ی محمد بگیری، دیگه نه من، نه تو! گفته باشمها واسهجون اگه بخوای از این لقمهبه خدا بهی -

  :جون یه لبخند گشادی تحویلم داد و گفتبهی

  !ـ هر چی تو بگی

و از  ای، قرمزشدنش هم کامال پیدا بود؛ درنگ نکرد و سریع از جاش بلند شدطفلک محمد که با اون صورت قهوه

  .آشپزخونه بیرون رفت

  :خندید. باألخره گفتریز میجون هم ریزبهی

  .های عشق و عاشقی باهاش زدام خیلی محجوب و باحیاست؛ اصال نمیشه دو کلمه حرفبچه -

  .هامون تنگ میشهجون، محمد خیلی عوض شده. گاهی واقعا دلم برای اون ممدِ بچگیمیگم بهی -
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طوری این یه دونه پسر رو به اون جای دور، تبعیدش کردند. آخه ما خیلی دونم چهکرده. اصال نمیطوریش روزگار این -

خاطر تک فرزندی و سن باالی باباش، سربازیش یه جای نزدیک باشه و حداقل بعد از سه ماه امید داشتیم که به

وم نشد که کی براش این برنامه رو ردیف های دولتیِ شهر خودمون، تقسیم بشه. اصال معلآموزشیش، توی یکی از ارگان

  .طوری دستور داده شدهگفتند که اینکرده، فقط می

ها و رفتارهای بابا نسبت به جایی که از بعضی کارهای مامان سیما؛ اونرنگم پرید. فکرم رفتم به بخشی از یادداشت

ه عزیز مردم رو به راه دور تبعید کنه و برای داد کخاطر شرایط سنی دخترهاش، ترجیح میسایرین گله داشت. اینکه به

 .کرداین کار، از موکالی قدرتمندش استفاده می

ین ترزدن به جذابانداختن و ناخنخواست اون یه ذره صبحانه رو باال بیارم. حس چنگبه قدری حالم بد شد که دلم می

ها، روحِ با ی دنیا بود و این روزرین تصویر مردانهتاش برام، زیبابابایی که چهره .صورت منفور این روزهام رو داشتم

ه خانوم یه مشت آب بدونم وضع و حالم به چه شکلی دراومد که بهیترین نمای زندگیمه. نمیاش، بدخوردهتاریکی گره

 خودمخورد، به های پشت سر هم که به در ورودی میزد. با صدای ضربهسره و خیلی آروم صدام میصورتم پاشید و یه

  :ای به من و حال خرابم خیره موند؛ ولی آروم و با شتاب گفتاومدم. محمد دوباره وارد آشپزخونه شد. لحظه

  .تر عملیش کنیمای که دارید، بهتره زودهر برنامه -

ن خواستم تسلیمشوهایی پر شد که فعال و در این شرایط، نمیهام از اشکاش نگاهی انداختم و چشمبه صورت سوخته

 .بشم. شاید یه جای دیگه و توی تنهایی، سیل ببارم و خودم هم میون اون سیالب گم بشم

هام رو روی پا بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم. پایین تختش خم شدم و دست دراز کردم و کیف دستی و نایلون کفش

  :تشون چرخیدم و گفتمتایی به سمت تراس پشتی رفتیم و از ساختمون خارج شدیم. به سمبیرون کشیدم. سه

  .چرخم تا شما اعالم وضعیت سفید کنیدها میشما برید، منم همین گوشه و کنار -

های تراس پشتی، یه فضای دنجیه که هم سایه و خنکه و هم تا کسی خم سری تکون دادند و از من جدا شدند. پایین پله

خانوم جا های آبغوره و آبلیموی بهیها و بطریدم رو کنار کوزهها رو ببینه. با آسودگی خم شدم و خوتونه زیرپلهنشه، نمی

اعث جا موندنم برفتنم مساوی با پیشنهادهای زورکی بابا بود و از طرفی، اینکردم. تهروندادم. باید یه فکر اساسی می

  .هی جدیدی وارد کنی عزیز، لطمهشد که بابا بیشتر تحریک بشه و خدای نکرده به این خانوادهمی

نگرانی دانشگاه و شروع امتحانات هم مثل خوره روی اعصابمه و ذهنم رو درگیر کرده. گرچه این راهیه که خودم انتخاب 
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  .مونمکردم و تا آخرش هم، وفادار و پایدار می

 افتادم و هاست. یاد داورها و کوزهترین مکان موجود، کنار همین شیشهداد؛ ولی امنخانوم آزارم میبوی ترشیجات بهی

و اش ری سفر تفریحی و شرایطم، خبرش کنم. گوشیم رو بیرون آوردم و شمارهاینکه بهش قول داده بودم که درباره

  :زده جواب دادگرفتم. به دومین زنگ نکشید که شتاب

 کجایی ترنج؟  -

  :آروم گفتم

  .علیک سالم -

 کجایی؟  -

 ن درست نکرد؟ جایی که بودم. بابا دیگه مزاحمتی براتوهمون -

خیال ما شده. شاید هم فهمیده که کجایی و دیگه با ما کاری نداره. فقط یه گفتگوی تلفنی با پوالد داشت. نه؛ ظاهرا بی -

های درمانی چیه. حتی پرسیده توی این شرایط، ازدواج خواست بدونه برای درمان تو، دقیقا چه کارهایی الزمه و روشمی

 تونه داشته باشه؟ روند بیماریت می اجباری چه تاثیراتی روی

ی ازدواجم سماجت داره، قدر روی قضیهدیدم ایناز یه طرف حس خوبی داشتم که بابا نگرانمه و از طرف دیگه وقتی می

  .اومدکفرم درمی

 خواد با زور شوهرت بده؟ترنج هستی؟ می -

ه کرد. بی پشت ساختمون، باال و پایین میرهاشدهی های وحشی و خودروی باغچهای رفت که روی گلحواسم به پروانه

بودن رو در اعماق چرخید و آرزوی چنینرها می اون خیره بودم که میون اون چمنزار و با حس عمیق آزادی، برای خودش

  .انگیختقلبم برمی

  :زمزمه کردم

ها گی و اوضاع فعلیم باعث میشه بخوام از شماداور گوش کن! از اینکه این همه نگرانمی، واقعا ممنونتم؛ اما شرایط زند -

 ای به چشمترسم با هر قدم من، یه دود تیرهقدر زیگزاکیه و فراز و فرود داره که میفاصله بگیرم. خط زندگی من اون

 وهای زندگیم شدم ترین آدمی یکی از عزیزی کار ناحق بابام دربارهدوستان خوب و نزدیکم بره. همین اآلنم؛ متوجه

خوام که مثل دو تا دوست خداحافظی کنیم و از کنار خواد خون باال بیارم. برای همین ازت میباورت نمیشه که دلم می
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  .زندگی هم، به آرومی رد بشیم

 خوای؟جوری میمنظورت اینه که دیگه قرار نیست همدیگه رو ببینیم؟ تو این -

  .کردمینشینی اومد و باز عقبی آزاد، به سمتم میپروانه

هایی که بهم کردی واقعا ممنونتم. از طرف من به پوالد و ست. بهظـخاطر تموم کمککنم این بهترین گزینهفکر می -

  .اش پناهم داد، تشکر کنخاطر چند روزی که توی خونهخانوم هم سالم برسون و بهمهری

ای که برای سایرین به نمایش ر شخصیت دیگهبودنت و یا هوقت بهاربودن یا ترنجخوام بدونی که هیچترنج، می -

ذاشتی، برام اهمیت نداشت. من کامال به عمق درون تو که یه انسان خوب و مهربون و با وجدانیه، توجه داشتم و این می

کرد. هر زمانی که دلت خواست و یا در شرایطی بودی که به کمک ما احتیاج داشتی، معطل نکن و بود که ارزشمندت می

 .ن باش که باهاتیم. یه چیز دیگه رو هم باید بدونیمطمئ

  .کرد تا بلکه یه جایی بشینه و آروم بگیرهپروانه دل به دریا زد و وارد حریم مخفی من شد و باز باال و پایین می

 چی؟ -

ن نیستیم ی مطمئدرمانی برات ردیف کنه؛ یعنی کم و کیفِش رو از پوالد پرسیده؛ ولخواد یه شرایط هیپنوتیزمبابات می -

تری که پیشِ خودش در نظر که بخواد پیش اون، این کار رو انجام بده. شاید جای دیگه و با یه روانپزشک مطمئن

  .گرفته

ی زیبا و یکدست سفید مقابلم، خیره شدم و با حس احترام و تشکر درونی خودم نسبت به این آهی کشیدم و به پروانه

  :دوست وفادار، گفتم

  .خصوص به دارای عزیزکنم. به همه سالم برسون؛ بههات رو فراموش نمیها و مهربونیوقت کمکداور. هیچ ممنونم -

  .مواظبت باش، خدانگهدارت -

رد، کاومدن تقال میی بدون دری، فرو رفته و برای بیرونی پرهیاهویی که داخل کوزهگوشی رو پایین آوردم و به پروانه

حس و مچاله بود و با این موجود گمشده در تاریکیِ یک حفره، حس یزهایی که شنیدم، بیمتمرکز شدم. قلبم از چ

کرد. مشتم رو باز سوزن میاش، کف دستم رو سوزنهمزادپنداری داشتم. دست بردم و به دورش مشت کردم. تن کرکی

های رها و آزاد به سمت همون گل زد؛ اما باألخره تونست که مثل قبل،ی اول کمی گیج میرها بشه. لحظه کردم تا

  .خوشبوی وحشی بره



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر« moghaddas»سما جم  | رمان ترنج و عطر بهار نارنج
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 165 

ودش های درمانی خبا خودم فکر کردم؛ پس بابا تصمیم داره که من رو به تهرون بکشونه و یه جایی حبسم کنه و برنامه

گه، های دیی حجت مالک و چیزی بابا اینه؟ این اراجیفِ ازدواج با شهاب و یا مهمونی معارفهرو پیش ببره؛ یعنی خواسته

ی بازشدن کمدش شده؟ نکنه فهمیده که مدارکش، دست شه؟! نکنه متوجهاز همون کارهای همیشگیِ پشت صحنه

هایی که دیروز پست کردم به دستش برسه، ممکنه ذهن دقیق و مثل ساعتش، همه چیز رو کنار هم خورده؟ اگه پاکت

تونه باشه؟ چرا فراموش ریز و زیرکی میبابا چه آدم برنامهبچینه و اول از همه به من مشکوک بشه. چرا یادم رفت که 

ی ابزاری ببره؟ چرا درک نکردم که بابا های دور و اطرافش، استفادهتونه بازی بده و از آدمکردم که اون، همه رو می

تشنه برشون گردونه؟  تونه تا لب چشمه ببره و خیلی راحت،ها رو میها و مالکقدر ریا و تزویر داره که امثال شهاباون

  ...ی ذهنم پاک شده بود؟ چرا... چراشده، از صفحهی این آدمِ افعیهای مامان دربارهچرا نوشته

ی جلوی ورودی باغ رو طی های وراومدههای ماشینی که سنگفرشبا صدای بازشدن در سنگین آهنی و غرش الستیک

 .تر از خودم، جلب شدام به اصوات محیط دورموم توجهی افکار عمیقم پاره و تلرزوند، پردهکرد و میمی

یام و تا ها بیرون بهاشون بشم. کنجکاوی بیش از حدم، باعث شد که از زیر پلهتونستم متوجه حرففاصله زیاد بود و نمی

  .شد پنهون بمونم، نزدیک بشم. کمی سرک کشیدم و شهاب رو دیدمانتهای دیواری که می

ی دکمهروز، جین و تیشرت سهی این دو سهاسپرت و شیک کنفی، در کنار محمدی که مثل همه توی اون کت و شلوار

داعی قیمتش رو هم توی مغزم تی ادکلن گرونتونستم رایحهرسید. حتی میایی تنش بود؛ خیلی اشرافی به نظر میساده

  .یدمشنتر بود، میتر و کمی هم خشنکنم. دیگه صدای شهاب رو که از همه بلند

کنم. ماشینش هنوز کنار جا رو هم چک میردش رو گرفتم. برای ساعت دو به مقصد تهران، بلیت داره. به موقعش، اون -

دونید که کجاست، بهتره بگید و حاجی رو با خودتون دشمن تونه ازش دل بکنه. اگه شما میست؛ اما مطمئنم که نمیجاده

ش کنه و خشونتقدر سماجت میدونید که گاهی برای انجام یه کاری چهقش رو مینکنید. دیگه بعد از این همه سال، اخال

  .زنههم باال می

ای خواد با تهدید این آدمهذاره و میلرزید. از اینکه پاش رو درست جای پای بابا میهام میاز شدت عصبانیت، دست

ه مثل همیشه خیلی آروم و مالیم بود، شنیدم ساده، ازشون حرف بیرون بکشه؛ عصبی و داغون میشم. صدای محمد رو ک

  .هاش رو بشنومهام رو تیز کردم تا حرفو با تموم قوا، گوش

تونسته بره؟ به نظر کنی با اون حالش، کجا میشما خودت ترنج رو دیشب دیدی که چه حال و روزی داشت؛ فکر می -



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر« moghaddas»سما جم  | رمان ترنج و عطر بهار نارنج
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 166 

  .خواسته رسیده، حتما به هر جا که میی صبح تا حاالمن که اون بلیت ساعت دو هم، سر کاریه. از کله

زنه تا فکر شهاب رو به این سمت ببره که چه بسا در همین لحظه، از ها رو میدونستم که محمد با منظور این حرفمی

کرد و برای پیداکردن من، جاهای جا رو ول میطوری ایناین شهر خارج شده باشم و این خیلی خوب بود. شاید این

  .گشتمی ای رودیگه

یش از نوازی بکنه. مهمانجواد رو شنیدم که تازه به جمعشون پیوسته و با شهاب سالم و احوالپرسی میصدای کربالیی

  .شون بکشونه تا پذیرایی بشهحدش باعث شد که با اصرار، شهاب رو به داخل خونه

تونه سراغ ماشینم برم، آیا روشن میشه و میدونستم اگه همین اآلن شنیدم. نمیها ناواضح بود و چیزی نمیدیگه صدا

خواستم با موندن بیشترم، باعث آزار این خانواده بشم و از جهت دیگه، دل من رو تا جایی برسونه یا نه. از طرفی نمی

  .رفتن و ندیدن محمد رو نداشتمخداحافظیبی

ه کرد، یی خیالم پرواز میترین نقطهاون دور رفت و بهی باغ خیره بودم و نگاهم به اعماق میطور که به گسترههمین

 .ی امیدی هم، توی دلم ایجاد کردی دور، من رو به خودم آورد و یه نقطهلحظه یاد چیزی افتادم و برق اون خاطره

ستفاده ها ازش اشدند، گذر زیبا و پر دار و درختیه که فقط محلیها کوتاه و بلند میترین نقطه باغ، جایی که پرچیندر دور

 شدها، خیلی میرسه که نهایتا به یکی از روستاهای اطراف راه داره. اون موقعمی ی خاکیکنند و امتداد اون به جادهمی

ایستادیم و به اون رفتیم و از دور میاش میی خاکی پایینیکه با محمد و بهار از در کوچیک چوبی ته باغ، تا جاده

های شالیکاری که پاهاشون تا زانو توی ها بود و خانومرهاشده که متعلق به محلی ای گاوههای روستایی و گاهی گلهخونه

  .گشتیمکردیم و برمیگِل و آب و از کمر خم بودند تا نِشا بکارند، نگاه می

 تونستم فکری رو که توی سرم جولونموند، شاید میآوردم و شهاب کمی بیشتر میدیگه درنگ نکردم. اگه شانس می

  .میده، عملی کنم

های جلوی خونه، رد شدم و خودم رو به در کوچیکِ ورودی رسوندم. با ی پشتی ردیف درختبا نرمی و سرعت، از حاشیه

  .ی پاکت سفیدی که از شیار صندوق کوچیک پستی بیرون زده بود، کشیده شدبازشدنش، نگاهم به لبه

پاکت گرفتم و خارجش کردم. در رو بستم و تو مسیری که ماشینم ی گرچه عجله داشتم؛ ولی دست جلو بردم و از لبه

پارک شده بود، راه افتادم. پاکت رو چرخوندم و به آدرس گیرنده و فرستنده نگاهی انداختم. نیشم باز شد و با یه 

برسه،  اصلیشکردم که نامه باید به صاحب خوشحالی درونی، پاکت رو به داخل کیفم انداختم. اون لحظه به این فکر نمی
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  .فقط ممنون خدا بودم که یه آدرس درست و حسابی در اختیارم قرار داده

