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 مصورت مهربون مامانو چند بار پشت سر هم بوسیدم .اون قدر گریه کرده بود که چشم هاش ریزریز شده بود,دست

 زرو در شونه اش حلقه کردم :واي سودي جون سفر قندهار که نمی خوام برم این طوري میکنی ؟ هر وقت چند رو

 تتعطیلی گیرم بیاد بدوبدو می ام بهت سر می زنم ,خودتم میدونی که من یکی رو بدجوري بچه ننه بار اوردي وطاق

 .نمی آرم زیاد ازت دور بمونم

 همامانم میخواست لبخند بزنه ولی نتونست .با گوشه روسري اشک چشمش رو پاك کرد. بابام با خنده از جیبش ی

 ووسریت میکروب داره,نکنه می خواي تراخم بگیري وبدبختم کنی,داري و نداري ددستمال در آورد:بگیر عزیزم ,ر

 ؟تا چشم شهال داري,می خواي همونم ازم بگیري

 همامانم طبق معمول غم وغصه هاش یادش ر فت,با ناز وکرشمه دستمالو گرفت ونم چشم هاش رو خشک کرد:باش

 ؟هاتف باشه,فقط چشمام قشنگه دیگه

 يش مامان یه چیزي گفت که اولش سرخ شد وبعد شم غش کرد از خنده .ترنج آستین مانتوبابا یواشکی در گو

 ؟مامانم و کشید:بابا چی گفت این قدر خوش به حالت شد

 .مامانم یه اخم قشنگ تحویلش داد:اوا!؟!بچه هم بچه هاي قدیم

 نترنج لب ور چید:زشته توي جمع دو نفر در گوشی حرف بزن

 !دختر فضول تورنگ لپش رو کشید:اي

 هترنج دستشو انداخت دور کمرم:ترمه جون وقتی بري من حوصله ام سر می ره.دلم واست خیلی تنگ میش

 .دستمو انداختم دور کمر باریکش :حسابی درس بخون که دو سال دیگه بیاي پیشم

موقع گفتن این حرفها بغض ! دممنم اونجا تنهام,اگه تو کنارم باشی دلم کمتر میگره,فقط فول بده خوب درس بخونی,مثل بچه آ

 وکردم,چقدر خواهرمو دوست داشتم ,کاش از هم جدا نمی شدیم, صداي کمک راننده من

 ناز افکارم پرت کرد بیرون:مسافراي تهران ....جا نمونی

 .مامانم دوباره منو چلوند:قربونت برم ترمه جون خیلی مواظب خودت باش.رسیدي زنگ بزن

 .ودي جون نگران نباشخیالشو راحت کردم:حتما س

 ...بابا بغلم کرد :ترمه جون شرمنده ام که

 .نذاشتم حرفشو تموم کنه :زمستون می ره رو سیاهی به زغال می مونه,فکرشو نکن

 .ترنج بغل گوشم چنان جیغی زد که نیم متر پریدم هوا:اونم شاداب

 !کفرمدر اومد!دندونامو رو هم فشار دادم که صدام در نیاد

 هه وقت دیگه بود ویه جاي دیگه اي غیر از ترمینال بودیم درسی بهش می دادم تا عمر داره یادش نریعنی اپه ی

 کپرده گوشم هنوز سوت میکشید .منتها نخواستم دم اخري پاچه اشو بگیرم که خودم عذاب وجدان بگیرم,هم اش.

 .دم مشک ترج خانوم ته تغاري رو در بیارم

 مزنده اش بود ,تورنگ دست و پاشو گم کرده و شروع کرد الکی خندیدن.رفتبا اومدن شاب که واقعا اسمش برا

 .نزدیکش و گفتم:زهر مار تابلوي بی جنبه,دست وپاتو جمع کن

 اخنده رو لبش ماسید,دلم خنک شد.فکر کرده یادم رفته چه جوري من بیچاره رو رصد کرده و مواظب بود دست از پ
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 عشاداب گیر کرده .طفلی رفته بود تو لک!دیدم خدا رو خوش نم آد موق خطا نکنم .فکر کرده نفهمیدم گلوش پیش

 طرفتن خاطره بدي از خودم جا بذارم ,یواش بهش گفتم:اگه برادر خوبی باشی شاید یه فکري به حالت بکنم,البته شر

 ....وشروطی سختی داره ها

 .تن چمدون وساك منو تحویل بدننیشش تا بنا گوش باز شد.باز صداي کمک راننده در اومد.بابا وتورنگ رف

 هسودي جون ول کن معامله نبود.سفارش پشت سفارش ,انگار من یه دختر دست پا چلفتی خاك بر سر بی عرضه ام ک

 (حتی نمی تونه دماغشو باال بکشه.با این که بهم برخورده بود سعی کردم خود دار باشم وبا خوش روي بگم )چشم

 .نداشت شاداب بیچاره هم دست کمی از من

 ممامنش با لهجه غلیظ شیرازیش داشت نصیحت ها وبه قول خودش وصیت هاي آخر رو می کرد.شاداب پاك به

 نخداحافظی کن که اال ریخته وکم مونده بود پرمرده بشه که به دادش رسیدم:شاداب جون مامانو ببوس واز بابا

 نکه دلش رحم بیاد ویه نیش ترمز بزنه وسوارمواتوبوس راه می افته ومن وتوي گردن شکسته باید دنباش بدویم بل

 .کنه

 .هرد وخندیدن و مامانش دست از نصیحت برداشت

 زهر لحظه ممکن بود بغضم بترکه.بغض که چه عرض کنم,خودم بترکم.تا اون لحظه بیست وچهار ساعت پشت هم ا

 هحافظی کنم.مگه دست ودلم بخونواده ام دور نمونده بودم وحاال می بایست براي حداقل چند هفته ازشون خدا

 .خداحافظی می رفت؟!می بایست زودتر سر وته قضیه رو هم می اوردم واال اشک ریزانی میشید که اون سرش ناپیدا

 ااول از تورنگ خداحافظی کردم.صورت زبرش رو بوسیدم:شد یه مرتبه تورو ببوسم واصالح کرده باشی؟!شلخته ب

 یریختم,براي اولین بار اعتراض نکرد.چقدر بلوز سرمه اي بهش م دست موهاي پرپشت وخوش حالتش رو بهم

 .اومد,شونه هاي مردونه اش رو کامال نماي می داد

 !بهش دقیق شدم:مواظب باش دخترها قرت نزنن ...تازگی ها خیلی خوش تیپ شدي

 .دهنشو آورد دم گوشم :شکم اونی که به خواهر خوش چشم وابروي من چپ نگاه کنه سفره می کنم

 .گوششو محکم کشیدم :غلطاي زیاد ي!غیرتی بازي در نیار که هیچ خوشم نمی اد

 !دستشو زد به کمرش:خالصه گفته باشم,حواسم اونجام بهت هست فکر نکنی رفتی حاجی حاجی مکه

 رچقدردلم براش تنگ می شد....بعد از اون نوبت ترنج خواهر کوچلوي دبیرستانیم شد.چشماي درشت وقشنگش پ

 .د:ترنج جون قول بده نري تو اتاقم که دخل وسیله هامو بیارياشک بو

 .ترنج خندید وتورنگ دخالت کرد:طفلی قولی نمی ده که نتونه عمل کنه

 يهیچی نگفتم و ترنج رو بوسیدم.هم قد وقواره خودم بود ولی شباهتی بهم نداشتیم صورت ظریف ودوست داشتنی ا

 قغر بود.خوشگل ودلنشین ویه عالمه لوس از خود راضی!هم شکلش هم اخالداشت ,بدون هیچ ایراده اي ,ترکه اي وال

 رو رفتارش کپی برابر اصل عمه ام بود... خدا به فریاد دل مامانم برسه شونزده سال خواهر شوهرش بیست وچها

 .ساعت جلوي چشمش بوده وبازم معلوم نیست تا کی مثل اینه دق جلوي چشمش باشه

 موم بود خودشو خیلی کنترل می کنه:کاش میتونستم باهات بیام وسر سامونی بهت بدم تا خیالنوبت به بابام رسید,معل

 .راحت بشه.اما خودت می دونی چقدر گرفتارم
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 شخیلی خوب می دونستم,پریدم تو حرفش:بچه که نیستم ,خودم میتونم کلیممو از اب بیرون بکشم .تازه اونجا دادا

 ؟تارخ هست ,پس غصه چی رو میخورید

 فبابا اصال هنر پیشه خوبی نیست ,وقتی فیلم بازي میکنه اصال ابروریزیه .معلوم بود اگه دو دقیقه دیگه باهاش حر

 .بزنم اشکش سرازیر میشه ,سریع بوسیدمش ورفتم سراغ سودي جون :سودي جون گریه کنی نه من نه تو

 کنداختم:دخترتون داره میره دندونپزشلحن تهدید آمیزم کارساز بود,جذبه هم چیز خوبیه ها .بادي به غبغب ا

 .مملکت بشه واون وقت جنابعالی میخواي با ابغوره گرفتن منصرفش کنی؟حاال خوبه فصل ابغوره گذشته

 رمامانم خندید ,بوسیدمش. اونم از ماچاي ابدارش چسپوند رو لبم .اگه به خودم بود دوست داشتم بشینم رو زمین و زا

 زاننده رو که دیگه خشن شده بود بهون کردم ودویدم طرف اتوبوس .یادم اومد ازار گریه کنم . صداي کمک ر

خانواده شاداب خداحافظی نکردم.با سرعت رفتم طرفشون ودر عرض سی ثانیه یه عالمه حرفاي تعارف آمیز رد وبدل کردیم.روي 

 اشروع کرد بصندلی اتوبوس که نشستم تازه فهمیدم که چقدر خسته ام . سودي جون اومد دم شیشه و

 مگریه حرف زدن .صداشو نمشنیدم واصال متوجه نمی شدم چی میگه ولی الکی هی سر تکون می دادم که یعنی چش

 .چقدر دلم میخواست بغلش کنم وببوسمش.

 هباب اومد وبا مالیمت اونو دور کرد.اتوبوس راه افتاد.براشون دست تکون دادم ,دست نمی تونستم ببینموشون چون ی

 هدیدمو مختل کرده بود چند لحظه بعد اونا رو ندیدم ,سرم وبه پشتی صندلی تکیه دادم وچشمامو بستم :ی پرده اشک

 !برگ جدید از زندگیمون شروع شد

 !شاداب دست گذاشت رو دستم:پیش به سوي سرنوشت

 .صداي پیرمردي از ردیف جلو بلند شد:بر محمد)ص( وال محمد)ص( صلوات

 رستادن.منم زیر لب چند بار صلوات فرستادم.بعد رو به شاداب گفتم:نمی دونی چقدهمه با صداي بلند صلوات فر

 .خسته ام انگار کوه گنده ام اگه ولم کنن یه کله چند ساعت می خوابم

 .خوب یه چرت بزن ,منم بدم نمی آد استراحت کنم

 مواخت وصداي ماشین هچشمامو بستم وچون آدم خوش خوابی هستم در عرض پنچ دقیقه خوابم برد. تکوناي یکن

 .مزید بر علت شد

 لچشمامو که باز کردم هوا حسابی تاریک شده بود,سر شاداب رو شونه ام و دهنش باز مونده بود. چند دقیقه تحم

 .کردم, اما بعدش صدام در اومد:خودتو جمع کن شاداب

 ؟یه ناله کرد وتکونی خورد, دستشو گرفتم :شاداب بیدار شو

 .مرض داري؟تازه خوابم برده بود.من که مثل تو نیستم ,رو کیسه گردو هم خوابم ببره چشماشو باز کرد:مگه

 ؟چیه حسودیت میشه 

 تادامو در اورد.خمیازه کشید و بدنش رو کش و قوس داد :یه چیزي میخوام بخورم نمی دونم چیه...تو بند وبساط

 ؟خوردنی پیدا میشه

 .تخمه دارم و لواشک وساندویچ کالباس-

 .چ بمونه واسه شام ولی تخمه رو رد کنساندوی
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 مبا هم شروع کردیم خوردن وگفتن وخندیدن .یه صداي اعتراض امیز خده رو لبهامون خشکوند:چه خبره؟مرد

 !میخوان استراحت کنن ,مالحظه هم خوب چیزیه ها

 وحاال انگار واجبه کفشاشیه ذره بلندتر ادامه دادم :از بوي گند جورابش داریم خفه می شیم صدامونو در نمی اریم . 

 .دراره ....انگار الشه اي گربه تو کفشش بوده

 هشاداب دیگه نتونست خودشو کنترل کنه به صداي بلند خندید.منم باهاش خندیدم .سر وصدا تو اتوبوس زیاد شد

 ؟بود.هر کس یه چیزي می گفت و اعتراضی می کرد,شاداب گفت:راحت شدي بلوا راه دادي

 .شدواقعا دلم خنک -

 .یکی گفت : اقاي راننده نگهدار , نمازمون دیر شد

 ...اون یکی داد کشید:مردیم از گرسنگی ,البد می خواي یه کله تا تهران بري

 .یه نفر خجالت زئه گفت:بچه ام دیگه نمی تونه خودشو نگه داره...االن جاشو خیس میکنه

 !بلند شد :محمدي )ص( هاش صلواتبمب تو اتوبوس منفر شده بود ,صداي پیرمرد از جلوي اتوبوس 

 هبعد از صلوات یه آرامش نسبی بر قرار شد.چند دقیقه بعد جلوي رستوران بین راهی پیاده شدیم . جاش بد نبود,ب

 هنسبت خوب وتر وتمیز بود,یه ابی به دست و رومون زدیم وساندویچ خوردیم,شاداب چنان به ساندیچ گاز میزد ک

 .ندیدم :مواظب باش لپت رگ به رگ نشهانگار از قحطی فرار کرده.خ

 رلقمه پرید گلوش,داشت خفه میشد.محکم زدم پشتش :نترس همش ماله خودته هیچکس نمیخواد ازت بگیره.یواشت

 یدختر جون ,هنوز جونی وهزار ارزو داري,نمی خواي ارزو به دل بمیري که؟؟خودمونو کشتیم که با هم قبول شیم م

 ؟خواي رفیق نیمه راه بشی

 له دفعه اشک تو جشمش جمع شد:ولی حق تو این نبود...تو می بایست همین رشته رو تو دانشگاه سراسري قبوی

 ....شی.من که می دونم چقدر زحمت کشیده بودي

 ,.بد شانسی آوردي

 ماندازه ترنج دوستش داشتم ,از کالس اول دبستان پشت یه نیمکت نشسته بودیم,بهترین دوستم بود.دستمو انداخت

 یر بازوش :باز شروع نکن شاداب جون !این طوري که بهتر شد.با ز هم واحد بر می داریم وپیش همیم.من دوستدو

 .تورو با هیچ چیز عوض نمی کنم,دانشگاه سراسري که جاي خود داره!حاال جلوي مردم نمی خواد زاز زار کنی

 يا بریم نمازمونو بخونیم که خدا هوامونو توخندیدم .دستی به دلم کشیدم :این قدر گرسنه بودم که نماز نخوندم.بی

 .اون تهرون داشته باشه

 ياعتقاد عجیبی به نماز خوندن داشتم,در بند خیلی از مسایل نبودم اما نمازم ترك نمی شد.بعدش با شاداب چا

 هخوردیم نگاش کردم ,جشماي خوش فر م و درشتی داشت که زیر ابروهاي ظهن خودش و نشون می داد:پوست سبز

 مبینی ودهن قشنگ !روي هم رفته دختر خوشگل وجذابی بودالغر نبود میانه اندام وتوپر ...بهش گفتم :فردا که رسید,

 .تهران می ریم آرایشگاه و یه دستی تو این ابروهاي پاچه بزیت ببر

 ...سبیل هاتم بدجوري و ذوق می زنه

 ؟رنگش پرید:واي ترمه می خواي مامانم سکته کنه
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 هفتم :از کجا میخواد بفهمه ,مگه این خودت دهن لقی کنی ,من که بروز نمی دم . تا دفعه بعد که تورو ببینبا بدجنسی گ

 !ابروهات در می اد هم سبیالت !چندشم می شه سبیالت رو می بینم ,از پسرا بدتري

 يسهامون توخیلی جدي بود هوس کردم یه ذره سر به سرش بذارم :خنگ خدا تو االن دانشجوي مملکتی ,هم کال

 ...مدرسه ابرو و موي صورتو به باد داده بودن

 یموهاشونو که رنگ کرده !اون وقت تو براي یه ابرو اونم تو فپقرن بیست ویکم ببین چه جنجالی به پا میکنی ؟ خیل

 .املی . می خواي پسرا با دیدنت رم کنن

 اه تو که الالیی بلدي چرا خوابت نمیره ؟خودت چردستشو زد به کمرش: اگه قراره با این چیزا رم کننبذار رم کنن.تاز

 ؟ابروهاتو بر نمی داري

 !با ناز وکرشمه گفتم:خدا خودش ابروهاي منو بر داشته ,نمی بینی چه قیطونی وبلنده

 !یه ذره نگام کرد:راست میگی ها

 ....قري به گردنم دادم :مگه دروغ می گم

 .ی برم ,هر چیزي به وقت خودش خوبهدوباره با سر سختی گفت:من که دست به صورتم نم

 .خندیدم :باشه خانوم ....شب درازه می دونی که منظورم چیه!چند وقت دیگه می بینمت

 ....اخم کرد :چقدر بی ادبی ترمه

 ...وا مگه امروز به من رسیدي ؟!تو که بهتر از همه منو میشناسی-

 یچه اتیشی می سوزوندي . همه از دستت دله وشاکاره حکایت تو حکایت علیمرادخان ...یادم نرفته تو مدرسه -

 ...بودن,تنها شانست این بود که درست عالی بود واال ده باره از مدرسه اخراجت کرده بودن

 ودستشو کشیدم :چه چه میزنی بلبل خوش اواز !براي تو یکی که بد نبود همیشه بهت خوش میگذشت .حاال بیا بریم ت

 .اتوبوس که درش باز شده

 .کراه گفت:تا فردا صبح که برسیم کمرم خرد میشه.از مسافرت با اتوبوس حالم بهم میخورهبا ا

 .رزیم بگیر که کمرت نشکنه

 !من خیلی خوبم ,بیچاره یه نگاه به خودت بکنی می فهمی ,انگار تب نوبه داري...به باتر ي قلمی گفتی زکی

 .ی مونمرومو ازش برگردوندم :بیچاره من رو فرمم :مثل مانکن ها م

 ...مگه خودت تعریف کنی ,دست که بهت بزنم شمشیرات میره تو تنم ,فقط استخوانی

 ....گربه دستش به گوشت نمیرسه می گه پیف پیف

 .همیشه با هم همینطوري بودیم ویکی به دو می کردیم. ولی دلخوري ابدا ...نفسمون بهم وصل بود.نشستیم تو اتوبوس

 .وپنج دقیقه بعد اتوبوس راه افتادبقیه مسافرام کم کم سوار شدن 

 ینیم ساعت بعد تو ترمینال بودیم .ساعت هفت ونیم صبح بود پیاده شدیم و وسایلمونو تحویل گرفتیم .طبق قرار م

 دبایست تارخ بیاد دنبالم .اما هرچه چشم چرخوندم اثري ازش ندیدم .می دونست زود می رسم ,شاید خواب مونده بو

 .دیم ودر نهایت مجبور شدیم از اون محییط الوده و پر سر و صدا وپر افراد مزاحم فرار کنیمیه ربع دیگر صبر کر.

 حهر کس میومد یه متلکی بارمون می کرد . برخالغف همیشه دل ودماغ جواب دادنم نداشتم . تازه اگرم داشتم ,ترجی
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 .می دادم با این افرا د دهن به دهن نشم

 !تم چی کارش کنم؟اگه دستم به تارخ میرسید میدونس

 خبا غصه وحرص از ترمینال اومدیم بیرون و ماشین دربست گرفتیم . اول شاداب پیاده شد و بعدشم من تا خونه تار

 .رفتم چقدر ماشین ودود....چشمام از دود میسوخت...چقدر هوا کثیف بود ,دلم واسه هواي پاك شیراز خودم تنگ شد

 موي یه آپارتمان بیست واحدي پیاده شدم . کرایه رو دادتوي یه محله خلوت و خوش اب وهوا روبر

 روچمدون وساك رو گذاشتم جلوي در...زنگ اپارتمان تارخ رو زدم . بعد از چند ثانیه اي طوالنی صداي خوابالوي گلپ

 هاز اف اف اومد :بل

 .دهنمو به ایفون نزدیک کردم:سالم گلپر جون منم ترمه

 مباال انداختم وبه زحمت وسایلمو تا جلوي اسانسور بردم.از اسانسور پیاده شد بدونهیچ حرفی درو باز کرد.شونهع

 ...گلپر هنوز در واحو رو باز نکرده بود ,دلم گرفت ولی به خودم گفتم :البد لباسش مناسب نبوده.

 وتزنگ زدم,چند لحظه بعد درو باز کرد.هنوز لباس خواب تنش بود موهاش با بی قیدي رو شونه هاش ول بود ,

 .چشماي سبز خوشرنگش وروي لباي قرمز خوش حالتش هیچ اثر ي از شادمانی نبود

 رخودمو از تنگ وتا ننداختم,یه لبخند پت وپهن نشوندمن روي لبم وذوق زده گفتم :سالم گلپر جون . نمی دونی چقد

 .دلم برات تنگ شده بود

 .شگل تر شديسر تا پاشو نگاه کردم :بزنم به تخته ... هر دفعه می بینمت خو

 .یه لبخند سرد وبی نمک زد,به روي خود نیاوردم:تعارفم نمی کنی بیام تو

 ااز جلوي در رفت کنار,با هن وهن ساك وچمدونو کشیدم تو اپارتمان شلوغ ودرهم وبرهم .تعجب کردم گلپر خیلی ب

 .سلیقه و مرتب بود

 ؟از این شلوغی وترافیک  نشستم روي مبل ,براي اینکه یه حرفی زده باشم گفتم:چی می کشین

 دروبروم نشست وپا روي پا انداخت و دستاشو گذاشت رو دسته هاي مبل وبهم زل زد . هنوز جواب سالممو نداده بو

  دکمه هاي مانتوي خاکستري رنگموو باز کردم و گره روسریمو شل:تارخ کجاست؟.

 

 .زورش می اومد جواب بده:سر کار

 .فته بود میاد دنبالمتو ترمینال خیلی منتظرش بودم گ

 سیه نگاه عاقل اندر سفیه بهم کرد:اگه میخواست بیاد دنبالت و بعد بره سر کار تا ساعت ده نمی رسید در ضمن ازان

 .مال این موقع هاس دیگه! دوره اي نیست کسی از کسی توقع داشته باشه

 دجمله مناسب میگشتم ,شروع کردم با بن یه پارچ اب یخ خالی کردن روم ,من زبون دراز زبونم بند اومد. دنبال یه

 رکیف ور رفتن ,خوش امد گوي جالبی نبود باورم نمشد این همون گلپر باشه !چقدر عوض شده به زحمت گفتم:نه گلپ

 .جون من که از تارخ نخواستم بودم بیاد دنبالم :خودش گفت میاد

 .بلند شد:حاال که نتونست .کاراي مهمتري هم داره

 هفتار!با این حال به خود گفتم:سر صبح اومدم از خواب بیدارش کردم وتوقع دارم بشکن وباال بنداز راچه پررو وبد ر
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 .بندازه . طفلکم اول صبح حوصله خودشم نداره چه برسه به من که مثل خروس بی محل می مونم

 رچه عرض کنم بازا با این خیال لبخندي زدم .مانتومو انداختم و مبل وبلند شدم ودنبالش رفتم آشپزخونه که

 .شام!بغلش کردم.با بی محبتی گفت:این قدر به من نچسپ ترمه

 .زیاد خوب نیست وا رفتم خودشم فهمید رفتارش زشت و زننده بوده,با لحن ارومتري ادامه داد:اخه این روزا حالم

 مگل مزدهامو بهم زدم وزمینو نگاه کردم از فرق سرش شروع کردم ونگام روي شکمش ثابت شدگل از

 !شکفت.هیجان زده دستامو زدم بهم :خبریه گلپر؟

 .لپاش گل انداخت:هنوز مگمن نیستم ,امروز جواب ازمایشمومیگیرم

 ؟چ= وراست بوسیدمش :واي گلپر خیلی خوشحالم :یعنی دارم عمه می شم

 

 ودست مالیدم روي شکم صافش:عمه قربونت بره جوج

 .ه بار شیشه اي داري وباید استراحت کنی .بشین ودستور بدهبازشو گرفتم وبردم نشوندمش روي مبل :تو دیگ

 .انگار بدش نیومد,با تنبلی گفت :خوابم زیاد شده ,زود خسته میشم ونمی تونم به کارام برسم

 .یه انگشت رو تلفزیون کشیدم .معلوم بود مدهاست تمیز نشده ,با خوشروي گفتم :امروز همه جا رو تمیز می کنم

 .اخه تازه از راه رسیده اي وخسته ايبی رودرواسی گفت:

 ومثل اینکه بدش نیومد بود سر سامونی به زندگیش بدم ,یه ذره بهم برخورد ,ولی به خاطر برادرزاده کوچولوي که ت

 .راه داشتم وبه خاطر تارخ

 .گفتم :نه دیشب خوب خوابیدم .فقط یه چاي دم کنم وبخوریم ,اون وقت شروع می کنم

 ياشپرخونه . کتري رو اب کردم و گذاشتم رو گاز ,چه گازي ؟!چرب وچیلی !کند از سر و رو بلند شدم ورفتم تو

 .زندگیش می بارید . اولین بار بود می دیدم خونه اش این قدر کثیف و اشفته اس !گذاشتم به پاي حاملگی

 !!صداش از هال اومد:چاي تو کابینت سمت راسته گازه

 ورو جمع وجور کردم,خواستم بشورم که چشمم افتاد به ماشین ظرفشویی همه ر تا اب به جوش بیاد ظرفها ي نشسته

 هچیدم توش و روشنش کردم . ابم جوش اومد وچایی رو دم کردم . از یخچال کره و پنیر رو در اوردم .میز اشپزخون

 یونه چه وقت مرو دستمال کشیدم و همه چی رو چیدم .از گلپر توقع همچین زندگی رو نداشتم ,مگه تمیز کردن خ

 ؟بره؟؟

 یبا وجود ماشین ظرفشوي یه عالمه ظرف این ور واون ور بود . یه مشت لباس چرك هم تو سبد بغل ماشین لباسشوی

 .بود ,همه رو ریختم تو ماشین .گفتم:هر وقت کار ظرفها تموم شد ,رخشویی رو روشن می کنم

 ششکسته دارم چی کار می کنم. چایی ریختم وصداحتی به خودش زحمت نداد تا اشپزخونه بیاد ببینه من گردن 

 

 هگردم:گلپر جون بیا عزیزم صبحون حاضر

 ههنوز نه به بار ونه به دار ,دستش رو گرفته بود به کمرش,خنده ام گرفت .با این حال صندلی رو عقب کشیدم تا بشین

. 

 .هوس تخم مرغ نیمرو کردم
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 .و کردم . با ولع ولذت خورد:مرسی ترمه جون !چقدر چسپیدفورا دست به کار شدم وبراش دوتا تخم مرغ نیم ر

 .نوش جونت عزیزم

 مبدون اینکه حتی بشقابشو بذاره توي ظرفشویی رفت بیرون ,با این که حسابی بهم برخورد بود ظرفها رو شستم ورفت

 سهاتو شون بزن ولباتو هال ,نشسته بود و کنترل به دست تلویزیون نگاه می کرد :لجم گرفت ::گلپر ج.ن الاقل مو 

 .عوض کن

 .چشماشو خمار کرد:حال ندارم از جام جم بخورم

 .تو دلم گفتم :اره خوب ,کلفت هم برات رسید

 هچاییمو خوردم.از تو ساك سوغاتی هاشو در اوردم:یه ظرف مسقطی ,یه حعبه شیرینی یه روسري و یه صندل واس

 .ونهگلپر ,یه تی شرت واسه تارخ ,یه ظرف کریستال واسه خ

 .گفت:مرسی ترمه جون خیلی زحمت کشیدي

 .قابل تورو نداره

 تروسري رو انداخت سرش,چقدر بهش میومد,با خنده گفتم:می بینی چه سلیقه اي دارم؟؟ اناگار فقط براي تو درس

 .شده

 

 ..با غمزه گفت :خودم خوشگلم همه چیز بهم میاد

 وتا روبه راه شدن اوضاع این جا بمونم.به زور لبخند زدم و نخیر گلپر اون گلپر سابق نبود,خدا به داد من برسه که

 نسایلمو بردم گذاشتم توي اتاق خواب!اونقدر بهم ریخته بود که اول مجبور شدم یه ساعت مرتبش کنم. اومدم بیرو

 !تلفن زنگ زد,صداي تنبل گلپر اومد ترمه جون ببین کیه

 .جواب دادم :بفرمایین

 ای پیچید:ترمه جون رسیدي ؟!الهی قربونت برم من که مردم و زنده شدم ,پس چرصداب نگران سودي جون تو گوش

 ؟زنگ نزدي؟

 نمیخواستم بگم از لطف و محبت برادرزاده اي جناب عالی . از وقتی که رسیدم دارم مثل خر کار می کنم . اما او

 .ش خراب بشهبیچاره که گناهی نداشت .راه دوربود واونم از همه جا بی خبر !نمی خواستم فکر

 .با مهربونی گفتم:من قربون تو برم سودي جون .از وقتی رسیدم با این گلپر گفتم و خندیدم .ببخشین که یادم رفت

 ؟اذیت نشدي؟راحت رسیدي

 .اره مثل خرس تو اتوبوس خوابیده بودم,ولی شاداب خیلی خسته بود,چون نتونسته بود بخوابه

 ؟بابا چطوره؟تورنگ ,ترنج؟

 ؟زیزم جات خیلی خالیه .حال گلپر چطوره ؟تارخ کجاستهمه خوبیم ع

 .خودش جوابشو داد:البد بچه ام صبح زود پاشده اومده دنبال تو وبعدشم رفته سر کار

 .پوزخندي زدم وتو دلم گفتم :اره جون خودش

 .ولی اینو نگفتم که ,به جاش گفتم:اره طفلک
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 ؟کاري ندارهخوب برو استراحت کن .هرچی باشه خسته اي ,ببین گلپر 

 

 !تو دلم گفتم : کار که زیاد داره ولی شانس بیشتر

 ؟رو به گلپر گفتم:سودي جون می پرسه کاري نداري

 .بدون اینکه نگام کنه گفت:سالم برسون

 .سودي جون گلپر سالم می رسونه

 .تو هم سالم برسون .مزاحمت تمی شم عزیزم برو خوب استراحت کن

 .تورنگ وترنج رو از طرف من ببوس .بابا رو هم از طرف خودتچشم مامان ,می بوسمت . تو هم 

 !صداي خنده شادش تو گوشی پیچید:خفه نشی ترمه !برو دختر خجالت بکش

 هخداحافظی وگوشی رو قطع کردم یه نگاه به اگراف کردم نمی دونستم از کجا شروع کنم؟معلوم بود مدهاست خون

 مشروع کنم .مرتب کردن تا ظهر طول کشید.پدرم در اومد ,به عمر جمه و جور نشده. تصمیمی گرفتم از اشپزخونه

 .این قدر جون نکنده بودم

 .گلپر مثل کارفرما اومد یه چرخی تو اشپزخونه زد سر تکون داد:عجب تمیز شده ها ....دستت درد نکنه

 !اومدم بگم :دست من نه!!دست عمه ات درد نکنه با این عروس اوردنش

 ؟دم ولبمو گزیدم ,دوباره صداش :نهار چی بخوریمبه شیطون لعنت فرستا

 ؟البد توقع داشت نهار واشس بپزم.اما این قدرام متوقع نبود:با پیتزا چطوري

 .یه نفس یلنئ کشیدم:بدم نمی اد

 .رفت کنار تلفنش نشست ,یه شماره گرفت واشتراك داد

 خن هال و اتاق خواب مشترك گلپر وتاردوباره مشغول تلویزیون دیدن شد.منم معطل نکردم وشروع به مرتب کرد

 

 .کردم

 تپیتزا که رسید ظاهر خونه قابل تحمل تر بود .بعد از نهار یه چاي خوردم و دوباره دست به کار شدم .باالخره تا ساع

 ...چهار همه جا تمیز و مرتب شد!دیگه ناي واسم نمانده بود

 .هگلپر گفت:ترمه جون برو یه دوش بگیر تا خستگی ات در بر

 هجوابشو ندادم چپیدم تو حمو م تا اب گرم خستگیمو در ببره یه نیم ساعتی اونجا بودم .اومدم بیرون ,لباس پوشیدم .ی

 هتی شر ت کرم با شلوار پار چه اي قهوه اي ...حوله امو پیچیدم دور سرم تا مو هام خشک بشه. بعد رفتم تو اتاقی ک

 .گی نفهمیدم کی خوابم بردوسایلم بود روي زمین دراز کشیدم . از خست

 يبا صداي تارخ بیدار شدم ,داشت از گلپر سراغ منو می گرفت.یکی نگی از دستش ناراحت بودم ,توقع نداشتم تو

 رشهر به این سر وتهی منو تو ترمینال بکاره .میدونست اولین باره بدون بابا وسودي جون اومدم ,ممکن بود تو این شه

 هربیام.اومد تو اتاق ,خودمو زدم به خواب .رفت بیرون :گلپر چرا چیزي رو ترمدرندشت نتونم از پس خودم ب

 .نکشیدي ؟یه بالشم زیر سرش نیست
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 مصداي شل و وارفته اشو شنیدم :غریبه که نیست خودش بر می داشت دیگه .تو که حال منو میبینی حوصله خودم

 .ندارم

 وشده .صبح که می رفتم مدام زیر پامو نگاه می کردم چیزي رصداي تارخ پر از تعجب بود :راستی این جا چقدر تمیز 

 ؟له نکنم .کارگر داشتی

 .نه ترمه تمیز کرد

 هصداي تارخ رو دیگه نشنیدم ,چند لحظه بعد گلپر گفت:شق القمرکه نکرده ،اونم از این ببعد قراره با ما زندگی کن

 .حاال مگه چی میشه یه گوشه از کار و بگیره,

 

 .ه !ولی دلیل نمیشه هنوز از راه نرسیده کاراي دو هفته تورو انجام بدهبله حق با توئ

 .صداش گرفته بود,گلپر بندتر از قبل گفت:من تو وضغیتی نیستم از خواهر جنابعالی پذیراي کنم

 .حاال اون از تو پذیراي کرده

 ؟دستش درد نکنه ,جور برادر تنبلشو کشیده...جواب ازمایشمو گرفتی

 .ز شادمانی شد:اره مثبتهصداي تارخ پر ا

 .گلپر چقدر بهونه گیر ونق نقو شده بود :همینه که با جعبه شیرینی ودسته گل اومدي تو

 ؟چشم عزیزم ,االن میگیرم ,شیرینی چی دوست داري

 .ناپلئونی بگیر,ترمه ام دوست داره

 بدم تارخ بره و مثال من از خواچه عجب با لحن محبت آمیز ازم یاد کرد .همه ناراحتی هامو فراموش کردم .منتظر ش

 شبیدار شم .صداي در رو که شنیدم .پاشدم حوله هنوز دور سرم بود .بازش کردم موهام هنوزنم داشت ,شونه ا

 !کردم.فرهاي خوش حالت موهام منظم شد.جلوي اینه وایستادم . به خودم زبون در اوردم :خوشگلی بد دردیه ها

 مگفتم لگف خدا شامل حالم شده ومن از زیباي بهره دارم.پوست سفید وصاف ,چشچقدر مغرور بودم .امام دروع نمی 

 !ابروي مشکی وخوش حالت !بینی ظریف و سر باال,چونه ام گرد

 طبه قول سودي جون همه چی تموم بوده...اره خوب اینم نمی گفت چی می گفت؟چون درست شکل خودش بودم .فق

 ؟ل تو صدتا حرف کت و کلفت تو استینم دارممی گفت:تو زبون درازي !من بیچاره کی مث

 يدروغ نمی گفت .دوباره به خودم نگاه کردم ,کیف کردم از اتاق اومدم بیرون ,گلپر لباس عوض کرده بود .موها

 دخرمایی رنگش مرتب بسته بود و از اون شلختگی خبري نبود,ارایش مالیمی داشت که جذابترش کرده بود .با لبخن

 

 .اب خانمگفت:سالم خوش خو

 مجوابشو دادم ,رفتم اشپزخونه :نه از چاي خیر بود نه از قابلمه اي که توش غذا باشه!زیر کتري رو روشن کردم اومد

 .بیرون,گلپر با لبخند گفت:تارخ اومد

 ؟با تعجب ساختگی پرسدم :پس کو

 !رفته شیرینی بخره ....به خاطر جواب ازمایش
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 ؟گلپر جون.. خوب بگو شام چی دلت می خواد درست کنم پریدم وگونه اشو بوسیدم :تبریک می گم

 !امشب شام مهمون تارخیم :باالخره باید سور بده دیگه

 ؟حق با توئه ...اجازه هست یه تلفن بزنم

 .با دست به تلفن اشاره کرد :خواهش مینم

 ز,بعد ا|ردم وشماره گرفتم رفتم سراغ تلفن ,یادم اومد شماره جدید شادابو حفظ نیستم . دفتر تلفن رو ازکیفم در او

 ؟چند تا بوق خود شاداب گوشی رو برداشت ,صداش خوابالود بود:بله

 .اي خرس قطبی ,وقت کردي یه خورده بخواب

 هصداي خمیازه بلند و کشداره شو شنیدم :مگه همه مثل تو اند؟ من که دیشب تا صبح تو اتوبوس مثل جغد نشست

 .بودم

 .گیر من بیچاره شد بلند خندیدم :پس شومی تو دامن

 ؟مگه چی شده

 یدستمو گذاشتم جلوي گوشی :االن نمیتونم بگم سر فرصت واست تعریف می کنم . خوب بگو ببینم تو چه کار می کن

 ؟

 

 ؟فعال تنهام از همخونه ایام خبري نیست .بهتر!کیف می کنی 

 !بمتا دوسه روز دیگه سر و کله اشون پیدا می شه .تو بیا اینجا که خیلی غری

 .یه خورد هفکر کردم :حاال ببینم

 .بیا دیگه منم تنها ,یه این خونه هم عادت ندارم خوف برم می داره

 .خاك تو سرت کنن .نا امیدم کردي دختر .ناامیدم کردي

 .خودتو لوس نکن :پاشو بیا دیگه

 !حاال ببینم چی می شه

 .ك داد روشدوباره گفت:از قدیم وندیم گفتن به گربه گفتن فالنت درمونه خا

 .حاال توام واسم ادا اصول در بیار

 .خندیدم :به تارخ وگلپر می گم بهت خبر می دم

 .واسه خواب بیا پیشم :رختخواب تمیز اضافه دارم نترس شپش نمی گیري

 ؟هنوز سیر خواب نشدي شر ور می گی .کاري نداري

 .پس می بینمت

 .دمش.چند تا ر موي نقره اي روي شقیقه هاش بود,دلم لرزیدگوشی رو گذاشتم تارخ اومد تو,چند ماهی بود ندیده بو

 گهمدیگه رو بوسیدم ,هنوز ته لهجه شیرازي داشت :چند سال چه زندگی تو تهرون فقط تونسته بود لهجه شو کمرن

 .کنه

 تبعد از خوردن چاي وشیرینی بهشون گفتم:شاداب تنهاس وبدم نمیاد برم پیشش .مخالفتی نکردن ,تارخ می خواس
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 نمنو برسونه .می دونستم گلپر خیلی خوشش نمیاد, از طرفی دوست داشتم تنها برم ویه کم با خیابونا اشنا شم .ولی ای

 

 تبار با مخالفت تارخ روبرو شدم/:هوا تاریکه .درست نیس

 حکنم اما صالخواستم بهش توضیح بدم که از غردا با شروع کالسا باید خود تنها بیام و باالخره باید از یه جایی شروع 

 .ندیدم .حاضر شدم و زنگ زدم به تاکسی تلفنی

 دترافیک سرسام اور بود:خونه شاداب نزدیک دانشگاه بود وتا خونه تارخ فاصله زیادي داشت .وقتی رسیدم از دو

 .وصداي بوق وسر صدا کالفه بودم

 .شاداب تالفی گلپر رو در اورد,ازم با چاي ,میوه وروي خودش پذیراي کرد

 باش رو قبال دیده بودم .یه آپارتمان هفتاد متري ئو خوابه ,وسایلش کم ودانشجوي بود .تانصف ش خونه

 .حرف زدیم .از پذیرایی کلپر تعریف کردم و اشک چشمامون در اومد

 وصبح زود از هال سر وصدا شنیدیم.پاشدیم و اومدیم بیرون. یکی از همخونه اي هاي بود یه دختر قد بلند الغر اخم

 :زور سالم وعلیک کرد و رفت تو اون یکی اتاق خواب ودر رو بست ,روبه شاداب گفتم به!

 .خدا به فریاد دلت برسه که با این ملکه اخالق و وجاهت همخونه اي

 .ندیده بودمش ,من فقط هم اتاقی خودمو میشناسم

 .دهاوم بر پسش از نفري دو –با اه بلندي گفتم:این قدر کرایه سنگینه که نمیشه یکی 

 ودوباره کلید به در انداخته شد واین مرتبه دو نفر با سر و صدا وارد شدن ,شاداب یکیشونو می شناخت دختر سفیدرو 

 !تپل و خنده رویی بود,دستشو اورد جلو:سالم ساغرم دانشجوي ترم اول دندونپزشکی

 ...با هم همکالسی بودیم :نفر دوم رو ساغر معرفی کرد

 رد ویه رشته دیگه می خوند,دختر بدي به نظر نمی اومد ,یه عینک گرد داشت وبا نگاه ذره بینی ادو سال از ما باالتر بو

 .من به شاداب واز شاداب به من نگاه می کرد

 .دوست وهم رشته ملکه اخالق بود

 ینهار رو من ساغر وشاداب درست کردیم و ودور هم خوردیم .ساغربه دلم نشست .دختر دل به نشاط وخون گرم

 .د .بعد از اون راجع به درس ورشته امون حرف زدیم ,عصر رفتیم بیرون ویه دوري زدیم ومن برگشتم خونه تارخبو

 مخونه دو مرتبه اشفته ودرهم بود.اما به لطف خدا کثیف نه!در عرض نیم ساعت همه چی رو سر جاي خود گذاشت

 يی کرد .کاش منم می تونستم توي خونه دانشجوبازم از غذا خبري نبود .گلپر روب کناپه دراز کشیده آه وناله م.

 !شاداب زندگی کنم

 مباري شام یه غذاي سبک که خیلی ام وقت گیر نباشه درست کردم ,یه ساالد هم کنارش!گلپر جون هم یه کاري مه

 .داشت :سوهان کسیدن ناخنهاش

 طصبح کالس شروع می شد . وسبعد از شام ظرفا رو شستم ورفتم خوابیدم . می بایست صبح زود بیدار شم .هشت 

 !روز بی کار بودم و دوباره دوي بعد از ظهر تاهفت عصر کالس

 عصبخونه نخورده از خونه اومدم بیرون ,گلپر خواب بود.براش یادداشت گذاشتم که تا شب بر نمی گردم .سر موق
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 .رسیدم دانشکده ,حال عجیبی داشتم وانجارو خونه دوم خودم دیدم

 مالسمو پیدا کردم .کالس تقریبا پر بود ,اکثر دخترا وپسرا هم سن وسال خودم بودن ,شاداب واسبا شوق والتهاب ک

 هدست تکون داد,ساغر هم کنارش بود.برام جا نگه داشته بودن ونشستم وشروع به خوش وبش کردیم.یه ذره ک

 اهیکلی مواجه شدم .فورگذشت سنگینی یه نگاهو حس کردم ,روم رو برگردوندم با لبخند پسر مو خرمایی درشت 

 .روم رو برگردوندم .سعس کردم بی توجه باشم .اما تا اخر ساعت سنگینی نگاهشو حس می کردم

 شاولین استاد اومد ,یه تار مو تو سرش نبود,کله اش بدجوري برق میزد نور المپ روش منعکس می شد خیلی خو

 وه ها خواست پول جمع کنن واونوقت یکی از پسرها راخالق بود .بهمون ورود به دانشگله رو تبریک گفت.از از بچ

 

 .فرستاده بره شیرینی و ساندیس بخره

 رراجع به رشتمون صحبت می کرد جالب وبا مزه حرف میزد .رفتارش پدرانه بود,ازش خیلی خوشم اومد وشکر خدا ه

 .ترم با اون کار داشتیم

 .رم گستاخ وخیره رسیدسر کالسی بعدي بازم متوجه اون نگاه شدم.نگاهی که به نظ

 .دلم نمی خواست همون اول بسم ا...با همچین مسائلی درگیر بشم.تموم هدفم درس خوندن وپیشرفت بود

 مکالس که تموم شد هوا حسابی تاریک بود .شاداب وساغر خونه اشون تا دانشکده ده دقیقه پیاده فاصله داشت.از ه

 هفته رسیدم خونه زنگ نزدم چون کلید داشتمرفتم تو...چه خونجدا شدیم .دو سري اتوبوس سوار شدم وخسته و کو

 یزندگی اي !گلپر فقط خورده وظرفا رو چیده دورش.باحرص رفتم ومانتومو در اوردم و شروع به جمع و جور کردم.نم

 .دونم پیش خودش چه فکري کرده بود؟البد فکر کرده ترمه خانوم قراره بیاد کلفتی اش رو بکنه

 .ی کردم...چشمام از اشک میسوخت.در حالی که به خودم غر می زدم ظرفا رو شستماحساس حقارت م

 رگلپر بی خیال نشسته و تخمه می خورئ,انگار نه انگار که زن این خونه اس وبد نیست هر از گاهی دستدستی به س

 داز صبح حالم بوروش بکشه .ظرفا که تموم شد تارخ خسته و کوفته اومد.با اومدنش ناز وعشوه گلپر شروع شد:

 !بود!مثل این که قراره این بچه جون منو بگیره ... واي تارخ همش حالت تهوع دارم وهیچی از گلوم پایین نمی ره

 هتارخ با مهربونی کنارش نشست:عزیزم تو نباید همش یه گوشه بشینی باید بري پیاده روي ,یه کمن تحرك داشت

 .باش

 .یش دست کشید:سرم گیج می ره!دو دقیقه تمی تونم سرپا بمونمگلپر به حلقه پر نگین وگرانقیمت عروس

 .چشماشو خمار کرد:حوصله ام سر رفته ,بس که در ودیوار این قوطی کبریت رو نگاه کردم

 .تارخ دستشو گزفت:خوب اینو از اول بگو عزیزم .برو حاضر شو که یه دوري بزنیم وتو هم از این حال وهوا در بیاي

 .ه گفت:می ترسم هوا ي ماشین منو بگیرهگلپر با ناز وکرشم

 منترس عزیزم ,من کنارت

 .هوس میگو کردم

 .تارخ دست گذاشت رو چشمش:اونم به چشم

 يگلپر چنان از جا پا شد که هر کی شکمش رو نمی دید فکر می کرد ,هشت ماهه حامله اس .با ناله دست گذاشت رو
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 !کمر ظریف وباریکش :واي چه دردي می کنه

 .گلپر رفت تو اتاق .تارخ رو به من گفت:تو هم برو حاضر شو دیگه

 هخنده اي زورکی کردم :من تازه نیم ساعته اومدم .خیلی خسته ام باید جزوه هامو پاکنویس بکنم تا یه مروري هم بش

 .شما برین بهتون خوش بگذره,

 بخو تارخ با مهربونی گفت:بذار یه روز ازر کالسات بگذره بعدا .پاشو ذختر

 .صداي گلپر از تو اتاق اومد:تارخ جون یه دقیقه بیا

 .تارخ بلند شد:برو حاضر شو

 .صداي گلپر دوباره اومد :تارخ جون

 .می خواستم بگم :گلپر جون عزیزم خیالت راحت من دنبالتون راه نمی افتم بیام این قدر به گلوي نازنینت فشار نیار

 ماتاق چند ثانیه بعد بر افروخته وسرخ اومد بیرون,خمیازه اي الکی کشیداستغفراللهی زیر لب گفتم:تارخ رفت وتو 

 .جقدر خسته ام ,جزوه هامو پاکنویس کنم وبخوابم:

 

 .گره ابروهاي تارخ باز شد:که هر جور صالح می دونیی

 يطوراز خداش بود من بتمرگم خونه. می دونستم چقدر گلپر رو دوست داره!منم دوستش داشتم. ولی هیچ وقت اي 

 منشناخته بودمش . تارخ یه نگاه رو گاز انداخت ,دستی به سبیل هاشو کشید:معلومه از شام خبري نیست . اومدم بگ

 ؟مگه اتفاق جدیدي افتاده ؟مگه قبال ازشام خبري بوده:

 ابه جاش لبخند زدم,تارخ ادامه داد :اشتراك چند ساندویچی و پیتزاي وکبابی تو تلفن هست زنگ بزن واست غذ

 .بیارن

 .گلپر پوشیده در مانتوي سبز وروسري و شلوار کرم پدیدار شد

 !تارخ گفت :به به خانوم گل

 ؟لپابی گلپر به خند هاي پر ناز باز شد .خرامان به طرف در رفت :کاري نداري ترمه جون

 .نه عزیزم خوش بگذره

 ؟دوتاي رفتن بیرون .می بایست مدتها این برخورد ور فتار رو تحمل کنم

 نلپر دختر داییم بود ,چهارسال بود که با تارخ ازدواج کرده بودند .موقع ازدواج تارخسرباز وگلپر دانشجو .باب ایگ

 نخونه رو براشون خرید وهزینه تحصیل گلپر رو تقبل کرد....تموم هزینه هاتا اخر سربازي تارخ داد براشون ماشی

 وهنوز به پسرش کمک می کرد))ولش کن چرا اعصاب خودمخرید .تارخ که رفت سر کار گلپر درسش تموم شد.بابا 

 ))خرد کنم؟؟باید سوخت وساخت

 كگلپر همه چی یادش رفته .اون وقت دو سه روزه اومدم وداره مثل یابو ازم کار می کشه وتازه پشت چشمم واسم ناز

 جه یه اسکان موقت احتیامی کنه!چشمام سوخت!به اشکام اجازه ریختن دادمقرار نیست همیشه این جا بمونم فعال ب

 مدارم...با غصه رقتم ودوش گرفتم .حوصله نداشتم جزوهامو پاکنویس کنم.بدون یه لقمه نون رفتم تو اتاق و خوابید

 .نمی دونم چقدر گذشت ه بود که تلفن زنگ زد. با چشمان نیمه باز رفتم جواب دادم:بفرمایین..
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 .نازنینم...عزیز دل مادرصداي سودي جون بهم گرما داد:سالم عزیزم ترمه 

 يدوست داشتم کنارش بودم و سرمو می ذاشتم روي شونه اش .))یعنی ادامه تحصیل ارزش دوري از اغوش گرم سود

 ؟جونو داره؟((دوباره صداش گوشمو نوازش کرد .خوبی دختر گلم

 ؟اره سودي جون,تو خوبی ؟بابا تورنگ ترنج

 ؟همه خوبن ...چی کار می کنی؟خانوم دکتر

 هند خندیدم :تازه امروز کالسام شروع شده ,تا دکتر بشم چند سال طول مش کشبل

 ؟از همون روزي که اسمتو تو روزنامه دیدم واسم خانوم دکتر ي .تارخ وگلپر چطورن

 .خوبن مامان

 ؟راستی خبر داري دارم مامان بزرگ میشم 

 !صداس از خوشی می لرزید ,جواب دادم :اره چه جورم

 هم بهش تو کاراي خونه کمک کن:نذاري یه دفعه بهش فشار بیاد ها!طفلک گناه داره .مخصوصا کترمه جون ,عزیز

 هشیکم اولشه و باید خیلی مواظب خودش باش

 .پوزخندي تمسخر ي روي لبم نشست :باشه سودي جون خیالت راحت

 .گوشی رو بده با هاش حرف بزنم و بهش تبریک بگم

 .:نیست"یه دفعه صدام یخ شد

 ؟ده پرسید :نیست ؟کجاستحیرت ز

 .خونسرد جواب دادم:دلش گرفته بود با تارخ رفتن بیرون , هوایی عوض کنه

 .بعد از چند لحظه مکث گفت:خوب تو هم میخواستی بري

 ,فهمیدم ناراحت شده,توقع نداشته همین اول کار منو بزارن تو خونه وبرن گردش

 .درس بخونم از صبح سر کالس بوده ام وخسته امبا لحن دلداري دهنده گفتم:سودي جون من اومدم که 

 !خودم نرفتم.مشکوك پرسید:حتما ؟

 ؟با سر خوشی جواب دادم:هنوز ترمه اتو ؟نمی شناسی

 ...صداش غمگین بود:کاش واست خونه اجاره میکردیم,اینطوري خیلی بهتر بود

 .ترم تا ترم بعدي یه فکري میکنمیه روز دو روز که نیست منم که نمی خواهم همیشه اینجا بمونم.نهایتش یه 

 .تو الزم نیست فکر بکنی..تا اون موقع ایشاا... از این مخمصه خالص میشویم

 ونمی خواستم با به زبون آوردن مشکالت ناراحت بشه, گفتم سودي جون میشه یه مهلت به بقیه بدي؟دلم واسه بابا 

 .تورنگ و ترنج هم تنگ شده می خوام باهاشون حرف بزنم

 وی رو اول بابا گرفت, بعد ترنج جیغ جیغو وپر سر صدا ,بعدش هم تورنگ !با شنیدن صداشون دو پینگ کردم گوش

 .رفتم سراغ جزوه ها ودر حین مرور کردنشون همه رو پاکنویس کردم

 زنصف شب بود که تارخ وگلپر اومدن ,صئاي خنده و شوخی اشون رو شنیدم اما ترجیح دادم خودمو به خواب بزنم وا

 ياتاق بیرون نیام. تادیر وقت چشم به سقف دوختم وتو گذشته غرق شدم .خاطرات خوش وشیرین روزا
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 تمدرسه,عجب بچه شلیري بودم ,مدیر وناظم باهام کنار می اومدن به دو دلیل :دلیل اول ومهمتر کمک هاي درس

 

 موحسابی بابا به مدرسه بود ودلیل دوم درس خوب خود

 هتن چشم روي کارام ببندن. یه بار آلبوم عکس برده بودم مدرسه . عکساي عروسی دختر خالاما همیشه که نمی تونس

 وام بود که خودمون تو عروسی انداخته بودیم. داشتیم نگاه می کردیم که ناظم اومد تو کالس.خودمو به اون راه زدم 

 .کتابمو گذاشتم روي آلبوم

 دشید و گذاشت زیر میز. ناظم که شیش دنگ حواسش به ما بوولی نگین دوستم هول شد و آلبومو از زیر کتاب ک

 ؟اومد جلو و با بد اخالقی پرسید: چی بود

 ...نگین دست و پا جلفتی به تپه پته افتاد.من فورا از زیر میز یه دفتر آوردم بیرون: این بود

 ویکنی؟ یعنی تو رچشماشو تنگ کرد و زل زد بهم: پیش خودت چی فکر کردي؟ یعنی اینقدر منو هالو فرض م

 .نمیشناسم؟من باید تو رو ادب کنم

 !خندم گرفت:این چه حرفیه خانوم

 .صداشو برد باال:بیارش بیرون دختره ي از خود راضی پررو

 شبا پوزخند نگاش کردم. دلم میخواست تالفی تحقیرهاشو دربیارم مخصوصا اینکه بی دلیل فحش داد. روز قبلی

 .ته بود تو قوطی کبریتتورنگ یه سوسک گرفته و انداخ

 .میخواست ببینه اون چقدر زنده میمونه. از جیب کوله پشتی ام قوطی رو آوردم بیرون

 ؟دوباره داد کشید:بهت گفتم اونو بیار بیرون ببینم چیه

 .خندیدم و با لودگی گفتم: آخه به درد شما نمی خوره

 اسوسکه هنوز زنده بود و تکون می خورد. ناظم بدر قوطی رو باز کردم با احتیاط سوسک و گذاشتم رو آلبوم... 

 ؟عصبانیت سرم داد کشید: دختره بی تربیت... با پول بابات هار شدي و فکر میکنی هر کاري دلت بخواد میتونی بکنی

 ناولین بار بود که این طوري زشت برخورد میکرد معلوم بود دلش از دستم خیلی پره با بی ادبی گفت: گمشو او

 .طرف

 .از کاري که کرده بودم یه مثقالم احساس شرمندگی نداشتمحاال

 هنیمکت خالی شد دستش رو کردتوي جا میز. دست به سینه وایساده بودم و چپ چپ نگاش میکردم به ثانیه نرسید ک

 .صداي جیغش بلند شد سوسکه م انگار یه جون تازه گرفته بود رو آستین مانتوش داشت راه می رفت

 یزیاد شد که مدیر و چند تا از دبیرا اومدن سر کالس و نتیجه اش مرگ سوسک بیچاره شد... یکاون قدر سرو صدا 

 ...از بچه ها چنان با کتاب کوبید رو سوسک بی گناه که له شد یه ذره پاش لرزید و بعدش

 نرده قبرستوچه ولوله اي به پا شده بود خانم ناظم گوشه کالس نشسته و پاهاش رو زمین دراز بود... رنگش مثل م

 !شده و چونه اش می لرزید یا تمسخر رو به بچه ها گفتم:انگار ازدها دیده

 !انگشت اشاره اشو طرفم دراز کرد: می دونم چیکارت کنم مهرتاش

 .با پررویی گفتم: مدرسه اتون سوسک داره من چی کار کنم؟! مگه تقصیر منه! خب سمپاشی کنین
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 .ا میزش قایم کردهرو به مدیر گفت: معلوم نیست چی تو ج

 .شما که گشتین-

 ...حاالبراي سوسک می آري-

 .خندیدم:سوسکم کجا بود؟! حرفا می زنید خانوم ناظم

 .براش آب قند آوردن با دست لرزون همه اشو خورد. طوري که بشنوه به نگین گفتم:ببین چه فیلمی هم بازي می کنه

 !جنجال نداره بیچاره با یه ضربت کتاب هم از پا دراومدحاال مگه چی شده؟ یه سوسک نافابل که این همه جارو 

 تهمچین به طرف میز هجوم آورد که یه متر پریدم عقب دستشو کرد تو جا میز و آلبومو آورد بیرون با رضای

 .لبخندي زد: اینو قایم گرده بود

 !المللی شکستبهش پوزخند زدم: تبریک میگم بزرگترین محموله قاچاقو کشف کردین! کمر قاچاقچی بین 

 !خانوم مدیر دخالت کرد: مهرتاش آلبوم چیه؟

 !عکساي شنیع و غیراخالقی-

 وخانوم ناظم مثل اینکه بد جوري میخواست عقده هاشو رو سرم خالی کنه: زبون درازي میکنی؟! این جا دیگه چشم 

 .ابرویقشنگت به کارت نمی آد. پوالي بابا جونتم همینطور

 .مینا حسودیش میشهدر گوش شاداب گفتم: به ه

 !شاداب خندید. خانوم ناظم با حرص و عصبانیت آلبومو باز کرد: خانوم مدیر تحویل بگیرین. چه عکسایی

 ...خانوم ناظم گفت: بریم تو دفتر

 .بعد دستش رو گرفت و کشید ناظم گفت: تکلیف تورم روشن میکنم

 .یه الف بچه چه رفتاري می کنه بهش پشت چشم نازك کردم و رومو برگردوندم داشت آتیش میگرفت:

 .اومد طرفم که خانوم مدیر باز دستشو گرفت و با لحن عتاب آمیزي گفت: خانوم خودتونو کنترول کنید

 ابا عصبانیت و پاکوبان رفت بیرون. پشت سرش کالس از خنده منفجر شد هر کس یه چیزي میگفت. دل همه بچه ه

  .و بد اخالق بود. طاقت دیدن دو دقیقه خوشی بچه ها رو نداشت از دست خانوم ناظم خون بود بس که بد عنق

 .بدجوري بهمون گیر می داد همیشه م سگرمه هاش تو هم بود. یه با روي خوش ازش ندیده بودیم

 هزنگ تفریح یکی از بچه ها اومد و صدام کرد دفتر مدرسه. می دونستم می خواد منو جلوي معلم ها ضایع کنه. منم ک

 .دن بیزار! سرمو باالگرفتم و رفتم تو دفتراز کم آور

 :با لبخند ملیحی سالم کردم و جواب گرفتم. خانوم ناظم آلبوم و باز کرد و گرفت جاوي چشمم رومو برگردوندم

 .اینارو که دیدم . فکر کردم عکس جدید دارین

 !دختره بی تربیت بی شعور-

 !خانوم مدیر تذکر کرد: خانوم

 .این چه عکسائیه؟! خجالتم خوب چیزیه. یه مشت لخت و عورخانوم ناظم می لرزید: 

 ابا خونسردي گفتم:من چیز بدي تو این عکسا نمیبینم چند تا عکس خانوادگی توي یه مجاس زنونه اس! از نظر شم

 اایرادي داره؟ تو یه مجلس که یه مرد هم نیست باید واسه کی چادر چاقچور کنم؟ چیزي که اسالم آزاد کرده رو شم
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 نمی خواي حروم کنی؟ در ثانی مگه این عکسا رو غیراز چارتا دختر کس دیگه اي دیده؟ حاال اگه ما تو مدرسه امو

 .نامحرم داریم بگین تکلیف خودمونو بدونیم

 .خانوم ناظم سینه به سینه اش ایستاد: اینجا مدرس اس قانون و مقررات داره

 ؟اجازه اي جلوي همشاگردیام به من توهین کردیناگه داره شما چرا رعایت نمی کنین؟ شما به چه -

 .رفتار خودت باعث شد-

 ؟چه رفتار زشتی ازم سرزد که همون اول کار به من فحش دادین-

 ضمعلم ها سر تکون دادن. اونام از دستش دلخور بودن اصال این آدم با همه مشکل داشت . جواب منو نداد در عو

 .وي خوبی نیستیگفت:تو نظم مدرسه رو بهم میزنی. الگ

 .مظلنومانه گفتم: آخه درسم بدهمدام زیر ده میگیرم

 !با صداي بلندگفت: اول اخالق بعد درس! تو اخالق خوبی نداري گستاخ و بی ادبی

 ؟شما تشخیص دادین-

 .با عصبانیت رو به بقیه گفت: می بینین چه جوري جواب منو میده؟! بزرگتر کوچکتر سرش نمیشه

 .ه سیم آخر: بزرگتر باید احترامشو دست خودش نگهدارهبد جوري زده بودمب

 .خانوم مدیر دخالت کرد: بسه دیگه مهرتاش! رفتارت اصال صحیح نیست. از خانوم ناظم معذرت بخواه

 .شونه باال انداختم: متاسفم

 جقتی مهر اخراخانوم ناظم که از حمایت مدیر شیر شده بود گفت: میري با ولی ات براي گرفتن پرونده ات می آي . و

 .خورد تو پرونده ات حسابی حالت جا می آد

 ربیدي نبودم که بااین بادا بلرزم: اتفاقا همین کارم میکنم. دلم خوشه دارم میام مدرسه غیر انتقاعی! اونم بهترین غی

 مظب باشانتفاعی! خدا تومن پول میدم اینم ازبرخورد پرسنل مدرسه. برخوردتون که هیچی...دم به دقیقهباید موا

 رسوسکی مارمولکی موشی از دست و پام باال نره... پول گرفتنو خوب بلدین ولی بقیه چیزا هیچی... شهریه بدون تاخی

 رباید پرداخت بشهولی تعمیرات ضروري هر وقت که شد! چند تیکه از گچ سقف ریختهروسرمون بقیه اش کی هوا

 !میشه با خداست

 ردم دو تا نفس بلند کشیدم: ممنون خانوم ناظم کار منو راحت کردین. به خاطاز سخنرانی شیوا و غراي خودم حظ کر

 هدوستام و چند تایی از معلم ها دلم نمیخواست از این دخمه برم ولی اینطوري که مجبورم کردین حتما میرم یه مردس

 .هبهتر ... مهر اخراجتونم بزنین پاي پرونده خیلی مهم نیست اسم مدرسه خودتون بد در می ر

 !خانوم ناظم که مثل لبو سرخ شده بود داد کشید: تهدید می کنی؟

 .از دفتر اومدم بیرون و خونسرد گفتم: هر جور که دوست دارین حساب کنین

 یاگه اخراجم م>> اومدم تو حیاط سعی کردم ماسک بی تفاوتی به صورتم بزنم ولی دلم مثل سیر و سرکه می جوشید

 ؟دادم کردن جواب خونواده امو چی می

 هبچه ها دوره ام کردن واسشون همه چی رو گفتم یه عده تشویقم می کردن که خوب روش رو کم کردم... یه عد

 .دیگه هم نگران بودن
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 تترسم از این بود ساعت آخر سر کالس رام ندن که خوشبختانه بخیر گذشت. اما آخراي ساعت یه برگه رسید دس

 اودن فردا با پدر یا مادرم برم مدرسه. جلوي بقیه به روي خود نیاوردم اممعلم که اسم من توش بود. ازم خواسته ب

 .حسابی دلم شور افتاده بود...اگه اخراجم می کردن تموم آینده درسم به خطر می افتاد

 مرفتم خونه سودي جون رو که دیدم شهامت پیدا کردم نمی گم کارم درست بود ولی اگه خانوم ناظم حرف زشت به

 هسوسک رو نمیذاشتم روي آلبوم تا تالفی کنم. یادآوري صحنه هاي صبح خنده رو مهمون لبام کرد. همنمیزد منم 

 یچیروواسه سودي جون و بابا گفتم البته به استثناء این که سوسک مال خودم بود. تورنگ با بدجنسی نگام می کرد م

 !دونست کار خودمه بلند گفت:خودتی! خودتی

 حکه دیدم بابا نشسته صالح نیست حسابی گند باال آورده بودم . بابا گفت: عیبی نداره صب<<  عمه اته >> اومدم بگم

 .خودم باهات می آم مدرسه

 !تورنگ خندید: حالل مشکالت یادت نره تروالی پول نقدي چک نزدیکی

 دتو دفتر بود و بعتا صبح از نگرانی چشم رو هم نذاشتم. تو حیاط مدرسه هم حالم زیاد تعریف نداشت. یه ربعی بابا 

 هاومد بیرون دست گذاشت رو شونه ام: همیشه احترام بزرگتر از خودتو نگهدار مخصوصا این که حق آموزش ب

 .گزدنت داشته باشه تو ه فرصت از ناظمت عذر خواهی کن

 .اومدم یه چیري بگم که انگشت گذاشت روي بینی اش: هیس. حاال برو سر کالست

 .ی خوبیصورتشو بوسیدم: بابا خیل

 .خانوم ناظم کوتاه نمی اومد. برو دعا به حون مدیر و درس خوبت بکن... برو سر کالست که دیر شد-

 مصورت مهربون مامانو چند بار پشت سر هم بوسیدم .اون قدر گریه کرده بود که چشم هاش ریزریز شده بود,دست

 زام برم این طوري میکنی ؟ هر وقت چند رورو در شونه اش حلقه کردم :واي سودي جون سفر قندهار که نمی خو

 تتعطیلی گیرم بیاد بدوبدو می ام بهت سر می زنم ,خودتم میدونی که من یکی رو بدجوري بچه ننه بار اوردي وطاق

 .نمی آرم زیاد ازت دور بمونم

 هاز جیبش یمامانم میخواست لبخند بزنه ولی نتونست .با گوشه روسري اشک چشمش رو پاك کرد. بابام با خنده 

 ودستمال در آورد:بگیر عزیزم ,روسریت میکروب داره,نکنه می خواي تراخم بگیري وبدبختم کنی,داري و نداري د

 ؟تا چشم شهال داري,می خواي همونم ازم بگیري

 همامانم طبق معمول غم وغصه هاش یادش ر فت,با ناز وکرشمه دستمالو گرفت ونم چشم هاش رو خشک کرد:باش

 ؟فقط چشمام قشنگه دیگههاتف باشه,

 يبابا یواشکی در گوش مامان یه چیزي گفت که اولش سرخ شد وبعد شم غش کرد از خنده .ترنج آستین مانتو

 ؟مامانم و کشید:بابا چی گفت این قدر خوش به حالت شد

 .مامانم یه اخم قشنگ تحویلش داد:اوا!؟!بچه هم بچه هاي قدیم

 نر در گوشی حرف بزنترنج لب ور چید:زشته توي جمع دو نف

 !تورنگ لپش رو کشید:اي دختر فضول

 هترنج دستشو انداخت دور کمرم:ترمه جون وقتی بري من حوصله ام سر می ره.دلم واست خیلی تنگ میش
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 .دستمو انداختم دور کمر باریکش :حسابی درس بخون که دو سال دیگه بیاي پیشم

موقع گفتن این حرفها بغض ! گره,فقط فول بده خوب درس بخونی,مثل بچه آدممنم اونجا تنهام,اگه تو کنارم باشی دلم کمتر می

 وکردم,چقدر خواهرمو دوست داشتم ,کاش از هم جدا نمی شدیم, صداي کمک راننده من

 ناز افکارم پرت کرد بیرون:مسافراي تهران ....جا نمونی

 ..رسیدي زنگ بزنمامانم دوباره منو چلوند:قربونت برم ترمه جون خیلی مواظب خودت باش

 .خیالشو راحت کردم:حتما سودي جون نگران نباش

 ...بابا بغلم کرد :ترمه جون شرمنده ام که

 .نذاشتم حرفشو تموم کنه :زمستون می ره رو سیاهی به زغال می مونه,فکرشو نکن

 .ترنج بغل گوشم چنان جیغی زد که نیم متر پریدم هوا:اونم شاداب

 !م فشار دادم که صدام در نیادکفرمدر اومد!دندونامو رو ه

 هیعنی اپه یه وقت دیگه بود ویه جاي دیگه اي غیر از ترمینال بودیم درسی بهش می دادم تا عمر داره یادش نر

 کپرده گوشم هنوز سوت میکشید .منتها نخواستم دم اخري پاچه اشو بگیرم که خودم عذاب وجدان بگیرم,هم اش.