زدن افتادم. از دور که رنگ آبی نازنینش رو دیدم، لبخند بزرگی روی لبم رفتم که دیگه به نفسقدر با سرعت میاون

 داخل استارت و با آوردن اسم خدایتر برداشتم و بعد از دقایقی، پشتش نشستم و سوئیچ رو هام رو بلندنشست. گام

از اون  امی سینهمهربون، چرخوندمش. اتصالش نگرفت و روشن نشد. سعی کردم چند تا نفس عمیق بکشم تا قفسه

  .فشردگی دربیاد

شدند، ی مقابلم به آسمون وسیع و کمی گرفته، نگاهی انداختم و با دیدن ابرهای سیاهی که از دور پدیدار میاز شیشه

  .ئن شدم که تا شب بارون خواهیم داشتمطم

، شروع خوندالکرسی میتمرکز کردم و از اعماق قلبم از خدا خواستم که کمکم کنه. به یاد مامان سیما که همیشه یه آیت

 الکرسی رو به انتها رسوندم و با یههام، دوباره استارت زدم و از شنیدن صدای موتور، شاکرانه آیتکردم و ما بین زمزمه

  .گاز مختصر، شروع به حرکت کردم

های باغ که رسیدم، جلوی در چوبی و دقیقا بدون هیچ تعللی، به سمت گذر رفتم و به داخلش پیچیدم. به انتهای پرچین

  .شده، ماشین رو پارک کردم و پیاده شدمپشت انبوه درختان شاخه انداخته و حجیم

ی باغ فرود اومدم که این نداختم و از این طرف پرچین به سمت دیگهخودم رو روی کاپوت کشیدم و باال رفتم و دست ا

هام هم تالش نینجایی من، باعث شد که شلوار جینم از هر دو زانو، پاره بشه و زخم بدی هم بردارند. کف دست

بدی رو  یزده، منظرهسوزوند و با خون بیرونها رو به شدت میهای سنگ و خاک، خراشخراشیدگی پیدا کرد و ریزه

 .درست کرده بود

م با هام کردم. بعد هی شیر آب انتهای باغ رفتم و شیر کوچیک کناریش رو باز و شروع به شستن دستبه سمت فلکه

که اآلن با گذر زمان خیلی داغون  دست خیس، روی زانوهام کشیدم تا از گل و شِل دربیاد. بلند شدم و به سمت در چوبی

خوردگی و عدم استفاده در طول ایام، کامال چفتش کرده بود ها و بارونباز بشه. کهنگی زیاد لوالشده، رفتم و زور زدم تا 

ام، باألخره تکونی دادم و خوشبختانه با های زخمیام، یه زور اساسی زدم و با اون دستجونیشد. با تموم کمو باز نمی

  .صدای جرق و جورقی، یاری داد و باز شد

م و از صندوق عقب، وسایلم رو پایین گذاشتم و بعد از قفل و کلید، به داخل باغ و به سمت به سمت ماشینم رفت

شناسم و مطمئنم که اگه از در پشتی وارد اتاق خودم و بهار بشم، به ساختمونمون راه افتادم. معماری باغ رو به خوبی می
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  .هیچ عنوان دیده نمیشم

جا ول کردم و خودم ای اتاق رو باز کردم و داخل شدم. وسایل رو همونشیشهدسته کلیدم رو از کیفم درآوردم و قفل در 

اعث هام برو روی تخت انداختم. دیگه نفسی نبود که بیرون بیاد. بعد از گذشت چند دقیقه و حس راحتی، سوزش زخم

  .شد که سریع بلند بشم و به سمت سرویس بهداشتی برم تا با بتادین، یه شستشوی حسابی بدم

تونستم تصور کنم که بعد از خروج از باغ و ندیدن ماشین من، چه شکلی خواهد بود. ی شهاب رو حتی ندیده هم میافهقی

مانندش، سفید من بگرده. پیش خودش میگه که ماشین عقاباحتماال به جاده بندازه و دنبال به قول خودش، گاو پیشونی

دونه که من تعقیب کنه و باألخره روی سرش خراب بشه؛ اما دیگه نمیتونه یه کبوتر پر و بال شکسته رو خیلی راحت می

  !هم دختر همون حاجی هستم و یه چند تا ژن زرنگی پدری هم نصیبمون شده

. با رسیدمتر میکردم و به بعضی از کارهای مهمهام استفاده میبه یه دوش آب گرم احتیاج داشتم؛ ولی باید از فرصت

  .های بابا رفتمتاپ و سایر پروندههایی که از روز گذشته داخل یخچال مونده، سراغ لپدن میوههام و خورتعویض لباس

تونستم حدس بزنم که آیا تنهاست و یا با فشار شهاب، دقایقی نگذشته بود که گوشیم زنگ خورد و اسم محمد افتاد. نمی

  .ام رو گرفته. به هرحال بهتر بود که جواب بدمشماره

 .مدسالم مح -

 خبر گذاشتی و رفتی؟ ترنج کجایی؟ چرا بی -

  .بودمتونه هم منظورش به اآلن باشه و هم صبح؛ باید مراقب میخب؛ این خیلی دو پهلوئه! می

جواد هم که به شدت خجالت خانومه. از کربالییمحمد، بودن و موندن من، یه دردسر مضاعفی برای تو و بهی -

 .بخشموقت خودم رو نمیبهتون بکنه، هیچ حرمتیکشیدم. اگه بابا بیمی

 .یه سر و صدایی اومد و همونطور که فکر می کردم، صدای شهاب به گوشم خورد. پس حدسم درست بود

 ـ ترنج کجایی؟

 ـ شما اونجایید؟

 !ـ سوال من رو جواب بده

 .سعی کردم آروم و مالیم و خانومانه صحبت کنم

اش. منم دنبال دردسر نمی گردم. داور با من تلفنی حرف زده، ظاهرا بابا با پوالد ـ آقا شهاب، با اونا کاری نداشته ب
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منم وقتش که برسه، پیشش میرم تا ببینم تجویزش چیه؛ منتها االن کمی کار دارم  .صحبت کرده و اطالعاتی ازش گرفته

و چیزی که براش مهم نیست، حال  و امتحانات دانشگاهم نزدیکه. بابا هم که تماس می گیره، فقط نگران امورات خودشه

 و روز منه؛ عمق فاجعه رو درک می کنید؟

 :حاال اونم مالیم تر شده بود و سعی می کرد، اعتمادم رو جلب کنه

اگه واقعا تهران میری، منم بی خیال  .ـ گوش کن ترنج؛ یه چیزایی پیش اومده که بابات رو کمی گرفتار و مشغول کرده

 !ام. ولی وای به حالت که سر کاری باشه؛ اونموقع خودت با حاجی ات طرفیاینجا میشم و دنبالت می

یه باشه ای گفتم و گوشی رو قطع کردم. حاال باید وارد مرحله ی دوم اطالع رسانی به حاج دانش و زیبا خانومش بشم؛ 

 .بلکه کمی عبرت بگیرند

 :بعد از پنج دقیقه، پیامکی از محمد رسید

 ت، کجا قایم شدی؟ـ ترنج! کجایی؟ شهاب رف

 .جوابی ندادم. یعنی نمی دونستم چی بنویسم. دلم نمیخواست که بهش دروغ بگم

 :پیامک بعدیش اومد

ـ من از حاجی نمی ترسم. چرا دروغ؛ هیچوقت احساسی که به مادرتون و تو و بهار داشتم، به ایشون پیدا نکردم. شاید 

 .خودش بود و این من رو که یه بچه ی ساده بودم، اذیت می کرد علتش این بود که سیما خانوم، همیشه غمگین و توی

به پشتی مبل تکیه زدم و قطره ی اشک زاللم رو گرفتم. حتی یه پسر بچه ی ده دوازده ساله هم می تونست غم مادرم 

 !رو درک کنه ولی اون پدر همه چی تموم امون؛ هیچوقت نتونست و شایدم نخواست

 :پیامک بعدی

 .خواهشا هر جا هستی برگرد ـ شهاب رفته؛

 :طاقت نیووردم و براش نوشتم

ـ محمد جان؛ جام امنه! ناراحتی شما، من رو آزرده می کرد. نگران من نباش و یقین بدون که بازم همدیگه رو می بینیم؛ 

 .بهت قول میدم

 :بعد از ده دقیقه ی طوالنی و آزار دهنده، نوشت
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 .جان.. جان به غم هایش سپردم؛ نیست آرامم هنوزـ ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام 

 شعر از : حافظ

 :مامان سیما نوشته

شون های معتبر لبنیاتی، به ادارهی سنگین تخلفات یکی از کارخونهی کاری دانش، زمانی بود که پروندهترین دورهبد »

 های قضاییها و دستگاهخیلی از رسانهآورشون، در دسترس واگذار شد. از یه طرف مستندات معتبری از تخلفات مرگ

  .زا شده بودآور و تنششدت برامون عذابی خاطیان؛ بهقرار گرفت و از طرفی، تحت فشاربودن دانش برای تبرئه

کار به تهدیدش هم رسید که اگه نتونه به هر شکلی این پرونده رو هم بیاره، نه تنها از میز ریاستش پایین میاد، بلکه با 

  .اش رو تار و مار خواهند کردهای اخالقی و زد و بندهای مالی، ریشهن خالفچسبوند

همین شد که برای اولین بار و با تحکم شدید، اون زن رو از دور و برش کنار زد و به اجبار وادارش کرد تا ازش فاصله 

  «...من و دخترانم کنار رفت ی سیاه و نحسش برای مدتی از سر زندگیبگیره و حتی گم و گور بشه. این شد که سایه

ی صداداری رو که مامان در موردش نوشته، پیدا کنم. های بابا رو زیر و رو کردم تا پروندهتاپم نشستم و پروندهمقابل لپ

  .ها رو تبرئه کرده که تونسته قسر در بره و هنوز پشت میز حاکمیتش بشینهای اوندیدم که بابا با چه دفاعیهباید می

ها سرانجام مونده و اونخواست بدونم که چه کارهایی کرده تا اون مستنداتی که ظاهرا در اختیار جراید بوده، بییدلم م

  .اش، همه چی به اتمام رسیدهاندازهوجود اومده، به سکوی پرشش تبدیل و با موفقیت بیهم کنار کشیدند و بحران به

تمرکز و دقت دوساعته به تموم چیزهایی که بابا ثبت و درج کرده، تازه  ی کارخونه بزرگ لبنیاتی وبا پیداکردن پرونده

طوری میشه قانون رو دور زد و مدیریت بحران کرد. چیزی که بیشتر از همه برام عجیب و تامل فهمیدم که چهمی

رده، آوری که بابا جمعبرانگیزه، اینه که چرا بابا همه چیز رو جز به جز حفظ کرده و نگه داشته؛ یعنی با تموم مدارکی ک

  .خیلی راحت میشه که همین ثانیه، اون تشکیالت وسیع رو با خاک یکسان کرد

تونه ینامه مها، یه جور بیمهرسم که ضبط و نگهداری اینپرم، به این نتیجه میدانش فرو میی کارهای حاجوقتی به کُنه

ی بره؛ اول اینکه به وقتش ازشون رشوهوکلش رو از بین نمیباشه. یه وکیل کارکشته فقط به دو تا علت مدارکِ علیه م

فع خاطر منافع آتی، زیر مناتر از اونا مواجه شد و مجبور بود بهپولی و یا شغلی بگیره و دوم اینکه اگه با یه رقیب گنده

  .هها اوج بگیره و صعود کنقبلی و گذشته بزنه، بتونه مثل بولدوزر از روشون رد بشه و با جدیدتر

تره؛ اما خب، دست باالی دست بسیاره. فعال با همین مدارکش، شناختم، حالت دوم برام ملموسبا اخالقی که از بابا می
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ای بهش میدم تا بدونه که گاهی مکافات عملی هم هست که گریبان آدم رو کمی حال حاجیمون رو جا میارم و یه تن لرزه

 .بگیره

ای هم خطاب به خودش تایپ آور کارخونه رو پرینت گرفتم و نامهغیربهداشتیِ مرگترین مدارک خطاهای یکی از مستند

  :کردم

حاجی یه وقت بهت بد نگذره! با همچین مستندی، خیلی زرنگی کردی که رؤسای اون کارخونه رو از بدنامی و »

رای قاضی پرونده بفرستم ها رو بورشکستگی و خطر زندان و جرایم نقدی خفن، نجات دادی. به نظرت یه کپی از این

  «!تر حساب کار دستشون بیاداعتماد کردند و زود ها هم بفهمند به چه افعیبهتره و یا برای خود موکالت که اون

مونه خانوم خانوماش که باید یه چیز باحالتری براش ارسال کنم؛ چیزی که کنه. میاین فعال برای حاجیمون کفایت می

اره و مامان هم تا موقع مرگش سکوت کرد و چه بسا که تفکرش بر روی این اصل بود که: حتی بابا هم ازش خبر ند

 "!خالیق هر چی الیق"

برداری کنم که صدای در ورودی، من رو به حواسم رو جمع کردم تا بدونم دقیقا از کجای کارهای جالبش، شروع به پرده

خانوم مثل همیشه، برای نظافت و بررسی وضعیت خونه، بهی دونستم کهالبته این رو می .خودم آورد و کمی هم ترسوند

  .اش رو آمادگی نداشتمجا خواهد زد؛ ولی به این زودییه سری به این

اومد، مطمئن شدم که خودشه؛ ولی بازم احتیاط کردم و خیلی آروم، قفل در اتاق رو خاطر صداهایی که از آشپزخونه میبه

  .م کارش تموم بشه و برهصدا موندم تا اونچرخوندم و بی

بعد از ورود به ساختمون، توی همین اتاق خودم و بهار که انتهای ساختمون قرار داره، موندگار شدم تا خیالم راحت باشه 

خانوم هم قبال گفته بود که دل اومدن به این اتاق رو نداره. مرگ بهار برای حتی بهی .ذارهکه کسی پا توی این اتاق نمی

  .رگی بود، اال این آقای پدرهمه زخم بز

ها و گزارشاتی که ذیلشون قرار داشت، تاپم ریخته بودم، وارد و به عکسای که از گوشی مامان توی لپاین بار به پوشه

شون رو زیر و رو کردم و توی مغزم حک شده؛ ولی ها بار از وقتی که این پوشه رو پیدا کردم، همهدقیق شدم. گرچه صد

  .تاتی کنیم، خیلی مهمهی دوم رو با هم تاتیالع زیباخانوم کدومشون رو ارسال کنم تا پلهاینکه محض اط

باألخره به دو تا عکس رسیدم؛ یکی توی تهران و درست قبل از تبعیدش به چابهار و دیگری هم دو ماه بعد از اون، در 

پروا، آویزنشونه و سرمست داد که چه بییهای انتخابیش نشون می سکونتش. هر دو عکس، اون رو با رفیقخود منطقه
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  .عشق و حال. یعنی این پدر من محشره که دل به چنین یوزپلنگی داده

 :خوندمتکه بود وقتی این سطور رو توی دفترش میقلبم برای سیماجونم تکه

 عقد دائمی کنه و اینخواستم رضایت بدم تا اون دختر رو با فشارهای بیش از حد دانش، به جایی رسیده بودم که می »

 .ام بودمصادف با شروع بیماری

خصوص با بهار سرکش و مغرور من هست. باید از یه چیزهایی  کرد، اختالف سنی کمش با ترنج و بهچیزی که نگرانم می

ن، م تری راهی بشم و حداقل بدونم که چه کسی قراره بعد ازشدم که اگه عمرم به دنیا نباشه، با خیال راحتمطمئن می

  .نقش مادرشون رو ایفا کنه

ترین وکالی زن رفتم و پول زیادی خرج کردم تا گزارشات ترین و کارکشتههمین باعث شد که سراغ یکی از مطرح

 ترین و سیاسترین مردانمستندی از اون دختر در اختیارم بذاره که تازه اون موقع برام مشخص شد که گاهی حتی زیرک

بسته به وادی سیاهی و درک اسفل، واصل حمار، در برابر یک زن فریبنده، نزول کنند و چشمتونند در حد یک هم می

 «...بشند

  :اون دو تا عکس زیبا و رفیقاش رو پرینت گرفتم و برای اون هم چنین تایپ کردم

العملش عکس اشتهایی؟ به نظرت اگه بفهمه،دونه که این همه خوشی درخشانی داری! حاجیت میاوه اوه چه پرونده»