 .ر بیارمدم مشک ترج خانوم ته تغاري رو د

 مبا اومدن شاب که واقعا اسمش برازنده اش بود ,تورنگ دست و پاشو گم کرده و شروع کرد الکی خندیدن.رفت

 .نزدیکش و گفتم:زهر مار تابلوي بی جنبه,دست وپاتو جمع کن

 اپ خنده رو لبش ماسید,دلم خنک شد.فکر کرده یادم رفته چه جوري من بیچاره رو رصد کرده و مواظب بود دست از

 عخطا نکنم .فکر کرده نفهمیدم گلوش پیش شاداب گیر کرده .طفلی رفته بود تو لک!دیدم خدا رو خوش نم آد موق

 طرفتن خاطره بدي از خودم جا بذارم ,یواش بهش گفتم:اگه برادر خوبی باشی شاید یه فکري به حالت بکنم,البته شر

 ....وشروطی سختی داره ها

 .صداي کمک راننده در اومد.بابا وتورنگ رفتن چمدون وساك منو تحویل بدن نیشش تا بنا گوش باز شد.باز

 هسودي جون ول کن معامله نبود.سفارش پشت سفارش ,انگار من یه دختر دست پا چلفتی خاك بر سر بی عرضه ام ک

 (بگم )چشمحتی نمی تونه دماغشو باال بکشه.با این که بهم برخورده بود سعی کردم خود دار باشم وبا خوش روي 

 .شاداب بیچاره هم دست کمی از من نداشت

 ممامنش با لهجه غلیظ شیرازیش داشت نصیحت ها وبه قول خودش وصیت هاي آخر رو می کرد.شاداب پاك به

 نخداحافظی کن که اال ریخته وکم مونده بود پرمرده بشه که به دادش رسیدم:شاداب جون مامانو ببوس واز بابا

 نومن وتوي گردن شکسته باید دنباش بدویم بلکه دلش رحم بیاد ویه نیش ترمز بزنه وسوارمواتوبوس راه می افته 

 .کنه

 .هرد وخندیدن و مامانش دست از نصیحت برداشت

 زهر لحظه ممکن بود بغضم بترکه.بغض که چه عرض کنم,خودم بترکم.تا اون لحظه بیست وچهار ساعت پشت هم ا

 همی بایست براي حداقل چند هفته ازشون خداحافظی کنم.مگه دست ودلم ب خونواده ام دور نمونده بودم وحاال

 .خداحافظی می رفت؟!می بایست زودتر سر وته قضیه رو هم می اوردم واال اشک ریزانی میشید که اون سرش ناپیدا
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 اته باول از تورنگ خداحافظی کردم.صورت زبرش رو بوسیدم:شد یه مرتبه تورو ببوسم واصالح کرده باشی؟!شلخ

 یدست موهاي پرپشت وخوش حالتش رو بهم ریختم,براي اولین بار اعتراض نکرد.چقدر بلوز سرمه اي بهش م

 .اومد,شونه هاي مردونه اش رو کامال نماي می داد

 !بهش دقیق شدم:مواظب باش دخترها قرت نزنن ...تازگی ها خیلی خوش تیپ شدي

 .ش چشم وابروي من چپ نگاه کنه سفره می کنمدهنشو آورد دم گوشم :شکم اونی که به خواهر خو

 .گوششو محکم کشیدم :غلطاي زیاد ي!غیرتی بازي در نیار که هیچ خوشم نمی اد

 !دستشو زد به کمرش:خالصه گفته باشم,حواسم اونجام بهت هست فکر نکنی رفتی حاجی حاجی مکه

 ریرستانیم شد.چشماي درشت وقشنگش پچقدردلم براش تنگ می شد....بعد از اون نوبت ترنج خواهر کوچلوي دب

 .اشک بود:ترنج جون قول بده نري تو اتاقم که دخل وسیله هامو بیاري

 .ترنج خندید وتورنگ دخالت کرد:طفلی قولی نمی ده که نتونه عمل کنه

 يهیچی نگفتم و ترنج رو بوسیدم.هم قد وقواره خودم بود ولی شباهتی بهم نداشتیم صورت ظریف ودوست داشتنی ا

 قداشت ,بدون هیچ ایراده اي ,ترکه اي والغر بود.خوشگل ودلنشین ویه عالمه لوس از خود راضی!هم شکلش هم اخال

 رو رفتارش کپی برابر اصل عمه ام بود... خدا به فریاد دل مامانم برسه شونزده سال خواهر شوهرش بیست وچها

 .جلوي چشمش باشه ساعت جلوي چشمش بوده وبازم معلوم نیست تا کی مثل اینه دق

 منوبت به بابام رسید,معلوم بود خودشو خیلی کنترل می کنه:کاش میتونستم باهات بیام وسر سامونی بهت بدم تا خیال

 .راحت بشه.اما خودت می دونی چقدر گرفتارم

 شدادا خیلی خوب می دونستم,پریدم تو حرفش:بچه که نیستم ,خودم میتونم کلیممو از اب بیرون بکشم .تازه اونجا

 ؟تارخ هست ,پس غصه چی رو میخورید

 فبابا اصال هنر پیشه خوبی نیست ,وقتی فیلم بازي میکنه اصال ابروریزیه .معلوم بود اگه دو دقیقه دیگه باهاش حر

 .بزنم اشکش سرازیر میشه ,سریع بوسیدمش ورفتم سراغ سودي جون :سودي جون گریه کنی نه من نه تو

 کود,جذبه هم چیز خوبیه ها .بادي به غبغب انداختم:دخترتون داره میره دندونپزشلحن تهدید آمیزم کارساز ب

 .مملکت بشه واون وقت جنابعالی میخواي با ابغوره گرفتن منصرفش کنی؟حاال خوبه فصل ابغوره گذشته

 ررو زمین و زامامانم خندید ,بوسیدمش. اونم از ماچاي ابدارش چسپوند رو لبم .اگه به خودم بود دوست داشتم بشینم 

 ززار گریه کنم . صداي کمک راننده رو که دیگه خشن شده بود بهون کردم ودویدم طرف اتوبوس .یادم اومد ا

خانواده شاداب خداحافظی نکردم.با سرعت رفتم طرفشون ودر عرض سی ثانیه یه عالمه حرفاي تعارف آمیز رد وبدل کردیم.روي 

 اچقدر خسته ام . سودي جون اومد دم شیشه وشروع کرد ب صندلی اتوبوس که نشستم تازه فهمیدم که

 مگریه حرف زدن .صداشو نمشنیدم واصال متوجه نمی شدم چی میگه ولی الکی هی سر تکون می دادم که یعنی چش

 .چقدر دلم میخواست بغلش کنم وببوسمش.

 هست نمی تونستم ببینموشون چون یباب اومد وبا مالیمت اونو دور کرد.اتوبوس راه افتاد.براشون دست تکون دادم ,د

 هپرده اشک دیدمو مختل کرده بود چند لحظه بعد اونا رو ندیدم ,سرم وبه پشتی صندلی تکیه دادم وچشمامو بستم :ی

 !برگ جدید از زندگیمون شروع شد
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 !شاداب دست گذاشت رو دستم:پیش به سوي سرنوشت

 .حمد)ص( صلواتصداي پیرمردي از ردیف جلو بلند شد:بر محمد)ص( وال م

 رهمه با صداي بلند صلوات فرستادن.منم زیر لب چند بار صلوات فرستادم.بعد رو به شاداب گفتم:نمی دونی چقد

 .خسته ام انگار کوه گنده ام اگه ولم کنن یه کله چند ساعت می خوابم

 .خوب یه چرت بزن ,منم بدم نمی آد استراحت کنم

 مدر عرض پنچ دقیقه خوابم برد. تکوناي یکنواخت وصداي ماشین ه چشمامو بستم وچون آدم خوش خوابی هستم

 .مزید بر علت شد

 لچشمامو که باز کردم هوا حسابی تاریک شده بود,سر شاداب رو شونه ام و دهنش باز مونده بود. چند دقیقه تحم

 .کردم, اما بعدش صدام در اومد:خودتو جمع کن شاداب

 ؟فتم :شاداب بیدار شویه ناله کرد وتکونی خورد, دستشو گر

 .چشماشو باز کرد:مگه مرض داري؟تازه خوابم برده بود.من که مثل تو نیستم ,رو کیسه گردو هم خوابم ببره

 ؟چیه حسودیت میشه 

 تادامو در اورد.خمیازه کشید و بدنش رو کش و قوس داد :یه چیزي میخوام بخورم نمی دونم چیه...تو بند وبساط

 ؟خوردنی پیدا میشه

 .مه دارم و لواشک وساندویچ کالباستخ-

 .ساندویچ بمونه واسه شام ولی تخمه رو رد کن

 مبا هم شروع کردیم خوردن وگفتن وخندیدن .یه صداي اعتراض امیز خده رو لبهامون خشکوند:چه خبره؟مرد

 !میخوان استراحت کنن ,مالحظه هم خوب چیزیه ها

 وداریم خفه می شیم صدامونو در نمی اریم . حاال انگار واجبه کفشاشیه ذره بلندتر ادامه دادم :از بوي گند جورابش 

 .دراره ....انگار الشه اي گربه تو کفشش بوده

 هشاداب دیگه نتونست خودشو کنترل کنه به صداي بلند خندید.منم باهاش خندیدم .سر وصدا تو اتوبوس زیاد شد

 ؟راحت شدي بلوا راه داديبود.هر کس یه چیزي می گفت و اعتراضی می کرد,شاداب گفت:

 .واقعا دلم خنک شد-

 .یکی گفت : اقاي راننده نگهدار , نمازمون دیر شد

 ...اون یکی داد کشید:مردیم از گرسنگی ,البد می خواي یه کله تا تهران بري

 .یه نفر خجالت زئه گفت:بچه ام دیگه نمی تونه خودشو نگه داره...االن جاشو خیس میکنه

 !فر شده بود ,صداي پیرمرد از جلوي اتوبوس بلند شد :محمدي )ص( هاش صلواتبمب تو اتوبوس من

 هبعد از صلوات یه آرامش نسبی بر قرار شد.چند دقیقه بعد جلوي رستوران بین راهی پیاده شدیم . جاش بد نبود,ب

 هچ گاز میزد کنسبت خوب وتر وتمیز بود,یه ابی به دست و رومون زدیم وساندویچ خوردیم,شاداب چنان به ساندی

 .انگار از قحطی فرار کرده.خندیدم :مواظب باش لپت رگ به رگ نشه

 رلقمه پرید گلوش,داشت خفه میشد.محکم زدم پشتش :نترس همش ماله خودته هیچکس نمیخواد ازت بگیره.یواشت
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 یم قبول شیم مدختر جون ,هنوز جونی وهزار ارزو داري,نمی خواي ارزو به دل بمیري که؟؟خودمونو کشتیم که با ه

 ؟خواي رفیق نیمه راه بشی

 لیه دفعه اشک تو جشمش جمع شد:ولی حق تو این نبود...تو می بایست همین رشته رو تو دانشگاه سراسري قبو

 ....شی.من که می دونم چقدر زحمت کشیده بودي

 ,.بد شانسی آوردي

 مبودیم,بهترین دوستم بود.دستمو انداختاندازه ترنج دوستش داشتم ,از کالس اول دبستان پشت یه نیمکت نشسته 

 یدور بازوش :باز شروع نکن شاداب جون !این طوري که بهتر شد.با ز هم واحد بر می داریم وپیش همیم.من دوست

 .تورو با هیچ چیز عوض نمی کنم,دانشگاه سراسري که جاي خود داره!حاال جلوي مردم نمی خواد زاز زار کنی

 يم :این قدر گرسنه بودم که نماز نخوندم.بیا بریم نمازمونو بخونیم که خدا هوامونو توخندیدم .دستی به دلم کشید

 .اون تهرون داشته باشه

 ياعتقاد عجیبی به نماز خوندن داشتم,در بند خیلی از مسایل نبودم اما نمازم ترك نمی شد.بعدش با شاداب چا

 هبروهاي ظهن خودش و نشون می داد:پوست سبزخوردیم نگاش کردم ,جشماي خوش فر م و درشتی داشت که زیر ا

 مبینی ودهن قشنگ !روي هم رفته دختر خوشگل وجذابی بودالغر نبود میانه اندام وتوپر ...بهش گفتم :فردا که رسید,

 .تهران می ریم آرایشگاه و یه دستی تو این ابروهاي پاچه بزیت ببر

 ...سبیل هاتم بدجوري و ذوق می زنه

 ؟مه می خواي مامانم سکته کنهرنگش پرید:واي تر

 هبا بدجنسی گفتم :از کجا میخواد بفهمه ,مگه این خودت دهن لقی کنی ,من که بروز نمی دم . تا دفعه بعد که تورو ببین

 !ابروهات در می اد هم سبیالت !چندشم می شه سبیالت رو می بینم ,از پسرا بدتري

 ي:خنگ خدا تو االن دانشجوي مملکتی ,هم کالسهامون توخیلی جدي بود هوس کردم یه ذره سر به سرش بذارم 

 ...مدرسه ابرو و موي صورتو به باد داده بودن

 یموهاشونو که رنگ کرده !اون وقت تو براي یه ابرو اونم تو فپقرن بیست ویکم ببین چه جنجالی به پا میکنی ؟ خیل

 .املی . می خواي پسرا با دیدنت رم کنن

 اقراره با این چیزا رم کننبذار رم کنن.تازه تو که الالیی بلدي چرا خوابت نمیره ؟خودت چردستشو زد به کمرش: اگه 

 ؟ابروهاتو بر نمی داري

 !با ناز وکرشمه گفتم:خدا خودش ابروهاي منو بر داشته ,نمی بینی چه قیطونی وبلنده

 !یه ذره نگام کرد:راست میگی ها

 ....قري به گردنم دادم :مگه دروغ می گم

 .ره با سر سختی گفت:من که دست به صورتم نمی برم ,هر چیزي به وقت خودش خوبهدوبا

 .خندیدم :باشه خانوم ....شب درازه می دونی که منظورم چیه!چند وقت دیگه می بینمت

 ....اخم کرد :چقدر بی ادبی ترمه

 ...وا مگه امروز به من رسیدي ؟!تو که بهتر از همه منو میشناسی-
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 یکایت علیمرادخان ...یادم نرفته تو مدرسه چه اتیشی می سوزوندي . همه از دستت دله وشاکاره حکایت تو ح-

 ...بودن,تنها شانست این بود که درست عالی بود واال ده باره از مدرسه اخراجت کرده بودن

 وبیا بریم تدستشو کشیدم :چه چه میزنی بلبل خوش اواز !براي تو یکی که بد نبود همیشه بهت خوش میگذشت .حاال 

 .اتوبوس که درش باز شده

 .با اکراه گفت:تا فردا صبح که برسیم کمرم خرد میشه.از مسافرت با اتوبوس حالم بهم میخوره

 .رزیم بگیر که کمرت نشکنه

 !من خیلی خوبم ,بیچاره یه نگاه به خودت بکنی می فهمی ,انگار تب نوبه داري...به باتر ي قلمی گفتی زکی

 .وندم :بیچاره من رو فرمم :مثل مانکن ها می مونمرومو ازش برگرد

 ...مگه خودت تعریف کنی ,دست که بهت بزنم شمشیرات میره تو تنم ,فقط استخوانی

 ....گربه دستش به گوشت نمیرسه می گه پیف پیف

 .تو اتوبوسهمیشه با هم همینطوري بودیم ویکی به دو می کردیم. ولی دلخوري ابدا ...نفسمون بهم وصل بود.نشستیم 

 .بقیه مسافرام کم کم سوار شدن وپنج دقیقه بعد اتوبوس راه افتاد

 ینیم ساعت بعد تو ترمینال بودیم .ساعت هفت ونیم صبح بود پیاده شدیم و وسایلمونو تحویل گرفتیم .طبق قرار م

 دشاید خواب مونده بوبایست تارخ بیاد دنبالم .اما هرچه چشم چرخوندم اثري ازش ندیدم .می دونست زود می رسم ,

 .یه ربع دیگر صبر کردیم ودر نهایت مجبور شدیم از اون محییط الوده و پر سر و صدا وپر افراد مزاحم فرار کنیم.

 حهر کس میومد یه متلکی بارمون می کرد . برخالغف همیشه دل ودماغ جواب دادنم نداشتم . تازه اگرم داشتم ,ترجی

 .دهن نشممی دادم با این افرا د دهن به 

 !اگه دستم به تارخ میرسید میدونستم چی کارش کنم؟

 خبا غصه وحرص از ترمینال اومدیم بیرون و ماشین دربست گرفتیم . اول شاداب پیاده شد و بعدشم من تا خونه تار

 .شدرفتم چقدر ماشین ودود....چشمام از دود میسوخت...چقدر هوا کثیف بود ,دلم واسه هواي پاك شیراز خودم تنگ 

 متوي یه محله خلوت و خوش اب وهوا روبروي یه آپارتمان بیست واحدي پیاده شدم . کرایه رو داد

 روچمدون وساك رو گذاشتم جلوي در...زنگ اپارتمان تارخ رو زدم . بعد از چند ثانیه اي طوالنی صداي خوابالوي گلپ

 هاز اف اف اومد :بل

 .نم ترمهدهنمو به ایفون نزدیک کردم:سالم گلپر جون م

 مبدونهیچ حرفی درو باز کرد.شونهع باال انداختم وبه زحمت وسایلمو تا جلوي اسانسور بردم.از اسانسور پیاده شد

 ...گلپر هنوز در واحو رو باز نکرده بود ,دلم گرفت ولی به خودم گفتم :البد لباسش مناسب نبوده.

 ود موهاش با بی قیدي رو شونه هاش ول بود ,تزنگ زدم,چند لحظه بعد درو باز کرد.هنوز لباس خواب تنش بو

 .چشماي سبز خوشرنگش وروي لباي قرمز خوش حالتش هیچ اثر ي از شادمانی نبود

 رخودمو از تنگ وتا ننداختم,یه لبخند پت وپهن نشوندمن روي لبم وذوق زده گفتم :سالم گلپر جون . نمی دونی چقد

 .دلم برات تنگ شده بود

 .م :بزنم به تخته ... هر دفعه می بینمت خوشگل تر شديسر تا پاشو نگاه کرد
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 .یه لبخند سرد وبی نمک زد,به روي خود نیاوردم:تعارفم نمی کنی بیام تو

 ااز جلوي در رفت کنار,با هن وهن ساك وچمدونو کشیدم تو اپارتمان شلوغ ودرهم وبرهم .تعجب کردم گلپر خیلی ب

 .سلیقه و مرتب بود

 ؟اینکه یه حرفی زده باشم گفتم:چی می کشین از این شلوغی وترافیک  نشستم روي مبل ,براي

 دروبروم نشست وپا روي پا انداخت و دستاشو گذاشت رو دسته هاي مبل وبهم زل زد . هنوز جواب سالممو نداده بو

  دکمه هاي مانتوي خاکستري رنگموو باز کردم و گره روسریمو شل:تارخ کجاست؟.

 

 .ه:سر کارزورش می اومد جواب بد

 .تو ترمینال خیلی منتظرش بودم گفته بود میاد دنبالم

 سیه نگاه عاقل اندر سفیه بهم کرد:اگه میخواست بیاد دنبالت و بعد بره سر کار تا ساعت ده نمی رسید در ضمن ازان

 .مال این موقع هاس دیگه! دوره اي نیست کسی از کسی توقع داشته باشه

 د,من زبون دراز زبونم بند اومد. دنبال یه جمله مناسب میگشتم ,شروع کردم با بن یه پارچ اب یخ خالی کردن روم

 رکیف ور رفتن ,خوش امد گوي جالبی نبود باورم نمشد این همون گلپر باشه !چقدر عوض شده به زحمت گفتم:نه گلپ

 .جون من که از تارخ نخواستم بودم بیاد دنبالم :خودش گفت میاد

 .ست .کاراي مهمتري هم دارهبلند شد:حاال که نتون

 هچه پررو وبد رفتار!با این حال به خود گفتم:سر صبح اومدم از خواب بیدارش کردم وتوقع دارم بشکن وباال بنداز را

 .بندازه . طفلکم اول صبح حوصله خودشم نداره چه برسه به من که مثل خروس بی محل می مونم

 رمبل وبلند شدم ودنبالش رفتم آشپزخونه که چه عرض کنم بازا با این خیال لبخندي زدم .مانتومو انداختم و

 .شام!بغلش کردم.با بی محبتی گفت:این قدر به من نچسپ ترمه

 .زیاد خوب نیست وا رفتم خودشم فهمید رفتارش زشت و زننده بوده,با لحن ارومتري ادامه داد:اخه این روزا حالم

 مش شروع کردم ونگام روي شکمش ثابت شدگل از گلمزدهامو بهم زدم وزمینو نگاه کردم از فرق سر

 !شکفت.هیجان زده دستامو زدم بهم :خبریه گلپر؟

 .لپاش گل انداخت:هنوز مگمن نیستم ,امروز جواب ازمایشمومیگیرم

 ؟چ= وراست بوسیدمش :واي گلپر خیلی خوشحالم :یعنی دارم عمه می شم

 

 ودست مالیدم روي شکم صافش:عمه قربونت بره جوج

 .زشو گرفتم وبردم نشوندمش روي مبل :تو دیگه بار شیشه اي داري وباید استراحت کنی .بشین ودستور بدهبا

 .انگار بدش نیومد,با تنبلی گفت :خوابم زیاد شده ,زود خسته میشم ونمی تونم به کارام برسم

 .همه جا رو تمیز می کنمیه انگشت رو تلفزیون کشیدم .معلوم بود مدهاست تمیز نشده ,با خوشروي گفتم :امروز 

 .بی رودرواسی گفت:اخه تازه از راه رسیده اي وخسته اي

 ومثل اینکه بدش نیومد بود سر سامونی به زندگیش بدم ,یه ذره بهم برخورد ,ولی به خاطر برادرزاده کوچولوي که ت
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 .راه داشتم وبه خاطر تارخ

 .,اون وقت شروع می کنمگفتم :نه دیشب خوب خوابیدم .فقط یه چاي دم کنم وبخوریم 

 يبلند شدم ورفتم تو اشپرخونه . کتري رو اب کردم و گذاشتم رو گاز ,چه گازي ؟!چرب وچیلی !کند از سر و رو

 .زندگیش می بارید . اولین بار بود می دیدم خونه اش این قدر کثیف و اشفته اس !گذاشتم به پاي حاملگی

 !!گازه صداش از هال اومد:چاي تو کابینت سمت راسته

 وتا اب به جوش بیاد ظرفها ي نشسته رو جمع وجور کردم,خواستم بشورم که چشمم افتاد به ماشین ظرفشویی همه ر

 هچیدم توش و روشنش کردم . ابم جوش اومد وچایی رو دم کردم . از یخچال کره و پنیر رو در اوردم .میز اشپزخون

 یهمچین زندگی رو نداشتم ,مگه تمیز کردن خونه چه وقت م رو دستمال کشیدم و همه چی رو چیدم .از گلپر توقع

 ؟بره؟؟

 یبا وجود ماشین ظرفشوي یه عالمه ظرف این ور واون ور بود . یه مشت لباس چرك هم تو سبد بغل ماشین لباسشوی

 .بود ,همه رو ریختم تو ماشین .گفتم:هر وقت کار ظرفها تموم شد ,رخشویی رو روشن می کنم

 شمت نداد تا اشپزخونه بیاد ببینه من گردن شکسته دارم چی کار می کنم. چایی ریختم وصداحتی به خودش زح

 

 هگردم:گلپر جون بیا عزیزم صبحون حاضر

 ههنوز نه به بار ونه به دار ,دستش رو گرفته بود به کمرش,خنده ام گرفت .با این حال صندلی رو عقب کشیدم تا بشین

. 

 .هوس تخم مرغ نیمرو کردم

 .دست به کار شدم وبراش دوتا تخم مرغ نیم رو کردم . با ولع ولذت خورد:مرسی ترمه جون !چقدر چسپیدفورا 

 .نوش جونت عزیزم

 مبدون اینکه حتی بشقابشو بذاره توي ظرفشویی رفت بیرون ,با این که حسابی بهم برخورد بود ظرفها رو شستم ورفت

 سه می کرد :لجم گرفت ::گلپر ج.ن الاقل مو هاتو شون بزن ولباتو هال ,نشسته بود و کنترل به دست تلویزیون نگا

 .عوض کن

 .چشماشو خمار کرد:حال ندارم از جام جم بخورم

 .تو دلم گفتم :اره خوب ,کلفت هم برات رسید

 هچاییمو خوردم.از تو ساك سوغاتی هاشو در اوردم:یه ظرف مسقطی ,یه حعبه شیرینی یه روسري و یه صندل واس

 .تی شرت واسه تارخ ,یه ظرف کریستال واسه خونهگلپر ,یه 

 .گفت:مرسی ترمه جون خیلی زحمت کشیدي

 .قابل تورو نداره

 تروسري رو انداخت سرش,چقدر بهش میومد,با خنده گفتم:می بینی چه سلیقه اي دارم؟؟ اناگار فقط براي تو درس

 .شده

 

 ..با غمزه گفت :خودم خوشگلم همه چیز بهم میاد



عشق توت فرنگی نیست رمان 27  
 
 

 وون گلپر سابق نبود,خدا به داد من برسه که تا روبه راه شدن اوضاع این جا بمونم.به زور لبخند زدم ونخیر گلپر ا

 نسایلمو بردم گذاشتم توي اتاق خواب!اونقدر بهم ریخته بود که اول مجبور شدم یه ساعت مرتبش کنم. اومدم بیرو

 !تلفن زنگ زد,صداي تنبل گلپر اومد ترمه جون ببین کیه

 .م :بفرمایینجواب داد

 اصداب نگران سودي جون تو گوشی پیچید:ترمه جون رسیدي ؟!الهی قربونت برم من که مردم و زنده شدم ,پس چر

 ؟زنگ نزدي؟

 نمیخواستم بگم از لطف و محبت برادرزاده اي جناب عالی . از وقتی که رسیدم دارم مثل خر کار می کنم . اما او

 .واونم از همه جا بی خبر !نمی خواستم فکرش خراب بشه بیچاره که گناهی نداشت .راه دوربود

 .با مهربونی گفتم:من قربون تو برم سودي جون .از وقتی رسیدم با این گلپر گفتم و خندیدم .ببخشین که یادم رفت

 ؟اذیت نشدي؟راحت رسیدي

 .هاره مثل خرس تو اتوبوس خوابیده بودم,ولی شاداب خیلی خسته بود,چون نتونسته بود بخواب

 ؟بابا چطوره؟تورنگ ,ترنج؟

 ؟همه خوبیم عزیزم جات خیلی خالیه .حال گلپر چطوره ؟تارخ کجاست

 .خودش جوابشو داد:البد بچه ام صبح زود پاشده اومده دنبال تو وبعدشم رفته سر کار

 .پوزخندي زدم وتو دلم گفتم :اره جون خودش

 .ولی اینو نگفتم که ,به جاش گفتم:اره طفلک

 ؟تراحت کن .هرچی باشه خسته اي ,ببین گلپر کاري ندارهخوب برو اس

 

 !تو دلم گفتم : کار که زیاد داره ولی شانس بیشتر

 ؟رو به گلپر گفتم:سودي جون می پرسه کاري نداري

 .بدون اینکه نگام کنه گفت:سالم برسون

 .سودي جون گلپر سالم می رسونه

 .تو هم سالم برسون .مزاحمت تمی شم عزیزم برو خوب استراحت کن

 .چشم مامان ,می بوسمت . تو هم تورنگ وترنج رو از طرف من ببوس .بابا رو هم از طرف خودت

 !صداي خنده شادش تو گوشی پیچید:خفه نشی ترمه !برو دختر خجالت بکش

 هدونستم از کجا شروع کنم؟معلوم بود مدهاست خون خداحافظی وگوشی رو قطع کردم یه نگاه به اگراف کردم نمی

 مجمه و جور نشده. تصمیمی گرفتم از اشپزخونه شروع کنم .مرتب کردن تا ظهر طول کشید.پدرم در اومد ,به عمر

 .این قدر جون نکنده بودم

 .کنهگلپر مثل کارفرما اومد یه چرخی تو اشپزخونه زد سر تکون داد:عجب تمیز شده ها ....دستت درد ن

 !اومدم بگم :دست من نه!!دست عمه ات درد نکنه با این عروس اوردنش

 ؟به شیطون لعنت فرستادم ولبمو گزیدم ,دوباره صداش :نهار چی بخوریم
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 ؟البد توقع داشت نهار واشس بپزم.اما این قدرام متوقع نبود:با پیتزا چطوري

 .یه نفس یلنئ کشیدم:بدم نمی اد

 .شماره گرفت واشتراك دادرفت کنار تلفنش نشست ,یه 

 خدوباره مشغول تلویزیون دیدن شد.منم معطل نکردم وشروع به مرتب کردن هال و اتاق خواب مشترك گلپر وتار

 

 .کردم

 تپیتزا که رسید ظاهر خونه قابل تحمل تر بود .بعد از نهار یه چاي خوردم و دوباره دست به کار شدم .باالخره تا ساع

 ...رتب شد!دیگه ناي واسم نمانده بودچهار همه جا تمیز و م

 .گلپر گفت:ترمه جون برو یه دوش بگیر تا خستگی ات در بره

 هجوابشو ندادم چپیدم تو حمو م تا اب گرم خستگیمو در ببره یه نیم ساعتی اونجا بودم .اومدم بیرون ,لباس پوشیدم .ی