  «!طلبی و طمع زیاد کار دستت میده خانوم خانوماتونه باشه؟ باألخره جاهچی می

نفس عمیقی کشیدم و با قلب گرفته از ایام و این زندگیِ تلخ و دردآور، هر دو پاکت رو آماده کردم و با تمبرِ زیاد و درج 

گوش شدم تا از سکوت لی آروم، در اتاق رو باز و بهای در کرج، روی میز رهاشون کردم و خیآدرس مرکز تجاری دیگه

  .انباشته شده، پی به تنهایی مطلقم ببرم

  .کشمزنم و کمی هم با خیسی دستم، روی موهام میبه سمت سرویس کنار اتاقم میرم و آبی به دست و روم می

رنگش افتادم، روحیات ِهمیشه متمایلم به سیما و نمازهای خوش آب و از وقتی نمازخوندن محمد رو دیدم و به یاد مامان

  .کشهعبادت، در وجودم به جوش و خروش دراومده و نیاز رو به رُخم می

م و از صدای در خونه گرفته در تار و پود روحم، بیرون میی جریانکنم و خوشحال از این ارادهشروع به وضوگرفتن می

  .کنمکه به آرومی بسته شد، کمی مکث می

نفره و وسطش قرار داره، هام از چیزی که روی میز ششدارم و به سمت آشپزخونه میرم. چشماط قدم برمیبا احتی
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کنم و از این ظرف غذای دردار که بوی قرمه سبزی داخلش داره من رو از تر از این نمیشه. به سمت میز پا تند میدرشت

 .شده، مبهوت میشمی شستهبره و پارچ آبِ یخ و ساالد و ماست و یه ظرف میوههوش می

د خط محمچرخم و به اون سمت میرم. یادداشتی با دستکنه. دور میز مییادداشتی کنار ظرف میوه، توجهم رو جلب می

  :عزیز، لبخند رو به لبم میاره. خیلی ساده نوشته

مراقب خودت باشی. شک کنم. تو هم قول بده که ذارم و سکوت میات احترام میممنون که موندی؛ من به خواسته »

 «به امید دیدار: محمد .نکن که کافیه اشاره کنی تا حضور پیدا کنم

های پشت سر هم شهاب، به هم وجود اومده بود؛ با پیامکها و با عبادتی خالصانه بهشب آروم و بانشاطم که بعد از مدت

بدونم با چی طرفم و تهدیداتشون چه رنگ و  خواستم که بازشون کنم؛ ولی بهتر دیدم کهریخته و آشفته شد. گرچه نمی

 .بویی داره

های اولش فقط اظهار نگرانی برای کجابودن و موندنم که البته باعث تعجبم بود؛ اما در ادامه به هشدارهایی در پیام

پیامش رین تخصوص بابا و اینکه خیلی مشکوکه و معلوم نیست که چه تصمیماتی برای من داره، تغییر پیدا کرد. جالب

  !داد از خیر ازدواج با من گذشتههم، آخریش بود که رسما قول می

  .هاش واقعیه و یا داره با دستورهای بابا جلو میره و تنها قصدشون، کشوندن من به تهرانهدونستم که این حرفنمی

ام؛ اینکه کامال متوجه شده بعد از اون غذای خوشمزه، نشد که یه خواب آروم داشته باشم. هنوز از کار محمد خیلی شوکه

ارِ ی برگ و شاخسخاطر نزدیکی فکرهامون، به ته باغ رفته و ماشین رو پشت اون هجمهجا هستم و چه بسا بهکه من این

  .آور و ارزشمندهکنار پرچین پیدا کرده باشه، برام بهت

تموم وسایلم رو جمع و با پوشیدن  ها به جا آوردم،سحرگاه و بعد از یک حموم حسابی و نماز صبحی که پس از مدت

  .هایی که به همراه داشتم، به سمت ماشینم حرکت کردمآخرین دست لباس

جا بمونند و کیف لپتاپم رو با خودم برداشتم تا با پست پیشتاز، پرینتر و ساکم رو در صندوق عقب قرار دادم تا فعال همون

هر آسیبی محفوظ باشه. یه فلش هم از تموم اطالعات بابا و مامان، در  شناختم، ارسال کنم تا ازترین محلی که میبه امن

  .محل مخفی بچگی هامون پنهون کردم تا در صورت ضرورت، به دست محمد بیفته

ای که ساعت پنج و نیم صبحه و بعد از یک شب بارونی، هوای باطراوتی کل منطقه رو فرا گرفته و منم مطمئن از برنامه

اند، به شهر میرم و سپس به چالوس و بعد به سوی هایی که از شهسوار به روستاهای اطراف در ترددخطیدارم؛ ابتدا با 
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  .ها به صندوق پستی و مقصد آخر؛ تهرانی انداختن پاکتکرج و برنامه

و هم نیرویی هام تا لب جاده، هم مزه داد رفتنی آخر برای خودم درست کردم، تو پیادهی نون و پنیری که در لحظهلقمه

  .ای رو بتونم تحمل و طی کنمکه این چند ساعت راه جاده

برد، اواسط گذر به من رسید و من هم بوسی که از روستای پایین به سمت شهسوار مسافر میشانس همراهم بود و مینی

ده رو شی بستهرغِ زندهی یکی از چند تا مام، چیزی نمونده بود که کلهخاطر سر به هواییلبخند به لب سوار شدم و به

ه حرکت مونده بودند، احتماال بصورت خوابیده کنار پای پیرمردی بیپیچ و بهها که پاهاشون طنابلگدکوب کنم. طفلی

  .شدندزودی فروخته و خورده می

ی پخته هایهای سبزی معطرشون و یا نوننگاهی انداختم تا یه صندلی خالی گیر بیارم؛ اما مسافران روستایی، با دسته

ها رو برای ی اینهای بزرگ دوغ و ماست، تموم فضا رو اشغال کرده بودند. شک نداشتم که همهمحلیشون و حتی دبه

  .بردندبازار محلی می

قدر با حسرت چشم چرخوندم تا باألخره شدم. اونخیال نشستن میقدر سنگین نبود تا منم بیکاشکی لپتاپم این

ه حدی ام باستش رو بلند و زیر پاش گذاشت و به من اشاره کرد تا کنارش بشینم. خوشحالیخانومی، سطل سنگین م

  .ها رو بهم دادندپی اجراهای کامکارآیهای ویبود که انگار یکی از صندلی

 ههام روی هم افتاد و بعد از دقایقی کاز خانومِ تشکری کردم و کنارش نشستم. با حس آرامشی که بهم دست داد، چشم

های خانومِ چشم باز کردم و متوجه شدم که به ی واقعی و برای من دودقیقه هم نشده بود، با تکوناحتماال بیست دقیقه

  .شهر رسیدیم

ست و نگاه دلسوزی داره. منتظر شدم تا کمی هام قرمز و پُرخوابه که اون زن محلی مهربون، بهم خیرهمطمئنم که چشم

هایی ه خارج بشم که با گرفتن دستم توسط اون زن و قراردادن یه برش از نون محلیخلوت بشه و من هم پشت سر بقی

من  ست والعادهها، فوقپیچ توی بغلش بود و تو کف دستم گذاشت، کلی ذوق کردم؛ چون طعم و بوی این نونکه پارچه

  .سوزندمدل میاش، بـ ـوسـ گذاشتم، در حسرت خوردن یه تیکهای که پام رو داخل مینیهم از لحظه

های خطی چالوس شدم و این بار کامال هوشیار و روی صندلی جلو نشستم تا با امنیت خاطر به باألخره سوار تاکسی

تونستم از خوردن اون نون خوشمزه صرف نظر کنم. ی پنیرم ته دلم رو گرفته بود؛ اما نمیمقصد برسم. با اینکه لقمه

  .دم تا باألخره تموم شدقدر یواشکی گازهای کوچیک بهش زاون
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های مخصوص؛ به مقصد اون آپارتمان بندی کیف لپتاپم با جعبهی پست رفتم و بعد از بستهتو چالوس به اداره

  .خانوم، ارسال کردمی واحد منصورهواحدی و البته شمارهبیست

یه چکی  اش،کنجکاوی بیش از اندازهگیره و شاید از شدت مطمئنم که با سپردنم به اون زن مهربون، بسته رو تحویل می

ابا ی بهم بکنه تا بفهمه داخلش چه خبره؛ اما بهتر از این بود که به واحد خودم ارسال بشه و مامورهای همیشه در صحنه

کنم که طی چند روز اخیر، مدام مجبور شدم ی چیزی بشند. اآلن که به سمت کرج در حرکتیم؛ به این فکر میهم متوجه

 .شد که احساس خوبی نداشته باشمهای خوب اطرافم استفاده کنم و همین باعث میمکه از آد

  :دیشب در جواب کاغذ محمد، براش نوشتم

خاطر وجودت شاکر. اگه تا سفر بعدیت که به این خونه باغ کنی، خوشحالم و خدا رو بهمحمدجان؛ از اینکه درکم می»

ه اشیاء گرانبهامون بزن. شاید چیزی از من به دستت بیاد. امیدوارم که میای، از من خبری نداشتی؛ یه سر به مخفیگا

  «.خیلی زود همدیگه رو ببینیم

ای انداخت که از صندوق کوچیک جلوی در باغ برداشته بودم. سریع از توی یادآوری یادداشت دیشبم، من رو یاد نامه

خره که باأل خاطر خوشیفکر، بهی محمد بوده و منِ بیکیفم بیرونش آوردم و با خودم فکر کردم که شاید خبر مهمی برا

  .تونستم یه آدرس کامل از محل سکومت محمد داشته باشم، با خودم همراهش کردم

بودنش، عکسی ازش بگیرم و برای محمد گرچه غیر اخالقیه؛ ولی بهترین کار اینه که بازش کنم و در صورت مهم

ی کج و معوج و خطاب به محمد، ازش دعوت کرده ایه، با یه دیکتهی بامزهگونهبچهبفرستم. نامه که در واقع یه نقاشی 

هاشون رو به ست و نقاشیبود که حتما در تاریخی که سه روز دیگه میشه، در بازارچه و جشنی که یه جورایی خیریه

  .ذارند، شرکت کنهنمایش می

با یه پیام عذرخواهی غلیظ، تصویر نامه رو برای محمد ارسال  شد نادیده گرفت و همین شد که بخوام تاخب این رو نمی

  .کردکنم. منتظر شدم؛ ولی جوابی ازش نداشتم و این خوشایندم نبود و کمی هم نگرانم می

ترین صندوق پستی؛ به داخل فرستادم. ها رو در نزدیکهام رو به دست کشیدم و پاکتبه کرج که رسیدم، دستکش

شد؛ اما تا تصمیم قطعی خودم که بخوام ها، باعث آزارم نمیی نامهکنندهرس از روشدن ارسالگرچه دیگه اون حس ت

  .کننده فاش کنم، بهتر بود که سرنخی به بابا ندمعنوان ارسالهویتم رو به

ود و منم ب ام پیاده شدم. هنوز پیامی از محمد نرسیدهاز کرج با مترو به تهران و با تعویض مسیر، ایستگاه نزدیک خونه
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اش رو گرفتم. شاید بوق هفتم یا هشتم بود که ضربان قلبم از جواب طاقت شده بودم. دیگه معطل نکردم و شمارهبی

  .ندادنش، باال گرفت؛ ولی صدای دختر جوونی که الو گفت، باعث ایست قلبیم و سکوتم شد

  :اش، من رو به خودم آورد و با تعجب گفتمالوگفتن دوباره

 ـ شما؟ 

  :ست، پس خیلی جدی گفتمحاال اون بود که ساکت شد! یه لحظه به ذهنم اومد که شاید فرشته

 گوشی محمد رو چرا تو جواب میدی؟  -

  :اونم که تازه به خودش اومده بود، سریع گفت

 .خانوم خودش اجازه داد که جواب بدممحمدجان جایی رفته و گوشیش توی اتاقش مونده و بهی -

  :ی کشیدم و بازم با همون جدیت گفتمیه نفس راحت

  .جون بدهپس لطف کن و گوشی رو به بهی -

  .ای نگذشت که صدای اون عزیزِ مهربون، به گوشم رسیدلحظه

 مون رو آشوب کردی؟ جان تویی؟ دختر کجا رفتی و دل همهترنج -

خدای نکرده از بابا حرفی بشنوید که خاطر من اذیت بشید و جونم، من تهرانم. درست نبود که شما بهسالم بهی -

  .ناراحتتون کنه

  .کنهخصوص محمد کم نمیمادر این چه حرفیه؛ حاجی هر چی هم بگه، از عزیزی تو پیش ما و به -

  :ی ریزی کردم و گفتمیه خنده

 ات رو دک کنی؟ ذاری که مهمون ناخوندهجون داری از من مایه میبهی -

  .گوشم رسید، مطمئن شدم که قصدش رفع بال از سر پسرشهی آرومش که به صدای خنده

خانوم جون، گوشی محمدجان رو نباید بذاری که هر کسی جواب بده. باألخره باید امنیت گوشی رو باال در ضمن بهی -

  .برد

  :خیلی آروم پچ زد و گفت

  !ها دارهنگران نباش، گوشیش از این رمز ورود -

  :با سرخوشی گفتم
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طوری خبر رفتم. فکر کردم که اینجونم! به محمد و کربالیی هم سالم برسون و بازم ببخشید که بیالیی بهیخیلی ب -

  .برای همه بهتره

مون خیلی دل تنگت باشه مادر، خودت رو اذیت نکن. اولین فرصتی که تونستی از دست حاجی در بری، بیا که همه -

  .شیممی

 آردی زشتی که گاهیفظی قطع کردم. نزدیک خونه که رسیدم، تحرکاتی در ماشین پژوام گرفت و با یه خداحابازم خنده

  .جا کمین نشستند تا گزارش برگشت من رو به بابا بدنددیدمش، به چشمم خورد. احتماال بندگان خدا، از دیروز اینمی

خرده  زده و متعجب شدم. یهداشتم، بهتخاطر اینکه اصال انتظارش رو نوقتی از ماشین پیاده شدند و به سمتم اومدند؛ به

رد تونستم عقبگای مکث کردم؛ هم میرسیدند. لحظهتر به نظر میتر و خشنها، گندههم ترسیدم؛ آخه بر خالف قبلی

  .کنم و به سمت خیابون بدوم و هم اینکه بمونم تا ببینم حرف حسابشون چیه

های بدنم به جریان افتاد. اون دو اش، موج شادی توی رگی خونهپنجرهخانوم از ی منصورهشدهبرای اولین بار از سر خم

بک هم عقب کشیدند و خودشون رو پشت دیوار ساختمون کناری که فرورفتگی داشت، پنهون کردند. ضرب تا گنده

  :خانوم، به جانم نشست وقتی که گفتآهنگ صدای منصوره

 جان تویی؟ پس این چندوقت کجا غیب شده بودید آخه؟ ترنج -

  :با خوشحالی زیاده از حدی که حتی باعث تعجب اون زن همیشه کنجکاو ساختمون بود، گفتم

  .تون تا یه چیز کوچیکی بهتون بگمخانوم، اآلن یه دقیقه میام دم خونهسالم منصوره -

 ن رو بهت بگم. بهار کجاست؟ ی نوسازی ساختموبیا تا منم نتیجه برنامه -

 .اآلن میام و میگم؛ اجازه بدید -

ی آخر، نگاهی به اون دو تا وارفته و بعد هم کوبوندن در تا بلکه با صدای بلندش، مشت محکم کلید انداختم و در لحظه

  .اعتراضم رو به گوششون فرو کرده باشم

 های فراوونش در مورد مسائل ساختمون، با عجلهنیدن پرگوییخانوم در مورد پست لپتاپم و شبعد از سفارشم به منصوره

 .های قاتی و پاتی برای توجیهش نشمی جوابخداحافظی کردم تا حرف بهار رو پیش نکشه و منم درمونده

د. ها، توی صورتم خورگرفتگی این روزبه آپارتمانم رفتم و با بازکردن درش، موجی از بوی نم و فاضالب و هم چنین خاک

نشینی و طراوت هوا و بوی خوش درختان نارنج، تحمل این محیط خفه و نامطبوع، واقعا دشوار و بعد از این چند روزِ باغ
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  .غیر قابل تحمل بود و برای اولین بار از گرفتن این خونه پشیمون شدم

 ه شب بود که از شدتبه ساعت نگاهی انداختم و طی یک تصمیم آنی، شروع به نظافت کلی آپارتمانم کردم. ساعت د