 هور سرم تا مو هام خشک بشه. بعد رفتم تو اتاقی کتی شر ت کرم با شلوار پار چه اي قهوه اي ...حوله امو پیچیدم د

 .وسایلم بود روي زمین دراز کشیدم . از خستگی نفهمیدم کی خوابم برد

 يبا صداي تارخ بیدار شدم ,داشت از گلپر سراغ منو می گرفت.یکی نگی از دستش ناراحت بودم ,توقع نداشتم تو

 رست اولین باره بدون بابا وسودي جون اومدم ,ممکن بود تو این شهشهر به این سر وتهی منو تو ترمینال بکاره .میدون

 هدرندشت نتونم از پس خودم بربیام.اومد تو اتاق ,خودمو زدم به خواب .رفت بیرون :گلپر چرا چیزي رو ترم

 .نکشیدي ؟یه بالشم زیر سرش نیست

 مکه حال منو میبینی حوصله خودمصداي شل و وارفته اشو شنیدم :غریبه که نیست خودش بر می داشت دیگه .تو 

 .ندارم

 وصداي تارخ پر از تعجب بود :راستی این جا چقدر تمیز شده .صبح که می رفتم مدام زیر پامو نگاه می کردم چیزي ر

 ؟له نکنم .کارگر داشتی

 .نه ترمه تمیز کرد

 هین ببعد قراره با ما زندگی کنصداي تارخ رو دیگه نشنیدم ,چند لحظه بعد گلپر گفت:شق القمرکه نکرده ،اونم از ا

 .حاال مگه چی میشه یه گوشه از کار و بگیره,

 

 .بله حق با توئه !ولی دلیل نمیشه هنوز از راه نرسیده کاراي دو هفته تورو انجام بده

 .صداش گرفته بود,گلپر بندتر از قبل گفت:من تو وضغیتی نیستم از خواهر جنابعالی پذیراي کنم

 .یراي کردهحاال اون از تو پذ

 ؟دستش درد نکنه ,جور برادر تنبلشو کشیده...جواب ازمایشمو گرفتی

 .صداي تارخ پر از شادمانی شد:اره مثبته

 .گلپر چقدر بهونه گیر ونق نقو شده بود :همینه که با جعبه شیرینی ودسته گل اومدي تو

 ؟چشم عزیزم ,االن میگیرم ,شیرینی چی دوست داري
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 .دوست داره ناپلئونی بگیر,ترمه ام

 بچه عجب با لحن محبت آمیز ازم یاد کرد .همه ناراحتی هامو فراموش کردم .منتظر شدم تارخ بره و مثال من از خوا

 شبیدار شم .صداي در رو که شنیدم .پاشدم حوله هنوز دور سرم بود .بازش کردم موهام هنوزنم داشت ,شونه ا

 !وایستادم . به خودم زبون در اوردم :خوشگلی بد دردیه ها کردم.فرهاي خوش حالت موهام منظم شد.جلوي اینه

 مچقدر مغرور بودم .امام دروع نمی گفتم لگف خدا شامل حالم شده ومن از زیباي بهره دارم.پوست سفید وصاف ,چش

 !ابروي مشکی وخوش حالت !بینی ظریف و سر باال,چونه ام گرد

 طنم نمی گفت چی می گفت؟چون درست شکل خودش بودم .فقبه قول سودي جون همه چی تموم بوده...اره خوب ای

 ؟می گفت:تو زبون درازي !من بیچاره کی مثل تو صدتا حرف کت و کلفت تو استینم دارم

 يدروغ نمی گفت .دوباره به خودم نگاه کردم ,کیف کردم از اتاق اومدم بیرون ,گلپر لباس عوض کرده بود .موها

 داون شلختگی خبري نبود,ارایش مالیمی داشت که جذابترش کرده بود .با لبخن خرمایی رنگش مرتب بسته بود و از

 

 .گفت:سالم خوش خواب خانم

 مجوابشو دادم ,رفتم اشپزخونه :نه از چاي خیر بود نه از قابلمه اي که توش غذا باشه!زیر کتري رو روشن کردم اومد

 .بیرون,گلپر با لبخند گفت:تارخ اومد

 ؟:پس کو با تعجب ساختگی پرسدم

 !رفته شیرینی بخره ....به خاطر جواب ازمایش

 ؟پریدم وگونه اشو بوسیدم :تبریک می گم گلپر جون.. خوب بگو شام چی دلت می خواد درست کنم

 !امشب شام مهمون تارخیم :باالخره باید سور بده دیگه

 ؟حق با توئه ...اجازه هست یه تلفن بزنم

 .ینمبا دست به تلفن اشاره کرد :خواهش م

 ز,بعد ا|رفتم سراغ تلفن ,یادم اومد شماره جدید شادابو حفظ نیستم . دفتر تلفن رو ازکیفم در اوردم وشماره گرفتم 

 ؟چند تا بوق خود شاداب گوشی رو برداشت ,صداش خوابالود بود:بله

 .اي خرس قطبی ,وقت کردي یه خورده بخواب

 هل تو اند؟ من که دیشب تا صبح تو اتوبوس مثل جغد نشستصداي خمیازه بلند و کشداره شو شنیدم :مگه همه مث

 .بودم

 .بلند خندیدم :پس شومی تو دامن گیر من بیچاره شد

 ؟مگه چی شده

 یدستمو گذاشتم جلوي گوشی :االن نمیتونم بگم سر فرصت واست تعریف می کنم . خوب بگو ببینم تو چه کار می کن

 ؟

 

 ؟.بهتر!کیف می کنی فعال تنهام از همخونه ایام خبري نیست 
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 !تا دوسه روز دیگه سر و کله اشون پیدا می شه .تو بیا اینجا که خیلی غریبم

 .یه خورد هفکر کردم :حاال ببینم

 .بیا دیگه منم تنها ,یه این خونه هم عادت ندارم خوف برم می داره

 .خاك تو سرت کنن .نا امیدم کردي دختر .ناامیدم کردي

 .دیگه خودتو لوس نکن :پاشو بیا

 !حاال ببینم چی می شه

 .دوباره گفت:از قدیم وندیم گفتن به گربه گفتن فالنت درمونه خاك داد روش

 .حاال توام واسم ادا اصول در بیار

 .خندیدم :به تارخ وگلپر می گم بهت خبر می دم

 .واسه خواب بیا پیشم :رختخواب تمیز اضافه دارم نترس شپش نمی گیري

 ؟ر ور می گی .کاري نداريهنوز سیر خواب نشدي ش

 .پس می بینمت

 .گوشی رو گذاشتم تارخ اومد تو,چند ماهی بود ندیده بودمش.چند تا ر موي نقره اي روي شقیقه هاش بود,دلم لرزید

 گهمدیگه رو بوسیدم ,هنوز ته لهجه شیرازي داشت :چند سال چه زندگی تو تهرون فقط تونسته بود لهجه شو کمرن

 .کنه

 تچاي وشیرینی بهشون گفتم:شاداب تنهاس وبدم نمیاد برم پیشش .مخالفتی نکردن ,تارخ می خواس بعد از خوردن

 نمنو برسونه .می دونستم گلپر خیلی خوشش نمیاد, از طرفی دوست داشتم تنها برم ویه کم با خیابونا اشنا شم .ولی ای

 

 تبار با مخالفت تارخ روبرو شدم/:هوا تاریکه .درست نیس

 حتوضیح بدم که از غردا با شروع کالسا باید خود تنها بیام و باالخره باید از یه جایی شروع کنم اما صال خواستم بهش

 .ندیدم .حاضر شدم و زنگ زدم به تاکسی تلفنی

 دترافیک سرسام اور بود:خونه شاداب نزدیک دانشگاه بود وتا خونه تارخ فاصله زیادي داشت .وقتی رسیدم از دو

 .دا کالفه بودموصداي بوق وسر ص

 .شاداب تالفی گلپر رو در اورد,ازم با چاي ,میوه وروي خودش پذیراي کرد

 بخونه اش رو قبال دیده بودم .یه آپارتمان هفتاد متري ئو خوابه ,وسایلش کم ودانشجوي بود .تانصف ش

 .حرف زدیم .از پذیرایی کلپر تعریف کردم و اشک چشمامون در اومد

 وا شنیدیم.پاشدیم و اومدیم بیرون. یکی از همخونه اي هاي بود یه دختر قد بلند الغر اخمصبح زود از هال سر وصد

 :به زور سالم وعلیک کرد و رفت تو اون یکی اتاق خواب ودر رو بست ,روبه شاداب گفتم!

 .خدا به فریاد دلت برسه که با این ملکه اخالق و وجاهت همخونه اي

 .مو میشناسمندیده بودمش ,من فقط هم اتاقی خود

 .اومده بر پسش از نفري دو –با اه بلندي گفتم:این قدر کرایه سنگینه که نمیشه یکی 
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 ودوباره کلید به در انداخته شد واین مرتبه دو نفر با سر و صدا وارد شدن ,شاداب یکیشونو می شناخت دختر سفیدرو 

 !ل دندونپزشکیتپل و خنده رویی بود,دستشو اورد جلو:سالم ساغرم دانشجوي ترم او

 ...با هم همکالسی بودیم :نفر دوم رو ساغر معرفی کرد

 ردو سال از ما باالتر بود ویه رشته دیگه می خوند,دختر بدي به نظر نمی اومد ,یه عینک گرد داشت وبا نگاه ذره بینی ا

 .من به شاداب واز شاداب به من نگاه می کرد

 .دوست وهم رشته ملکه اخالق بود

 یساغر وشاداب درست کردیم و ودور هم خوردیم .ساغربه دلم نشست .دختر دل به نشاط وخون گرمنهار رو من 

 .بود .بعد از اون راجع به درس ورشته امون حرف زدیم ,عصر رفتیم بیرون ویه دوري زدیم ومن برگشتم خونه تارخ

 مه چی رو سر جاي خود گذاشتخونه دو مرتبه اشفته ودرهم بود.اما به لطف خدا کثیف نه!در عرض نیم ساعت هم

 يبازم از غذا خبري نبود .گلپر روب کناپه دراز کشیده آه وناله می کرد .کاش منم می تونستم توي خونه دانشجو.

 !شاداب زندگی کنم

 مباري شام یه غذاي سبک که خیلی ام وقت گیر نباشه درست کردم ,یه ساالد هم کنارش!گلپر جون هم یه کاري مه

 .کسیدن ناخنهاشداشت :سوهان 

 طبعد از شام ظرفا رو شستم ورفتم خوابیدم . می بایست صبح زود بیدار شم .هشت صبح کالس شروع می شد . وس

 !روز بی کار بودم و دوباره دوي بعد از ظهر تاهفت عصر کالس

 عم .سر موقصبخونه نخورده از خونه اومدم بیرون ,گلپر خواب بود.براش یادداشت گذاشتم که تا شب بر نمی گرد

 .رسیدم دانشکده ,حال عجیبی داشتم وانجارو خونه دوم خودم دیدم

 مبا شوق والتهاب کالسمو پیدا کردم .کالس تقریبا پر بود ,اکثر دخترا وپسرا هم سن وسال خودم بودن ,شاداب واس

 ه.یه ذره کدست تکون داد,ساغر هم کنارش بود.برام جا نگه داشته بودن ونشستم وشروع به خوش وبش کردیم

 اگذشت سنگینی یه نگاهو حس کردم ,روم رو برگردوندم با لبخند پسر مو خرمایی درشت هیکلی مواجه شدم .فور

 .روم رو برگردوندم .سعس کردم بی توجه باشم .اما تا اخر ساعت سنگینی نگاهشو حس می کردم

 شر المپ روش منعکس می شد خیلی خواولین استاد اومد ,یه تار مو تو سرش نبود,کله اش بدجوري برق میزد نو

 واخالق بود .بهمون ورود به دانشگله رو تبریک گفت.از از بچه ها خواست پول جمع کنن واونوقت یکی از پسرها ر

 

 .فرستاده بره شیرینی و ساندیس بخره

 رشکر خدا هراجع به رشتمون صحبت می کرد جالب وبا مزه حرف میزد .رفتارش پدرانه بود,ازش خیلی خوشم اومد و

 .ترم با اون کار داشتیم

 .سر کالسی بعدي بازم متوجه اون نگاه شدم.نگاهی که به نظرم گستاخ وخیره رسید

 .دلم نمی خواست همون اول بسم ا...با همچین مسائلی درگیر بشم.تموم هدفم درس خوندن وپیشرفت بود

 متا دانشکده ده دقیقه پیاده فاصله داشت.از هکالس که تموم شد هوا حسابی تاریک بود .شاداب وساغر خونه اشون 

 هجدا شدیم .دو سري اتوبوس سوار شدم وخسته و کوفته رسیدم خونه زنگ نزدم چون کلید داشتمرفتم تو...چه خون
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 یزندگی اي !گلپر فقط خورده وظرفا رو چیده دورش.باحرص رفتم ومانتومو در اوردم و شروع به جمع و جور کردم.نم

 .ش چه فکري کرده بود؟البد فکر کرده ترمه خانوم قراره بیاد کلفتی اش رو بکنهدونم پیش خود

 .احساس حقارت می کردم...چشمام از اشک میسوخت.در حالی که به خودم غر می زدم ظرفا رو شستم

 رسگلپر بی خیال نشسته و تخمه می خورئ,انگار نه انگار که زن این خونه اس وبد نیست هر از گاهی دستدستی به 

 دوروش بکشه .ظرفا که تموم شد تارخ خسته و کوفته اومد.با اومدنش ناز وعشوه گلپر شروع شد:از صبح حالم ب

 !بود!مثل این که قراره این بچه جون منو بگیره ... واي تارخ همش حالت تهوع دارم وهیچی از گلوم پایین نمی ره

 هه بشینی باید بري پیاده روي ,یه کمن تحرك داشتتارخ با مهربونی کنارش نشست:عزیزم تو نباید همش یه گوش

 .باش

 .گلپر به حلقه پر نگین وگرانقیمت عروسیش دست کشید:سرم گیج می ره!دو دقیقه تمی تونم سرپا بمونم

 .چشماشو خمار کرد:حوصله ام سر رفته ,بس که در ودیوار این قوطی کبریت رو نگاه کردم

 .عزیزم .برو حاضر شو که یه دوري بزنیم وتو هم از این حال وهوا در بیاي تارخ دستشو گزفت:خوب اینو از اول بگو

 .گلپر با ناز وکرشمه گفت:می ترسم هوا ي ماشین منو بگیره

 منترس عزیزم ,من کنارت

 .هوس میگو کردم

 .تارخ دست گذاشت رو چشمش:اونم به چشم

 يشت ماهه حامله اس .با ناله دست گذاشت روگلپر چنان از جا پا شد که هر کی شکمش رو نمی دید فکر می کرد ,ه

 !کمر ظریف وباریکش :واي چه دردي می کنه

 .گلپر رفت تو اتاق .تارخ رو به من گفت:تو هم برو حاضر شو دیگه

 هخنده اي زورکی کردم :من تازه نیم ساعته اومدم .خیلی خسته ام باید جزوه هامو پاکنویس بکنم تا یه مروري هم بش

 .ون خوش بگذرهشما برین بهت,

 بتارخ با مهربونی گفت:بذار یه روز ازر کالسات بگذره بعدا .پاشو ذختر خو

 .صداي گلپر از تو اتاق اومد:تارخ جون یه دقیقه بیا

 .تارخ بلند شد:برو حاضر شو

 .صداي گلپر دوباره اومد :تارخ جون

 .بیام این قدر به گلوي نازنینت فشار نیار می خواستم بگم :گلپر جون عزیزم خیالت راحت من دنبالتون راه نمی افتم

 ماستغفراللهی زیر لب گفتم:تارخ رفت وتو اتاق چند ثانیه بعد بر افروخته وسرخ اومد بیرون,خمیازه اي الکی کشید

 .جقدر خسته ام ,جزوه هامو پاکنویس کنم وبخوابم:

 

 .گره ابروهاي تارخ باز شد:که هر جور صالح می دونیی

 يبتمرگم خونه. می دونستم چقدر گلپر رو دوست داره!منم دوستش داشتم. ولی هیچ وقت اي طوراز خداش بود من 

 منشناخته بودمش . تارخ یه نگاه رو گاز انداخت ,دستی به سبیل هاشو کشید:معلومه از شام خبري نیست . اومدم بگ
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 ؟مگه اتفاق جدیدي افتاده ؟مگه قبال ازشام خبري بوده:

 ارخ ادامه داد :اشتراك چند ساندویچی و پیتزاي وکبابی تو تلفن هست زنگ بزن واست غذبه جاش لبخند زدم,تا

 .بیارن

 .گلپر پوشیده در مانتوي سبز وروسري و شلوار کرم پدیدار شد

 !تارخ گفت :به به خانوم گل

 ؟لپابی گلپر به خند هاي پر ناز باز شد .خرامان به طرف در رفت :کاري نداري ترمه جون

 .خوش بگذره نه عزیزم

 ؟دوتاي رفتن بیرون .می بایست مدتها این برخورد ور فتار رو تحمل کنم

 نگلپر دختر داییم بود ,چهارسال بود که با تارخ ازدواج کرده بودند .موقع ازدواج تارخسرباز وگلپر دانشجو .باب ای

 نسربازي تارخ داد براشون ماشی خونه رو براشون خرید وهزینه تحصیل گلپر رو تقبل کرد....تموم هزینه هاتا اخر

 وخرید .تارخ که رفت سر کار گلپر درسش تموم شد.بابا هنوز به پسرش کمک می کرد))ولش کن چرا اعصاب خودم

 ))خرد کنم؟؟باید سوخت وساخت

 كگلپر همه چی یادش رفته .اون وقت دو سه روزه اومدم وداره مثل یابو ازم کار می کشه وتازه پشت چشمم واسم ناز

 جمی کنه!چشمام سوخت!به اشکام اجازه ریختن دادمقرار نیست همیشه این جا بمونم فعال به یه اسکان موقت احتیا

 مدارم...با غصه رقتم ودوش گرفتم .حوصله نداشتم جزوهامو پاکنویس کنم.بدون یه لقمه نون رفتم تو اتاق و خوابید

 .نیمه باز رفتم جواب دادم:بفرمایین نمی دونم چقدر گذشت ه بود که تلفن زنگ زد. با چشمان..

 .صداي سودي جون بهم گرما داد:سالم عزیزم ترمه نازنینم...عزیز دل مادر

 يدوست داشتم کنارش بودم و سرمو می ذاشتم روي شونه اش .))یعنی ادامه تحصیل ارزش دوري از اغوش گرم سود

 ؟جونو داره؟((دوباره صداش گوشمو نوازش کرد .خوبی دختر گلم

 ؟ره سودي جون,تو خوبی ؟بابا تورنگ ترنجا

 ؟همه خوبن ...چی کار می کنی؟خانوم دکتر

 هبلند خندیدم :تازه امروز کالسام شروع شده ,تا دکتر بشم چند سال طول مش کش

 ؟از همون روزي که اسمتو تو روزنامه دیدم واسم خانوم دکتر ي .تارخ وگلپر چطورن

 .خوبن مامان

 ؟امان بزرگ میشم راستی خبر داري دارم م

 !صداس از خوشی می لرزید ,جواب دادم :اره چه جورم

 هترمه جون ,عزیزم بهش تو کاراي خونه کمک کن:نذاري یه دفعه بهش فشار بیاد ها!طفلک گناه داره .مخصوصا ک

 هشیکم اولشه و باید خیلی مواظب خودش باش

 .پوزخندي تمسخر ي روي لبم نشست :باشه سودي جون خیالت راحت

 .گوشی رو بده با هاش حرف بزنم و بهش تبریک بگم

 .:نیست"یه دفعه صدام یخ شد
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 ؟حیرت زده پرسید :نیست ؟کجاست

 .خونسرد جواب دادم:دلش گرفته بود با تارخ رفتن بیرون , هوایی عوض کنه

 .بعد از چند لحظه مکث گفت:خوب تو هم میخواستی بري

 ,ار منو بزارن تو خونه وبرن گردشفهمیدم ناراحت شده,توقع نداشته همین اول ک

 .با لحن دلداري دهنده گفتم:سودي جون من اومدم که درس بخونم از صبح سر کالس بوده ام وخسته ام

 !خودم نرفتم.مشکوك پرسید:حتما ؟

 ؟با سر خوشی جواب دادم:هنوز ترمه اتو ؟نمی شناسی

 ...هتر بودصداش غمگین بود:کاش واست خونه اجاره میکردیم,اینطوري خیلی ب

 .یه روز دو روز که نیست منم که نمی خواهم همیشه اینجا بمونم.نهایتش یه ترم تا ترم بعدي یه فکري میکنم

 .تو الزم نیست فکر بکنی..تا اون موقع ایشاا... از این مخمصه خالص میشویم

 وبقیه بدي؟دلم واسه بابا نمی خواستم با به زبون آوردن مشکالت ناراحت بشه, گفتم سودي جون میشه یه مهلت به 

 .تورنگ و ترنج هم تنگ شده می خوام باهاشون حرف بزنم

 وگوشی رو اول بابا گرفت, بعد ترنج جیغ جیغو وپر سر صدا ,بعدش هم تورنگ !با شنیدن صداشون دو پینگ کردم 

 .رفتم سراغ جزوه ها ودر حین مرور کردنشون همه رو پاکنویس کردم

 زپر اومدن ,صئاي خنده و شوخی اشون رو شنیدم اما ترجیح دادم خودمو به خواب بزنم وانصف شب بود که تارخ وگل

 ياتاق بیرون نیام. تادیر وقت چشم به سقف دوختم وتو گذشته غرق شدم .خاطرات خوش وشیرین روزا

 تاي درسمدرسه,عجب بچه شلیري بودم ,مدیر وناظم باهام کنار می اومدن به دو دلیل :دلیل اول ومهمتر کمک ه

 

 موحسابی بابا به مدرسه بود ودلیل دوم درس خوب خود

 هاما همیشه که نمی تونستن چشم روي کارام ببندن. یه بار آلبوم عکس برده بودم مدرسه . عکساي عروسی دختر خال

 واه زدم ام بود که خودمون تو عروسی انداخته بودیم. داشتیم نگاه می کردیم که ناظم اومد تو کالس.خودمو به اون ر

 .کتابمو گذاشتم روي آلبوم

 دولی نگین دوستم هول شد و آلبومو از زیر کتاب کشید و گذاشت زیر میز. ناظم که شیش دنگ حواسش به ما بو

 ؟اومد جلو و با بد اخالقی پرسید: چی بود

 ...نگین دست و پا جلفتی به تپه پته افتاد.من فورا از زیر میز یه دفتر آوردم بیرون: این بود

 وچشماشو تنگ کرد و زل زد بهم: پیش خودت چی فکر کردي؟ یعنی اینقدر منو هالو فرض میکنی؟ یعنی تو ر

 .نمیشناسم؟من باید تو رو ادب کنم

 !خندم گرفت:این چه حرفیه خانوم

 .صداشو برد باال:بیارش بیرون دختره ي از خود راضی پررو

 ششو دربیارم مخصوصا اینکه بی دلیل فحش داد. روز قبلیبا پوزخند نگاش کردم. دلم میخواست تالفی تحقیرها

 .تورنگ یه سوسک گرفته و انداخته بود تو قوطی کبریت
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 .میخواست ببینه اون چقدر زنده میمونه. از جیب کوله پشتی ام قوطی رو آوردم بیرون

 ؟دوباره داد کشید:بهت گفتم اونو بیار بیرون ببینم چیه

 .به درد شما نمی خوره خندیدم و با لودگی گفتم: آخه

 ادر قوطی رو باز کردم با احتیاط سوسک و گذاشتم رو آلبوم... سوسکه هنوز زنده بود و تکون می خورد. ناظم ب

 ؟عصبانیت سرم داد کشید: دختره بی تربیت... با پول بابات هار شدي و فکر میکنی هر کاري دلت بخواد میتونی بکنی

 نبرخورد میکرد معلوم بود دلش از دستم خیلی پره با بی ادبی گفت: گمشو اواولین بار بود که این طوري زشت 

 .طرف

 .حاالاز کاري که کرده بودم یه مثقالم احساس شرمندگی نداشتم

 هنیمکت خالی شد دستش رو کردتوي جا میز. دست به سینه وایساده بودم و چپ چپ نگاش میکردم به ثانیه نرسید ک

 .انگار یه جون تازه گرفته بود رو آستین مانتوش داشت راه می رفت صداي جیغش بلند شد سوسکه م

 یاون قدر سرو صدا زیاد شد که مدیر و چند تا از دبیرا اومدن سر کالس و نتیجه اش مرگ سوسک بیچاره شد... یک

 ...از بچه ها چنان با کتاب کوبید رو سوسک بی گناه که له شد یه ذره پاش لرزید و بعدش

 نبه پا شده بود خانم ناظم گوشه کالس نشسته و پاهاش رو زمین دراز بود... رنگش مثل مرده قبرستوچه ولوله اي 

 !شده و چونه اش می لرزید یا تمسخر رو به بچه ها گفتم:انگار ازدها دیده

 !انگشت اشاره اشو طرفم دراز کرد: می دونم چیکارت کنم مهرتاش

 .چی کار کنم؟! مگه تقصیر منه! خب سمپاشی کنینبا پررویی گفتم: مدرسه اتون سوسک داره من 

 .رو به مدیر گفت: معلوم نیست چی تو جا میزش قایم کرده

 .شما که گشتین-

 ...حاالبراي سوسک می آري-

 .خندیدم:سوسکم کجا بود؟! حرفا می زنید خانوم ناظم

 .ببین چه فیلمی هم بازي می کنهبراش آب قند آوردن با دست لرزون همه اشو خورد. طوري که بشنوه به نگین گفتم:

 !حاال مگه چی شده؟ یه سوسک نافابل که این همه جارو جنجال نداره بیچاره با یه ضربت کتاب هم از پا دراومد

 تهمچین به طرف میز هجوم آورد که یه متر پریدم عقب دستشو کرد تو جا میز و آلبومو آورد بیرون با رضای

 .لبخندي زد: اینو قایم گرده بود

 !بهش پوزخند زدم: تبریک میگم بزرگترین محموله قاچاقو کشف کردین! کمر قاچاقچی بین المللی شکست

 !خانوم مدیر دخالت کرد: مهرتاش آلبوم چیه؟

 !عکساي شنیع و غیراخالقی-

 وخانوم ناظم مثل اینکه بد جوري میخواست عقده هاشو رو سرم خالی کنه: زبون درازي میکنی؟! این جا دیگه چشم 

 .ابرویقشنگت به کارت نمی آد. پوالي بابا جونتم همینطور

 .در گوش شاداب گفتم: به همینا حسودیش میشه

 !شاداب خندید. خانوم ناظم با حرص و عصبانیت آلبومو باز کرد: خانوم مدیر تحویل بگیرین. چه عکسایی
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 ...خانوم ناظم گفت: بریم تو دفتر

 .کلیف تورم روشن میکنمبعد دستش رو گرفت و کشید ناظم گفت: ت

 .بهش پشت چشم نازك کردم و رومو برگردوندم داشت آتیش میگرفت: یه الف بچه چه رفتاري می کنه

 .اومد طرفم که خانوم مدیر باز دستشو گرفت و با لحن عتاب آمیزي گفت: خانوم خودتونو کنترول کنید

 ار شد هر کس یه چیزي میگفت. دل همه بچه هبا عصبانیت و پاکوبان رفت بیرون. پشت سرش کالس از خنده منفج

  .از دست خانوم ناظم خون بود بس که بد عنق و بد اخالق بود. طاقت دیدن دو دقیقه خوشی بچه ها رو نداشت

 .بدجوري بهمون گیر می داد همیشه م سگرمه هاش تو هم بود. یه با روي خوش ازش ندیده بودیم

 هکرد دفتر مدرسه. می دونستم می خواد منو جلوي معلم ها ضایع کنه. منم ک زنگ تفریح یکی از بچه ها اومد و صدام

 .از کم آوردن بیزار! سرمو باالگرفتم و رفتم تو دفتر

 :با لبخند ملیحی سالم کردم و جواب گرفتم. خانوم ناظم آلبوم و باز کرد و گرفت جاوي چشمم رومو برگردوندم

 .یناینارو که دیدم . فکر کردم عکس جدید دار

 !دختره بی تربیت بی شعور-

 !خانوم مدیر تذکر کرد: خانوم

 .خانوم ناظم می لرزید: این چه عکسائیه؟! خجالتم خوب چیزیه. یه مشت لخت و عور

 ابا خونسردي گفتم:من چیز بدي تو این عکسا نمیبینم چند تا عکس خانوادگی توي یه مجاس زنونه اس! از نظر شم

 اه یه مرد هم نیست باید واسه کی چادر چاقچور کنم؟ چیزي که اسالم آزاد کرده رو شمایرادي داره؟ تو یه مجلس ک

 نمی خواي حروم کنی؟ در ثانی مگه این عکسا رو غیراز چارتا دختر کس دیگه اي دیده؟ حاال اگه ما تو مدرسه امو

 .نامحرم داریم بگین تکلیف خودمونو بدونیم

 .ینجا مدرس اس قانون و مقررات دارهخانوم ناظم سینه به سینه اش ایستاد: ا

 ؟اگه داره شما چرا رعایت نمی کنین؟ شما به چه اجازه اي جلوي همشاگردیام به من توهین کردین-

 .رفتار خودت باعث شد-

 ؟چه رفتار زشتی ازم سرزد که همون اول کار به من فحش دادین-

 ضآدم با همه مشکل داشت . جواب منو نداد در عومعلم ها سر تکون دادن. اونام از دستش دلخور بودن اصال این 

 .گفت:تو نظم مدرسه رو بهم میزنی. الگوي خوبی نیستی

 .مظلنومانه گفتم: آخه درسم بدهمدام زیر ده میگیرم

 !با صداي بلندگفت: اول اخالق بعد درس! تو اخالق خوبی نداري گستاخ و بی ادبی

 ؟شما تشخیص دادین-

 .ت: می بینین چه جوري جواب منو میده؟! بزرگتر کوچکتر سرش نمیشهبا عصبانیت رو به بقیه گف

 .بد جوري زده بودمبه سیم آخر: بزرگتر باید احترامشو دست خودش نگهداره

 .خانوم مدیر دخالت کرد: بسه دیگه مهرتاش! رفتارت اصال صحیح نیست. از خانوم ناظم معذرت بخواه

 .شونه باال انداختم: متاسفم
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 جه از حمایت مدیر شیر شده بود گفت: میري با ولی ات براي گرفتن پرونده ات می آي . وقتی مهر اخراخانوم ناظم ک

 .خورد تو پرونده ات حسابی حالت جا می آد

 ربیدي نبودم که بااین بادا بلرزم: اتفاقا همین کارم میکنم. دلم خوشه دارم میام مدرسه غیر انتقاعی! اونم بهترین غی

 ممن پول میدم اینم ازبرخورد پرسنل مدرسه. برخوردتون که هیچی...دم به دقیقهباید مواظب باشانتفاعی! خدا تو

 رسوسکی مارمولکی موشی از دست و پام باال نره... پول گرفتنو خوب بلدین ولی بقیه چیزا هیچی... شهریه بدون تاخی

 رریختهروسرمون بقیه اش کی هوا باید پرداخت بشهولی تعمیرات ضروري هر وقت که شد! چند تیکه از گچ سقف

 !میشه با خداست

 راز سخنرانی شیوا و غراي خودم حظ کردم دو تا نفس بلند کشیدم: ممنون خانوم ناظم کار منو راحت کردین. به خاط

 هدوستام و چند تایی از معلم ها دلم نمیخواست از این دخمه برم ولی اینطوري که مجبورم کردین حتما میرم یه مردس

 .ر ... مهر اخراجتونم بزنین پاي پرونده خیلی مهم نیست اسم مدرسه خودتون بد در می رهبهت

 !خانوم ناظم که مثل لبو سرخ شده بود داد کشید: تهدید می کنی؟

 .از دفتر اومدم بیرون و خونسرد گفتم: هر جور که دوست دارین حساب کنین

 یاگه اخراجم م>> نم ولی دلم مثل سیر و سرکه می جوشیداومدم تو حیاط سعی کردم ماسک بی تفاوتی به صورتم بز

 ؟کردن جواب خونواده امو چی می دادم

 هبچه ها دوره ام کردن واسشون همه چی رو گفتم یه عده تشویقم می کردن که خوب روش رو کم کردم... یه عد

 .دیگه هم نگران بودن

 تخیر گذشت. اما آخراي ساعت یه برگه رسید دسترسم از این بود ساعت آخر سر کالس رام ندن که خوشبختانه ب

 امعلم که اسم من توش بود. ازم خواسته بودن فردا با پدر یا مادرم برم مدرسه. جلوي بقیه به روي خود نیاوردم ام

 .حسابی دلم شور افتاده بود...اگه اخراجم می کردن تموم آینده درسم به خطر می افتاد

 مشهامت پیدا کردم نمی گم کارم درست بود ولی اگه خانوم ناظم حرف زشت بهرفتم خونه سودي جون رو که دیدم 

 هنمیزد منم سوسک رو نمیذاشتم روي آلبوم تا تالفی کنم. یادآوري صحنه هاي صبح خنده رو مهمون لبام کرد. هم