  .خاطر بوی تمیزی، لبخند بزرگی روی صورتم نشستگرسنگی، وسط فرش هال افتادم و به

فکر کردم که فردا باید یه سری به دانشگاه بزنم تا حداقل خودی نشون بدم و به آموزش هم برم تا شرایط انتقال به 

مد رو فهمیده بودم، از اعماق وجودم آرزوی این رو دانشگاه شهر دیگه رو بپرسم. از وقتی که آدرس محل سکونت مح

روحی و دلی  هایترین آدم زندگیم باشم و به این پیوستگیداشتم که بتونم با انتقالی به اون استان محروم، نزدیکِ امن

  .ندم ترین کسی رو که شریک خاطرات دور منه و عالئقمون کامال به هم گره خورده، از دستبینمون، ارزش بدم و محرم

هایی هستند که در شهر دیگه، نگران حال و ترین فامیل من همونتونم باور داشته باشم که در حال حاضر، نزدیکمی

  .اند و در کنارِ من و با من بودن رو آرزو دارندوضع من

ی ه، رنگ پریدگقدر گرسنه هستم که صورتم در آینهفت صبح آماده بودم که از خونه راهی بشم و به دانشگاه برم. اون

  .ام رو از دست داده بودمداد. توی خونه هیچی نداشتم و با اون همه کار دیروز، تموم انرژی ذخیرهواضحی رو نشون می

ی منبت پرشده از بهار نارنجم رو داخلش قرار دادم. توی آسانسور، کیفم رو برداشتم و قبل از اینکه بیرون بزنم، جعبه

اومد و به محض بازکردن در ساختمون، چیزی نمونده بود که از حال برم. باید به اولین سرگیجه و تهوع بدی سراغم 

  .خوردم تا فشارم باال بیادرفتم و کیک و شیرکاکائویی میسوپری می

مون نذاشته بودم که دو تا دست قوی، از دو طرف بازوم رو گرفتند و تا من بخوام به خودم هنوز قدم اول رو توی کوچه

، به شناختم، کشونده و با بازشدن در عقبیک بابا که خیلی خوب میچیزی بگم، بلند شدم و به سمت ماشین درجه بیام و

ر زده دقدر زیاد بود که نایی برای فریادکشیدن نداشتم؛ اما وقتی بابا رو تکیهداخل هل داده شدم. ضعف خودم هم اون

  .با خیال راحت، از حال رفتم کنارم دیدم، بدون هیچ تقالیی چشم روی هم گذاشتم و

زد، چشم باز کردم. بابا با خورد و صدام میشناختم و مدام به دو طرف صورتم میهای سنگینی که خوب میبا حس دست

زد. هاش بود؛ اشاره میهای نافذش به چیزی که توی دستکرد و با چشمی جذابش، نگاهم میهای تو هم رفتهاخم

ونی و نهایت مهربیه رانی آناناس و یه کیکه و منظورش اینه که بخورم تا حال بگیرم. این دیگه  چشم انداختم و دیدم که

  !آمیزینگرانیش بود! یه ارتزاق صرف و بدون هیچ واژگان محبت

 یم؛ردونم داریم کجا میرمق، اونا رو از دستش گرفتم و آروم شروع به خوردن کردم. نمیخودم رو کمی باال کشیدم و بی
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ه ام، فاصله گرفته بودیم. کمی که جون گرفتم، بتونستم بگم که شاید دو سه خیابون از خونهولی با یه نگاه کوتاه هم می

  :اختیار گفتمسمتش برگشتم و بی

 .سالم بابا -

ت سنگاه موشکافانه و سردش، توی صورتم چرخی زد و در جوابم، فقط سری تکون داد و باز هم ساکت موند. یقینا از د

  :من و کارهای این چندوقتم، به شدت عصبی و ناراحته. بازم آروم گفتم

 .خبرمها و امتحاناتم بیمون بزنم؛ کامال از کالسریم؟ باید یه سر به دانشگاهبابا کجا می -

  :اش دیده بشه؛ با همون صدای جدی و آروم گفتبدون اینکه تغییری در چهره

  .قدر چپ و راست غش نکنیتا آخرش بخوری که این بهتره ساکت باشی و اونا رو هم -

ی زنم، با زور توکه هیچ وقت لب نمی لب ورچیدم و بازم به رانی که اصال دوست ندارم نگاهی انداختم و از کیک وانیلی

ز دهنم گذاشتم و یه قورت هم از اون نوشیدنی پر از شکرش خوردم و به این فکر کردم که بابا از اولش هم، هیچی ا

  .قدر عاشق شیرکاکائو بوده و هستمطوره، حتی یادش نیست که چهدونسته و همچنان هم همینهاش نمیبچه

ید چه اش چیه و من باکردم که برنامهتوی ترافیک صبح گیر کرده بودیم و منم مثل خودش، توی سکوت به این فکر می

  .ای رو هم نداشتمی هیچ نقش و نگار دیگهو حوصله خواستم ترنج باشمفعال می .العملی در مقابلش نشون بدمعکس

ساعت بعد، جلوی یه ساختمون پزشکان فوق شیک نگه داشت، از چیزی که توی فکرش بود شوکه و متعجب وقتی نیم

شدم؛ اما من خودم رو برای هر چیزی آماده کرده بودم و هیچ اشکالی هم برام نداشت که بخوام با روانپزشک معتمد بابا، 

  .حبتی داشته باشمص

ست. ترین افراد فعال در این عرصهدونم پدر محترمم، این آقای دکتر رو از کجا پیدا کرده؛ اما به یقین یکی از متمولنمی

ست، بیشتر تر کشورهای توسعه یافتهالمللی برای سران برهای بیناز نما و معماری داخل ساختمون که بیشتر شبیه هتل

 .داشتمانداختم و پشت سر بابا قدم برمیانگارانه به هر جا چشم میلبه وجد اومدم و سه

ت ای هم، با دیدنش قامای پیاده شدیم و خیلی جدی و مقتدرانه به سمت سالنی رفت و منشی وارستهباألخره تو طبقه

ن حد ها و اونم تا ایمطبگونه راست کرد و سالم داد. تعجب زیادم به این دلیل بود که انتظار نداشتم این وقت صبح، این

لوکس، شروع به کار کرده باشند و یا دکتر سحرخیزی پشت میزش نشسته و منتظر بیمار سرگردونی مثل من باشه. البته 

خاطر باباست و چه بسا رئیس و رؤسای چنین ها بهی اینکردند؛ احتماال همهاگه به من بود که تره هم برام خُرد نمی
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  !ی حقوقی خودش بوده باشنداز موکالی ادارهساختمون پزشکانی هم، 

جا بود که متوجه شدم شدن نمود. تازه اونمنشی ما رو تا اتاق دکتر راهنمایی و با گشودن در اتاقش، دعوت به داخل

  .ایشون خانوم هستند و مبهوت از این قضیه، یه نگاه زیرزیرکی هم به بابا انداختم

بط این خیال ردکترِ رو برای خودم نذارم و بید نیست؛ ولی بهتره که گـ ـناه این خانومچیزی بعیاز این بابای من که هیچ

  .دو تا به هم بشم

 شد که دلت بخواد خیلی راحت لمفضای آنتیک اتاق و مبلمان راحتی و بسیار شیک چرم و جیر زرشکی و کرم، باعث می

رح ی طی جلدهاشون، کامال با رنگ کتابخونهالعادهای فوقههایی که رنگی سراسری و پر از کتاببدی و به کتابخونه

تر از تونه قشنگهای مجلد خوشرنگ داریم که میاش همخونی داشتند؛ خیره بشی. یعنی واقعا ما این همه کتابگردویی

  !ستمجسمه و تزیینات دیگه، به محیط اطرافمون رنگ و جال بدند؟ واقعا که خیره کننده

نظرم، هم سن و سال بابا هم بود؛ ایه و بهتونستی حدس بزنی که کامال در کارش حرفهاش میاز چهره دکترمون کهخانوم

بود و هم ن های باز روپوش سفیدش که شبیه فرم پزشکیهای شیکی که از بین دکمهکامال سرحال و برازنده با لباس

هایی ن دست داد و تعارف کرد که همگی روی اون مبلکرد، جلو اومد و در کمال حیرت من، با حاجیموها رو خیره میچشم

  .که اشتیاق نشستنشون رو از اول ورودم داشتم، بشینیم و صحبت کنیم

  :دکتر رو به من کرد و پرسیدآوردم، خانومهایی که اصال ازشون سر درنمیبعد از خوش و بش

 کنی؟ ای تحصیل میجان چند سالته و چه رشتهترنج -

خواد با ایجاد حس نزدیکی و رفاقت، مشاوره و مداواش رو پیش بابا اینا رو از قبل بهش نگفته؟ یا مثال میخب، مگه خود 

 ببره؟

  :چشمی چرخوندم و با یه تِم مالیم و محجوبی گفتم

 اند؟ اند و یا فقط مجلدهای تزیینی و دکوریها واقعیدکتر؛ این کتابخانوم -

ه شاید کردم ککم داشتم شک میای صورت بابا که از صبح تکونی نخورده بود و کمهخداروشکر یه تغییری توی ماهیچه

  :دکتر هم با لبخند دلپذیری گفتوجود اومد و خانومبوتاکس کرده که هیچ حسی در صورتش دیده نمیشه، به

ارم کرده و دوست ددرست حدس زدی! البته باید بگم که اولین کسی هستی که با ورود به دفترم، به این نکته توجه  -

  طور چنین چیزی به ذهنت اومد؟بگی که چه
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یه نگاهی به بابا کردم و به نظرم اومد که اون هم دوست داره جواب من رو بشنوه؛ بگذریم از اینکه نظر اونم به کتابخونه 

و ببینه ون رهاشون، تیترهای زرکوب قالبیشهاش، سعی داشت که از قسمت صحافی بعضیجلب شده و با ریزکردن چشم

  :طور گرم و مالیم بگمو بخونه. سعی کردم همون

قدر تجمالت محیطی این ساختمون، از ابتدای ورودمون چشمگیر بود که وقتی خب اگه بخوام شفاف صحبت کنم؛ اون -

جد اومد، ه وهام از جلدهای وزین و رنگین این کتابخونه؛ بیشتر از هر گالری تزئیناتی بوارد اتاقتون شدم و مردمک چشم

  .ترکردن محیط و فضا هستندها نوشتار باشند، زینت آالتی برای هر چه زیباحدس زدم که بیشتر از اینکه این

س داد، با حاش تاب میاش رو دور انگشت اشارههای زنجیر طالی تا پایین قفسه سینهدکتر عزیزمون که اآلن داشت رج

  :گفتای به من خیره بود و نهایتا تاییدکننده

 های اولم رو بدی؟ دوست داری جواب سوال -

  :من هم لبخندی بهش زدم و گفتم

 دونید؟ هاش رو نمیواقعا جواب -

  :نگاهی به پدرم انداخت و گفت

 بره؟ مثل خودت تیز و زیرکه؛ یعنی باور کنم که از بیماری سختی رنج می -

  :ز شد. برای اینکه جو رو به دست بگیرم، خیلی متین گفتمرو متمرکبابا نگاه کوتاهی به سمتم انداخت و به روبه

ها روانپزشکه و ظاهرا اون فرد به دکتر؛ من برای مدت کوتاهی، پیش چند تا دوست بودم که از قضا یکی از اونخانوم -

ی ا همهامهاشون رو پذیرفته باشه؛ پدرم گفته که من مشکالتی دارم. شاید ایشون درست گفته باشند و بابا هم حرف

ها باعث شده که من از درس و دانشگاهم عقب بیفتم و سرگردونِ این طرف و اون طرف بشم. اگه قراره کمکی به این

  .کنم شرایط من رو هم در نظر بگیریدمن بشه، خواهش می

پ و روی چ هاش فشرده و پای راستش رو بلندی این مواقع، مشتحاال دیگه بابا اعصابش تحریک شده بود و مثل همه

  .اش رو کمی شل کردشدهگذاشت و به دنبالش، فک فشرده

ه ی نگاهش، به من حالی کرد کجا متوجه شدم که لبخندی به حرکت بابا زد و با اشارهای بود و این رو از اوندکتر باتجربه

  :خیال عصبانیت اون بشم و حواسم رو فقط به خودش بدم. در همون حال گفتبی

هات به هم نریزه؛ ولی درمانت هم خیلی مهمه. اگه واقعا اختاللی وجود داشته باشه، ناخودآگاه روی برنامهموافقم که  -
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ر حالی کنند؛ دزنه که اطرافیان تایید به انجامش توسط تو میذاره. گاهی یه کارهایی ازت سر میهات هم تاثیر میفعالیت

فراموشی شدی و موارد دیگه. پدرت معتقده که این اواخر مشکالت خبری و ممکنه فکر کنی که دچار که خودت کامال بی

طوری به این روز قدر کوتاه شده، خودت یادت میاد که چهرفتاری زیادی داشتی. مثال بهم بگو چرا موهات یه دفعه این

 دراومده؟

خل مقنعه فرستادم و کامال متوجه ام افتاده، به داام رو که بیرون زده و روی پیشونیای از موهای کوتاه زبر و طالییطره

  .تک کارهام، گزارش جامعی بهش دادهشدم که بابا در مورد تک

اگه بخوام رو راست باشم، یه چیزهایی یادمه؛ اما اینکه توی چه شرایطی بودم که دست به چنین کاری زدم، شاید خود  -

  .بابا بهتر بدونه

از اخم واضحش هم مشخصه که یاد چی  .توپ رو توی زمین بابا بندازمتونستم بگم و خب، این بهترین چیزی بود که می

افتاده؛ چون خیلی واضح بهش رسونده بودم که اون آدمِ دست آموزش، در زمان نامناسبی به اتاقش وارد و باالی سر 

  .دختر تنهاش اومده و باعث ترس شدیدش شده

اش، دهشحاجی، یه چیزهایی رو فاکتور گرفته و اطالعات داده داد کهدکتر نگاه مشکوکی به بابا انداخت و این نشون می

وجود  های بابا نسبت به من و مشکالتمها و سیاستخیلی کامل نبوده و مسلما این موضوع، گواه اینه که یه نقصی در رفتار

  .داره

 دونه؟ خوای خودت بهم بگی که پدرت چه چیزی رو بهتر میمی -

ه مونه کشناسی به حالتی میاز نگاه دکتر دور نموند و کامال اشراف داشتم که از بعد روانخودم رو کمی جمع کردم که 

  .بخوای خودت رو از یه جور تعرض، محفوظ نگه داری

  :با سری فرو افتاد و با تُن صدای غمداری گفتم

کسی  د که اون در قفل شده توسطتونم مطمئن باشم؛ ولی شاید اون شبی که توی دفتر بابا خوابیده بودم و قرار نبونمی -

هایی کرد که به جز خود بابا، باز بشه و کسی داخل بیاد؛ احساس کردم که کسی وارد شد و باالی سرم اومد و زمزمه

  .ترس شدیدی رو در من برانگیخت. به نظرم صبح زود همون روز به جون موهام افتادم

زدن به موهام، به واقع به لرزه افتاده بودم؛ دعوت به آرامش کرد و چیدکتر سری تکون داد و من رو که حاال با یادآوری قی

عطر داخلش، نزدیک شد و این بار ی خوشسازش رفت و با سه عدد فنجون شیک و قهوهبه سمت سرویس کامل قهوه
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  :ها رو به دستم داد و گفتکامال در کنار من جای گرفت و یکی از فنجون

  .شیرین بخور و سعی کن آروم باشیی کامال کمی از این قهوه -

ه هام رو متوجی حرفکردن نفس عمیق بابا به گوشم رسید و سرم رو بلند کردم تا از حس و حالش، نتیجهصدای فوت

بشم. گرچه دوست نداشتم که برای شهاب مشکلی پیش بیاد؛ ولی حداقل به بابا هشدار میده که نباید اجازه بده دخترش 

کرد که هر فهمید و درک میها رو میها باید خیلی چیزهر جور خطری قرار بگیره. اون حاال حاالو ناموسش در معرض 

  .گیری داشته باشهتونه عواقب سخت و دامنباری، میرفتار سرزنش

توی با های زیدر کنار یکی از صفحات دفتر مامان، با خط خوانایی یه بیت شعر درج شده؛ فکر کنم دقیقا بعد از گندکاری

  :چابهار که اخبارش گزارش شده بود، اون رو حاشیه نویسی کرده

 عاقبت دست در آغوش نگارش ببرند »

  «هرکه یک بـ ــوسه ستاند ز لب یار کسی

ها، درست به مثابه رفتار خودمونه و من که به این اصل باور دارم، دنبال راهیم که هم خودم رو از عواقب بعضی از رفتار