 ینگام می کرد م چیروواسه سودي جون و بابا گفتم البته به استثناء این که سوسک مال خودم بود. تورنگ با بدجنسی

 !دونست کار خودمه بلند گفت:خودتی! خودتی

 حکه دیدم بابا نشسته صالح نیست حسابی گند باال آورده بودم . بابا گفت: عیبی نداره صب << عمه اته >> اومدم بگم

 .خودم باهات می آم مدرسه

 !تورنگ خندید: حالل مشکالت یادت نره تروالی پول نقدي چک نزدیکی

 دنگرانی چشم رو هم نذاشتم. تو حیاط مدرسه هم حالم زیاد تعریف نداشت. یه ربعی بابا تو دفتر بود و بعتا صبح از 

 هاومد بیرون دست گذاشت رو شونه ام: همیشه احترام بزرگتر از خودتو نگهدار مخصوصا این که حق آموزش ب

 .گزدنت داشته باشه تو ه فرصت از ناظمت عذر خواهی کن

 .گم که انگشت گذاشت روي بینی اش: هیس. حاال برو سر کالستاومدم یه چیري ب

 .صورتشو بوسیدم: بابا خیلی خوبی
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 .خانوم ناظم کوتاه نمی اومد. برو دعا به حون مدیر و درس خوبت بکن... برو سر کالست که دیر شد-

 

 يدش زنگ تفریح وسط حیاط جلوباالخره غائله ختم به خیر شد. سعی می کردم زیاد دم پر خانوم ناظم نرم. یه ماه بع

 .همه بچه ها آلبوم به دست اومد و با لحن تحقیر آمیزي گفت: بیا این شوي لباس و آرایشو بگیر

 .عکسها رو همون وقت دوباره ظاهر کرده بودم لبخند ملیحی تحولیش دادم: مال خودتون

 .ی کار کنم؟! همتون مایه فسادینیه دفعه پرده گوشم لرزید: عکساي لخت مامان و فک و فامیلتو می خوام چ

 مخیلی بهم بر خورده بود دندونامو رو هم فشار دادم خواستم ج.ابشو بدم که شاداب آستین مانتومو کشید: بیا بری

 نترمه جون همه دیدن که چیز بدي تو عکسا نبود. بزرگاي دین خودشون سفارش به آرایش و لباس خوب پوشید

 ببرادرتم نیستن چه برسه مردم نامحرم... براي جشن عروسی جدا که تو نباید جواکردن. تو اون مجلس حتی پدر و 

 !پس بدي. تهمت خیلی زشته

 يخانوم ناظم آلبومو طوري تو دستش گرفتهبود که انگار میخواست بزندش توي صورتم. منم از رو نرفتم با اجازه ا

 .گفتم و خودمو تو جمع بچه ها گم کردم

 وظم این قدر با بچه ها بد تا می کرد مگه ما چه هیزم تري بهش فروخته بودیم که این معامله رنمی دونم چرا خانوم نا

 !باهامون می کرد؟

 نهیچ کدوم از بچه ها ازش راضی نبودن تند و بد اخالق و بد دهن بود. من از این تعجب کی کردم که این مدرسه با ای

 .اسم و رسم چرا یه ناظم دیگه نمی آره

 مدش جواب سوالمو گرفتم.یه بعد از ظهري که دلم گرفته بود شال و کاله کردم برم زیارت. چادر گذاشتچند ماه بع

مقابل در امامزاده ایستادم . توي کیفم که تو آستان مقدس شاه چراغ سرم کنم. مامانم سفارش کرده بود قبل از تاریکی هوا خونه باشم

 لم. چادر سر کردم و رفتم تو. حیاط اودست روي سینه گذاشتم و تعظیم کردم و سالم داد

 ارو رد کردم به دومی که رسیدم متوجه دختري شدم که روي صندلی چرخدار نشسته چقدر چهره اش واسم آشن

 >>یعنی کجا دیدمش؟ >>.بود

 یهر قدر فکر کردم یادم نیومد. البته تو صورتش حالت خاصی موج میزد نگاهش می چرخید ظاهرا مشکل ذهن

 مخیلی گرفت اشک تو چشمم جمع شد و براش دعا کردم. از طرفی از خدا بابت نعمت سالمتیم شکر کردداشت.دلم 

 .و هزار بار شکر گفتم

 .خواستم داخل حرم شم که یه صداي آشنا شنیدم: االن می آم عزیزم

 تبود. درسرومو برگردوندم با دیدن ناظم مدرسه امون وارفتم. پس بگو چرا صورت دخترك این قدر واسم آشنا 

  !پس دلیل این همه تلخی اینه >>.شکل ملدرش بود. چادر و کشیدم رو صورتم که منو نبینه. غم عالم ریخت توي دلم

>> 

 ترو به زن همراهش گفت: روزي صد بار آرزوي مرگ میکنم. این از دختر معصوم و بیچاره ام که مثل یه تیکه گوش

 هو فقط غصه اش میخورم. اونم از اون مرتیکه بی مسئویت عیاش کجلوب چشممه و هیچ کاریم از دستم بر نمیاد 

 هبست و چهار ساعت پی رفیق بازي و عرق خوریه. جگرم میسوزه! یه نگاه بهاین طفلک نمیکنه انگار نه انگار که بچ
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 ؟ونماشه از پوست و گوشت و استخونشه. تازه سر من غر غر میکنه که چرا نمیبري بذاریش بهزیستی؟ آخه مگه میت

 ...پاره جپرمه همه چی رو میفهمه نمیدونی چه لبی ور میچینه وقتی باباي بی عاطفه اش این حرفا رو جلوي روش میزنه

 نبا زبون بی زبونی میخواد یه چیزي حالیم کنه... چشماش خیس اشک میشه و چونه اش میلرزه و از دهنش صدا بیرو

 دختره هم که پونزده سالگی عاشق شد و پا کرد توي یه کفش که االمیاد. نمیدونی تو این زندگی چه میکشم اون یکی 

 ووال باید زن این پسره بشم . آخرش حرفشو به کرسی نشوند. حاال یه روز زیر چشمش کبوده یه روز بازوهاش. غصه 

 ...بدبختی ام کم بودباید درد این یکی روهم به حون بخرم... طفلک االن باید پشت نیمکت هاي مدرسه باشه

 دآهی کشید و با گوشه چادر سرمه ایش کهگالي ریز صورتی و آبی داشت چشمش رو پاك کرد: چی کار کنم؟ الب

 !قسمت منم این بوده...راضیم به رضاي خدا

 یحالم به هم میخورد... نباید همچین رفتاري باهاش می کردم. خودش به اندازه کافدیگه طاقت نیاوردم از خودم 

 .استرس و بدبختی داشت

 .حقش بود من و بقیه بچه ها یه درد دیگه رو دلش بذاریم

 .زیارت اون روزم شور و حال خاصی داشت. از ته دل براي همه دعا کردم مخصوصا براي حل مشکالت خانوم ناظم

 راز رفتن مدرسه رفتم گلفروشی و بزرگترین و قشنگترین سبد گل آماده اشو خریدم. تصمیم داشتم ه روز بعد قبل

 مجور که شده از دل خانوم ناظم در بیارم دوست نداشتم ازم دلگیر باشه. یه پارچه هم تابستون از مشهد واسه خود

 .ردخریده بودم که هنوزندوخته بودمش ساده بود و به درد خانوم ناظم میخو

 موقت خوبی بود روز اول هفته معلم! پس یه بهونهحسابی داشتم. بچه ها همه تو حیاط بودن صبر نکردم تا با کسی سال

 هو احوال پرسی کنم یه راست رفتم دفتر. خانوم ناظم جلوي دفتر با یکی از بچه ها حرف میزد. رفتم جلو و همین ک

 !ذرت میخوام خانومتنها شد و خواست برگرده تو دفتر صداش کردم: مع

 زچشماش گرد شد با هزار تا عالمت سوال توش مات داشت نگام میکرد. یه قدم رفتم جلو سبد گل رو به طرفش درا

 .کردم نگرفت. با لبخندي از ته دل گفتم: اومدم ازتون معذرت بخوام

 بخوام ولی روم نمیشد اما حاالباورش نمیشد ادامه دادم: امروز هفته معلمه... خیلی وقت بود می خواستم ازتون عذر 

 . دیدم فرصت مناسبیه و میتونم از بابت زحمتا و اذیتا از شما تشکر و عذر خواهی کنم

 

 فتا عصر روزقبل این آخرین چیزي بود که تو زندگیم می خواستم. ولی اون حرفا رو از صمیم دل میگفتم.نگاش شفا

 .شد پر از مهربونی

 من روز ندیده بودم. سبد گل و از دستم گرفت: خیلی خوشگله زحمت کشیدي. اینلبخندي روي لبش نشست که تا او

 .نمی آوردي کارت به قدر کافی قشنگ و دلنشین بود و خوشحالم کرد

 .دستپاچه دست کردم تو کیفم و بسته کادو شده رو در آوردم: روزتون مبارك

 .رنگ صورتش گلگون شد: منو شرمنده کردي

 .ما رو ندارهخواهش می کنم. قابل ش-

 .نگاه خجالت زدمو دوختم به زمین: قصد اذیت و آزار شما رو نداشتم... همه اش از روي بچگی و خامی و شیطنت بود
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 .می دونم دخترم. میدونم-

 .ازش دور شدم که صدام کرد: مهرتاش بیا

 .بهش نزدیک شدم گونه امو گرفت و کشید: منم به تو یه معذرت خواهی بدهکارم

 .دم: ولی من هزار تا... خیلی اذیتتون کردمبلند خندی

 شاز راهرو اومدم بیرون. نمیدونم چه عاملی باعث شد رفتار خانوم ناظم تغییر کنه.دیگه از اون گره دائمی ابروها

 .خبري نبود بچه هام راحتر و دست از لجاجت باهاش برداشتند

 حصبح خوابیدم. اون قدر دیر خوابیده بودم که صب با یادآوري روزاي خوش مدرسه سبک و بدون فکر وخیال ناجور تا

 كبه زور از خواب پاشدم. وقتی رسیدم دانشکده کالس شروع شده بود. پامو که گذاشتم داخل کالس متلک اون پسر

 !گستاخ که دیگه می دونستم اسمش خسروست تو گوشم نشست: بعضی ها این جا رو با خونه خاله عوضی گرفتن

 ياه چپی بهش انداختم و سرمو باال گرفتم و نشستم سر جام. براي استاد به عالمت معذرت سرنوچه هاش خندیدن نگ

 متکون دادم اونم با دست اشاره کرد که مهم نیست. این حرکن از چشم خسرو دور نموند صداش روشنیدم: با یه چش

 .و ابروي خوشگل استادم خر میشه

 گجواب دندون شکنی بدم که ساغر گفت: ولش کن تومه. س دیگه داشت پاشو از گلیمش درازتر میکرد برگشتم

 .محلش کن. از جاي دیگه داره می سوزه...آخه تو نخته و تو تحویلش نمی گیري

 .زیر لب گفتم: حالیش می کنم

 ویه ماهی از شروع کالسام گذشته بود ، تقریبا به وضعیت موجود عادت کرده بودم . چهار روز در هفته کالس داشتم 

 عز بقیه رو بی کار بودم . بی کار که چه عرض کنم ؟! کاراي خونه رو انجام می دارم و ناز و نوز گلپر خانومو جمسه رو

 همی کردم . دانشکده هم خوب بود ، همه همدیگه رو خوب می شناختیم . بچه ها گرم و صمیمی بودن ، تنها کسی ک

 يدردش نمی خورد دانشکده بود ، نمی دونم چه جور حضورش ارامش منو بهم می زد خسرو بود ، تنها جایی که به

 دتونسته بود بیاد دانشگاه ! نگاهش معذبم می کرد ، گاهی م مثل سایه دنبالم می افتاد . همیشه هم سبیالشو می جویی

 یو حال من بهم می خورد . سعی می کردم ندیده اش بگیرم ، هیچ ازش خوشم نمیومد . راستش یه خورده بفهم

 .ازش می ترسیدم . تو صورتش و حالت نگاهش یه چیزي بود که تنمو می لرزوند نفهمی ام

 نمن و ساغر و شاداب حکم مثلث رو پیدا کرده بودیم . کم کم ساغر خودشو به عنوان یه دوست خوب نشون داد و م

ار خنده.یه روز هر سه خوش و و شاداب از وجود شاد و بی االیشش لذت می بردیم . یه دختر خون گرم یزدي که یه لب داشت و هز

 هبش کنان از دانشکده اومدیم بیرون . خسرو به درختی تکیه داده و همین طور که گوش

 تسبیلشو می جوید با اون نگاه بی پرواش به من زل زده بود ، حتی حرمت هم کالس بودنمون رو نگه نمی داش .... «

 م؟ یعنی قراره چند سال این رفتارشو تحمل کن«!

 مم اومد جلو ، طوري نگام می کرد که به خودم شک کردم ، فکر کردم البد مانتوم پاره شده یا ریخت و قیافیه ایه قد

 .عیب و علتی پیدا کرده ؛ صداي کلفت و زنگ دارش گوشمو خراشید : می خواستم چند دقیقه با شماصحبت کنم

 .دست گذاشت تو جیبش و با تاکید گفت : تنها

 .دارین بفرمائین غریبه بین ما نیست رنگم پرید : هر امري
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 .حرفم خصوصیه_

 .یه دفعه از کوره در رفتم : ولی من هیچ حرف خصوصی اي با شما ندارم

 .پوزخند معنی داري زد : پس تا بعد

 نوقتی که رفت به نفس نفس افتادم ، حالم هیچ خوب نبود ، رفتار پسره حسابی منو بهم ریخته بود . شاداب نگرا

 .جون الهی بمیرم این طوري نکن گفت: ترمه

 .ساغر گفت : زیاد بخواد موي دماغت بشه ، می دیمش دست انتظامات دانشگاه ؛ پسره ي خر فکر کرده شهر هرته

 .شاداب خیلی نگران بود ، سعی کردم ارومش کنم : نگران نباش دختر ، طوري نشده که

 ی. پسره ول کن معامله نیست . باشه منم دماغشو به خاك میه ذره بعد به خودم مسلط شدم : این رشته سر دراز دارد 

 .مالم

 شهم کالس نبا باید سعی کنم زیاد باهاش رو برو نشم ، ترم بعد طوري واحد بردارم که با اون «.

 مچند متري که از دانشگاه دور شدیم از ساغر و شاداب خداحافظی کردم و رفتم طرف ایستگاه اتوبوس ، شانس باها

 ه. یه اتوبوس اومد که جاي نشستن داشت . اتوبوس بعدیم همین طور . به خاطر همین به نسبت روزاي قبل ییار بود 

 همقدار زودتر رسیدم خونه . پشت در اپارتمان صداي گلپر رو شنیدم که داشت با کسی حرف می زد : اذیت که ندار

 .ولی از بودنش هم خوشم نمی اد ، یه جوري دست و پام بسته اس

 ایدم راجع به من داره حرف می زنه ، گوشامو تیز کردم . مخاطبش که مامانش بود گفت : بی خود اومده این جفهم

  .مونده ، تو که للش نیستی . دختر جوونه و هزار و یک مسئولیت داره . دو روز دیگه اتفاقی بیفته از چشم تو می بینن

 .باید زودتر دست به سرش کنی بره

 هین جا خونه برادرشه . تازه این وضعیت موقتیه ... کارشون که درست بشه بهترین خونه رو واسکجا بره مامان ؟ ا_

 .ترمه می گیرن ؛ اونوقت منم می تونم به تارخ بگم از باباش پول بگیره و این جا و این جا رو عوض کنیم

 رن اولش واستون یه خونه بزرگتاوف ! بزك نمیر بهار می اد . تو چه خوش خیالی دختر ! باباش اگه می خواست همو_

 .می خرید

 یاون موقع ما دو نفر بودیم ولی از چند ماه دیگه سه نفر می شیم . اولین نفر خانواده که به دنیا بیاد همه کاري م_

 .کنن

 دایبی خود صابون به دلت نمال ، مشکل اونا حاال حاالها حل بشو نیست . تا اون وقت هم یه فکري می کنی . اما حاال ب_

 .هر جور شده این دختره رو از سرت وا کنی ؛ دو روز دیگه اون یکی دور دونه اشونو هم می فرصتن سرت بدبخت

 هترمه با من کاري نداره ... چهار روز که نیست . وقتی هم هست نمی ذاره دست به سیاه و سفید بزنم . از اون روز ک_

 .اومده عمال تو استراحت مطلق هستم

ا رو جلوش نگی که دم در می اره ؛ وظیفشه ؛ مفت می خوره و می خوابه بایدم کار بکنهزندایی با بی رحمی ادامه داد خبه خبه ! این_

 ی: اون موقع هایی گه پول داشتن و به زمین و زمان فخر می فروختن و طاقچه باال م

 ...مزه بودذاشتن فکر همچین روزایی رو نمی کردن ، اون سودابه خانوم که همش درحال ناز و غ

 .گلپر حرفشو قطعکرد : کجا این طوري بود مامان ؟ اون بی جاره ها که پی این چیزا نبودن



عشق توت فرنگی نیست رمان 42  
 
 

 .الزم نکرده از عمه ات و بچه هاش طرفداري کنی_

 ودوست داشتم بیشتر از اینا بشنوم ، دلم واسه خودمون سوخت . یعنی همه منتظر نشسته بودن زمین خوردن بابا ر

 ؟شه ؟! یعنی زندایی یادش رفته چقدر بابا و سودي جون دستشونو تو زندگی گرفتن  ببینن و دلشون خنک

  »تف به این روزگار « !

 یکلیدو از کیفم در اوردم ؛اول زنگ کوتاهی زدم که ابراز وجود کنم . باکلید درو باز کردم و رفتم تو ... یه لبخند حساب

 .واستون تنگ شده بود زدم : سالم زندایی جون . مشتاق دیدار . چقدر دلم

 زلبشو چسبوند به صورتم ، مثال منو بوسید . به سردي جواب داد : از احوالپرسی هاي شما . یه ماهه اومدي سراغی ا

 ؟دائیت نگرفتی . نمی گی مرده ان یا زنده ان 

  .چشم حق با شماست این حرفا چیه زندایی جون ؟ ایشاءاهلل صد و بیست سال زنده باشین و سایه اتون باال سر همه ._

 .راست می گین کوتاهی از من بوده ؛ با گلپر جون تو یه فرصت مناسب مزاحم می شیم

 .ازجا بلند شد و با همون حالت گفت : مزاحم نیستی خونه خودته

 :منظورشاین بودکه قلم پاتو می شکنم اگه بیاي خونه امون . بعد رو به گلپر گفت

 .و باید یه استکان چایی بذارم جلوشدیگه باید یرم االن بابات میاد 

 !دستمو انداختمدور کمرش ، اونقدر چاق بود که نگو : زندایی چشم من شور بود ؟

 هچشماي سبزشو واسم خمار کرد : نه دیگه باید برم . بیچاره مرده صبح تا شب دنبال یه لقمه نون حالل واسه زن و بچ

 .سوزمون کنهاش . جون می کنه مال کسی رو نخوره که آهش پا 

 یانگار یه پارچ آب یخ خالی کردن رو سرم . منظورش به باباي بیچاره من بود . اومدم بگم : حتما مال و اموال نامرئ

 .شما رو خورده . ملک و اموال نداشته پدري شما رو از دستتون در اورده که آه شما دامن ما رو گرفته

 .ائی جون سالم برسونین . خوش حال شدم از زیارتتونسوزش اشک رو حس کردم ، سرمو باال گرفتم : به د

 .بعد رفتم طرف اتاق : باید لباس عوض کنم

 .صداي آرومشو شنیدم که با لحن تحقیر آمیزي گفت : با این وضعیتم پر افاده اس ! مثل ننه اش می مونه

 .برگشتم و با لبخند گفتم : زندایی جون ازاسب افتادیم از نسل که نیفتادیم

 .زد پشت دستش ، ادامه دادم : سودي جون اهل فیس وافاده نیست . خودتون بهتر می دونینمحکم 

 هحقش بود ، خجالتم نمی کسید ، شنیدم داره به گلپر غر غر می کنه : دختره ي بی ادب تو روم وامیسته و جواب می د

 .، شرم و حیام چیز خوبیه

 دپیله می کنی . طفلک چیکار به تو داشت ؟! از لحظه اي که اومصداي نا راحت گلپر رو شنیدم : مامان بی خودي بهش 

 .باهاش بد حرف زدي ، گناه داره. دختر خوبیه

 ههمین رو جلوش می گی که این طوري زبون درازي می کنه . انگار نه انگار من جاي مادرشم ! تو چشمام زل می زن_

 .و جواب می ده ، اصل و نسبش رو به رخم می کشه

 .دي مامانبد حرفی ز_

صداي پر از کینه از کینه اش دلم رو خراشید : حاال شکر خدا دارن به روز سیاه می شینن.صداي گلپر ناراحت بود : مامان چه هیزم 
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 زتري به شما فروختن که ارزوي بدبختی اشونو دارین ؟! تازه اگه اونا به رو

 .سیاه بشینن دودش تو چشم منم می ره

 تنمی مونه . باالخره حق به حق دار می رسه . دوندگی و برو بیا زیاد داره ولی در نهای بعد اهی کشید : اینجوري م

 .مشکل حل میشه

 ایواشتر ادامه داد : همین طوریش م زندگی بدي ندارن . کلی ملک و زندگی و باغ دارن . هر کدومو بفروشن مدته

 .زندگی میکنن . اینا که یه شبه به پول و پله نرسیدن

 نطعنه گفت : یکی از اون زمین ها و باغاشونو بفروشن واسه دخترشون خونه بگیرن تا سربار دختر حامله م زندایی با

 .نباشه

 هچه حال بدي پیدا کردم ، گوشه اتاق نشستم و سرمو گذاشتم رو زانوهام و هاي هاي گریه کردم. زندایی چه زود هم

 میکی سرشو کاله گذاشت رو یادش رفته ؟! حسابی بهچی رو فراموش کرد ؟! چند سال پیش که دایی بد اورد و 

 وریخته بود و از طرفی هم پسرش می بایست عمل بشه و هیچ پولی در بساط نبود . بی چاره بابا یه ماه کار و زندگیش

 ...ول کرد و اومد و اومد سر وقت مشکالت دایی .پسرش با هزینه اون عمل شد و بقیه کارا رو هم سر و سامون داد

 !وقت اینم دستت درد نکنه زندایی خانوم اون

 مکاش یه ذره بهشون بدي و بی احترامی کرده بودن ، اون وقت این همه دلم نمی سوخت . متوجه اومدن زندایی نشد

 ماما دست گلپر رو حس کردم که روي موهام کشیده میشد : من ازت معذرت می خوام ترمه جون . اخالق مامانم یه ک

 .تو زبونشه . باور کن هیچی تو دلش نیست . این روزا یه کم عصبیه تنده . هر چی هست

 یهیچی نگفتم ، با مهربونی گفت : پاشو برو یه آبی به دست و روت بزن . پاشو دختر جون ! چرا خودتو ناراحت می کن

 !دست گذاشت رو شونه امو و فشار داد : پاشو دیگه

 یاز غصه و خستگی خوابم برد . چشم که باز کردم ، خونه تو تاریک بعد رفت . اون قدر گریه کردم تا دلم سبک شد .

 نمطلق بود . نمی دونستم چقدر خوابیدم ، بلند شدم و چراغ اتاقو روشن کردم . نه و نیم شب بود . از اتاق رفتم بیرو

 شیم خونه دوستهیچ کس خونه نبود ، یه یادداشت به صفحه تلویزیون چسبونده شده بود : ترمه جون من و تارخ رفت

 .دیر برمی گردیم نگران نباش .

 هدلم از گرسنگی ضعف می رفت رفتم تو آشپزخانه ، از غذا مذا که خبري نبود . به جاش ظرفشویی پر از ظرف نشست

 مبود زهرخندي زدم ، گلپر خودشم می دونست که تو استراحت مطلقه . رفتم سراغ یخچال الاقل تخم مرغ نیمرو کن

 .ه دونه اشکه دریغ از ی

 مکتري رو گذاشتم رو گاز. بعد ظرفا رو چیدم تو ماشین ظرفشویی . یه کم که به کارا رسیدم آب چوش اومد چایی د

 .کردم و از تو یخچال پنیر برداشتم و شام نون و پنیر و چاي شیرین خوردم

 سزانه حال و حس دراونشب به جاي درس خوندن نشستم پاي فیلم سینمایی . حوصله درس نداشتم اتفاقات رو

 .خوندن واسم نذاشته بود

 يساعت از دو گذشته بود که تارخ و گلپر اومدن .ولی من از اتاق بیرون نیومدم . تا دیر وقت بیدار بودم و به باز

 .سرنوشت فکر می کردم اما هرچقدر بیشتر فکر میکردم کمتر نتیجه می گرفتم
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 وزندایی روي گلپر اثر گذاشت . برخوردش با من برخوردش سرد  یه ماه دیگه هم گذشت . کم کم حرفا و رفتاراي

 .غیردوستانه شده بود ومن از این وضعیت خیلی عذاب می کشیدم

برگردم شیراز وشانسموبراي سال دیگه امتحان کنم ، اما میترسیدم مرتبه دیگه این رشته  چند مرتبه خواستم قید ادامه تحصیل روبزنم و

  مرو قبول نش

د هر جورشده با این وضعیت کنار می اومدم . روزایی که کالس نداشتممی رفتم دانشگاه و می نشستم تو کتابخونه و درس پس بای

 میخوندم . اینا همه یه طرف خسرو هم یه طرف . از دستش کالفه

 م بیشبودم . هر قدر من بهش بی محلی می کردم ، بیشتر می خواست نزدیکم بشه . خیلی سر نترسی داشت فکر کن

 از اندازه به پول پدرش متکی بود . هر روز با ماشین اخرین سیستمش می اومد دانشگاه ، لباساي گرون قیمت مارك

 دار و رنگارنگ می پوشید ، مدل موها و ریشاشو اجق وجق درست می کرد و واقعا بهش نمی اومد دانشجو باشه ! اونم

 .رشته دندونپزشکی

  »ن پسره اعصابمو خرد میکنهولش کن حتی فکر کردن به ای «.

 یه روز که از دانشگاه می اومدیم بیرون متوجه چهره اشنایی شدم ، یه دختر خوش تیپ ، عینک آفتابی بزرگی که به

 صورتش داشت نمی ذاشت درست ببینمش . یه ذره که رفتم جلوتر شناختمش ، بهنوش بود دختر عموم . منتظر

 ی جون عزیزم این جا چی کار می کنی ؟شاداب و ساغر نشدم . رفتم جلو : به

 عینکشو برداشت و محکم بغلم کرد ، عطر تندي زده بود ، به بوش حساسیت داشتم ، ولی اون لحظه اون قدر از

 دیدنش ذوق زده بودم که به این مسئله اهمیت ندادم . محکم نیشگونم گرفت : خجالت نمی کشی ؟! دو ماهه اومدي و

 ی ، دلم می خواد کله اتو بکنم ، تو که این قدر بی وفا نبودي ! نمی دونی وقتی شنیدم ایننکردي یه سري به ما بزن

 .جایی چه حالی شدم ، پر در اوردم . االن نیم ساعته جلوي در منتظرتم

 .بازوهاشو گرفتم و نگاش کردم : چه خوشگل و شیک شدي

 .قري به گردنش داد : چه کنیم دیگه ؟! خوش تیپی هم بد دردیه

 هنوشو بردم طرف ساغر و شاداب و به همدیگه معرفی اشون کردم ، هر سه ابراز خوشحالی کردن . بعد از چند دقیقهب

 از هم جدا شدیم . داشتم می بردمش طرف ایستگاه اتوبوس که با حالت خاصی پرسید : کجا ؟

م و تکونش داد : اتوبوس چیه دختر ؟ با یه سوئیچ گرفت جلوي چشما. به چشماي خندونش زل زدم : خوب ایستگاه اتوبوس دیگه

 .ماشین من می ریم

 خوشحال شدم : مبارکه . حاال کجاس ؟

 لباشو جمع کرد» اون رنوي مدل پائین که اونجا پارکه مال منه. 

 .کجا مدل پائینه ؟ به این خوشگلی_

 .خره ، نخرید که نخریدزد پشت کتفم : همه اش تقصیر عموي خسیس جنابعالیه . کشتیارش شدم تا واسم پراید ب

 نا شکري نکن دختر جون ، همینم خوبه ! حداقل اینکه حاجت دستته و الزم نیست تو سرما و گرما تو خیابون منتظر_

 .تاکسی و اتوبوس وایسی . برو دختر جون . خیلی ام خوش رنگ و زنونه اس

 !خوشحال شد : راست می گی ؟

 .م دست فرمونتو ببینمآره دروغم چیه . بریم سوارشیم که می خوا_
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 .زیاد تعریف نداره_

 .یه قدم به عقب ورداشتم : قربونت پس من با اتوبوس میام ، هنوز جوونم و هزار تا ارزو دارم

 .آستین مانتومو کشید : بیا خودتو لوس نکن

 بهی توماشین که نشستیم ، پخش رو روشن کرد ، یه اهنگ خارجی پر سر و صدا گوشمو ازرد صداشو کم کردم :

 !خجالت بکش . یه موزیک معنی دار گوش کن . سرت درد نمی گیره ؟

 .خندید : عادت دارم اما به خاطر تو عوضش می کنم . هر چی دوست داري از تو داشبورد بردار

 میون نواراش یه نوار درست و حسابی نبود ، آخرین لحظه چشمم به یه کریس در برگ افتاد . برش داشتم و نوار رو

 .دم . بهنوش با مهربونی گفت : وسایلتو جمع کن بریم خونه ما ، هم اتاقی خودم شوعوض کر

 به صورت گرد و با مزه اش نگاه کردم ، سبزه بود . چیز جالبی که تو صورتش جلب نظر می کرد چشماي خاکستریش

 و دل برویی بود ، خیلی همبود . اصال با رنگ پوستش هماهنگ نبود . قد بلند ، کشیده و روي هم رفته دختر جذاب و ت

 مهربون بود . از اظهار لطفش خیلی خوشحال شدم : مرسی بهی جون . همین که حرفشو زدي برام یه دنیا ارزش داره

 .قربونت برم ...