در پیش گرفتم، نجات بدم و هم اینکه قبل از جدایی کاملم از مرد جفاکار زندگیمون، یه چیزهایی رو هم به نوع زندگی که 

 .اون بفهمونم

منش تر جاهدکاولین جلسه که بیشتر برای معارفه بود، به پایان رسید و از اون اتاق شکیل بیرون اومدم و بابا هم با خانوم

ظرم که نامش کامال با پوزیشن اشرافیش هماهنگی داشت، مشغولِ یه گفتگوی که تازه اسمش رو متوجه شدم و به ن

  .مختصر و خصوصی شدند و باألخره بعد از هفت هشت دقیقه، پدرمون هم بیرون اومد و به من اشاره کرد که راه بیفتم

دم. شمتوجه نمیطوری که کمی خجالت کشیدم و اصال هم دلیلش رو وقتی همپاش شدم، نگاه خاصی بهم انداخت؛ به

ی من چنین چیزی نبوده و نیست. قلبا ترجیح میدم که ازم نگاهش عمق داشت و کمی هم دلسوزانه! که ابدا خواسته

اش رو به چنین حال و روزی ی خودشه که خانوادهخوف داشته باشه تا بخواد دلسوزی کنه؛ چرا که به واقع، ترحم برازنده

  .انداخته

  :خودش به حرف اومدسوار ماشینش که شدیم، 

خوام بهت تحکم کنم یا تحت فشارت بذارم، ولی باید به مهمونی امشب بیای. حجت مالک یکی از ترنج، نمی -

ی ی من رو از نزدیک ببینه و یقین دارم که به توصیهترین موکالی منه و خیلی هم تاکید کرده که دوست داره خانوادهمهم
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  .پسرش داره برای دیدن تو میاد

  :سعی کردم آروم باشم و کمی توجیهش کنم

های عجیب و غریبی به من خوام شما رو ناراحت کنم؛ ولی این پسرِ، یعنی فهیم مالک یه حرفبابا جون! منم نمی -

زنه. میگه اصال با تو کاری ندارم و چشمم پی خواهرت بهاره! به نظرتون اونا خبر ندارند که بهار فوت کرده؟ اگه بیان و می

 العملشون چیه؟ هار نباشه، به نظرتون عکسب

  .هام که کامال هم حقیقت محضه، در منطق خودش هم موجه بودبابا به فکر فرو رفت و مسلما حرف

ای بچینم که اجبارا، خودش عذر امشب رو بخواد. کنم از طریق بعضی دوستان با نفوذم، برای حجت برنامهسعی می -

  .یم تا شرِّ این پسرِ رو کم کنیمطوری یه فرصت زمانی داراین

  :منم تا تنور رو داغ دیدم، فوری نونم رو چسبوندم و گفتم

خیال این قضیه کنیم تا این همه گیر الکی بهم نده، بهتره یه ترم مهمون بشم و کنم برای اینکه مالک رو بیبابا فکر می -

ک کنه های اطرافم، کمور بمونیم. به نظرم تغییر محیط و آدمبه یه دانشگاه دیگه و حتی شهر دیگه برم تا از این قضایا د

  .دست بیارمتا آرامشم رو به

  :بابا به سمتم چرخید و کمی هم مشکوک نگاهم کرد. بدون تعارف گفت

قدر عصبی جا بوده. اونجواد، هم اونات اومده، محمد، پسر کربالییگفت این سری که رفتی و اونم از پِیشهاب می -

گردوندم. از گرفتم و خودم برت میاومدم و دستت رو میم که اگه این همه کار و گرفتاری سرم نریخته بود، میبود

جا موندگار شد، خیالم راحت بود که دیگه ارتباطی با هم ندارید. نبینم یه وقت دمخورش ورش که همونسربازی به این

 فتی؟ها؛ گربشی و مثل سابق کیپ هم و جدانشدنی و یار غار

ش شدنشدت روی محمد حساسه. دقیقا بعد از اینکه دوزاریم افتاد که پرتکردم؛ این بابای ما بهپس درست فکر می

آب و علف، جزای نزدیکی و رفاقت خالصش با منه؛ از اینکه بخوام با محمد ی خشک و بیبرای سربازی به اون منطقه

  .رفتهمراه و همقدم بشم، نگرانی تموم وجودم رو در برگ

کشیدن اسم حاجی، تاکیدی بود تا باورم بشه که اگه محمد توی کارهایی که علیه روز شهاب و پیشتهدیدهای اون

گیره و روی همین اصل، تنهایی رو برگزیدم تا کار خانوادگی رو باباست همراهیم کنه، فقط خطر و سختی گریبانش رو می

  .ه سرانجام برسونمصرفا به دست یکتا نفر باقیمانده، یعنی خودم ب
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زد و من رو شدن و انتقالی بدم، خون توی رگش یخ میخوام درخواست مهمانگفتم که برای کجا میاآلن اگه می

  :نهایت سادگی گفتمبرای همین با لبخند کوچیکی و در  .انداختخوندن هم میکرد و از درسمحبوس می

قدر به اونا چسبیده بود که جایی برای من خانومِ باغ باالیی، اونوکجا بودم، فرشته، دختر ملاون دو روزی که اون -

موند. بعدش من اآلن فقط به فکر خودم هستم که بتونم آرامش بگیرم؛ نه اینکه بخوام با کسی روی هم بریزم و با نمی

  .ی خودم و مشکالتم بکنمام، دیگران رو متوجهاین زندگی آشفته

شدم ای نگفت. باید ممنون شهاب میبود، فقط به اون حالت سکون قبلیش برگشت و چیز دیگه بابا هم که انگار پذیرفته

کرد که در قالب که از چسبیدن من به محمد و دست به گردنش انداختنم، حرفی نزده. شاید هم چون فکر می

برای سپاس و قدردانی تصمیم  .ها رو انجام دادم، صالح ندیده که به بابا چیزی بگهام این کارهای بیمارگونهشخصیت

 .خیالش بشماش به اتاق بابا، گیر ندم و بیی ورود غیراخالقیگرفتم که دیگه به اون قضیه

ترین آژانس، برای من نگه داره و به منم تاکید کرد که پس فردا صبح، باز اش اشاره کرد که جلوی نزدیکبابا به راننده

 ی آژانس خواستم تاام، از رانندهرفتن شدم و یه خیابون قبل از خونهیال دانشگاهخهم همین برنامه رو داریم. من هم بی

مون رفتم و با یه خرید کامل که بیشتر مربوط به غذاهای ای محلهترین بازار روز و فروشگاه زنجیرهام کنه. به نزدیکپیاده

  .ست، به آپارتمانم برگشتمآماده و کنسروی و قدری هم میوه

توی ذهنم حالجی کردم و با خودم  .اش متعجب شدموقتی به دانشگاه رسیدم، از سوت و کوری بیش از اندازهروز بعد 

ی امتحانات شروع شده و با خیال راحت از اینکه مالک و یا داور رو نخواهم دید، به سمت آموزش گفتم که حتما فرجه

تونستم کمی بابا رو به خودش ی اون میو به واسطهگرچه داور دوست خوبیه و هر چه که اآلن در دست داشتم  .رفتم

های اونه؛ ولی واقعا روی این رو نداشتم که مقابلش بایستم و توجیهش کنم که چرا ناگهانی بیارم، از دولتی سر کمک

 .گیری و قطع ارتباطمون گرفتمتصمیم به کنار

ه ی که پشت میزهاشون حضور داشتند، این رو متوجساعت توی آموزش بال و پایین رفتم تا بلکه بتونم از چند مسئولیک

های خودش رو بشم که انتقالی و مهمان دانشگاه دیگه شدن، به اون راحتی که در ذهنمه، نیست و مسائل و درگیری

  .داره

ر و هتونستم با چند تا مبه هرحال من گام اول رو برداشتم و فرم درخواست رو برای دانشگاه مقصد پُر کردم و ظاهرا می

  .جا پیگیری کنمبایست پای فرمم قرار بگیره، به شهر مورد نظر برم و بخشی از کار رو اونامضایی که می
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ی دعوت به مراسم خیریه و اینکه محمد حتما خودش رو به اون خواهد رسوند، فکر کردم که اگه فردا با یاد اون نامه

هایی طوری اون هم با آشناید تا ظهر برسم و غافلگیرش کنم. اینی مشاوره به سمت فرودگاه برم، شابتونم بعد از جلسه

که داره، شاید بتونه در روند انتقالی من کمک کنه. پس اگه پرواز قبل از ظهری وجود داشته باشه، با خرید یه بلیت آنالین 

  .تونستم خودم رو برسونممی

خانوم خم شد و کلید قفل در رو داشتم که منصوره های پُرم جلوی ورودی ساختمون، با زور سعی به چرخوندنبا دست

  .ی پستی لپتاپم رو دادخبر خوش رسیدن بسته

خیال رها و بعد هم بی ام رو جلوی درِ آپارتمانمبا ذوق زیاد، ابتدا به آپارتمان خودم رفتم و تموم خریدهای بهداشتی

  .پم رو که امروز خیلی الزممه، گرفتم و کلی تشکر کردمها رو دو تا دو تا طی کردم و با شادمانی لپتاآسانسور، پله

ش، های بابا و زنکاریبعد از جمع و جورکردن و خوردن کمی غذا و میوه، سراغ کار اصلیم رفتم تا به یکی دیگه از شیرین

  .تر برممتمرکز بشم و یه مرحله جلو

ن با یه گشتط جنینیه که در چابهار و بعد از دو ماه ولتکلیف زیبا که معلومه و اون هم ارسال صفحات جالبی از گزارش سق

  .ی مامان، براش فرستاده شدهای وکیل کارکشتهجوونک هفت خط، توسط آدم

ها، یه کوچولو حالش جا بیاد و بخواد پیگیری کنه که چرا زیبا خانومش باردار فکر کنم حاج پدر با دیدن این گزارش

ها نشون میده که سقط جنین در شرایط خیلی ش قرار نمیده. به هرحال این گزارشنمیشه و پسر رویاهاش رو توی آغوش

تونستم درک کنم که روند غیراستاندارد و مخفیانه انجام شده و تا جایی که خودم اطالعاتی رو سرچ کردم، می

ود بیاره. و اما برای وجهای بعدیش بهتونه برای یه زن و بارداریغیربهداشتی این کار، چه اثرات نامطلوبی رو می

 .هاش، به چیز جالبی دست پیدا کردمکشیدن به سایر پروندهپیشکشی باباجونم هم با سرک

ای که مربوط میشه به ساخت و ساز یه بازار بزرگ در زمینی که کامال به بازار قدیم یکی از مناطق جنوبی تهران، پرونده

اتصال داره که نه تنها زمینش موقوفیه، که کل کاسبین بازار قدیم با شکایتشون مبنی بر اینکه وجود این بازار جدید و با 

های ون منطقه داره، کسب اونا رو تعطیل و سود اصلی رو به جیب خریداران غرفهی ای مبارکهاتصالی که به سمت بقعه

طوری روی موقوفه تونستند چنین ساخت و سازی کنه. خود این قضیه که چهگذاران این پروژه میبازار نو و سرمایه

بگم مجبور به فروش ی اون بازار قدیم رو راضی و بهتر طوری کسبهکلونی راه بندازند یه معماست و اینکه چه

ی جالب مقابلمه. در واقع تر این پروندهای در بازار نو کردند، معمای بزرگهاشون به اداره کل حقوقی و خرید مغازهمغازه
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ی بدبخت فروخته بودند و زمین وسیع بدون مشکل و با امتیاز باالی ست، به کسبههایی رو که یه بخشیشون موقوفهمغازه

دونه که چه بناهای مهم و بزرگ تجاری رو ساخت و ساز کردند. با تمرکز و دقت تصاحب و خدا میکاربری تجاری رو 

ها و تونستم بفهمم که چه راههایی که در روند مسائل حقوقی دارم، میآگاهیساعته در اسناد و مدارک بابا، با تموم نایک

رو با یه  ترارزشهای کمدر رفتند و هم تونستند مغازه ی بازار قدیمطریقی رو پیش گرفتند که هم از شرّ شکایت کسبه

تر معاوضه کنند. واقعا که کارشون حرف نداشته و با چه هوش و فراست و زد و بندهایی، به چنین فضای بزرگ پرارزش

  .رسیدندهای درشت و کالنی میسرمایه

  :ی جدید باز کردم و نوشتمصفحه بخشی از اسناد رو توی فلش نویی که تو کشوی میزم داشتم، کپی کردم و

ی بازار خوردههای فریبگندهحاجی کارتون واقعا حرف نداره. به نظرت اگه این اسناد و مدارک به دست چند تا از کله »

خوردن کنم که تا به آب خنکدادن، در برید؟ پیشنهاد میهای کلونشدن و جریمهتونید از دادگاهیقدیم برسه، می

  «!ات بکنکارهز میز ریاستت بیرون بیا و یه فکری هم برای این زنِ همهنیفتادی، ا

گزارشات سقط جنین زیبا رو به همراه عکسی رو که از خودش و رفیق دیدنیش برای مامان فرستاده بودند، کپی کردم و 

ی ه که این فلش رو براخاطر نداشتن پرینتر، شاید بهترشده قرار دادم و به این فکر کردم که بهضمیمه پرونده کپی

  !حاجی ارسال کنم و از تیپ سنتیِ پاکت و تمبر خارج بشم و قدم توی دنیای هوشمندی بذارم

خاطر پروازی که برای ساعت یازده به مقصد زابل و خرید بلیت آنالینی که شب آرومی رو گذروندم و با حس خوبی که به

ی درست و درمونی خوردم تا به قول بابا جون بگیرم و با حونهقسمتم شده بود، چشم باز کردم و بعد از نیایش، صب

 .کردنم، موجبات کدورت ایشون رو فراهم نکنمغش

نفتی، ست کردم و کمی هم وسایل ضروری اولیه و یه بلوز نخی ای و شال آبیکمرنگی رو با جین سرمهمانتوی نخیِ آبی

و کد  ی منبتم و شماره فیش پرداختیقرار دادم و با فلش و جعبهدار خونگی هم توی کیف نسبتا بزرگی که داشتم، آستین

خرید آنالین بلیتم، از آپارتمان خارج و با گشودن در ساختمون، چشم چرخوندم و دقیقا رأس ساعت هفت صبح، سوار 

  .ماشینش شدم و کمی هم سرحال، سالم دادم

رسید و این بار یه سالمی در جوابم نظر راضی مید، بهبابا که کمی به در کناریش تکیه داده و به سمت من متمایل بو

گفت. کت و شلوارش واقعا شیک و رسمی و به چهره و نگاه خاصش، جذابیت بیشتری بخشیده بود. موهاش هم مثل 

حالت بود. دیگه سکوت مطلق رو با پدر عزیزم، در هوای مطبوع و خنکی کولر ماشین همیشه کمی آشفته، ولی خوش
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  .های ساختمونِ آنتیک پزشکان رسیدیمر پیش گرفتیم تا به نزدیکییکش ددرجه

هایی که برای باباست، جواب های کوتاهش، متوجه شدم که به پیغامهمون موقع گوشی راننده زنگ خورد و با جواب

داخت و بعد ان میده. به سمت پنجره برگشتم و پیشونیم رو چسبوندم و به بیرون خیره شدم. راننده از آینه نگاهی به من

  :به آهستگی و خطاب به بابا گفت

  .آقا از دفتره، ظاهرا سپرده بودید که اگه باز پاکت تمبردار و پست عادی داشتید، براتون جدا کنند -

  :خیال نشون بدم. بابا مکثی کرد و با تردید گفتهام رو بستم تا خودم رو بیهام به شدت تیز شد و در آنی، چشمگوش

 ونه هم چیزی بوده؟ برای خ -

کردم که جرأت نکنه که به بابا نشون بده؛ اما با حرفی که راننده به ای وای! یعنی پاکت زیبا رو بابا هم دیده؟ فکر می

  .پستی خونه دسترسی ندارهزبون آورد، متوجه شدم که زیباخانوم به صندوق

ارند. خونه میفته، فقط برای شما و به دفترتون بیوی صندوقی پستی رو که تراننده: آقا سپرده بودید که میرزایی، هر بسته

  .ظاهرا همزمان به دفتر و منزلتون، یه ارسالی عادی داشتید

ر کشه، موقعی که دی تار و پودم رو به چالش میکمی لرزم گرفته بود. برام عجیبه که این ترسی که از خشم بابا همه