 .باهات تعارف ندارم که ! منم تنهام . این طوري حوصله ام سر نمی ره_

 م و پیش تو بمونم . اصال فعال خونه تارخ می مونم . خوبمرسی عزیزم وقت بسیاره ، دنیا رو چه دیدي شاید بیا_

 !تعریف کن ببینم چه خبرا ؟ عمو هادي چطوره ؟ زن عمو جون ! بهنام و بهرود چطورن ؟ با دانشگاه چی کار می کنی ؟

 م جوابدنده عوض کرد و پا گذاشت رو گاز : المصب راه نمی ره ... تو هم یکی یکی بپرس . همه رو با هم که نمی تون

 .بدم

 خیلی حاضر جواب و شوخ بود، از این خصلتش خوشم می اومد، بعد از اینکه جواب سواالمو داد گفت: فردا تعطیلیه از

 .خونه تارخ هرچی می خواي بردار شب بریم خونه ما

 ....مزاحم-

 دم حسابیارونذاشت حرفمو تموم کنم: آدم شدي ترمه. قبال مزاحمت سرت نمی شد. بی خودم نمی خواد اداي ا

 .دربیاري، هنوز خیلی مونده تا دندونپزشک بشی

 .بهی، بهی خفه شی ایشاا... دویست و پنجاه و نه متر زبون داري-

 موهاشو که ریخته بود رو پیشونیش کرد زیر روسري: سیصد و چهل و هفت مترشو حساب نکردي... عموت تهدیدم

 .باید زیر کنتور بخوابمکرده اگر بدون تو برم، شب تو خونه رام نمی ده و 

 مرموزانه ادامه داد: کلی تعریف دارم واست؛ یه عالمه چیز اتفاق افتاده که تو خبر نداري... کمربندتو ببند ه االن جریمه

 .می شیم. زود باش، زود باش

 چقدر هیاهو و هیجان داشت، کمربند رو بستم وبا خنده گفتم: رفتی تو خط عشق و عاشقی؟

 هم دانشگاهیته؟ سرخ شد، پرسیدم:

 .سرشو به عالمت تایید تکان داد، گفتم: فقط خدا کنه سرش به تنش بیارزه

 .هنوز زبانت تلخه-

 .شونه باال انداختم: به خاطر خودت میگم. حیفی عزیزم باید یکی رو پیدا کنی که قدر تو رو بدونه

 .با تاکید ادامه داد: واسه کسی بمیر که واست تب کنه
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 .ینی اش. پسر بدي نیست تا االن که امتحانشو خوب پس دادهلبخند زد : می ب

 .با صداي بلند ادامه داد: می میره برام

 کی می ره این همه راهو؟-

 من عزیزم. من.... چند روز دیگه یه نمایش دانشجویی می بریم روي صحنه. اونجا می تونی ببینی اش. اون-

 .نهکارگردانه؛ منم که خودت می دونی طراح دکور و صح

 .آره عزیزم. خبر موفقیت هات به گوشم رسیده، خیلی خوشحال شدم-

 .تو جشنواره دانشجویی مقام آوردم-

 .این یعنی پله هاي ترقی رو یکی یکی باال رفتن. اینده ات روشنه-

 .تو به من لطف داري ترمه-

 .سرمو تکون دادم: لطف نیست واقعیته

 .یی کن. از این جا به بعدش با توحوالی خونه تارخ بودیم، بهنوش گفت: راهنما

 پنج دقیقه بعد توي خونه بودیم. گلپر طبق معمول جلوي تلویزیون بود. یه ظرف ذرت بو داده گذاشته بود جلوش. ما

 رو که دید با هزار عشوه بلند شد و از وقتی من لباس برمی داشتم تا وقتی پامو از خونه گذاشتیم بیرون نق زد و ناله

 .از جا بلند شم، خیلی بد ویارم، خواب و خوراکم بهم ریخته کرد: نمی تونم

 من نمی دونم اون گلپر شاد و سرحال بجوش این قدر بد اخالق بهونه گیز و نچسب شده بود؟! می دونم حرفا و

 .بدگویی هاي زن دایی که اساس درست و حسابی هم نداره روش بی تاثیر نبوده

 .صدا داد بیرون: مغزمو جوید این زنداداش تو، یه سره دهنش می جنبیدبهنوش که نشست پشت فرمون، نفسشو با 

 .مثل هند جگر خور خون به دل ادم می کنه کاش یه کلمه حرف حسابی بزنه. فقط

 پوزخند زدم و چیزي نگفتم؛ ادامه داد: سرکار می ره؟

 .همیشه قید کار کردنو می زنهنه فعال که خونه نشینه... تا چند ماه دیگه هم بچه اش به دنیا می آد و براي -

 به سالمتی حامله اس؟-

 ....اره. دیگه می خوام عمه بشم. قربونش برم ناز نازي رو-

 .بهنوش سوت کشید: اوه، چه عمه مهربونی

 .پس چی؟ فداشم می شم. دارم روز شماري می کنم زودتر به دنیا بیاد و بغلش کنمن جیگر طال رو-

 دو زار با اون گلپري که می شناختی فرق می کنه. بی خود به دلت وعده و وعید الکیاین گلپري که من دیدم تومنی -

 .نده بذار براي بچه اش یه عمه تمام و کمال باشی

 آهی کشیدم ، راست می گفت چند روزي می شد درست تحویلم نمی گرفت. هر چند قبلش هم فقط نقش یه خدمتکار

 سید: روزا چی کار می کنه؟محترم و با ارج و قرب رو داشتم، بهنوش پر

 خیلی از دست گلپر شاکی بودم، دیگه حرمت هیچی رو نگه نداشته بود، زهر خندي زدم: کارش چیه؟ بوق می زنه،

 .بخیه به آبدوغ می زنه

 .بهنوش چنان قهقهه زد که نیم متر هوا پریدم: زهرمار بهی! این چه وضعه خندیدنه. ترسیدم

 .: راست میگی.... از وضع خونه اش معلوم بوداون قدر خندید که اشکش دراومد

 با غصه گفتم: باورت نمی شه بهی. از دانگشاه که می آم اول همه جا رو مرتب می کنم. صبح که از خونه می رم بیرون
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 از تمیزي حظ می کنم ولی وقتی برمی گردم می بینم هیچ اثري از تمیزي نیست... هرچند االن حامله اس و احتماال حال

 .س نداره. قبال خیلی تمیز و با سلیقه بودو ح

 .اره یادمه-

 !بهی جون سر راه بریم قنادي می خوام شیرینی بگیرم-

 !شیرینی براي چی؟ آدم که هم گل نمی بره هم شیرینی-

 منظورت اینه که تو گلی؟-

 می شه؟ دوماهه اومدي نخیر جنابعالی گلی که دارم می برمت براي عمو جونت. اخه برادرزاده ام اینقدر بی معرفت-

 .تهران و نکردي یه سر بزنی

 .می دونم ولی تو که وضعیت ما رو می بینی... دل و دماغ درست و حسابی ندارم-

 پشت چراغ قرمز گیر افتادیم، بهنوش با چشماي خاسکتري خوش رنگ و خوش حالتش تو چشمهام نگاه کرد: بابا

 ید؟داره خیلی غصه می خوره... کاراتون به کجا رس

 .به هیچ جا! دوندگی زیاده، باید صبر کرد-

 بهنوش حرف و عوض کرد. می دونست از حرف زدن در این رابطه دل خوشی ندارم. پرسید: درسها چطوره؟ سخته؟

 .بدك نیست؛ االن راحته بعدا پدر درمی آره اي-

 هر چقدر اصرار کردم جلوي قنادي نگه نداشت. حتی از مقابل قنادي هم رد نشدیم. مدام می گفت: بابا و مامان که قند

 دارن، منم که رژیم الغري دائم العمر دارم. شیرینی واسه کی می خواي بگیري؟

 .آخه زشته دست خالی-

 تم نیست. قبالها که ادم بودي و می اومدي هفتهچه زشتی عزیز من؟ مگه داري خونه غریبه می ري؟ تازه اولین بار-

 هفته چتر پهن می کردي.... یادت رفته؟

 .نه ولی اونوقت با خانواده بودم-

 .اونام مهرتاش بودن مام مهرتاشیم دیگه... رسیدیم-

 !بهی زشته ها-

 .باز گفت. باز گفت. دختر اینقدر تکرار نکن. زشت پیرزنه که ارایش کنه، حاال بیا بریم-

 زنگ رو زدیم و رفتیم تو. بهنام و عمو و زن عمو اومدن استقبال. وقتی تو بغل عمو قرار گرفتم احساس آرمش کردم،

 .بوي بابامو می داد و چقدر دلم براش تنگ شده بود. زن عمو با مهربونی صورتم را بوسید و احوالپرسی کرد

 .! دفعه قبل این قدري بوديبهنام چه قدي کشیده بود، بهش گفتم: واسه خودت مردي شدي ها

 .بعد با دست تا کمرمو نشون دادم

 صورتش سرخ شد، صداش دو رگه بود. شونزده ساله بود، درست هم سن و سال ترنج! زن عمو خیلی زبر و زرنگ

 !بود، یه زن ریز میزه فلفلی. براي من و بهنوش چایی با بیسکویت آورد: ترمه چه خبرا؟ بابا چطوره؟ سودابه جون

 رنگ و ترنج! همه خوبن؟تو

 .سالم دارن خدمتتون-

 .واي عزیزم هر دفعه که می بینمت از دفعه پیش خوشگلتري. بزنم به تخته چشم نخوري-

 بهنوش دخالت کرد: بذار چشم بخوره؛ چه معنی داره دختر این قدر خوشگل باشه. تو هر مهمونی پا بذاره کار و
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 .کاسبی بقیه دخترا کساد می شه

 قیق به من کرد : خدا ترمه رو سر حوصله و با دقت افریده. هیچ عیب و ایرادي نداره. نه تو صورت نه تویه نگاه د

 !اندام.... حاال رفتارش رو یگی یه ذره! بد که نه! گنده! زبو تلخ و پر رو

 !زن عمو اخم کرد: بهنوش

 .رفته با خنده گفتم: بذار بگه زن عمو، من که بدم نمی اد؛ اخالقش درست به خودم

 .اخالق تو به من رفته، مثل اینکه بیست ماه از تو بزرگترم-

 !یواش در گوشش زمزمه کردم: شتر از همه بزرگتره

 ناخن هاشو فرو کرد تو بازوم: وقتی می گم پر رویی، نگو نیستم.... دختر یه ذره غذا بخور. به هر جات دست می زنم

 .پوست و استخوانه! الجون مردنی

 روبه روم و شروع کرد با من حرف زدن. اولش حال همه رو پرسید، دومش یه عالمه گله که چرا عمو هادي ادمد

 بهشون سر نزدم و سومش از کار و بار بابا سوال کرد. با حوصله جوابشو دادم. می دونستم خیلی نگران وضعیت

 .اقتصادي کارخونه باباس

 لحاظ ظاهري اصال به بابام شباهت نداشت ولی روحیه وپاشو انداخته بود رو پاش و پشت هم سیگار می کشید. از 

 .رفتارشون با هم مو نمی زد

 شام رو تو محیطی گرم و دوستانه اي خوردیم،بعد با بهنوش ظرفها رو شستیم.رفتیم تو اتاقش،تو که رفتم سوت

 

 .بیشتر شباهت داره بلندي کشیدم:اینجا اتقه یا دیوونه خونه!خودشو پرت کرد روي تخت:ظاهرا اولی،ولی به دومی

 .مثل اینکه امسال شلختگی مد شده.هیچ کس به اطرافش و تمیزیش توجه نمیکنه-

 .بهنوش شرمنده شد:باور کن وقتشو ندارم.واحداي عملی درسشام وقتمو میگیره.درضمن زیاد خونه نیسیتم

 .من تحمل بهم ریختگی رو ندارم.کمکت میکن جمع شه-

 .کنار هم باشیم ول کن ترمه؛میخوایم دو دقیقه-

 .نه نمیشه اینجا خیلی شلوغه-

 .از جا پا شد:االن درستش میکنم

 .در کمد دیواري رو باز کرد،خندیدم:مثل کمد اقاي وویی میمونه

 :تموم لباسهایی که روي صندلی ،تخت و کف اتاق بود ریخت تو کمد،گفتم

 !بهی خجالت بکش

 ...با بیخیالی گفت:برو بابا حال نداریم

 .جمع کرد زیر تخت و بقیه خرده ریزا رو ریخت تو سبد،دستاشو بهم مالید:دیدي چه تمیز شد کتاباشو

 .یواش گفتم:اره جون عمت

 به قهقه خندید:ترمه حوصله اي داري ها

 .من عادت کردم.اگه نامرتب بود مامانم پدرمو در می اورد-
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 رو تمیزي حساسیت داره.اوایل دائما با همشروع به سوهان کشیدن ناخنهایش کرد:میدونی که مامان من هم خیلی 

 میجنگیدیم.بعدا دیدي زورش به من نمیرسه.بهش گفتم فک کن این یه اتاق تو این خونه نیست.منم صبح به صبح

 .درشو قفل میکنم که حتی وسوسه نشی بري توش...حاال یه مدته به توافق رسیدیم از اتاق بنده صرفه نظر کنیم

 خودت کالفه نمیشی؟-

 .ه عادت کردم.این چیزا رو ول کن....بیا به زندگی برسیم عزیزمن-

 اومد کنارمو دست انداخت دور شونم:ترمه خیلی دلم برات تنگ شده بود

 صورتشو بوسیدم:فدات شم عزیزم.منم همینطور

 اره جون عمت.دیدم چقدر اومدي بهم سر بزنی-

 .بود با تو باشماهی کشیدم:راستش زیاد دل و دماغ نداشتم...واال از خدام 

 .غم دنیا رو نخور...دو روزه میگذره.پس بذار بهت خوش بگذره-

 .تعریف کن ببینم!از عاشق عزیزت بگو-

 .از جا پا شد:بذار اول عکسشو نشونت بدم

 از میون یه کتاب یه عکس دسته جمعی بزرگ اورد بیرون.گرفتم دستم،توضیح داد.یادگاریه.اولین کاري که من

 .دم.کارگردانشم کیوان بودطراحی صحنشو دا

 .پس اسمش کیوانه؟!حاال کدومشونه-

 .حدس بزن-

 .یه کم فکر کردم:با توجه به سلیقه ي عجیب غریب تو قائدتا باید این پسره که موهاشو بسته و ریش سبیل داره باشه

 هیجان زده گفت:افرین ترمه.خوب حدس زدي،خودشه!به نظرت چجور ادمی میرسه؟

 .میشه قضاوت کرد اما ظاهرش بد نیست.به نظر جدي میرسهاز روي عکس که ن-

 !بهنوش بشکنی زد:دقیقا!باید ببینیش...از این بچه سوسوال نیست.پسر خود ساخته و متکی به خودیه

 

 !اگه این طوري باشه عالیه...دوستش داري؟-

 .چه سوالی؟معلومه عاشقشم!...این جوري چشماتو ریز نکن؛اونم دوستم داره-

 وان چیزه بدي نشون نمیداد ولی من هیچ وقت از رو ظاهر دیگران قضاوت نمیکردم؛پسر الغر و قد بلنديظاهر کی

 بود،موهاي خیلی روشنی داشت و پوستی سفید!ولی رنگ چشماش معلوم نبود،از بهنوش پرسیدم،جواب داد:چشماش

 .قهوه اي تیرست

 !دته هارفتی گشتی یه نفر رو پیدا کردي از لحاظ ظاهري بر عکس خو-

 .همینش خوبه دیگه-

 .با شرم و خجالت گفت:قراره همین روزا بیاد خواستگاري

 .عکسشو برگردوندم:پس موضوع جدیه...بهت تبریک میگم

 .قراره نامزد کنیم و صبر کنیم تا درس من تموم شه.اون وقت بریم سر خونه زندگیمون-
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 .خوشحال شدم:این طوري خیلی عالیه

 مج پر و پا قرص دارم که پاشنه در خونه رو از جا کندن.منم از هیچ کدومشون خوشم نمیاخه دو تا خواستگار س-

 "باید به رابطه امون رسمیت بدیم"اد.کیوان که جریانو فهمید گفت

 .به جاي تعریف از همسر ایندت پاشو برو دو تا چایی دیشلمه بریز-

 ت کسی رو دست و پا نکردي؟قبل از اینکه از در پاشو بذاره بیرون پرسید:تو چی؟واسه خود

 نه تو فکرشم نیستم-

 .دروغ نگو.مگه میشه با این ریخت و قیافه پسرا تو رو راحت بزارن.یه چیزي بگو که باورم بشه-

 یاد خسرو افتادم،البته اون بیشتر واسم حکم مزاحم رو داشت.نه کسی که ارزش داشته باشه فکرمو مشغولش کنم:بهی

 

 ري ها!اگه نمیري این قدر دنبال بهونه نگرد.خودم میرم میریزمقرار شد بري یه چاي بیا

 !پاشو اورد جلوي صورتم:دو تا گاز بگیري بد نیست

 .رفت:عجب پاچه اي میگیري

 !سه دقیقه بعد با دو تا چایی اومد تو:چایی جوشیده بود،مجبور شدم کیسه اي بندازم،میخوري که

 ون خر صابخونستاره،چرا نخورم....از قدیم و ندیم گفتن مهم-

 .با دقت نگام کرد:عجب خر خوشگلی هم هستی

 :دماغشو کشیدم

 .توهین به اصل و نسب خانوادگی؟!باید تو رو اعدام کرد

 فصل چهارم

 خسرو روبه روم وایساده و راهمو بسته بود.با اون چشماي وقیح و هیزش خیره نگام میکرد و گوشه سیبیلشو

 مقابلم بود،ترس رو گذاشتم کنار،تموم نفرتمو جمع کردم تو چشماشو نگاشمیجوید،به طرف راست رفتم ولی باز 

 .کردم:اقاي محترم،لطفا برین کنار میخوام رد شم

 سرشو انداخت باال:نوچ

 دیگه حسابی عصبانی شده بودم:یعنی چی اقا؟این چه طرزه رفتاره؟

 .با لحن زشتی پرسید:کجاش بده؟من که عیبی نمیبینم

 بازم سد راهم شد:زشته اقا،قباحت داره به طرف چپ رفتم ولی

 سرم پایین بود،شنیدم که گفت:کی گفته عاشقی زشته؟

 

 .نفسم بند اومد:حرفتو نشنیده میگیرم

 صداش گرفت:خوش ندارم نشنیده گرفته بشه.عادت ندارم هیچ کس رو حرفم حرف بزنه.روشن شد؟

 عجب گیري افتادم.اقا بزارین رد شم-

 ه من چی کم دارم؟مثل خودت داشجوام...خوش تیپ هم که هستم،پول و پله هم کهچرا اینقدر سرسختی؟مگ-
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 فراوون؛از همه مهمتر دوست دارمو عاشقتم...پس چرا دست رد به سینم میزنی؟

 هر قدر بیشترحرف میزد بیشتر منزجر میشدم.از لحن حرف زدنش خیلی بدم اومده بود با اینحال خواستم از در

 وم.ما با هم دیگه توي یک دانشکده درس میخوندیم همه حکم اعضاي خونواده رو داریم.مندوستی و معرفت وارد ش

 ...به تموم هم کالسیام به چشم خواهر و برادرم نگاه میکنم

 اجازه نداد حرفمو تموم کنم :نچ نشد اومدي نسازي من بخودم به تعداد کافی خواهر و برادر دارم براي همین هم

 ر خوب من از تو خوشم اومده راحت بگم دلم پیشت گیر کرده پس توام انقدر واسه من نازدنبالش نیستم.ببین دخت

 .نکن چون اول و آخرش مال خودمی

 اصال حد و حدوده خودشو رعایت نمیکرد دلم میخواست چنان میزدم توي دهنش که پر خون بشه.اما به مالحظه این

 دردسر درست کنه منصرف شدم.صدام میلرزید و من از اینکه چشمم توي دانشکده به چشمش میافته و ممکنه برام 

 وضعیت خوشم نمیاومد.میخواستم قوي ظاهر شم اما واقعا از این هم کالس بی شرم و بی نزاکت میترسیدم بذارین

 .برم

 .بر خالف تصورم خودشو کشید کنار :برو عزیزم دوباره میبینمت

 ا جایی که میتونستم سریع از کنارش رد شدم صداشو شنیدم:حیفپاهام ناي رفتن نداشت بند کیفمو محکم گرفتم و ت

 !دختر خوشگلی مثل تو نیست که اینطوري اخم کنه

 پشت سرم راه افتاد :قشنگ خانم بذار برسونمت خوش ندارم این موقع غروب تک و تنها بري خونه ماشین هست

 .ین مدل باال بیا امتحان کنقابل بدون برسونمت ...حاال چرا پا تند میکنی؟ماشینم خوبه یه ماش

 چه حس بدي داشتم پسره نفهم هیچی سرش نمیشد.مستاصل مونده بودم با این وضعیت درس خوندن برام سخت

 شده بود این قدر عصبی و بهم ریخته بودم که منتظر اتوبوس نشدم براي اولین تاکسی خالی دست تکون دادم و سوار

 .شدم

 باري بیاد دنبالم تا این بیشعور ببیندش و بعدا که مزاحم شد به وسیله تارخ کاش میتوانستم از تارخ بخوام چند

 تهدیدش کنم.اما حیف که نمیشد!شاید بهتر باشه به انتظامات دانشگاه متوسل بشم ولی اینطوري ممکن بود خودمم

 .برم زیر سوال

 م نمیخواست پامو تو خونه تارخ بذارمچه شرایط بدي داشتم این از دانشگاه اونم از خونه!طوري شده بود که اصال دل

 .گلپر در برابرم جبهه گرفته بود و به هر نوعی که شد بهم حمله میکرد.

 اون گلپر مهربون و دوست داشتنی که یه عمه میگفت و صد تا عمه از کنارش میپرید دیگه چشم دیدن سودي جونو

 که نگو.دائم فکر میکرد تارخ بمن کمک مالینداشت اینطوري تکلیف منم روشن بود اونقدر سرد برخورد میکرد 

 میکنه در حالیکه خداي باالي سر شاهد بود که تو این سه ماهه حتی یه قرونم ازش نگرفته بودم عرصه بهم تنگ شده

 و دنبال راه فرار میگشتم.میدونستم بیشتر از این نمیتونم روي موندن توي خونه تارخ حساب کنم و میبایست یک فکر

 م.منکه از دستم بر می اومد چرا تا اون لحظه فکر تدریس نیفتاده بودم؟اساسی بکن

 آره بهترین راه همینه به یه آموزشگاه سر میزنم و خودمو معرفی میکنم.اگه دستم بره توي جیبم میتونم واسه خودم
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 .خونه اجاره کنم.خدا رو چه دیدي!شایدم مشکل کاري بابا حل شد و از این گرفتاري خالص شم

 همین فکر و خیاال بودم که رسیدم خونه...رفتم تو بازم خونه مثل پلو بود گلپر دست به سیاه و سفید نمیزد و توقع تو

 .داشت همه کارا رو من انجام بدم یه استکان جابجا نمیکرد

 اي پرنازبا خستگی رفتم تو اتاق نه میل به شام داشتم نه حال و حوصله کار کردن !نیم ساعت که گذشت تارخ اومد صد

 و قمیش زن داداش عزیزمو شنیدم که منو صدا میکرد:ترمه جون چاي دم میکنی؟

 یعنی اینکه بیا چاي دم کن و خونه رو جمع و جور کن و یه شامی چیزي ام بذار جلومون...بخدا خیلی رو داشت درسته

 .که من همون یکی دو روز اونجا نبودم ولی حقم این نبود باهام این رفتار بشه

 حالیکه دندونامو درهم فشار میدادم از اتاق اومدم بیرون گلپر خانم مثل عروس شده بود آرایش کرده و در

 مرتب!خدا رو شکر هنوز یادش نرفته موقع اومدن تارخ به سر و صورتش برسه.البته فقط همین یه کار بیادش مونده

 .بود

 چاي حاضر بشه یه دستی به سر و روي آشپزخونه کشیدم به تارخ سالم و خسته نباشید گفتم و رفتم تو آشپزخونه ...تا

 .چاي رو که آوردم و نشستم گلپر گفت:امشب بدجوري دلم ماهی میخواد

 تارخ همونطور که چایی اش را بی مالحظه هورت کشید گفت:تو خونه نداریم؟

 م تو که حال و روز منو میبینی بويگلپر تابی به گردنش داد و با اخم پر نازي گفت:اوالل که نداریم ثانیا که داشته باش

 !زهم ماهی حالمو بهم میزنه

 .تارخ خندید:آهان خوب یه دفعه بگو بریم رستوران ماهی بخوریم دیگه

 .گلپر خندید:خوشم میاد خوب میگیري

 .باشه خانم هر چی شما بفرمایید یه دوش بگیرم و بریم

 ه گردنمتو دلم یه نفس راحت کشیدم آخیش پس امشب آشپزي نمی افت

 .تارخ فنجون خالی رو گذاشت تو سینی:دستت ددر نکنه ترمه

 .نوشه جان

 سینی رو برداشتم و رفتم آشپزخونه تارخ هم رفت حموم.گلپر دست به کمر و پا کلی آه و ناله از جاش بلند شد:دیگه

 .این کمر واسه من کمر نمیشه

 نشستم روبروي تلویزیون و شروع به تماشا کردم.در با احتیاط بطرف اتاق خوابش رفت.استکانارو آب زدم و اومدم

 واقع هیچی نمیدیدم فکرم بدجوري مشغول بود تارخ و گلپر حاضر و آماده از اتاق بیرون اومدن.تارخ با تعجب

 گفت:تو چرا حاضر نیستی؟

 .صورت گلپر درهم شد جواب دادم:خسته ام ترجیح میدم استراحت کنم

 .ه بمونیولی شام نداریم که!نمیشه گرسن

 .باالخره یه چیزي واسه خوردن پیدا میکنم

 .تارخ رو به گلپر با لحن خاصی گفت:تو بهش بگو عزیزم شاید حرف تو را گوش کنه

 گلپر با لبخند زورکی که بیشتر شبیه دهن کجی بود گفت:هر جور راحته!نمیشه که بزور ببریمش البد خودش صالح
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 .گیریم و دنبال خودمون بکشیمشمیدونه تنها باشه.بچه که نیست دستشو ب

 .نگاه تارخ کدر و تیره شد رو بمن گفت:هنوز وقت داریم اگه دوست داري سریع حاضر شو

 .نه شما برین بهتون خوش بگذره

 تارخ با بی میلی رفت بعد از رفتن اونا پریشون و ناراحت به دیوارمگلرخ بازي تارخ را گرفت و گفت:بریم دیگه!از گرسنگی ضعف کرد

 هکوب روبرو خیره شدم آه تلخی کشیدم:دیگ

 یموندنم توي این خونه صالح نیست باید جل و پالسمو جمع و گورمو گم کنم نباید بذارم این دو زار حرمت و احترام

 .که مونده از بین بره...میرم پیش شاداب

 اباط برقرار شد شاداب گوشی ررفتم سروقت تلفن شماره گرفتم اشغال بود نیم ساعتی پشت خط موندم تا باالخره ارت

 .جواب داد :بله

 .بله و زهرمار این فک آخر سر سرطان میگیره

 .جنابعالی مواظب فک خودت باش

 .من بیچاره کسی رو ندارم که بخوام باهاش حرف بزنم

 .صداشو آورد پایین:بنده هم مثل جنابعالی ملکه اخالق بود

 ؟تعجب کردم:ا...از کی تاحاال

 .وشی تلفن ازش کنده نمیشه البته براي ما که بد نشد تازگی ها خوش اخالق شدهچند روزي هست گ

 .عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

 ؟چه خبر؟چه کاري میکنی

 .چیکار دارم بکنم؟هیچی؟کلفتی!تازه یه دستت درد نکنه هم نمیشنوم...وظیفه مه

 متقصیر خودته عزیزم از روز اول کاري کرد صداي شاداب لرزید:از قدیم و نیدم گفتن لطف مدام حق مسلم میشود

 .فکر کنه وظیفه ته همه کاراشو بکنی واقعا که!ببینم این آقا داداشت بهش چیزي نمیگه

 .من طوري رفتار نمیکنم بفهمه ناراحتم.نمیخوام تو زندگیشون مشکلی پیش باید

 ؟مالحظه ام حدي داره دختر کجا رفت اون زبون تلخ و درازت

 .ال و نا واسش نموندهسرجاشه ولی ح

 یچند لحظه سکوت برقرار شد روم نمیشد بخوام چند روزي مهمونش باشم.انگار فکر منو خوند چون با مهربون

 اگفت:ترمه جون ساك و وسیله هاتو جمع کن بیا اینجا دیگه تا امتحانات آخر ترم چیزي نمونده با این وضعیت اونج

 .ارينمیتونی درس بخونی از کارخونه زیاد نمی

 .کارخونه یه طرف ناز و اداي خانم یه طرف

 .پس معطل چی هستی جمع کن بیا

 ؟من من کردم :هم خونه ایات چی

 مساغر که از خودمونه اون دو تا هم فکر نکنم حرفی داشته باشن نهایتش اینکه چند وقت دیگه یه خونه جدید میگیری
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 ؟ول کن این حرفارو کی می آي...

 ...فکر کنم فردا

 .قدمت رو چشم عزیزم.منتظرتم باشه-

 مبا خوشحالی تلفنو قطع کردم!واسه خودم یه چایی ریختم و شروع به محاسبه کردم؛اگر چند تا شاگرد خصوصی برا

 !جور شه میتونم تو اجاره و خورد و خوراك کمک کنتم،پولی که بابام می فرسته هست

 طاتاقم کردم....چیزي نبود هوون یه ساك و چمدون!فق جون تازه گرفتم،رفتم توي اتاق و شروع به جمع و جور کردن

 .چندتایی کتاب بهشون اضافه شده بود؛نیم ساعت بیشتر وقتمو نگرفت

 هفکر رفتن از خونه تارخ سبک بالم میکرد.با خیال راحت رخت خوابمو پهن کردمو و درزا کشیدم،هنوز خوابم نبرد

 یخ بود،خجالت بکش گلپر.هر چی من هیچی نمیگم تو بدتر مبود که در با شدت باز شد،صداي عصبی و لرزان تار

 !کنی،اگه حرفی نمی زنم دلیل این نیست که نمی فهمم تو خونه چه خبره،فقط نمیخوام مایه سر و صدا بشم

 ؟خوبه همه ي کارا رو ترمه میکنه،جنابعالی مگه دست به سیاه و سفید می زنی

 خدا،میخواي با این وعضم واسه ترمه خانوم دوال و راست بشم و دیگ باال صداي گلپر بلند و بدون مالحظه بود،نه تورو

 ......پایین کنم؟من االن احتیاج به ارامش و استرات دارم،می فهمی؟ارامش و استراحت

 !ارامش و استراحت رو با تاکید بیشتري گفت.تارخ اروم جوابشو داد،مگه نداري؟

 واري،از بعد از ظهر به بعدم که استراحت مطلق داري،عمال کاراي خونه رصبح تا ظهر که ارامش و استراحت رو باهم د

 !ترمه میکنه....بابا این دختره اومده اینجا درس بخونه،نه اینکه کاراي شخصی تورو بکنه که

 .گلپر با عصبانیت گفت:یادم نبود من باید کاراي اونو انجام بدم

 نانصاف چیزه خوبیه.این دختره چیکار به کاره تو داره؟تو ایعزیزه من،من نمیگم کاراي اونو انجام بده!میگم -

 ....وضعیت این همه پر و بالتو میگیره و نمیذاره اب تو دلت تکون بخوره

 سگلپر شیر شد:من استقالل میخوام!دلم میخواد هر وقت میخوام از خواب پا شم،هرجا دوست دارم برم،هرچی هو

 !میکنم بخورم،اینطوري دست و پاکم بستس

 ؟بمیرم واست که االن غیر از این رفتار میکنی-

 .معذب که هستم-

 .حاال چی میگی؟میدونی که ترمه باید تا روبه راه شدت اوضاع کار بابام اینجا بمونه-

 !اومدیم و کاره بابا جونت حاال حاال ها جور نشد،دودش باید بره تو چشم من؟-

 ونم داریم،اگه همینم برامون نخریده بود باید االن مستاجر بودیم یادت باشه این خونه رو هم از صدقه سري بابا جو-

 .اثاثمون روي دوشمون بود و مجبور بودیم هر سال جابه جا شیم

 !هه!کاش اون موقع که بابا جونت کرور کرور پول در میورد دلش میومد خرج کنه

 .چشمتو بگیره گلپر!خوبه تا مدتها خرج زندیگمونم بابام میداد-

 .قی نمیکرد،وظیفشو انجام میداد،جور پسر جونشو میکشیدکار شا-

 !به هرحال ترمه جایی نداره بره،این حرف اخرمه-
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 !اره خوب،این جا این نون کجا بره بعض از اینجا-

 ؟براي تو که بد نشده،جز خوردن و خوابیدن و گشتن و ارایش کردنم مگه کاره دیگه اي داري-

 .حرص خوردنم بهش اضافه کن-

 !دیگه مشکل توئه!به من مربوط نیستاون -

 یکار داشت به جاهاي باریک میکشد،کاش زود تر از این حرفا رفته بودم و باعث اختالف تو زندگی برادرم نم

 نشدم.صداي جیغ گلپر اومد:مشکل منهدیگه!باشه اقا تارخ!خوب بلدي واسه زن حاملت ارامش و امنیت فراهم کنی.ت

 !یگه که بچت به دنیا اومد می فهمی این استرسا چیکار میکنهمنو هی بلرزون خب؟چند وقت د

 هزد زیر گریه،تارخ شروع کرد به منت کشی.اخه عزیزه من،جان من چرا به خودت حرص بیخودي میدي؟میدونی ک

 .....چجقدر دوستت دارم

 !گلپر حرفشو قطع کرد:اگه دوستم نداشتی البد پرتم میکردي وسط کوچه

 رتخم چشم منه!این شرایط موقت خودتم میدوین،چند وقتی دندون رو جیگر بذار و صب این حرفا جیه؟جات رو-

 دکن.ترمه که کاري با تو نداره.شده یه مرتبه مزاحم استراحتت یا بیرون رفتنت بشه؟خودتو بزار جاي اون!به هزار امی

 ....تازه اومده تخصیل کنه

 :بازم گلپر پرید وسط حرفش

 ؟پزشک شه،من باید جورشو بکشم ترمه خانوم میخواد دندون-

 هاون طفلک که ازاري ندار-

 :با حرص پرسید

 ؟جامو که تنگ کرده،نکرده-

 .اون اتاق خالی و بدون استفاده بود-

 هبود،ولی بعد از این الزمش دارم!ببین تارخ من نمیدونم تو واقعا نمی فهمی یا خودتو زدي به نفهمی؟مورچه چیه ک-

 میه غربیل خونه که انتظار نداري چهار نفر زندگی کنن،داري؟دو روز دیگه میخوا کله پاچش چی باشه؟تو این

 .سیسمونی بیارم اتاق رو الزم دارم

 .همینم داشته باشن و چند نفري برن توش زندگی کنن

 هزندگی هرکس به خودش مربوطه تارخ،هشتاد متر خونه که دیگه منت گذاشتن نداره!ماش بابا جونت دستش ب-

 درسید و یکم بیشتر واسه پسر جونش خرج میکردهنش می 

 ندیکه چی کار برامون نکرد؟مگه من چی داشتم؟شپش تو جیبم نبود.اون وقت اومدم دست تورو گرفتم،یه جش-

 وعروسی انچنانی واست را انداختم،هرچی دوست داشتی خریدي،چند سال جور زندگیمونو کشید!دیگه داري شورش

 يدر میار

 ماما من وظیفه ندارم دخترشو نگه دارپدر بود و وظیفش!-

 .ولی من وظیفه دارم هواي خواهرمو داشته باشم-

 .نگفته به جز تو باید با خواهرتم زندگی کنم.اگه روز اول میگفتی تکلیفم روشن میشد-
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 مدیگه دلم نمیخواست بیشتر از این خرد شم.مانتومو پوشیدم و ساك و چمدونمو برداشتم و از اتاق اومد

 ی.خوشبختانه ساعت ده بود و میتوانستم قبل از خوابیدن شاداب و دوستانش برسم اونجا!چشمام از اشک مبیرون

 :سوخت ولی تصمیم داشتم نذارم یه قطره اشکم از چشمام بریزه.سرمو باال گرفتم و با غرور خاصی گفتم

 محق با گلپره،من از اول اشتباه کردم،نباید اینجا میومدم و مزاحم میشد-

 :خ دستپاچه گفتتار

 !مزاحم چیه،خونه خودته-

 .مرسی،به دقر کافی اینجا موندم و زحمت دادم؛دیگه رفع زحمت میکنم-

 ؟رنگ صورت تارخ سفید شد و چونه اش می لریزد!این موقع شب میخواي کجا بري

 :گلپر بی تفاوت گفت

 .هرجا میخواي بري بذار واسه صبح-

 :به روش لبخند زدم و گفتم

 نیه ثانیه ام بیشتر نمیتونم بمونم،هواش مسمومهدارم خفه میشم،تو این خونه اکسیژن فقط براي خودتونه عزیزم،-

 !هست!با اجازه

 !رفتم جلوي در،تارخ گفت:واستا منم بیام..الاقل بدونم داري کجا میري

 .دستمو گذاشتم روي دستگیره،زن حامله هزار و یک مسولیت داره،باید هواي اونو داشته باشی

 :مدم بیرون و صبر نکردم اسانسور بیاد و با شتاب از پله ها اومدم پایین.تارخ سرشو اورد بیرون و گفتاو

 .صبر کن ترمه-

 متعادلم رو موقع اومدن پایین از پله ها از دست دادم،وسایلمو گذاشتم جلوي خونه و نفسی تازه کرد

 :تارخ سر رسید

 !منزشته این وقته شب ترمه،برگرد باال،به خاطر -

 یتو صورتش عجز و التماس موج میزد،دلم براش سوخت!اصال دوست نداشتم جاي اون بودم که توي چنین وضعیت

 !بود

 :از یه طرف زنش و از طرف دیگر خواهرشوبا لبخند گفتم

 .اتفاقا فقط دارم به خاطر تو میرم،دوست ندارم تو زندگیت مشکلی پیش بیاد،در ثانی،نمیخوام تحقیر بشم-

 .کجا بخواي می رسونمت،االن وقتش نیست صبح هر-

 .تارخ جان نگران نباش،تو این مدت فهمیدم تو تهران باید چه جوري گلیممو از اب بکشم بیرون..تو برو پیشه گلپر-

 :تارخ عرق پیشونیشو پاك کرد،طفلک تو این سرما چه عرقی می ریخت.با مهربونی گفتم

 ..مان..همه جی حل میشهخودتو ناراحت نکن.همه چی رو بسپر دسته ز-

 :لبخند تلخی زدم

 مگلپرم بی ربط نمیکه،اونم حق داره.ولی متاسفانه روش خوبی براي حرف زدن رو انتخاب نکرد.من اگه جاي اون بود-

 ياین موقع شب که نمیشه تک و تنها را بیفتی بري،اصال کجا رو دار-یه طور دیگه رفتار میکردم...حاال دیگه برو تارخ 
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 ؟بري

 هنه باال انداختم؛گلپر اگه چند ساعت دیگه طاقت میورد من خودم می رفتم.چون از شاداب خواهش کرده بودم یشو

 امدت منو تو خونش تحمل کنه و اونم قبول کرد.قرار بود فردا صبح برم اونجا....اما خب مثله اینکه قسمت نبود تا فرد

 ...صبح طول بکشه

 ر.من...نمی دونم چی بگم.؟!ازت معذرت میخوام.نمیدونم گلپر چرا اینقدتارخ کالفه دست توي موهاش فرو برد..

 يعوض شده!؟پیشنهاد خودش بود که تو بیاي..اما یه مدتیه بد قلقی میکنه،نمیدونم چش شده!شایدم از اثرات باردار

 .باشه؛حساس و زودرنج و عصبی شده!دائم بهونه گیري میکنه

 یره،ول کن این حرفا رو.باالخره هر اومدنی یه رفتنی داره.دیرو زودشم خیلزدم به دنده شوخی.نسبت به من ویار دا

 .مهم نیست.حاالئم دیرم شده،بهتره زودتر برم تا بچه ها نخوابیدن

 :تارخ دست کرد تو جیبش

 ؟جواب مامان و بابارو چی بدم-

 ...غصه اونارو نخور،خودم بلدم بهشون بگم-

 .چیزي بفهمنچشمامو هم گذاشتم:خیالت تخت نمیذارم 

 یلطف میکن-

 .تارخ با پاش قلوه سنگ رو پرت کرد اونور:بازم معذرت میخوام ترمه.هرچند که بی فایدست

 وبی خیال داداش جون!حاال تا نصف شب نشده یه تاکسی برام بگیر،چون ممکنه دیر بشه و کسی در رو روم وا نکنه -

 .چریک بلرزماون وقت مجبور بشم تا صبح روي چمدون بشینم و چریک و 

 .دست گذاشتم رو بازوش:منو که میشناسی:چیزي به دل نمیگیرم

 ولبخندي از سر تفاهم زد!کاري داشتی حتما به من زنگ بزن

 احتم-

 هقول بد-

 .قول میدم-

 .اه کشید،اصال دلم نمیخواست این طوري از خونم بري

 .خوابنا!یه ماشین بگیر دیگه زود باش تارخ.من میخوام برم یه خونه دانشجویی...اونا شبا زود می-

 وتارخ قراضه ترین ماشین را با پیر ترین راننده اي که پیدا میشد را نگه داشت،بعد از کلی سفارش وسایلمو گذاشتن ت

 هماشین و خدافظی کردیم.تا به خونه برسم مغزم از کار افتاد...ماشین دربه داغون بود و بد جوري تق تق میکرد،این ب

 ....ملوچ دهن پیر مردهم از اون بدترکنار:صداي ملچ 

 همصیبت بزرگتر این بود که با سرعت بیشتر از پنج کیلومتر در ساعت حرکت نمیکرد..البته هنوز فاجعه اتفاق نیفتاد

 !!!بود..چند دقیقه بعد ماشین خاموش شد و دیگه هم روشن نشد!کم مونده بود جیغ بکشم اونم از نوع بنفش

 مفصل پنج

 مذاشتم تو آپارتمان دیگه نتونستم سر پا بمونم.درست مثل گربه اي شده بودم که سیبالشو بریدن. افتادوسایلمو که گ
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 وروي کاناپه و گره روسریمو شل کردم. بچه ها روبروم نشستن رو زمین.شاداب با یه لیوان آب وایساد جلوي چشمم 

 :با نگرانی پرسید

 ؟چی شده ترمه-

 قم نشده ،آب وگرفتم الجرعه سر کشیدم. چشمامو بستم و چند تا نفس عمیبا تکون دستم بهش فهموندم طوری

 !کشیدم تا اعصابم آروم بشه. چند دقیق گذشت . رو به شاداب که هنوز نگران بود گفتم:فقط خسته ام روحی و جسمی

 ،زودتر می رسیدمبا یادآوري حرفا و حرکات گلپر دندونامو رو هم فشار دادم.با لبخند گفتم :با الك پشت می اومدم 

 یگیر یه راننده اي افتاده بودم که نگو و نپرس ... من نمی دونم تو این سن وسال و با این وضعیت چرا رانندگی م

 .کرد؟ بیچاره فسیل شده بود

 هساغر با خنده گفت: تقصیر خود بی عرضه اته! خنگ خدا مگه ماشین قحط بود؟خوب سوار یه ماشین مدل باال با ی

 ...ن وخوش تیپ می شدي که اقال تو طول راه یه بهره اي هم ببريراننده جوو

 ربه شوخی جوابشو دادم :این جور مواقع داداشم می خواد برادري کنه... اون واسم ماشین گرفت اتفاقا خیلیم منتظ

 .شدم تا این آقا به تورمون بخوره،مواظب بود زیر شصت سال نباشه

 !خواهر خوشگلش رو بدزدن شاداب شونه باال انداخت:هوم ! ترسید

 ...نگاش هزار تا سؤال داشت، بهش زبون درازي کردم. خندید: خیلی رو داري ترمه

 هآره وا...، وسط راه ماشین مشتی مملی خراب شد، حاال مگه می ذاشت من با یه ماشین دیگه بیام؟! سه چهار مرتب-

 دولی راننده با مسئولیت نذاشت، هی نصیحتم می کر ساك وچمدونم رو گذاشتم کنار خیابون تا یه ماشین دیگه بگیرم

 مکه این موقع شب تک و تنها خوبیت نداره و هزار تا گرگ ریخته تو خیابون ... اونقدر حرف زد و حرف زد که مخ

 ...سوت کشید

 ؟ساغر پرید وسط حرفم:مگه مخم داري

 ...یه ذره رو که دیگه دارم-

 .م ازدستم رفت خودتون رو از شنیدن یه قصه شیرین محروم کردینبعد با اخم گفتم:قاشق نشسته !رشته کال

 رمال شصت سال پیش نیست که بخواد یادت بره، هنوز نیم ساعتی از روش نگذشته نبود، می خواي بگی این قد-

 !خنگی؟

 .با خونسردي جواب دادم: نه به خنگی تو ساغر جون

 .تراف می کنمساغر بلند خندید:خوب اون که آره، من به خنگ بودن اع

 تملکه اخالق رو ترش کرد :شام امشب خودش گواه این ادعاس

 هساغر دستی به موهاش کشید و شرمزده گفت:چی کار کنم عزیزم؟! به جاي یه مرتبه،چند مرتبه نمک زدم،هر دفع

 .می رفتم به غذا سرمی زدم شک می کردم که نمک زدم یانه؟! بعد یه کم نمک می ریختم تو قابلمه

 ...اخالق با بدخلقی گفت: یه کم نمک؟! اون خورشت از دریاچه قم شورتر بوملکه 

 .شاداب دخالت کرد:حاال مگه چی شده؟یه شب شام خوش نمک خوردیم و کلی هم خندیدیم... به جایی که برنخورد

 !من دست رو دلم کشیدم:من همین شام شور رو می ذارم رو چشمم،چقدر ناشکرین شماها
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 !ه اخالق مثل فنر از جا پرید ،شاداب با چشم و ابرو گفت: دیدي گفتمتلفن زنگ زد، ملک

 .ساغر پاشد:برم از دست پخت بی نظیرم واسه ترمه خانم بیارم

 ...برو بیار، نذاشتی قصه امو بگم، الاقل دو قاشق غذا می خورم-

 .ساغر رفت و دو سه دقیقه دیگه پیداش شد

 ،امان از مزه اش ! قاشق اولو با یه قاشق ماست خوردم که مزه اشوببرهخورشت بامیه خیلی خوش آب و رنگ بود ولی 

 !ساغر با خنده گفت: مثل زهر ماره

 .خندیدم : صد رحمت به زهر مار از شوري به تلخی میزنه

 !به ملکه اخالق اشاره کردم :بی چاره حق داشت

 ؟شاداب گفت:می خواي دوتا تخم مرغ واست نیمرو کنم

 منه قربونت،حالم از هر چی تخم مرغه بهم می خوره. حداقل به مدت یه ماه!بس که خونه تارخ تخدستامو تکون دادم :

 ،مرغ خوردم کبدم از کار افتاده... هی اونا شام رفتن بیرون و من نیمرو خوردم، من همین خورشت شور رو می خورم

 .افتم چشمم کور و دندم نرم!اگه یه وعده دیگه تخم مرغ بخورم حسابی به قدقد می

 !ساغر پشت چشمی نازك کرد:االنم کاري جز این نمی کنی؟

  نمی خواد حرص آشپزي کردنتو سرمن خالی کنی...این دفعه رو یه کاغذ بنویس-

  « نمک زدم» و بچسبون باالي گاز 

 !حیف این خورشت که نمی شه خوردش

 یکه هی تخم مرغ ببندي به خیکت، بساغربشقاب از جلوي دستم برداشت:خاك تو سر بی لیاقتت کنن، حقت همینه 

 !چشم و رو!گربه کوره

 تخندیدم و بشقابو از دستش گرفتم. تو رو خدا تو یکی دیگه واسه من سوسه نیا،همون یه دونه گلپر واسه خودم و هف

 .پشتم کافیه

 !ساغر خندید:معلومه خیلی دلت پره

 !ز پري گذشته دیگهسرمو تکون دادم:چون فوران کرد مجبور شدم بیام این جا،کار ا

 !اشک تو چشمم جمع شد،اشتهام کور شد و بشقابو گذاشتم رو زمین،ساغر گفت:خیلی شوره

 !به زور لبخند زدم :شوري بهتر از تلخیه

 .شاداب گفت:پس بخور

 .کاش می تونستم،دیگه یه لقمه م از گلوم پایین نمی ره-

 .شاداب با همدردي دستشو گذاشت روي شونه ام :فکرشم نکن

 .دستمو گذاشتم رو دستش :سعی می کنم

 .ساغر دستاشو محکم کوبید به هم :این جا ناراحتی و غصه خوردن ممنوعه .فقط باید خندید

 یبعد بشکنی زد و با سرخوشی شروع به خوندن کرد:امروز اگه نخندي فردا دلت می سوزه،آخ می سوزه ،واي م

 ...سوزه،بپا زیاد نسوزه
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 !یارم که خیلی می چسبه!یه چایی بسوزخندید و گفت :برم چایی ب

 ؟شاداب با نگاه مهربونش زل زد تو چشمام :نمی خواي بگی چی شد که امشب اومدي

 !نخواستم خیلی ناراحتش کنم با خنده دست چپم روآوردم باال تا زیر دماغم:به اینجام رسیده بود

 ...لبخند زدم ودستم و آوردم پایین تر نه اون جا نه! دیگه این قدرام نبود،آره همین جا!به همین جا رسیده بود

 ددستمو آوردم روي سینه ام:خیلی غصه نخور ،همین جا تقریبا!آره به همین جا رسیده بو

 ماینطوري بهم ریختی !معلو شاداب محکم زد زیر دستم:خوبه من تورو می شناسم، مطمئنا از سرتم رد شده بود که

 ؟نیست این گلپر ورپریده چی کار کرده

 !هیچی بابا!حامله اس دیگه !آدم حامله هم بد ادا و اصوله-

 .خیلی بیچشم و روئه،هیچ ازش توقع نداشتم-

 یآه کشداري با صدا از دهنم بیرون اومد: سودي جون و بابا خبر ندارن!نمی خوام واقعیته و بفهمن ،چون غصه م

 !خورن

 اشاداب سرتکون داد:خوب حق دارن،هر کی ندونه من یکی که شاهد بودم واسه داداش و زن داداش عزیزیت چه کار

 وکه نکردن، بابات دستشو عسل کرد گذاشت تو دهنشون،بیا اینم نتیجه اش!حاال خوبه عروس خانم غریبه نیست 

 !دختر دایی خودته

 !صد رحمت به هفت پشت غریبه-

 !و با سرو صدا گذاشت وسط :اینم چایی ...به بهساغر سینی ر

 .فوري تنها لیوان سینی رو برداشتم :این یکی به من می رسه

 !ساغر زد رو پام:لیوان منو برداشتی

 !جوابشو دادم: براي یه لیوان این قدر خودتو نکش زشته

 !با دهن کجی گفت:جهنم!سگ خورد

 .یه قند برداشتم:خیلی بی تربیتی ساغر

 !فت :حاال کجاشو دیديشاداب گ

 .چایی رو خوردم:چه مزه اي داره یه نفر براي آدم چایی بیاره

 نساغر پرید وسط حرفم :فقط امشب اینطوریه! از فردا آستین باال می زنی و کار می کنی... فکر نکنی برا همیشه از ای

 رخوردو خوراکتم باشی که تندتند مجبوخبراس ها؟!نه، این جا قانون داره همه چی نوبتیه... حتی رفتن به خال!مواظب 

 !نشی بري خال، چون چاهش پر میشه ... شاداب محکم زد پشتش:أه ساغر، حالمو بهم زدي، یه دقیقه خفه شو لطفا

 !وا مگه چیه؟! دیگه خال رفتن جز عادي ترین امور زندگیه ها-

 ههم زدیم زیر خنده،ساغر بدون این ک چنان قیافه معصوم و حق به جانبی به خودش گرفته بود که من و شاداب با

 سبخنده گفت:هر کی ندونه فکر می کنه شاداب خانم عمرا خال نمی ره... پس این چیزا که می خوره چی میشه، هیچ ک

 .نمی دونه

 .لیوان خالی رو گذاشتم تو سینی :خیلی چسبید، حاال بیاین موضوع صحبت رو عوض کنیم
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 !ست می گی بیاین راجع به انواع خال حرف بزنیمساغر چهار زانو نشست و گفت: اه را

 !شاداب با اخم گفت:ساغر

 سساغر طلب کارانه جواب داد: مرگ وساغر! کوفت و ساغر! زهر مارو ساغر!... خب اینم یه موضوع صحبته دیگه پ

 !باید در مورد چی حرف بزنیم پسراي دانشگاه؟! درسامون؟!تفریحامون؟!... راجع به چی؟

 محظه مکث بلند گفت :فهمیدم... بیاین غیبت کنیم، از همه چی بهتر و شیرین تره... خوب ازکجا شروع کنیبعد از یه ل

 ،؟! معلومه از زن برادر ترمه بهتر ؟ اسمش چی بود؟... گلپر! خوب من استارت کار رو زدم حاال نوبت توئه ترمه جون

 !نه زدي به چاكبگو.... ببینم این شمر ذالجوشن چه به روز تو آورده که شبو

 .با لحن جاهل مأبانه اضافه کرد: می گم آبجی اگه اذیتت کرده ،حالشو بگیریم

 ...آستیناشو زد باال :سه سوته نفله اش می کنیم

 !با پشت دست به دماغش کشید :خوش ندارم ببینم کسی رفیق منو ناراحت کنه

 .خندیدم:این دفعه رو کوتاه بیا

 ...ندش رو مرتب کرد:باشه فقط به خاطر گل روي شمارو زمین جابه جا شد و دامن بل

 !شاداب با مهربونی گفت:تعریف کن ببینم ترمه جون

 هدلم خیلی پربود شروع کردم به گفته،هیچی رو جا ننداختم از سیر تا پیاز ماجرا رو گفتم، هر چی روحمو آزرده بود ب

 تساغر هول هولکی جعبه دستمال کاغذي رو گرفزبون آوردم و نتیجه اش اشکام بود که ناخواسته سرازیر شدن. 

 !جلوي روم: قرار نشد آبغوره بگیري

 زصداش بغض داشت. شاداب زانوهاشو بغل کرده بود ومغموم و گرفته نگام می کرد،سعی کردم بخندم:چیه؟!هنو

 !نمردم که این طوري زانوي غم به بغل گرفتی

 .بگیر ساغر و شاداب همزمان گفتن: خدا نکنه ،زبونتو گاز

 .چند لحظه به سکوت گذشت،تنها صدایی که می اومد پچ پچ ملکه اخالق پشت تلفن بود، هنوز داشت حرف می زد

 .شاداب به شوخی گفت: االن تو هپروته

 

 

 نساغر گفت: تا همین چند روز پیش ما جرأت نداشتیم ده دقیقه بیشتر با تلفن حرف بزنیم، همین خانم بالیی سرمو

 .و ببین می آورد که بیا

 .شاداب گفت: ولش کن،این طوري که بد نشد اقال کمتر به پر و پاي ما می پیچه

 ...یه کم فکر کردم و بعد من من کنون گفتم: از این به بعد هزینه ها رو تقسیم به پنج کنیم،کرایه خونه رو هم

 !شاداب پرید وسط حرفم : بذار یه هفته بمونی ! حاال مهمونی

 .ب کاکا برادر، اگه قراره این جا بمونم می خوام مثل بقیه هزینه ها بدمنه عزیزم حساب حسا-

 ...ساغر با محبت گفت: دیر نمی شه

 ...آخه-
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 عشاداب طبق معمول نذاشت حرفمو ادامه بدم: آخه نداره. االن که آخر برجه؛ سه چهار روز دیگه که اول ماهه و موق

 ؟حساب و کتاب تو رو هم می آریم. قبوله

 !رو هم گذاشتم:آره قبولهچشمامو 

 ؟ساغر پرسید:با یه چایی دیگه چطورین

 .یه نگاه به ساعت مچی بند چرمیم که هدیه تولدم ازطرف تورنگ بود ،کردم: با این که دوازده شبه ولی موافقم

 .ملکه اخالق گوشی رو گذاشت رو دستگاه :منم یکی می خورم

 .که حتما یکی الزم داري، بیچاره گلوت خشکید ساغر در حالیکه به طرف آشپزخونه می رفت،گفت:تو

 مملکه اخالق لبخند دلنشینی زد که اصال به صورتش نمی اومد،شاید می اومد بس که عبوس و اخمو دیده بودمش برا

 ....عجیب بود

 وبرگشتن ساغر خیلی طول نکشید . موقعیکه داشتم چایی می خوردم شاداب گفت:ترمه جون،تو که استاد شست و ش

 ؟دي چطور نتونستی جلوي زن برادرت در بیايبو

 هبه هزار دلیل،اول به خاطر خودش، دوم به خاطر تارخ، سوم به خاطر نون و نمک خونه اشونو.... یه عالمه دلیل دیگ-

 نکه نمی شه گفت: نمی خواستم ازشون ببرم که! باالخره چشممون تو چشم هم می افته ، دل نمی خواد اون روز م

 لدر ثانی شاید اگه من جاي گلپربودم تحمل نمی کردم آدمه دیگه تا تو شرایط قرار نگیره نمی تونه حا شرمنده اشم.

 .بقیه رو درك کنه

 !شاداب گفت: عجب دختر با مالحظه اي

 !رو به ساغر ادامه داد: این ترمه الغر مردنی رو اینطوري نگاه نکن به موقعش یه پلنگ وحشی می شه

 .: آدم اگه یه دوست مثل تو داشته باشه دیگه به دشمن احتیاج ندارهیه قند پرت کردم طرفش

 ؟با خونسردي گفت: تو باوجودمن به هیچی احتیاج نداري،من خودم واست یه دنیام... داشتم چی می گفتم

 !رو به من اخم کرد:لطفا خودتو قاطی حرفایم نکن. اگه یه بار دیگه بپري وسط حرفم می شه دو مرتبه ها

 یین باتري قلمی وقتی بچه بود یه گرد و قلنبه اي بود که دومی نداشت،برعکس من که اونموقع دماغمو مخالصه ا

 هگرفتی جونم در می اومد... بماند! اینا رو نمی خواستم بگم ... یه روز که از مدرسه بر می گشتیم دوتا پسر بچه د

 !یازده ساله مزاحممون شدن

 !یره شما دو تا رو کبریت سوخته! دوتا بچه ده ساله ... واي خداساغر بلند خندید: همه رو برق می گ

 عشاداب با تشر گفت: خنگ خدا اون خوب موقع ما خودمون هفت سالمون بود،کالس اول دبستان بودیم. البد توق

 ..داشتی پسر دانشجو دنبالمون بیفته

 هداره از پر قندانش داره، از همون یساغر وارفت ولی خودشو از تنگ و تا ننداخت: راست می گه هر کسی هر چی 

 ...ذره بچهگیاتونه

 ...شاداب بی حوصله حرفشو قطع کرد: ساغر زبون به دهن بگیر دیگه ! دارم حرف می زنم گل که لگد نمی کنم

 .ساغر دهنشو باز کرد که شاداب گفت:یه کلمه دیگه حرف بزنی می زنم توي دهنت

 .تیمارستان می خوري تا دانشگاه از همون روز اول فهمیدم بیشتر یه درد-
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 نشاداب رو به ملکه اخالق گفت: تو گوش کن، این یکی که از مخ آزاده . خالصه پسر بچه ها اومدن طرف ما ... م

 ترفتم پشت ترمه قایم شدم ، یکی از اونا اومد جلو گف« : پفکتو بده به من  ....«

 دترمه جواب دا«: مال خودمه برو واسه خودت بخر .» کرد و گفت پسره خیلی پررو بود صداشو کلفت «: گفتم پفکتو بده 

 نبه م ....«

 .شاداب با هیجان ادامه داد: من داشتم از ترس شلوارمو خیس می کردم

 .دخالت کردم:تازه صداي فین فین کردنتم داشت اعصابمو خورد می کرد

 تیه نگاه به یارو کرد. پسره دستشو آورد جلو و گفشاداب پاچو شلوارشو تا زد و خندید:ترمه برو بر «: بده به من  ».

 مچشمتون روز بد نبینه ترمه یهو با کیفش کوبید تو سره پسره! بدبخت گیج و ویج مونده بود. منم از ترس جیغ کشید

 ....پسره گوشه لباس ترمه رو کشید .

 !من با خنده گفتم:تو زدي به چاك

 هیش تا دیگه قرض کردم و رفتم، اشکریزون خودو رسوندم دم خونشاداب غش غش کنون گفتم :دو تا پا داشتم ،ش

 دترمه، شانس آوردم مامانش دم در بود، منو که دید رنگش پرید و با نگرانی پرسی«: ؟ چی شده »اما مگه من می تونستم 

تا  وبرو شدیم که من یکیحرف بزنم... بیچاره سودابه خانم دوید طرف مدرسه منم مثل بز پشت سرش ! وقتی رسیدیم با صحنه اي ر

 هآخرین لحظه عمرم فراموش نمی کنم. توقع داشتم ترمه رو خونین و مالین ببینم که داره ب

 !پسره التماس می کنه دست از سرش برداره. اما زهی خیال باطل

 !شاداب سکوت کرد،ساغر با هجان گفت:بنال دیگه

 !شاداب ابرو باال انداخت: خرج داره

 !برو گمشو-

 !نیست، مایه اش یه چایی دیگه اسگرون -

 .تعریف که تموم شد ، می رم واست می آرم-

 تپسره بیچاره افتاده بود رو زمین و می گف-«: نزن تو رو خدا، غلط کردم ، ببخشین  «

 هاما مگه این ترمه دست بردار بود ،بیچاره مامانش رفت اونو گرفت ولی تقالیی میکرد بیا وببین ... پسره حداقل د

 تلو از ترمه چاق تر بودقدشم الاقل بیست سانت بلندتر وقتی از دست ترمه نجات پیدا کرد با لباساي پاره پا گذاشکی

 ...به فرار

 مچه خاطره شیرینی بود ،عجب جرأتی داشتم ها! صداي شاداب منو از اون دوران بیرون آورد: بنده خدا سودابه خان

 هبگه! البته صحنه اي که دیده بود رو باور نداشت ، فکر می کرد ترمرنگش مثل زردچوبه شده بود، نمی دونست چی 

 نداره زیر دست وپاي پسره لت وپار می شه ، نگو دختر پهلوونش بچه مردم رو چپ و راست کرده.بیچاره پسره چنا

 .........گرد پاش نمی رسید ، مثل تیري بود که از چله کمون جهیده باشه می دوید که هیچ کس به

 .مثل این جنگ جوهاي حرفه اي مانتوشو تکوند و با لبخند گفت:پسره از خود راضی خوب به خدمتش رسیدمترمه 

 هبیچاره سودابه خانم همون کنار خیابان نشست و گفت:اخه دختر این کارا چیه می کنی؟اگه بالیی سر خودت یا بچ

 ؟مردم می امد چه خاکی به سرم می ریختم
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 وگو می خواسته پفکش رو بگیره ...خالصه سودابه خانم کلی دخترش رو نصیحت کرد ترمه توضیح داد که پسره زور

 .اخر سر دست زد روي شونه ترمه گفت:مثل اینکه می خواي دست شعبون استخونی رو از پشت ببندي

 ؟ساغر و ملکه اخالق با هم تکرار کردن:شعبون استخونی

 ...شاذاب با خنده گفت:اره دیگه همون شعبون بی مخ

 هرمز شدم:بسه دیگه شاداب حاال از فردا تا تقی به توقی بخورد اینا می خوان به من بگن شعبون ساغر انگشت اشارق

 ..شو گرفت طرفمو گفت:شعبون نه شعبون بی مخ

 .بعدشم خندید رو بهش گفتم :مرض

 كاز گل ناز شاداب گفت:بعد از اون من شدم نوچه ترمه..چسبیدن بهش و ازش جدا نشدم هیچ کس جرات نداشت

 ...تر بهش بگه واال

 ببا اخم گفتم:بسه دیگه شادا

 ...هر کی ندونه فکر میکنم یه بزن بهادر حسابی بودم

 ؟شاداب با ژست موهایش را عقب برد:مگه نبودي

 ماه سردي کشیدم و به ساك و چمدون اشاره کردم:اره خوب اینم از وضعیتم ..حاال این مسئله اي نیست از قدیم و ندی

 شتن فامیل گوشت همو بخوره استخونش رو دور نمیندازه.باالخره گلپرم متوجه رفتارش میشه و می فهمه رفتارگف

 یدرست نبوده و از طرفی نباید این قدر اختیار زندگیشو بده دست مادرش مشکل من اون پسر نفهم و بی شعوره نم

 ؟دونم باید باهاش چی کار کنم

 .فکري می کنیم بد جوري گوش مالی می خوادساغر خیلی جدي گفت:واسه اونم یه 

 ؟ملکه اخالق کنجکاوانه پرسید:راجع به کی حرف می زنین

 نپنهان کارالزم نبود راحت گفتم:یه پسره بی کار و بی تربیت که نمی دونم چه جوري سر و کله اش تو دانشکده دندا

 .پزشکی پیدا شده

 ؟ملکه اخالق سر جاش تکون خورد:اسمش چیه

 .رو فامیلش فصاحت البته بیشتر اوقات صداش می کنم کثافت چه جالب بر وزن فصاحتاسمش خس-

 .کاش حرفشو پیش نمی کشیدم دلشوره عجیبی افتاد به دلم

 .کم بدبختی دارم این یکی هم رو بقیه اش-

 ؟ملکه اخالق پرسید: مزاحمته

 .شاداب به جاي من جواب داد: چه جورم

 ...ه برادرت بگوملکه اخالق خیلی ساده گفت:خوب ب

 همه زدیم زیر خنده یعنی اگه تارخ می فهمید چی کار می کرد؟قبال فکر می کردم شاید عکس العمل نشان بده اما حاال

 ...بهتره فکرشو نکنم

 .شاداب با خنده رو به ملکه اخالق گفت:خود شعبون خان از پسش بر می اد دست کم نگیرش

 سو بعدم من و شاداب خیلی دیر بود شانسی که اوردیم ساعت اول کالملکه اخالق خمیازه کشید پشت سرش ساغر 
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 .نداشتیم و می تونستیم خستگی شب زنده داري رو در کنیم.از امشب منم رفتم تو اتاق ده متري ساغر و شاداب

ماس رم می گفتن باهاتون تپاهام افتاد بسکه از این اموزشگاه رفتم اون اموزشگاه مگه کسی به یه دانشجو ترم اول احتیاج داشت؟اگ

می گیریم فرمالیته بود.اون قدر دانشجوي ترم باال و لیسانس تو دست و بالشون بود که من این وسط عددي به حساب نمی اومدم.اما 

خوب بعضی وقتا خدا با بد شانسا مهربونه بعد از یه هفته از دو تا اموزشگاه زنگ زدن و دو تا ادرس براي تدریس خصوصی دادن 

اشتم از خوشحالی پر در می اوردم با این که ساغر و شاداب لب و لوچه هاشون اویزون شد که:این صنار سی شاهی فقط اندازه کرایه د

 .ماشینته. اما من به کمتر از این راضی بودم باالخره می بایست از یه جایی شروع کنم دیگه

 .زي کنم که هم به شاگردام برسم هم به درساي خودمامتحاناي پایان ترم نزدیک بود و می بایست حسابی برنامه ری

شاگرد اولی رو که نگو وقتی دیدمش جا خوردم .از خوشگلی روي همه عروسک سرامیکی ها رو کم کرده بودموهاي طالیی لخت 

م با حرکاتشچشم هاي تیله اي درشت با مژه هاي دونه دونه و برگشته از لباشم خون می چکید پوست شیري و صورت گردي هم داشت 

ناز و عشوه بود چند لحظه ازش چشم بر نداشتم بد جوري قشنگ تو دل برو بود ولی وقتی شروع کردم به درس دادن ارزو کردم 

کاش هیچ وقت نمی دیدمش .یه دختر لوس و ننر و بی تربیت که تو زندگیش فقط به الك و مد لباس و تیپ فالن هنر پیشه و بهمان 

..اینا یه طرف کودن بودنش یه طرف دیگه هر چیزي رو میبایست ده مرتبه تکرار کنم زبونم مو در اورد بسکه خواننده فکر کرده بود.