ی امهدزدم و نطوری نیست و نابود میشه که با سر پُر باد، مدارک میکنم، چهمی نهایت شجاعت اقدام به چنین زورآزمایی

 کنم؟تهدیدآمیز براش ارسال می

کنه! واقعا باید های عادی رو دو سه روزه ارسال میقدر کارآمده که نامهبا خودم فکر کردم که سیستم پستمون، چه

  !هام چسبوندم، اکسپرس و پیشتاز هم حقشون بوده پاکتبهشون دست مریزاد گفت. البته با تمبرهایی که من ب

ها و تصاویر زیباخانومِ آویزون به اون ی پاکترفتم تا با گشودن و مشاهدهدوست داشتم با بابا به محل کارش می

هام کار دستم بده و هویت ترسیدم که چشمهای خوشتیپ و امروزی، چه حس و حالی بهش دست میده؛ اما میجوون

  .کننده، برمال کنهعنوان ارساله رو بهبند

العملی نشون خواهد داد. به ساختمون پزشکان که تازه معلوم نیست با محتوای این فلش و اخبار جدید، چه عکس

قدر موثر بودند که های اول اونی درهمش دونستم که پاکتشدن به بابا نگاهی انداختم و از چهرهرسیدیم، موقع پیاده

ی که زیر پوستم رفت و یادی که از مامان و بهار توی ذهنم نقش بست، با چهره های جدیده. با خوشیپاکت اآلن نگران

 .دکتر شدمتری داخل اتاق خانومشکفته
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داشتنی نشستیم و باز هم من، به اون جلدهای تزئینی و رنگارنگ خیره شدم. دکتر های دوستدوباره همگی روی اون مبل

تری بشه. اول به سمت پدر برگشت و خواست وارد مباحث اصلیتر بود و مشخصا میی قبل جدیعهمنش برخالف دفجاه

  :ای رو که تا حاال شنیده بودم، به زبون آوردترین جملهزیبا

کنی که دخترت اختالالتی داره، جا نشستی و فکر میای از پدر و مادرش شروع میشه. اگه اآلن اینداستان هر بچه -

  .ه پای اصلی قضیه خودِ توییمسلما ی

و کمی  جا شدگرفتم. بابا جابهی درست و حسابی میدکتر چشم بادومی یه بـ ــوسهواقعا اگه جایز بود، از لُپ این خانوم

  :طلبکارانه گفت

  !شما اول تشخیصت رو بده و مطمئن بشو که ترنج من مشکلی داره، بعد دنبال مقصر باش -

  :ای بره و ادامه بدهغرهایه و باعث شد که دکترمون یه چشمشمندانهخب اینم حرف بسیار هو

هایی صورت بگیره؛ اما با چیزهایی که گفتی و حالت های بالینیگرچه اختالل تجزیه شخصیت باید طبق شواهد و بررسی -

نچه این برسی که او جان واقعا مشکلی نداشته نباشه، باید سرنخش رو بگیری و بهکه برام تشریح کردی، اگه ترنج

 .باهاش مواجه بودی، دقیقا چی بوده

وجود آورد. انگار هردوشون های بابا بهدکتر، عالمت سوال واضحی رو در نگاه و چشمبودن و تیزبینی خانوماین شفاف

مد و نیوتر تکلیفشون رو با من بدوند. یه لحظه از نگاهی که بینشون رد و بدل شد، خوشم خواستند که هر چه زودمی

کنند، درست به سمت من نشونه رفته و چیز ایی که مابین پیامشونه و به هم مخابره میکردم تیزی نیزهاحساس می

  .نمونده که بهم اصابت کنه

هام، براساس مطالعات شخصی و نهایتا چند مورد کالس و کارگاه هیپنوتیزمه؛ اما ریزیخب این درسته که کل برنامه

 دار این نقش باشم. به خصوصتونم عهدهمدت نمیکه من یک بیمار واقعی نیستم و مسلما در طوالنیواقعیت امر اینه 

اگه در ارتباط مستقیم و مشاورات پی در پیِ یک روانپزشک حاذق و باسابقه، قرار بگیرم. پس تصمیم گرفتم که 

کردنِ بابا به اینکه بفهمه و درک کنه که چه کردن رو کنار بذارم و به اصل چیزی که مدنظرم بوده؛ یعنی واداربازینقش

  .تونسته منجر به چه چیزهایی بشه، دست پیدا کنمرفتارهایی داشته و میسوء

  :تر در مبل فرو رفت و ادامه داددکتر کمی راحتخانوم

این  از دم،ب قطعی نظر نتونم که زمانی تا ولی شخصیته؛ ٔ  های تو میشه استنباط کرد، اختاللِ تجزیهاونچه که از تعریف -
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ی داشتن زندگی بسیار پراسترس و سوابق زندگی پرتالطم، طور تئوری، این اختالل با سابقهکنم. بهعنوان استفاده نمی

  .وجود بیادتونه بهمحبتی میهمچنین رشد و نمو در شرایط پر رنج و بی

داقلش اینه که بدونه با زندگی که برای ما درست کرده ها رو برای بابا بگه. حخواست که یکی بشینه و اینهمیشه دلم می

 .پریش بشندبود، یه دختر که هیچی، روا بود که هر دو تا دخترهاش، هویت

  :بابا که هنوز از گاردش پایین نیومده بود، بازم جبهه گرفت

 اندازه؟ محبتی، همه رو به این حال و روز مییعنی این پراسترسی و بی -

  :ا جدیت و آرامش گفتمنش بدکتر جاه

تونه پاسخگویی متفاوتی پیش وجود اومده؛ میزننده و سنی که این پروسه بهی لطمهدر هر فردی، با توجه به عارضه -

جا به صورت ها در اونی مادون آگاه رونده میشن، بعددیده که به منطقههای صدمهرومون قرار بده. خاطرات و احساس

  .کنندگیرند و حتی به صورت ظاهری، تا حدودی هم تحول و تغییر پیدا مییک شخصیت مجزا شکل می

  :تونه وارد مباحث تخصصی بشه و عمق مطلب رو درک کنه، کمی خیز برداشت و گفتبابا که معلوم بود دیگه خیلی نمی

 طور میشه تشخیص صحیح داد و راه درمانش چیه؟ حاال چه -

حی یا ای، نشون میده که ساختارهای تشریتم عصبی افراد مبتال به اختالالت تجزیهباید بگم که تصویربرداری از سیس -

بته تر از حالت یا وضعیت طبیعی درمیاد. التر شده و لوب پاریتال، کوچکفیزیولوژیکی که مرتبط با حافظه هستند؛ بزرگ

انـهای ها و در زمم و اطرافیان برای بارها پی ببریها بیشتر مشروط به اینه که در مشاورات طوالنی به وجود شخصیتاین

  .تر هست، نظر قطعی داده باشندها غالبهای گوناگونی که اکثرا یکی از اونی شخصیتمختلف، به مشاهده

ی پروازم رو دارم و قصدی هم برای پیشروی توی این جریان اختالل و تظاهر به بیماری رو نداشتم، من که کمی دلشوره

  :هاشون، با لحن آرومی دراومدمو میون صحبتتر شدم کمی جدی

های دونم بابا به شما چی گفته؛ ولی خودتون در نظر بگیرید که تموم سالدکتر من واقعا هیچ اختاللی ندارم. نمیخانوم -

د اهی زنی که از بچگی، همیشه شزندگی من پُر بوده از تنش و استرس و دعواهای پدر و مادرم. فوت مادر و حضور سایه

کسم و پشتیان و حمایتگرم در برابر خیلی از لطمات تر از اون، خواهر بزرگترم که همهداده و بدقدر آزارش میبودم که چه

رغم اینکه باید عزادار ذاره. بابا هم علیهای پدر، داغش رو به دلم میخاطر خشونتی کمی و بهزندگیم بوده، در فاصله

غلی و شخصی و درهم آمیختگی با زنی که زندگی ما رو داغون و به هم ریخته کرد و بود، تماما مشغول امورات شمی
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جار ام، در کلنخوردههام، با خودِ ضربهتاثیراتش روی من این شد که به انزوا پناه ببرم و نزدیک دوسال توی غار تنهایی

 داد؟ای بروز نمیای هم بود، هیچ عارضهباشم. حاال شما بگید، هر آدم سالم دیگه

هاش بیرون داد که باعث نگاه ای هم از بین دندوناش یه الاله االا... غلیظ و کشیدهبابا یه نچ محکمی گفت و از پی

گفتم که نگاه دکتر رو به « ببخشیدی»دکتر به خودش شد. من هم عقب کشیدم و زیر لب یه ی خانومکنندهسرزنش

 اش و دفاع از بیمارش، بخواد قدمیدر راستای اهداف قسم پزشکی سمت من برگردوند. حاال بیشتر شبیه کسی بود که

  :برداره و حرفی بزنه. پس خطاب به بابا گفت

ترین فرد زندگی ترنج هستید و نباید با گرده. ظاهرا اآلن شما اصلیبخشی از درمان بیمار به خونواده برمی -

هاش و هر چیزی که باعث آزارش ی اظهارِ دلنگرانیو اجازه موقع، اون رو به کُنج بکشونیدهای نادرست و بیالعملعکس

ی ما حضور جدی داشته باشی، باید ساعتهخوای بمونی و کمک کنی و در جلسات یکمیشه، ازش سلب کنی. اگه می

  .همراه باشی نه مانع

شدنمون در این مطب به های ارسالی جدیده؛ ولی به هرحال جمعدونستم که بابا اآلن به فکر اون پاکتالبته من می

  .کنمخواست خودشه و بدین ترتیب، منم تا حدودی به اونچه که نظرم بوده، دست پیدا می

طور در حضور شخص ثالث و عاقل و متخصصی، ی خونگی، و همیننتیجههای بیاول اینکه خارج از جنجال و بحث

اش داشته و دیگه اینکه کمی یاد در بستر خانواده دانشمون به وضوح بشنوه و بدونه که چه رفتارهای مخربی روحاج

تر ندتر و قدرتمهایی بلندبگیره و تفهیم بشه که زندگی همیشه مطابق با نظر اون پیش نمیره. یه جاهایی هم، دست

  .کنندمیشن و مقابلش در میان و اون رو و هر کار نادرستش رو متوقف می

کتر دساعتی وقت داریم و همون موقع توجهم به دفتر جلد چرم سفیدِ خانوممداد که هنوز یه نیساعت دیواری نشون می

  .دادهایی رو هم انجام مینویسیخوند و ضمنا یه حاشیهجلب شد که داشت مواردی رو می

  :هاش گرفت، رو به من کرد و گفتنگاهی به بابا انداخت و با تاییدی که از چشم

پدرت توی این چند وقت اخیر از تو دیده، این بوده که مدام بهش گفتی که بهار هایی که جان؛ یکی از حالتترنج -

 خوام بدونم که چیزی یادت میاد؟ می .کنیهستی و خودت از ترنج مراقبت می

ی من توی این مرحله، عدم پذیرش بیماری بود. من قطعا بیمار نیستم و تصمیم به اصل قضیه رسیده بودیم و برنامه

  :به همین حقیقت هم پایدار بمونم. پس با قاطعیت گفتمجدی دارم که 
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ما هم خوام که شکنم و میدکتر؛ من بیمار نیستم و هیچ اختاللی ندارم. این رو هر چند بار که الزم باشه تکرار میخانوم -

ه چه ول کنه کوقت نخواست قبی به هم ریخته و فروپاشیده هستم. پدرم هیچبپذیرید. من فقط دختری، از یک خانواده

اش هاش در جهت جاه و مقام و عشق احمقانهنقشی توی این به هم ریختگی داشته. همیشه به دنبال ارضاء خواسته

ایستاد، زیر هاش میها آزرد و به سرطان مبتالش کرد و خواهر نازنینم که همیشه مقابل خودخواهیبوده. مادرم رو سال

قدری از این پدر شکست. طوری که بهار عزیز من، بهو اون رو از هم میگرفت ی خودش میهای افسارگسیختهمشت

رمیده شد که شبونه از خونه بیرون زد و با یه تصادف سنگین، جونش رو از دست داد. حاال هم نوبت منه که با یه انگ 

بده. اینه اون پدر و  دونی کنه تا با وجدان خاموشش، به اعمال نادرست خودش ادامهبیماری و اختالل، راهی یه حفره

  ...حاجیِ همه چی تموم

اش به دهنشوزن رو روی مبل پرت کرد و با یه جیغ خفیف دکتر و خیز کنترلسیلی محکمی که به صورتم خورد، منِ سبک

هام گرفت و من رو نشوند. بله! این دقیقا همون سمت من، اول بابا رو در جهت مخالفم هُل داد و بعد خم شد و از شونه

ی بابا نشون بدم و ثابت کنم که تموم زندگیش، به همین منوال بوده و نشدهخواستم از خشم کنترلچیزی بود که می

  .اش رو تباه کردهخانواده

  :وقتی من رو نشوند و خودش هم کنارم جا گرفت، با تحکم به بابا گفت

ساعت  خوام کهرم تا به خونه برگرده. ازت هم میگیکنم و براش ماشین میشما اآلن برید. من کمی با ترنج صحبت می -

  .جا بیای تا با هم گفتگویی داشته باشیمهشت شب این

ی ای، نگاهی به من کرد و بدون هیچ کالمی بلند شد و از اتاق بیرون رفت. دکترم دوباره مثل جلسهی گرفتهبابا با چهره

گرد طالییش روی میز گذاشت و کنارم نشست. یکی از عطری ریخت و با سینی کوچیک و ی خوشقبل، دو تا قهوه

کردم و سعی و توانم بر این بود تا درد ای که توی تموم وجودم حس میخاطر لطمهها رو به دستم داد و منم بهفنجون

ی شد به فراموشی بسپارم، لبی به قهوههای صورت و قلبم به مغزم مخابره میتک سلولرو که هنوزم با تک سیلی

  .رشکرم زدم و آهی کشیدمپ

 تونی به من اعتماد داشته باشی؟ ها و دردهات بگی؟ میجان دوست داری با من از خواستهترنج -

ی اول مزاحم ذهنم بود، به زبون ی جاافتاده و نگاه بادومیِ مهربونش انداختم و سوالی رو که از جلسهنگاهی به چهره

  :آوردم
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 اسید؟شنشما پدر من رو از کجا می -

های روپوش سفید و زیباش رو به عقب روند و با حرکت آرومی، شال نارنجی نازکش رو از سرش رو پایین انداخت و لبه

  :هاش انداخت. لبخندی زد و با ناز خاصی شروع به تعریف کردسر به روی شونه

دند، آشنا شدیم. اولش فکر زچند سال پیش توی مهمونی یکی از دوستام، با پدرت که همه اون رو دانش صدا می -

کردم که دانش نام فامیلیشه؛ اما کمی بعد متوجه شدم که اسم کوچیکش اینه. خیلی زود برام روشن شد که این مرد می

ی ضخیمی که در ظاهرش دیده میشه، شدیدا نیاز به هم صحبت و رغم پوستههای محکم و فشرده، علیجذاب و با فک

 کردند، خیلی زود نسبت به من اعتماد و اطمینان پیداهایی که سایرین مییتر و عنوانم و تعریفمشاوره داره و با توجه به ت

کرد. همون موقع هم، از چیزهای مختصری که برام گفت، متوجه بودم که مسیر نادرستی رو در زندگیش انتخاب کرده و 

های دار تو سالهای مشکلاین دست خانوادههای زیادی از کردم. به هرحال نمونهبینی میها رو براش پیشاین روز

لش شدت دکاریم دیده بودم. سعی کردم اعتمادش رو جلب کنم و راه و منش بهتری جلوی پاش بذارم؛ ولی متاسفانه به

  .ذاشت متوجه عواقب کارهاش بشهها، نمیرفته بود و اون بدمستی

  :مهام فشردم و گفتسری تکون دادم و فنجون قهوه رو توی دست

 هایهای مادرم و ناراحتیها و غصهذره از رنجشدن انتخاب نکرده. زیبا ارزش یکمتاسفانه زن خوبی رو هم برای عاشق -

من و خواهرم رو نداشته و نداره. من به اون مار خوش خط و خال کاری ندارم؛ حرفم به پدریه که راه کجی رو توی 

صدای خداست. ها، چوب بیی اینتازه. شاید همهونده و داره میزندگیش در پیش گرفت و همچنان هم تو خاکی م

ی به اصطالح های که داخل اون ادارهکشیبره؛ حقهاش به کار میهای زیادی که توی پروندههای خالف و دورزدنراه

کشیده و  ی سیاهی روی وجدانشکنه، پردههای غیر حاللی که به زندگیش ورود پیدا میحقوقی انجام میشه و پول

  .خواد برسهکنه و به کجا میذاره بفهمه که چی مینمی

 از کارهای بابات باخبری؟  -

هایی رو که به اجبار ازشون ارتزاق کردم، دارم و با کار و زحمت خودم معلومه که باخبرم. من حساب قرون به قرون پول -

هام جب بچه، بتونم از پسش بربیام. دو سال توی تنهاییوگردونم. پدر من آدمی نیست که منِ نیمهمه رو به جامعه برمی

تالش کردم که یه طوری بتونم از خدمتش دربیام؛ اما وقتی وسعت اعمالش رو دیدم و پشت محکمی که با تکیه به اون، 

فهمه ب تونه گزیده بشه. اون بایدرسونه، فقط خواستم که پدرم متوجه بشه که از هر سوراخی میکارهاش رو به نتیجه می
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ی ننگه. شاید اآلن خیلی احساس قدرت کنه؛ اما باور و اش، هیچ اعتباری نداره و وجودش برام مایهکه پیش تنها بچه

کنه و خوریه که یه روزی نشخوارشون فوران میهای حرومی آدمی کوچیکی در بین همهاعتقادم به اینه که اونم مهره

 .اال خواهند آوردی چیزی رو که به ناحق فرو بردند، بهمه

  :هام کرد و با ظن زیادی گفتدکتر نگاه دقیقی به اعماق چشم

کردی و زمانی که های کوچولو گریه میهایی که در تو دیده، این بوده که مثل بچهگفت که یکی از حالتپدرت می -

 هاته معرفی کردی؛ این درسته؟ اسمت رو پرسیدند، خودت رو موری که عروسک بچگی

خوام همه چی متوقف بشه. به رو اومدم و دیگه می کردم تا همین جا هم راه طوالنیخیلی راحت بودم و احساس میدیگه 

رفتم. آروم و قرارم در جای دیگه و با کس کردم و به فرودگاه میتر تموم میساعت نگاهی انداختم؛ باید بحث رو زود

تونم یه نفس راحت خفقان و مرگ دارم و فقط با اونه که میدیگه ست. طوری که در هر جای سرزمین خدا باشم، حس 

. نه امهام ریشه دووندم؛ اما االن دیگه خستههام بزرگ شدم و با غمهام رو فراموش کنم. من با تنهاییبکشم و تموم غم

ها اونچه که سالخوام؛ نه جسمم کشش این مرافعات رو داره و نه روحم. من یه زندگی ساده و آروم و توأم با شادی می

  .ی خودم تجربه کردم و به خفقان کشیده شدمدر خانواده

  :با احترام به زن مقابلم گفتم

وقت بهش توجهی نداشت، تحصیالت مادرمه که ارشد روانشناسیش رو از دکتر، چیزی که پدر من هیچخانوم -

شی بود که خیلی توجه من رو به خودش جلب پریاش در مورد اختالل هویتترین دانشگاه پایتخت گرفت. رسالهمعتبر

د از شکرد. قصد فریب و دروغگویی نداشتم؛ ولی با مردی مثل پدر من که زندگیش سراسر از نیرنگ و دروغه، فقط می

ای در این فن، که شرکت کردم، به خواست خودم توسط استاد پرآوازه درمانیهمین راه وارد شد. تو کارگاه هیپنوتیزم

های زندگیم، خیلی شفاف و روشن برام رو شد. اینکه ترین اتفاقزنندهباورتون نمیشه؛ اما یکی از ضربه .م شدمهیپنوتیز

دادنش به عقد زیبا داشته، چه خاطر اصرار شدید پدر؛ برای رضایتسالگی و پس از دعوای شدیدی که مادرم بهدر سه

ها بهش نگاه کردم. دوست دارید ده رو هنوز در دست دارم و بارعواقبی رو برام به جا گذاشتند. فیلمی که ازم گرفته ش

 کردنمهای من چی بوده و در اون لحظه، چه کسی از من حمایت کرده و سعی در آرومترین تصویر کودکیبدونید که بد

 داشته؟ 

اله بیست و یک س دکتر که گیج و متحیر بود و عمق نگاهش حکایت از همراهی و پشتیبانی از منی که در نظرش، دختر
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ی ارتباطاتشون قرار میدن ها اون رو نقطهی خودشه و خیلیهای جامعهتنهایی میام و فرزندِ مردی هستم که جزء برترین

هاشون داشته باشند؛ به جایی کشیده شدم که برای رویارویی با این پدر و گفتن تموم تر رفتنتا دستاویزی برای باال

ن و ی تهای دریدهتونستم به راحتی حس دردناکی رو که از زخمم، به تمارض پناه بردم. میی زندگیشدهفریادهای خفه

 .نشست، درک کنمقلب من به روی صورتش می

  .ترین لحن، ازم خواست تا براش بازگو کنمبا تایید نگاه و مالیم

که حاجی با زورگویی فراوون مامان ی ذهن کودکی من، مربوط به زمانی میشه ی حافظهشده بر پردهبستهتصویر نقش -

مان ی حقوقی پر از نکات منفی. مارو تحت فشار گذاشته بود که رضایت به عقد دائمی زیبا بده. یه دختر بد با یه پرونده

آوردی، در حال کرد. هر جای خونه که تنها گیرش میها خیلی افسرده و غمگین بود و مرتب گریه میتوی تموم اون روز

های بهار که توی دفتر مامان نوشته، خوندم و متوجه شدم. خواهرم ها رو از روی یادداشتن بود. اینریختاشک

شد. بهترین چیزی که در فهمید و در خاطرش موندگار میها رو بهتر از من میتر بود و خیلی چیزچهارسال از من بزرگ

های بهاره که گرم و مهربون، کرده؛ حس دستحمله میاعماق قلبم مونده و مربوط به مواقعیه که بابا به سمت مامان 

خاطر ترسی که تحت تاثیر شدت حمالت داشت، روز، بهگرفت تا من هیچ چیزی رو نبینم. اما اونهام قرار میروی چشم

دیدم. آخرین تصویری که با کناررفتن دست بهار در مردمک چشمم خورد و منم یه چیزهایی رو میدستش مدام سُر می

های متورم به سمت رسه و با چشمهای بابا، به جنون میشست، مادرمه که تموم صورتش خیس از اشکه و با نعرهن

ای که به سمت شکمش داره و با هر دو دستش بلند و در ثانیهآشپزخونه میره و چاقوی بزرگی رو از جا ظرفی برمی

داره تا حائلش کنه و طوری اون رو به سمت ابا یه سینی برمیاش رو از هم بپاشه؛ برفته تا با قدرت زیاد، دل و رودهمی

امان و های مافتند و ضجهخاطر برخورد شدیدشون به هم، با صدای بلند به روی زمین میبره که چاقو و سینی بهمامان می

ها رو دیدم و شونتی اون خفهمه که همههای پر صدای من میفریادهای بلند بابا، گوشخراش میشه و تازه بهار از گریه

بنده. حتما مواردش رو دیدید و بره و در رو هم میکشوندم و به اتاق میهمون موقع می .اون نتونسته کاری برای من بکنه

  .ها رو در زمان هیپنوتیزم، به زبون آوردمی اینکنید که همهباور می

کرد و درد های مغزش حبس میگانم رو در سلولتک جمالتم و واژدکتر که خیلی عمیق و گرفته بود و انگار روح تک

  :کشید، به سمتم بیشتر متمایل شد و نوازشگرانه گفتمی

ترنج؛ تو مطمئنی که هیچ اختاللی نداری؟ با چیزهایی که گفتی و مسائلی که خودم ازشون باخبرم، امکان آسیب و  -
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  .فراد هم دچار اختالالت زیادی میشنترین اترین و قویافسردگی خیلی باالست. در چنین شرایطی، سالم

  :ام بیرون زد و گفتمشدهی تنگآه سردی از قفسه سینه

طوری باید خودم رو به دونم که چهدکتر، مسلما که من یه دختر عادی و شاداب و بدون مشکلی نیستم؛ اما میخانوم -

رو به بهای کمی از دست دادم؛ اما هنوزم کسانی ام های زندگیترین آدمراه بشم. درسته عزیزآرامش برسونم و روبه

  .تونند باعث شادی من باشند و امید به زندگی رو در من باال ببرندهستند که می

  :خیزی برداشتم و از جام بلند شدم و به نگاه نگران و مبهمش چشم دوختم. لبخندی زدم و گفتم

تونم اون رو به سمتی بکشونم که زندگیش از مَدی که داره نمیرسه و نگران من نباشید. درسته که زورم به بابا نمی -

کنم که بعد از این، زندگی خودم خارج بشه و توی مسیر درست و انسانی و اخالقی قرار بگیره؛ اما تموم تالشم رو می

 ودم رو در پیشتونستم بدون هیچ تلنگری به بابا، راه خراه بشه و روزهام رو شادمانه بگذرونم. من نمیبهتر و روبه

شد و اینکه اطالعات کاریش و اعمالی که انجام میده، چه ضربات و لطماتی بگیرم. اون باید از یه حقایقی مطلع می

طوری به اعمال سیاهی که پیوسته به انجامشون کوشاست، نگاهی بندازه تونه برای من در پی داشته باشه. شاید اینمی

  .و قدری به خودش بیاد

  .ای، کارتی برداشت و به دستم دادرد و تا دم در همراهیم کرد و از میز گرد و بلند سه پایهدستم رو فش

ای درنگ با من تماس بگیر. مطمئن باش که هر جا و در هر زمانی که نیاز به مشورت و یا کمک داشتی، بدون لحظه -

  .صادق و امینت خواهم بود

ای گرفتم. لبخند وسیعش، دلم رو گرم کرد اش، بـ ــوسههای بامزهز لپدیگه طاقت نیاوردم و خودم رو جلو کشیدم و ا

و با خودم فکر کردم که اگه روزی روزگاری، بابا تنها و مونده شد و سعی کرد که از کارهاش فاصله بگیره؛ شاید بهترین 

  ...همراه و همقدم و پشتیبانش، همین دکتر مهربون و دانا باشه. شاید و شاید و شاید

های خوب ی شهر زابل رو که ظاهرا یکی از فرودگاهباندهانی که از هواپیما پیاده شدم، معنیِ فرودگاه عمومی و یکزم

ای توسط پیک پست برای بابا فرستادم. دیگه کشورمونم هستم، توجه شدم. تو فرودگاه تهران، فلش رو به همراه نامه

کننده، براش معلوم بشه و تصمیم بگیره که ون مدارکِ متنبهی اکنندهترسی نداشتم و برام مهم نبود که ارسال

کشم که پدرم در قالب یک شغل شریف، چنین اعمال زشت و العملی نشون بده. براش نوشتم که خجالت میعکس

ها رو بگیره؛ اما روزی میشه تونه جلوی افشای اونغیراخالقی رو انجام میده و گرچه زورش زیاده و پشتش محکمه و می
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کنه. ترین شکل مجازات میی اعمالش خواهد شد و اون رو به بدکه در دایره روزگار چرخنده، دست قدرتمندی مانع ادامه

ی صورت کامل و جامع بررساش رو بهحتی بهش توصیه کردم که زنش رو پیش یک متخصص ببره تا مشکالت زنانگی

  .درازش بود کنه. این دیگه تیر آخرم به پدر و عشقش و آرزوهای دور و

با ی بزرگ و تقریبا تاکسی فرودگاه به سمت محل برگزاری خیریه رفتم و در مقابل ساختمونی که به نظر یک سوله

ه ای گذاشتم کگانههای خوب بچهساختی بود، پیاده شدم. بلیت ورودی رو خریدم و قدم به فضای پر از شادی و حستازه

های متعددی رو در داخل این سالن بزرگ ایجاد کرده ب نمود. گرچه غرفهشد ازشون کسهای دنیا رو میتموم لذت

ازی های با نمک و نهای سنتی بچههای کودکانه و رقـــصبودند؛ اما فضای کلی همگیشون، نقاشی و کاردستی و موزیک

ن چند کودک ناز در چرخوندم، نگاهم به مردی افتاد که میوطور که چشم میهای بومی سرزمینشون بود. همینبا لباس

کردن چیزی بود. قدم اول رو به سمتش برداشتم که دختری در کادر مردمکم قرار گرفت. لبخندش توی اون حال درست

ذاشت. دلم رفت و طاقت قدم بعدی رو ی سوخته، دنیای سپیدی از مهربونی و همنوازی به تماشا میی سبزهچهره

 .نداشتم

رو به حالت نرمال و عادی برگردونم و کمی فکر کنم تا بفهمم جریان از چه قراره. من که ام گرفتهسعی کردم تا مغزِ برق

 قراری و دل رفتگی از چه بابته و برایشناختم و اصال شکی به دل نداشتم که دلش با منه، پس این بیمحمد خودم رو می

 چیه؟

و  کردداد میاره؛ اما حس و نایی نداشت. گرما بیشالم رو کمی جلو کشیدم و به پاهام فرمون دادم که قدم بعدی رو برد

ای به زبون بیارم و از کسی بخوام تا محمد رو برام بیاره. ذاشت کلمهچسبوند و نمیتشنگی هم زبونم رو به کام دهانم می

سعی به  چرخید وها و محمد میها، اطراف بچهچشم انداختم و دخترک بانمک رو که در این گرما با چادر مخصوص بومی

تونستم بفهمم که آیا در زمان بدی و یا محل اشتباهی قدم گذاشتم که نه کسی به نمی .کمک داشت، بهتر نظاره کنم

تر برم و حرفم رو به زبون بیارم! به آنی تصمیم سمتم میاد تا چیزی بپرسه و نه اینکه خودم قدرت این رو دارم که جلو

ا بعدا با ذهن بازتری داخل بشم. چرخیدم و به سمت خروجی رفتم. چند قدمی گرفتم که فعال از این فضا بیرون برم ت

هاش تنگفهای بلند و ترنجهای بلند محمد، نفسم رو باال آورد. برگشتم و اون رو که با گامخارج نشده بودم که صداکردن

زنان و با بهت شدید فساومد، دیدم و لبخندی به قلب و چشم و صورتم نشست. محمد به من رسید و نبه سمتم می

  :گفت
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بینه. همون لحظه که به سمت در چرخیدی، چشمم بهت هام داره درست میشد که چشمترنج خودتی؟! باورم نمی -

 کنی؟ چرا هیچ خبری ندادی؟ جا چی کار میافتاد. این

هاش تا خورده، آستینی سفیدی که ای که از گرما و دویدن، خیس شده و پیراهن نخی سادهبه تمام صورت و چهره

  :نگاهی انداختم و گفتم

کشوند و مطمئن بودم که تو هم هستی و تنها ات رو که دیدم، دیگه یه طوری بود که آدم رو مینامهاون دعوت -

  .مونمنمی

  :کمی بهم دقیق شد و ریزبینانه گفت

 رفتی؟ پس چرا برگشتی؟ کجا داشتی می -

  .شد که دلیل واقعیش رو بگماختم. شرمم میخجالت کشیدم و سرم رو پایین اند

  .کنید، نخواستم مزاحم بشمها چیزی درست میدیدم سرت شلوغه و با همکارت دارید برای بچه -

  .کردنیشخندش گرچه کوچولو بود؛ اما کامال فاش و خودنمایی می

 مطهره رو میگی؟  -

  .م حرصم رو نشون ندمزنه! سعی کردواه چه پررو شده و اسمش رو هم توی روم می

  !مطهره؟ چه اسم وزین و زیبایی هم داره -

  :دوباره لبخند بانمکی زد و گفت

  .کردبندی میها رو دستههای بچهی کناری نقاشیخب بیا بریم و آشنا بشو. همسرش، قادر، هم توی غرفه -

 دستش رو کنارم آورد و تعارف کرد که جلو بیفتمتونستم جمع کنم. جوری نمیام رو هیچشدهنفسم باال اومد و لبخند پهن

  .و بعد هم باهام، همقدم شد

 حاجی خبر داره که سر به بیابون گذاشتی؟  -

  :ام گرفت و در همون حال گفتمدارش خندهاز حرف ایهام

 .نگران نباش! تا چند ساعت دیگه هم از این و هم چیزهای دیگه، بیشتر و بیشتر آگاه میشه -

های کنم. داخل سوله که شدیم، به سمت غرفهدونست که به چه چیزهایی اشاره میکرد و میهام رو درک میمحمد حرف

کردند و رسیدیم، گویی که به فامیل نزدیکی رسیده باشند؛ بغلم میها رفتیم و به هر کدومشون که میپر از نقاشی بچه
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رات جا هستند، اثز دوستان صمیمی محمد و از مسئولین استانداری اونگفتند. آشنایی با مطهره و قادر که اخوشامد می

داشتی و پا به پای بقیه بچرخی و برای باالبردن دانش آوری برای من در پی داشت. اینکه بدون هیچ چشممثبت و شادی

ن و در دنیایی که در اوداد که اگه در سرزمینم و هنر کودکان سرزمینت سعی و تالش داشته باشی؛ به دلم نور و امید می

خواهی و انسانیت هم ای هست، خوبی و مهربونی و حقخوری و هزار تا کار زشت و کثیف دیگهکنم، بدی و حقزندگی می

خورش پیدا کنی و اونچه ر که از دستت های با صفا و جوونمرد و حاللتونی توی بندهجاست که خدا رو میهست. این

  .بدیاش انجام برمیاد برای خلق

شد، زار منتهی میهای غروب که تازه سرمون خلوت شد، محمد از در پشتی که به فضای بازِ سراسر از شنزار و بوتهطرف

ای از خاک و شن برد و هر دومون با پاهای فرورفته در خاک، خودمون رو به باال کشوندیم و باألخره من رو به سمت تپه

  .رو سر بکشیم های خنک آبمونتونستیم بشینیم و بطری

  :آب رو که فرو داد و لبان خشکیده رو با فشردنش نم داد، با مالیمت و مهربونی گفت

های خوشبوی بهار نارنج رو به ارمغان بیاره. جا نه باغی هست و نه درختانی که برات شکوفهبینی ترنجک! اینمی -

  .کنخرابهای خونهسیل های مخرب و زمانی همجا تا خود افق، شنزاره و گاهی طوفاناین

  :های خورشید بود، چشم دوختم. دوباره برام گفتبه افق که در حال بلعیدن آخرین بارقه

تونم بذارم که بری و نه اینکه ی محروم و ناامنیه؛ نه دلِ موندنت رو دارم و نه دل رفتنت رو. نه میجا منطقهترنج، این -

دونی سربازی من دونم که میهات. میاز کودکی تا خود اآلن، تو بودی و خاطره دونی که تموم زندگیم،بذارم بمونی. می

کرد؛ اما اش و درست وسط قلبم، درد میتوی این منطقه، کار پدرت بوده. این چند سالی که از هم دور بودیم، هر لحظه

ادم و برای همین، تن به این تقدیر ددونستم که محاله پدرت اجازه بده تا دخترش، با پسر باغبونشون ربطی پیدا کنه. می

خوام که تو شاد و راضی باشی. ی منی و میترین داشتهجا شدم. اما اآلن و توی این لحظه، تو مهمبعد هم پایبند این

کنی و مسلما دووم نخواهی آورد. من هم اإلن و بعد تر از اون چیزیه که فکر میزندگی در این فضا و امکانات، برات سخت

 کار کنم؟ها و این محرومیتشون رو چیتو دووم بیارم؛ اما این بچهدونم که بیات، بعید مییدار دوبارهاز د

هاست، چشم چرخوندم و خوشحال و ممنون اش که به دوردستبه سمتش چرخیدم و به صورت سوخته و نگاه گرفته

  .دهقرار من رو به قرار رسونبودم از حرف دلی که به زبون آورده و دل بی

  .خم شدم و از در سراسری سالن، موشکافانه به مطهره و قادر خیره شدم که هنوز از پا نیفتاده و فعاالنه در حرکت بودند
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قدر شادند و کنار هم و با همین کارهای بینی که چهگذره و زندگی بدی داره؟ نمییعنی اآلن به مطهره هم سخت می -

 وجود میارند؟شی رو برای خودشون و دیگران بهساده، ولی بزرگ و ارزشمند، لحظات خو

  :نفسش رو فوت کرد و به آرومی گفت

های های زخمی و تندونی وقتی بدنهات درسته؛ اما تو فقط این چندساعت پررنگ و شاد رو دیدی. نمیحرف -

و حسابی توی مریضشون رو که تا بخواد به دوا و دکتر برسه، از دست میرن و یا موقعی که هیچ غذای درست 

دونم که خواد بمیری تا فقط یه لقمه نون به دستشون بدی و خیلی چیزهای دیگه... و من میهاشون نیست، دلت میسفره

تو چه روح لطیف و حساسی داری و به چند روز نکشیده، باید به یه جای امن و درست و درمون برسونمت تا زندگی به 

  .اه که اجازه بدم تا چنین چیزی رو تجربه کنیتونم و از من نخوکالبدت برگرده. نمی

کمی مچاله شدم و غم دنیا رو توی دلم و نگاهم ریختم و باز هم به افق خیره شدم. فکری کردم و کمی امیدوارانه به 

  :حرف افتادم

 محمدجان، پس تو قبول داری و خودت هم به زبون آوردی که دل جدایی نداری؛ درسته؟  -

  :دار کرد و سرش رو به عالمت مثبت تکون داد. با جرأت بیشتری گفتمه نگاهم رو نمکی و مزهنگاه بانمکش تا ت

 خواد خدمت کنی؛ درسته؟ جا رو هم دوست داری و دلت میاین -

  .تر شد و باز هم سری تکون دادلبخندش عمیق

همگی رو داشته باشی. پس بهترین کار  خب باألخره باید چند تا چیز رو طوری کنار هم قرار داد که بدون هیچ آسیبی، -

هایی رو توی نصف ماه کاریت، همراهت طرف. منم یه وقتاش رو هم اونور باشی و نصف دیگهاینه که نصف ماه رو این

 طوره؟ ها برسی. چهها و فعالیتمیام که نه خیلی اذیت بشم و هم اینکه تو به کار

  :داشتنی گفتخیلی دوست

 رو تنهایی فکر کردی؟ ها ی اینهمه -

  :نیشم باز شد و گفتم

  !آره به خدا -

های سرخوشمون رو قطع کرد و من خیلی سریع دست بردم و جفتمون به خنده افتاده بودیم که صدای زنگ گوشیم، خنده

 .از جیب مانتوم بیرونش کشیدم. شکی نداشتم که باباست؛ ولی زنگش قطع شد و این یعنی از تماسش پشیمون شده
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  :محمد حمایتگرانه گفت

 حاجی بود؟  -

  .اوهوم؛ ولی قطع کرد -

 کارت باهاش به کجا رسید؟  -

  !به سیلی محکمی که صبحی ازش خوردم -

  .دردمند و ناباورش، به قدری سرشار از احساس بود که تموم وجودم رو در برگرفت« چی؟!»

  :لبخندی بهش زدم و گفتم

هام، تونستم بهش نشون هام و کاستیبودنی کمعادت دارم. فقط خوشحالم که با همهناراحت نباش محمدجان، من  -

شه و چه اون زندگی و زنش که ای که ساخته، روی تارهای عنکبوته. چه اون شغلش که باعث خجالت بچهبدم که خونه

  .آبروییش بشهمعلوم نیست چه موقع باعث بی

  :اختیار گفتمرد. بدون معطلی سبز رو کشیدم و بیخواست چیزی بگه که دوباره گوشیم زنگ خو

 .سالم بابا -

-...  

ور خط درک اش رو از اونام، متمرکز شدم و خشم و ناراحتیگفت؟ دلم ریخت و با تموم حواس چندگانهچرا هیچی نمی

ی این چند هاکردم. خوشیشنیدم و شمارش میهاش رو میکردم و نزدیک بود که اشکم دربیاد. فقط صدای نفس

ساعت، فراموشم شد و باز به یاد حال و هوای تهرون و بابا افتادم. درد سیلی صبحش به تنم دوید و بغضم رو چاق کرد. 

خواستیم، باز یه مانع بزرگتری به اسم پدر و قدر هم که من و محمد همدیگه رو میاشکم گرم بود و دلم هوایی. هرچه

  :اراده حرف زدم و وصف حال گفتمپیچید. بیت و من رو درهم میانداخاش، به زندگیم سایه میاجازه

، ها نشونم دادیهایی که بارشستجایی؟ چرا چیزی نمیگی؟ هنوز صورتم از سیلی صبحت و تموم اون ضرببابا اون -

م مامان و بهار رو درد داره. زندگی که به من دادی، سراسر از غمه.. دلم خیلی ازت گرفته... اصال یه حال بدی دارم... دل

تونم دوستت خوادت... تو کارهای بد زیادی کردی و من نمیخواد.. قلبم از تو و کارهات درد داره... دلم دیگه نمیمی

ی بذار واسه .داشته باشم. اصال بیا و یه قولی به هم بدیم؛ نه من دیگه با تو کاری دارم و نه تو با من کاری داشته باش

تا بمیریم و به وقتش حساب و کتاب بشیم. من فقط پیش محمد آروم و قرار دارم و خودت این رو خودمون زندگی کنیم 

بذار  ..آب و علف؛ اما دیگه بذار آرامش داشته باشمدونستی که پرتش کردی توی یه صحرای بیاز خیلی وقت پیش می
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 ذاری بابا؟تی داشته باشم. میشاد زندگی کنم.. بذار اگه غم مامان و بهار رو دارم، کمی هم احساس خوشبخ

ای نداشتم؛ اگه بابا هم حرفی نداره، پس یعنی دیگه چیزی جز رسید. حرف دیگهور خط به گوشم مینفس سنگینی از اون

  :خدا بین ما حاکم نیست. باألخره صوت سختش به گوشم رسید

مد؛ ولی از اون دختر ساکت، مطلقا صدایی اوحرف منی؟ تو همونی که از دیوار صدا در میتو همون ترنج آروم و کم -

ها رو خودت تنهایی کردی؟ تو همون دختر خاموش هستی که اآلن صدا بلند کرده و از ی این کارشد؟ همهشنیده نمی

  !کشه؟ واقعا خودتی؟هاش رو به رُخم میهاش میگه و خواستننخواستن

  :اگه قرار به گفتنه، پس بذار همه رو بیرون بریزم و بگم هام دیگه توان ایستایی نداشتند و شره کرده بودند.اشک

رو هم  تونی این یکیخیال شدی، نمیوقت ما رو نخواستی. تو که یه همسر و یه دختر رو بیبابا تو همونی بودی که هیچ -

هات بود که لیی من بشه، از پدری هم که فقط سیقدر طهارت نداره که بخواد ارثیهخیال بشی؟ اموال ناپاکت اونبی

جا هم دنبال منفعت شخصی هستی که راضی به خواد که کمی شادی بهم هدیه بدی؟ اینشد. دلت نمینصیبمون می

یره. گکنه که از نزدیکی بهت هراسم میها و اسنادت، تو رو در نظرم هیوالیی میخوشبختی من نمیشی؟ تموم پرونده

ا خوام که تا وقتی توی این دنیزندگیت پیچیده در سرابه و فقط از خدا می دونم کی و کجا ممکنه به خودت بیای؛ امانمی

هات رو بکنی. حاال من هستم و توی پدر! در تموم زندگیم، کردننگهت داشته، به خودت بیای و جبران تموم ناحق

ی پدریت برای آرامشم هخوام و اون هم اجازوقت لب باز نکردم تا چیزی ازت بخوام و اآلن اولین چیزیه که ازت میهیچ

ی اطرافیانت اهمیت بدی و اون چیز رو از خواد. میشه فقط یه بار به خواستهترین چیزی که قلبم اون رو میو داشتن مهم

 من دریغ نکنی؟ 

تونستم تصور کنم که در این لحظه، چه رنگی به رخ ی این مکالمه رو نداشت. میهاش دیگه بریده بود و تاب ادامهنفس

اومد که نزدیکش باشیم و یه چند تا سیلی جانانه هم هاش هم از شدت خشم درحال انفجاره و بدش هم نمیره و مشتدا

  :از دست سنگینش نوش جان کنیم. به هرحال آخرین جمالتش رو گفت و تماس رو قطع کرد؛ محکم و قاطعانه و سرد

ات که آخریش هم میشه، امضای موافقت من خواهد واستهباشه، پس دیگه با هم کاری نداریم و به قول خودت اولین خ -

  .بود

گوشی رو پایین آوردم و خطاب به محمد که با تموم وجودش به من خیره و نگاه پرابهام، ولی همدل و عاشقش به تموم 

  :ام اشاره زدم و گفتمکرد؛ با چشمان خیس به گوشیداد و نوازش میپیکرم جون می
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  .یده و بعد از اون دیگه با هم کاری نخواهیم داشتبابا گفت که اجازه م -

  .های بارونیم رو شکار کردمحمد به سمتم خم شد و چشم

خصوص ی دنیا رو و بهدوست ندارم گریه کنی. خودت این راه رو شروع کردی و حاال هم آگاهانه کنار کشیدی. ما همه -

شدند که همچنان رو میای روبهم در زمان خودشون با صحابهپیغمبر خدا ه .تونیم تغییر بدیمپدر مادرهامون رو نمی

انداخت. تو هر ها رو به شرم میشد و اونهاشون داشتند که توسط پدر و مادرهاشون، پرستش میهایی رو توی خونهبت

کمت و  ن سنترین کاری بود که با ایترین و ارزشمندکردن پدرت انجام دادی و این بزرگکاری که تونستی برای متنبه

هاشون به انتها رسیده و ها و ناکامیتونستی انجام بدی. کتاب زندگی مادر و خواهرت با تموم تلخیاندوه فراوونت، می

عنوان یک انسان تالش کنی که شاد و سالم ترین جای قلب و مغزت، به امانت بذاری و بهوقتشه که اون رو در امن

و قرب و نزدیکیش برای ما موقعی حاصل میشه که اونچه از زندگی به ما  زندگی کنی. این اساس خلقت پروردگاره

  .ی دیدار به خودش برگردونیمبخشیده و عطا کرده، به خوبی ازش محافظت کنیم و در لحظه

طور و دادم و حس آدمی رو داشتم که به زندگی برگشته و تازه متوجه میشه که چههاش گوش میمتفکرانه به حرف

  .بخش خودش استفاده کنه و در راه کمال قدم بردارهلحظات هستی گونه ازچه

های نشسته بر قامتش، دستی زد و سرش رو به عقب خم کرد و به آسمان پرستاره نگاهی انداخت و بلند شد و به خاک

  :مون، به سمتم خم شد و گفتهای کودکانهشکر عمیقی به زبون آورد. با طعم خاصی از شوخی

ور و ممد بگی که منم خر بشم و روی کولم بندازم و اینجا بشینی و آبغوره بگیری و بعد هی ممدکردی که ایننکنه فکر  -

  !ور ببرمت؛ آره؟اون

  :طاقت نیاوردم و پقی به خنده افتادم. سرخوش و شاد بلند شدم و خودم رو تکوندم و با شیطنت گفتم

جواد یه جون و کربالییگیزه؛ ولی اول باید به باغمون برگردیم تا از بهیانهای تو خیلی خاطرهسواریخب البته که دوش -

  .ریزی کنمهای آتی برنامهسواریوقت برای دوشتائیدیه برات بگیرم و تازه اون

ها که معلوم بود از قبل یه اون .کشیدن مطهره و قادر از سالن و حرکتشون به سمت ما شداش باعث بیرونقهقهه

ی باره که صدای بلند خندهدونستند و اآلن هم از خوشی محمد به وجد اومده بودند، تاکید داشتند که اولینچیزهایی می

ی سفر بریزیم. جلو که افتادند، من و شنوند و اصرار کردند که شب رو منزلشون باشیم و برای فردا، برنامهمحمد رو می

ها و زیر این آسمان آبی نورانی و خاک بار در طی این سالاولینمحمد در کنار هم و دوش به دوش، راه افتادیم و برای 
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ام، چشم دوختم و داشتنیداغ کویری، به مادر و خواهر عزیزم سالم بلندی دادم و سپس به مرد صمیمی و دوست

گرفته در اعصارش، لبخند دلنشینی رو بهش تقدیم های عمقسرمست و مدهوش از عطر ناب جوونمردی و پهلوونی

دم. محمد هم نتونست از اونچه که در عمق دل و نگاهش در حال افشاگری و جوششه، پرهیز کنه و اجازه داد که ندای کر

  :وار، قلب من رو به لرزه بندازهقلبش به لبانش جاری بشه و زمزمه

 صبر پرید از دلم، عقل گریخت از سرم»

  «٭امان توتا به کجا کشد مرا، مستی بی

 ۶۹پایان / یازدهم مرداد 

 

*** 

 موالنا: از شعر٭
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه  برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 
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