پیش پا افتاده ترین قواعد انگلیسی رو براش گفتم ته دلم از خدا خواستم کاش به جاي این همه زیبایی و لوندي یه جو عقل و هوش به 

 .این دختر بده

یقه انچنانش منو کشته بود لباس پوشیدنش دست کمی از مانکن نداشت بوي عطرش فضا رو پر کرده همه این کماالت به کنار سل

بود.ولی جه اتاقی؟شتر با بارش گم می شد باز جاي شکرش باقی بود روي میز و صندلی رو خاموش کرده بود بتونیم بشینیم.شاگرد 

نتش گل نمی کرد همه چیزرو مرتبه اول یاد می گرفت.با هر کدوم بعدیم یه پسر بچه تخس و شیطون و بی نهایت باهوش بود اگه شیط

 .از این شاگردام هفته اي دو مرتبه قرار گذاشتم

امیدم این بود بعد از چند جلسه اي که اموزشگاه با انان قرارداد بسته خودم بتونم باهاشون قرارداد ببندم این طوري دیگه همه حق 

یگه تو تا شاگرد دیگه اضافه شد خوشبختانه از طرف اموزشگاه نبودند از فامیالي پسر بچه التدریس می رفت تو جیب خودم هفته د

 .تخس بودن تصمیم گرفتم فعال به همین چهار تا شاگرد بسنده کنم تا امتحاناي اخر ترم رو بگذرونم قرار نبود مشروط بشم

ه ها بمونم یه مقداري فکر و ذهنم اروم شده بود که دوباره خیالم از بابت درامد کمی راحت شد حاالبا دل اسوده می تونستم پیش بچ

سر و کله خسرو پیدا شد نمی دونستم از دستش چی کار کنم ؟پاك کالفه ام کرده بود تو دانشگاه چشم ازم بر نمی داشت و سایه به 

 رفی نمی زد قابل تحمل بود اما امان ازسایه تعقیبم می کرد مستاصل و درمونده بودم ولی کاري ازم بر نمی اومد البته تا زمانی که ح

 .وقتی که دهنشو باز می کرد و اونوقت به جاي حرف درست و حسابی چرند تحویل می داد

براي اینکه کمتر مزاحم بچه ها باشم سعی می کردم اغلب تو دانشگاه یا محل تدریسم بگذرونماگه کالس نداشتم می رفتم کتابخونه 

روشکر اونجا تنها محلی بود که گذر اقا خسرو بهش نمی افتاد اصوال اعتقادي به درس خوندن نداشت دانشگاه و درس می خوندم خدا

  .و هر چی من فکر می کردم به این نتیجه می رسیدم اشتباهی وارد این محیط شده

 .م درسخونیه روز نشسته بودم و حسابی تو مبحث اناتومی غرق بودم که صداي زمخت خسرو منو از جا پروند:سالم خانو

بی توجه مشغول خوندن قیه مطلب شدم همون جور که االي سرم وایساده بود دست چپش رو گذاشت پشت کمرش و بادست راست 

  .ضرب گرفت رو میز:سالم عرض کردم خانوم
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 .يبازم محلش نذاشتم ولی خیلی رو داشت سرش رو اورد پایین تر:فکر می کردم ادب و تربیت داري و بلدي جواب سالم بد

نمی دونستم چی کار کنم اصال دلم نمی خواست جري بشه چون از اخر و عاقبتش می ترسیدم به نظرم ادم نرمال و طبیعی نمی رسید 

در ثانی دلم نمی خواست تو محیط دانشگاه برام مشکلی پیش بیاد وقتی دید جوابم سکوته گفت:با ما به از این باش که با خلق جهانی 

 .ل بد میبینی ..بهتره یه ذره با من راه بیايبد میبینی خانوم خوشگ

از حرف زدنش چندشم شد حیف دیگه یه دختر بچه کالس اولی نبودم که مثل شعبون استخونی بیفتم به جونش البته اونم بیدي نبود که 

 هبا این بادا بلرز

م بهم خورد.چشامو تنگ کردم و سرمو گرفتم باال و به اون چشماي بی حیاش نگاه کردم داشت گوشه سبیلش رو می جوید دل

 .گفتم:دست از سر من بردار خدا روزیتو جاي دیگه حواله کنه برو که عوضی گرفتی

 .پوزخند زد:برعکس درست گرفتم

 .جدي و خشک گفتم:اگه از این بیشتر برام مزاحمت ایجاد کنین مجبورم به حراست دانشگاه اطالع بدم

 .زنده دانشگاه نبود مرتب کرد:ترسیدمبا تمسخر یقه بلوز سبزش رو که لصال برا

 مکتابمو ورق زدم:اگه اجازه بدین می خوام درس بخون

 .با یه حرکت تند کتابو بست زهر نگاهشو ریخت تو نگام:نخیر اجازه نیست من دو کلوم حرف دارم

 .با اینکه خیلی جا خورده بودم اما عقب ننشستم:من با شما حرفی ندارم

 .ی من حرف دارم و تو باید به حرفامو بشنوينفس هاش تند شده بود:ول

 .حسابی لجم گرفت:بایدي در کار نیست

دوتا دستش رو گذاشت رو میز و خم شد طرفم صورتش نزدیک صورتم بود با تنفر و اکراه رومو برگردوندم:اقاي محترم اینجا 

 .دانشگاس

 .ستمبا همون پوزخند زشت و مسخره اش ادامه داد:خوب شد گفتی چون نمی دون

با حرص از جام بلند شدم پاهام می لرزید:متاسفانه بله نمی دونین اینجا دانشگاس واال در شان یک دانشجو رفتار میکردین و این 

 . طوري مزاحم بقیه نمی شدین

 .کمرشو صاف کرد و با نگاه وقیحش زل زد تو صورتم:واسه من لفظ قلم حرف نزن که حوصله اش رو ندارم

ود که چند جفت چشم کنجکاوانه دارن نگامون می کنند و چند جفت گوش براي شنیدن حرفامون تیز شدن، معلوم اصال براش مهم نب

بود حواس اکثر دانشجوها به ما دوتاس، از انگشت نما شدن بیزار بودم... پسره ي نفهم فکر موقعیت و آبروي من نبود، خودش که توي 

 .ادسرش بخوره! فکر نکنم به این چیزا اهمیت مید

 ...کالسور وکیف و کتابمو برداشتم و راه افتادم که در کمال بی شرمی بند کیفمو گرفت: هی خانوم! فکر نکن برام ناز کنی عزیز میشی

دندونامو روي هم فشار دادم و بند کیفمو به شدت از دستش کشیدم، گلوم از بغض درد گرفته و اشکام حاضر وآماده براي چکیدن 

در برابرش کوتاه بیام و ضعف نشون بدمو سرم و باال گرفتم و محکم و مطئن به راه افتادم، در حالی که هنوز بود،اما نمیخواستم 

سنگینی نگاه کثیف و هرزه اش رو حس می کردم. تو اینهمه مشکل و گرفتاري فقط رفتار زشت و زننده ي این آدم عوضی رو کم 

 .بکنم داشتم :اینطوري نمیشه می بایست یه فکر اساسی واسش

خوشبختانه به شروع کالس چیزي نمونده بود، در حالی که از عصبانیت گر گرفته بودم رفتم کنج کالس نشستم و سرمو گذاشتم روي 
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میز... مغزم ازکار افتاده و فلج شده بود، سرم داشت از درد می ترکید، بزور چشمامو باز کردم و سرمو باال گرفتم. تو کیفم دنبال 

خوشبختانه یکی داشتم. حس و حال رفتن به آبخوري توي وجودم نبود، قرص رو گذاشتم توي دهنم، تلخیش  مُسکِن می گشتم،

غیرقابل تحمل ود و ناخودآگاه از نوك پام تا فرق سرم لرزید، با این حال تحمل کردم و هی آب دهنم رو جمع کردم و قورت دادم تا 

شده بود ولی حسو حالی که بتونم تا شیر آب خودمو برسونم نداشتم :خدا لعنتت کنه تلخی قرص از بین بره. با اینکه دهنم مثل زهرمار 

 !پسر

توي دلم داشتم به خسرو بد و بیراه می گفتم که شاداب اومد تو :سالم ترمه، اینجایی؟ توي کتابخونه دنبالت می گشتم، مگه قرار نبود 

 ؟منتظرم بمونی

گران شد، روي صندلی کنار دستم نشست و نگاه خواهرانه و نگرانشو هم دوخت: سرمو با بی حالی تکون دادم، طفلکی شاداب ن

 ؟نمیخواي بگی چی شده

مثل یه بادکنک پرباد شده بودم که بهش سوزن زدند، یه دفعه ترکیدم و هاي هاي گریه کردم، طفلک شاداب دست و پاشو گم کرده بود 

 !د: چی شده عزیزم؟! چرا انقدر ناراحتی؟! کسی حرفی بهت زده؟و در حالی که سرمو می ذاشت روي شونه اش مرتب می پرسی

بعد از این سوال سرمو از روي شونه اش برداشتم و در حالیکه رنگ به صورت نداشت، گفت: حتما بازم اون پسره آشغال بهت حرفی 

 ؟زده، آره

ه رد و داد دستم: تمیزه ها، از بس تو کیفم مونده لآب بینی ام رو باال کشیدم و سر تکون دادم. از کیفش یک دستمال مچاله سفید در آو

 !لورده شده

 .دستمالو گرفتم و اشکامو پاك کردم، شاداب با دلسوزي گفت: برو یه آب به دست و روت بزن، از ده فرسخی معلومه گریه کردي

 .رمزیش میره، حال ندارملبه ي مقنعه ام خراب شده بود، همینطور که درستش می کردم، گفتم: نمیخواد، دو دقیقه دیگه ق

 !شاداب گفت: پاشو دختر، پاشو! تنبلی نکن، بذار اگه اون پسره ي کثافت دیدت نفهمه که تونسته اشکت رو دربیاره، پاشو دختر

راست می گفت، وسایلم رو گذاشتم روي صندلی و رفتم دم روشویی، با یه نگاه از چشماي قرمز و ملتهب خودم بیزار شدم. چند مرتبه 

به صورتم زدم، خنکی آب حالمو بهتر کرد، تو دلم به جون شاداب دعا کردم، بعد رفتم سر کالس، شاداب با دیدنم خندید: شعبون  آب

 ؟بی کله، کجا رفت اون اقتدار و صالبت

 .خندیدم: هرقدر می گردم پیداش نمی کنم

بون نفهمیه که دومی نداره، پاك آبرومو برده، هرقدر بی دستاي شادابو گرفتمو و فشار دادم: نمیدونم با این پسره چیکار کنم؟ یه ز

 !محلیش می کنم فایده نداره که نداره

 !بهترین راه همینه، از این به بعد بازم باید سگ محلش کنی، حتی یه کلمه هم جوابشو نده، باالخره خسته میشه میره پی کارش-

 .با تردید گفتم: امیدوارم

ه از همشاگردي هاي پسر با سرو صدا وارد شدن و با هیاهو راجع به مبحث جلسه قبل صحبت کردن. شاداب اومد چیزي بگه که یه گرو

 .من و شادابم دیگه حرفی راجع ه این مسئله نزدیم. داشتیم جزوه هامونو مرور می کردیم که باز سنگینی نگاه خسو بدنمو لرزوند

پایین انداختم و به شاداب گفتم:نگاش کن حیا رو خورده ابرو رو سر سرمو که بلند کردم دیدم بهم خیره شده با ناراحتی سرم رو 

  کشیده

 .شاداب بدون اینکه سر بلند کند گفت:بهش توجه نکن
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سرمو به نشونه تایید تکان دادم و دوباره مشغول مرور جزوه هام شدم ساغر پیش پاي استاد نفس زنون وارد شد روي صندلی کنار 

 .م کردشاداب نشست و هن هن کنون سال

 .در برابر چشمان کنجکنو و پر از سوال ما گفت:تعریف می کنم

بعد چشمکی چاشنی لبخند بانمکش کرد از اول تا اخر کالس با نگاه معناداري شاداب رو برانداز می کرد و سر تکون می داد.از 

اشیدي کالس که تموم شد استاد خسته نب کنجکاوي داشتم خفه می شدم ولی با وجود این استاد سختگیر محال بود بتونم چیزي بپرسم

گفت و رفت کم کم بچه ها از کالس بیرون می رفتند که متوجه شدم کسی باالي سرم ایستاده بدون اینکه نگاش کنم فهمیدم خسروست 

 .نخیر این پسر دست بردار نبود که نبود

 .گفت:جزوه هاتو می خواستم

 .می ذاشت تو کالسور گفتم:امروز جزوه بر نداشتمچقدر طلبکارانه حرف می زد در حالیکه کاغذامو 

 .تکیه اش رو داد به دیوار دستش رو کرد تو جیبش:پولشو میدم

خون به صورتم دوید مثل فنر از جام پریدم:پولتونو بذارین توي جیبتون اقاي محترم اگه کارگشا بود که تشریف می بردین مغازه و یه 

 نکم ادب و تربیت می خریدی

 ؟و شاداب گفتم:درست نمیگم رو به ساغر

 .خسرو مشت هاش رو گره کرد و یه قدم گذاشت جلو:پشیمون میشی از این که دست زد به سینم زدي پشیمون میشی

 .بی تفاوت و تحقیر امیز نگاهش کردم:اخرین چیزي که ممکنه تو دنیا اتفاق بیفته

  ..کنم کهبه طرف در کالس راه افتادم سد راهم شد:دختر بلبل زبون کاري می

 .نذاشتم حرفشو ادامه بده:برو کنار می خوام رد شم

 ؟با پرویی گفت:اگه نرم چی میشه

عجب وقیح و بی شرم بود دو تا از هم پالگی هاش اون طرف وایساده بودن و ریز ریز می خندیدن ساغر و شاداب هم با چشاي گشاد 

تو دهنش اما به جاي این کار به ارومی از کنارش رد شدم صداي  شده از ترس ما رو نگاه می کردن دلم می خواست با دست بکوبم

  ...تهدیدامیزشو شنیدم:خیلی خودتو دست باال گرفتی فکر کردي خبریه؟نه بابا اونقدرام اش دهن سوزي نیستی

 .بلندتر گفت:ولی من روي تو رو کم میکنم

ن حال درستی نداشتیم ساغر بازومو کشید:بریم االن سر و ساغر و شاداب پشت سر من خودشونو از کالس پرت کردن بیرون هیکدوممو

  .کله نحسش پیدا میشه نکبت این جا رو با چاله میدون عوضی گرفته

 .شاداب دندوناشو رو هم فشار داد:دلم می خواد یه درس حسابی بهش بدم

ن به دهن بذاري ان قدر بی تربیته که ساغر اعتراض کرد:اون ادم ان قدر بی لیاقت و بی شخصیته که اصال ارزش نداره باهاش ده

 .ممکنه حرفی بزنه که ادم از خجالت اب بشه

حق با ساغر بود ادامه داد:اگه مزاحمتاش ادامه دار شد به مسئوالي دانشگاه اطالع می دیم هر چند بهتره زودتر این کارو بکنیم چون 

  این کله خرابی که من دیدم حاال حاال ها دست بردار نیست

  نفرت صورتش رو جمع کرد:پسره ي بی همه چیزبعدبا 

از لحن حرف زدنش خنده ام گرفت با هم اومدیم حیاط دانشکده می بایست تا نیم ساعت دیگه خودمو برسونم محل تدریس براي 
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خرد کن موقع تدریس دایم حواسم پرت می شد، فکر پسره ي اعصاب . همین هول هولکی از بچه ها خداحافظی کردم تا به موقه برسم

حسابی مشغولم کرده بود، نمی دونستم باید باهاش چه رفتاري کنم ولی باالخره باید به این وضعیت ناهنجار خاتمه می دادم، این 

 !طوري دانشکده برام مثل جهنم بود، بیشتر از این حوصله استرس و دلشوره ناشتم

بود. سواراولین اتوبوس شدم، سوار ککه چه عرض کنم؟! خودمو از اون جا که اومدم برون وقت زیادي نداشتم، شاگرد بعدي منتظرم 

به زور چپوندم! حاال مگه دربسته می شد، سه مرتبه در باز وبسته شد و خانما یه کم جابجا شدن تا باالخره درچفت شد و اتوبوس 

ما به حد کافی وجود داشت اگه دحرکت کرد، داشتم خفه می شدم. بیشتر از اتوبوس به کارخونه کنسروسازي شباهت داشت، فشار که 

 !رو یه کم بیشتر می کردن دیگه کنسرو شدنمون روي شاخ بود

 >باالخره بعد از چهار ایستگاه از اتوبوس پیاده شدم و یه نفس راحت کشیدم. باز جاي شکرش باقیه به موقع به محل تدریسم رسیدم،

 <م بدماز تأخیر کردن بیزارم! دوست دارم همیشه سروقت کارامو انجا

اون روز از صبح به قدر کافی جنگ اعصاب داشتم، دیگه خنگ بازیاي اون دختر خوشکل از خود راضی رو نمی تونستم تحمل کنم. یه 

دونه از سواال رو درست جواب نداد. درنهایت بهش اخطار دادم که اگه جلسه بعدم وضع به همین منوال باشه از ادامه تدریس منصرف 

نبال یه معلم دیگه بگرده، لب ورچید و با نگاه پوچ و خالیش تنمو لرزوند. با مادرش صحبت کردم اون بنده خدام می شم و اون باید د

 به همرتب یه اي هفته شد قرار همین براي …دل خوشی از بچه اش نداشت. ولی اعتراف کرد که زبان انگلیسی دخترش از پایه خرابه

 .مکن شروع مقدمات از من و بشه اضافه جلساتش

موقعی رسیدم خونه که شام حاضربود و بچه ها منتظر من بودن، شرمنده ازشون عذرخواهی کردم و فوراً یه بلوز و شلوار راحت 

 ؟پوشیدم وآبی به دست و روم زدم و نشستم کنارسفره: خوب امشب دست پخت کیو باید بخوریم

 !نابعالیملکه اخالق به تندي جوابمو داد: هر شب دست پخت یه نفر غیر از ج

رنگ از روم پرید، قاشق از دست لرزونم افتاد زمین، ساغر بهش براق شد: ولی به تو هیچ فشاري نمی آد، همون پنج شب یه بار آشپزي 

 .می کنی. اگه نوبت آشپزي ترمه می افتاد گردنت حق اعتراض داشتی پس درنتیجه شما باید سکوت کنی

روي ملکه اخالق پرید. دیگه میلی به غذا نداشتم دلمه هاي فلفل سبز براق به نظرم  لحنش محکم و قاطع بود و این مرتبه رنگ از

 !وارفته رسیدن و دیگه از چشمک هاشون خبري نبود، شاداب یه دلمه گذاشت تو بشقابم: بخور دست پخت خودمه

 !نت فرستادم که روز خرابمو خرابتر کردبا بی میلی یه کم خوردم، طعم خوشمزه غذا به نظرم بی مزه رسید، تو دلم به ملکه اخالق لع

بعد از شام ظرفا رو شستم. هرقدر ساغر وشاداب مانعم شدن قبول نکردم. آخر سر شاداب با حرص گفت: من یکی که حریف توي 

 .سرتق نمی شم

درس و  از صبحبعد دست راستشو کوبید رو دست چپش: بیچاره زیر چشمات یه بند انگشت رفته تو، داري از خستگی هالك میشی، 

 .دانشکده و بعدشم چهار ساعت تدریس! خوب معلومه جونت گرفته می شه، نترس ظرف شستن منو نمی کشه

بغض کرده بودم، ازهمه چیز و همه کس شاکی بودم، از وضعیتم حالم بهم می خورد. دق دلم رو سر ظرفا خالی کردم، کاسه رو به 

 .ویی! اما هیچی نمی گفتمبشقاب می کوبیدم و قاشقو می نداختم تو ظرفش

 .ساغر رو به شاداب گفت: این قدر یاسین نخون، بیا بریم. بذار جونش دربیاد، ماکه دشمنش نیستیم

 درگاه هب تونستم می که جایی تا نماز از بعد …رفتن بیرون. با حرص ظرفا رو شستم، همون جام وضو گرفتم و رفتم اتاق نماز بخونم

 .ش خواستم مشکالتمو حل کنه، بعد شروع به ذکر گفتن با تسبیح کردمواز کردم شکایت و شکوه خدا
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 .یه کم سبک شدم. همون طور که دعا می کردم جانمازمو جمع کردم

حوصله نداشتم از اتاق بیام بیرون. یه بالش گذاشتم و دراز کشیدم و درس خوندم. یه ربع بیست دقیقه اي که گذشت درباز شد وساغر 

 !مد تو، پشت سرشم شاداب با یه سبد میوه و دوتا بشقاببا یه سینی چایی او

 !ساغر یه لیوان چایی که عکس االغ روش بود گذاشت جلوم: بخور که تو و عکس لیوان از یه جنسین

 !خندیدم: دستت درد نکنه

 .جواب داد: لیاقتته

 !آه کشیدم: از دوست هر چه رسد نیکوست

 .اینا می دونستمشاداب محکم زد پس گردنم: تو رو محکمتر از 

 ؟دستمو گذاشتم جاي ضربه، بدجوري می سوخت: دستت بشکنه شاداب، مگه مرض داري

رفت به دیوار تکیه داد: می خوام حالیت کنم کی هستی و موقعیتت چیه! تو از دست یه آدم ناراحت شدي که از نیش زبونش هیچ کس 

 .درامان نیست، بی خود بهت برخورد، نباید اهمیت بدي

 !یز شدم و نشستم: جاي من نیستی که بفهمینیم خ

 .ساغر گفت: حرف مردم مثل باد هواست، بخواي اهمیت بدي کالت پس معرکه اس

 .بابا بی خیال! حاال این چایی االغ نشونو بخور حالت جا بیاد

 !دست به دلیوان زدم، خیلی داغ بود: هنوز نمی شه خوردش

 ؟رسید: نمی خواي بدونی امروز تو دانشگاه چی می خواستم بگمساغر با شیطنت به شاداب نگاه کرد و ازم پ

 !یادم اومد که ساغر می خواست خبراي دست اول بده، گفتم: پس چرا نمی گی؟

ساغر با ناز و اطوار گردنشو به چپ وراست تکون داد: نه دیگه! نشد. این طوري نه. با این شکل و قیافه تو مگه آدم رغبت می کنه 

 .: آدم می بیندت از زندگی سیر می شه با یه من عسلم نمی شه خوردت. الاقل اون سگرمه هاتو باز کن تا بتونم بگمچیزي تعریف کنه

 .لبخند زدم، ساغر گفت: حاال شد

 !رو به شاداب که گونه هاش قرمز شده بود، ادامه داد: راجع به این خانوم خانوماس

اغر که حاال زبون به دهن گرفته بود وهیچی نمی گفت، با حرص گفتم: الل مونی کنجکاو شدم، چهار زانو نشستم وخیره شدم به دهن س

 .گرفتی؟ خوب بنال دیگه

 .ساغر پشت چشم نازك کرد: واسه شاداب خواستگار پیدا شده

 !ناخودآگاه گفتم: نه

 !ساغر با تأیید گفت: آره

دم. یه لحظه یاد تورنگ افتادم، نگاه پر از عشق و حسرتش با دهن باز به شاداب که با خجالت داشت پایین بلوزشو می شکافت نگاه کر

به شاداب تو نظرم جون گرفت، اگه می فهمید بدجوري ضربه می خورد.می دونستم شادابو دوست داره، این دوست داشتن مال امسال 

ادابم نسبت بهش توجه و پارسال نبود... خیلی وقت بود که چشمانش از دیدن شاداب برق می زد، تا حدي ام احساس می کردم ش

داره! دلم نمی خواست تورنگ تو عشق سرخورده وناکام بشه. از طرفی هم وضعیت زندگیمون درشرایط بدي قرار داشت و ما نمی 

 ؟تونستیم رسماً از شاداب خواستگاري کنیم.نمی دونم چه مدت به شاداب زل زده بودم که ساغر گفت: هی کجایی
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 .ه ساغر افتاد: همین جا، داشتم فکر می کردمتکون خوردم و نگام از شاداب ب

 ؟خندید: گفتم شاید حسودیت شده

 !بلند بلند خندیدم: دیوونه

 .ساغرم خندید و با سرخوشی گفت: خدا از ته دلت بشنوه، ولی راستشو بخواي من یکی حسودیم شد

 .شاداب گفت: پیشکش

 .طرف پیش تو گیرکرده ر کنم گلويساغر چائیش رو هورت کشید: اگه می شد که عالی بود ولی چی کا

 .رو به من گفت: چائیتو بخور که سرد شد، حاال بذار واست از اول تعریف کنم

با بهت و ناباوري چاییمو برداشتم، هنوز تو تصورم نمی گنجید براي شاداب خواستگار پیدا شده، ساغر با اخم گفت: دیدي گفتم 

 !حسودیت شده

اه کردم: هنوز فکر می کردم شاداب اون بچه الغر و مردنی دبستانیه! باورم نمی شه این قدر بزرگ با عشق وعالقه یه خواهر بهش نگ

شده که واسش خواستگار بیاد! ساغر با دست زد روي پام: آره جون عمه ات، گفتی و منم باور کردم. بی چاره تو داري از حسودي می 

 ...دارم ترکی، ولی عیبی نداره چون تنها نیستی منم این احساسو

 !حاال می خوام تعریف کنم، از االن می گم پریدین وسط حرفم نپریدین ها

یه جورایی  <ساغر مثل اینکه امروز می خواد اتفاق مهمی بیفته >خالصه! امروز از خواب بیدار شدم و خودمو تو آینه دیدم گفتم

نبود. بعد گفتم امروز باید خوش تیپ تر باشم، به جاي اون انگار رنگ آسمون آبی تر بود و دود وآلودگی کمتر، هوام مثل دیروز سرد 

مانتو شلوار مشکی رنگ ورو رفته با اون مقنعه زهوار در رفته، مانتوي سورمه اي و شلوار جین و مقنعه سورمه اي پوشیدم، یه حسی 

ونم ذره ریمل زدم و یه رژ کمرنگ، همبهم می گفت باید شیک و مرتب باشم، راستش یه دستی م تو صورتم بردم، نه خیلی زیاد فقط یه 

 .دل تو دلم نبود که اگه بهم گیر بدن چه خاکی تو سرم بریزم

جونم براتون بگه اومدم تو دانشگاه، چه روز قشنگی، به به! به جاي صداي بوق کرکننده ماشینا، صداي جیک جیک نرم و قشنگ 

 !داي گرم ومردونه منو میخکوب کرد: عذر می خوام خانومگنجشک ها رو می شنیدم، داشتم وارد ساختمون می شدم که یه ص

با تردید و دودلی برگشتم، چشمم به جوون خوش قد و باالیی افتاد که محترمانه و مودب ایستاده و نگاشو دوخته بود به زمین، یه دفعه 

ي نبود. آقاي شیک پوش وموقر که فکر کردم البد یه تیکه از وسایلم افتاده روي زمین، منم با چشم زمینو نگاه کردم ولی چیز

 :خوشبختانه شکل و شمایل خوبیم داشت و خیلی هم مبادي آداب بود، گفت

 .اگه از نظر شما اشکالی نداره می خواستم چند لحظه وقت عزیزتونو بگیرم

نه  >اد بزنم و بگمساغر دستاشو برد باال و چشماشو درشت کرد: چه حرفی؟! معلومه که از نظر من اشکالی نداشت، می خواستم د

دل توي دلم نبود.  <آقاي محترم، نخیر، چه اشکالی؟ چه افتخاري از این باالتر که وقت ناقابلمو صرف آدم با شخصیتی مثل شما کنم؟

 !هلاز اینکه همچین پسر شایسته اي می خواد وقتمو بگیره می خواستم پرواز کنم، قند بود که تو دلم آب می شد اونم نه حبه حبه! کله ک

دردسرتون ندم. ازم خواست چند قدم از در ورودي فاصله بگیرم که اوالً سد معبر نکنیم، ثا نیاً خیلی تو چشم نباشیم. می خواستم بگم 

 ؟نه عزیز من! از این که با شما دیده بشم ناراحت نیستم چه افتخاري باالتر از این

برم با سر یا پا! پسره اون قدر محجوب و متین بود که تو صورتم نگاه نمی به هر حال دو قدم رفتیم اون طرفتر، نمی دونستم چه جوري 

کرد، اما به جاش من از فرصت استفاده کردم و حسابی براندازش کردم. چند لحظه سکوت کرد وهیچی نگفت،دیگه داشت حوصله امو 
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 !سر می برد، آروم گفتم: در خدمتم بفرمایین

 !گم؟من من کرد: راستش نمی دونم چه جوري ب

اما فقط سکوت کردم. شروع کرد با  <هر جور دلت می خواد بگو، به هر زبونی که بلدي، فقط بگو >دلم نمی خواست داد بزنم و بگم

چه پسر دست و  >انگشت هاي دستش بازي کردن، تا گوشاش از خجالت سرخ شده بود! کم کم به نظرم محجوب نیومد و تو دلم گفتم

ولی اون قدر قیافه و حرکاتش معصومانه بود که دلم نیومد حرفی بهش بزنم. به آرومی گفتم:  <ن ندارهپا چلفتی ایه، عرضه حرف زد

 .من منتظر شنیدنم

منتظر بودم هزار تا جمله عاشقانه برام ردیف کنه و از عشق و دلدادگی بگه، اعتراف کنه به خاطرم شب و روز نداشته و بیست و چهار 

االن دهن باز کنه می بینم مجنون شده  >. تو این افکار غوطه می خوردم و کیف می کردم، گفتمساعت صورتم جلوي نظرش بوده..

 .تو این حال و هوا بودم که لب باز کرد: من سال چهارم رشته دارو سازیم <دوتا

 !<به به چه عالی >تو دلم گفتم

 .همون طور ادامه داد: براي شروع زندگی مشترك به لطف خدا مشکلی ندارم

خوب پسره همه چی تموم بود، آنچه خوبان دارن یه جا  <چه خوب، حسابی افتادم تو روغن، اونم چه روغنی> :غرق شادي شد دلم

 .داشت مونده بودم چه جوري جوابشو بدم که مثالً دارم خجالت می کشم ولی تو قلبم برو بیایی بود نگفتنی! ذوق مرگ شده بودم

ه نیمه داشتم می کشیدم که آقا همه نقشه هامو نقش برآب کرد، صداش مثل پتک خورد برفرق خالصه تو ذهن خودم هزار تا نقشه نصف

 .سرم: می خواستم خواهش کنم، به دوستتون بگین اجازه بدن با خونواده خدمتشون برسیم

یخ روم  رد که نه، آباولش فکر کردم شوخی می کنه ولی چند ثانیه که گذشت کلماتش تو ذهنم معنی پیدا کرد و انگار یه پارچ آب س

خالی کردن... نمی دونین چه حالی شدم، وارفتم.... به دیوار تکیه دادم، تموم رویاهام به باد رفته بود و می دونین که این اصالً 

خاك تو سرت کنن، تو که خواستگارا مثل لشکر سلم و تور بیست و چهار ساعت جلوي  >خوب نیست! یه ذره که گذشت به خودم گفتم

ونه ات هجوم می آرن، حاال براي این یکی دست و پات نلرزه، بذار اینم نصیب دوستت بشه، پس حس انسانیت و نوع دوستی ات در خ

 <کدوم دوستمو می فرمایین؟ >این طوري خودمو راضی کردم یه لبخند تفاهم آمیز نثارش کردم و پرسیدم <!کجا رفته؟

و جیگري رو ول کرده رفته چسبیده به این شاداب سیاه سوختخ! تو رو خدا می بینی حالم از سلیقه اش بهم خورد من به این خوشکلی 

مردم چه سلیقه ي گندي دارن؟! آخه یکی نیست به این پسر بگه چرا چشماتو درست وا نمی کنی؟! مگه این ذغال اخته دربرابر من 

 !اصالً به چشم می آد؟

، سلیقه اس دیگه! یکی م مثل این آقا پسر بی سلقه از آب درمی آد و جواهر و ساغر شونه باال انداخت: ولی خوب کاریش نمی شه کرد

 !از شیشه تشخیص نمی ده

لحن حرف زدنش به قدري شیرین و جذاب بود که من و شاداب از دهنش چشم برنمی داشتیم... طوري ماجرا رو با آب و تاب تعریف 

 !ظه اي به خندیدن ما نگاه کرد و بعد یه دفعه داد زد: زهر مار، خفه شینمی کرد که صداي خنده هامون اتاقو برداشته بود. چند لح

خنده رو لبمون خشکید، ساغر با همون لحن ادامه داد: امروز واسه من یه روز تلخ بود و شما این طوري دارین می خندین، آرزوهام 

 .بدي پیدا کردم به باد فنا رفت، پسره من وبرد تا اون باال و یه دفعه کوبید زمین، خیلی حال

 .مات و مبهوت مونده بودیم که ساغر زانوهاشو جمع کرد و سرشو گذاشت روش و شونه هاش لرزید

منو و شاداب با دهن باز همدیگه رو نگاه می کردیم، من یکی که دست وپامو گم کرده بودم و حیرون ساغرو نگاه می کردم، رفتم جلو 
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 .با یه حرکت ناگهانی دستمو پرت کرد: سر به سرم نذار دلداریش بدم، دستمو گذاشتم روي شونه اش.

شاداب طفلک رنگ به رو نداشت: ساغر جون چیزي نشده که، تو همین مدت من متوجه شدم خیلی ها حواسشون به توئه... الحمدا... 

 ...همه چی تمومی پس واسه چی ناراحتی

س بخونیم این مسائل باعث می شه ذهنمون منحرف بشه و اون طور که باید لبشو گزید و ادامه داد: تازه ما اول کاریم االن فقط باید در

 .و شاید از پس درسامون که روز به روزم سخت تر می شه برنیایم

 !صداي گرفته ساغر اوند: من از پسره خوشم اومده

داد: یه طوري باید راضیش کنی باورم نمی شد این ساغر باشه که این حرفا رو می زنه، چشماي من و شاداب چارتا شده بود، ادامه 

 .بیاد خواستگاري من، اگه واقعاً دوستمی باید این کارو درحقم بکنی

اما ساغر جون اگه اون آقا مایل بود خودش واسه خواستگاري از تو پیشقدم  >:چه خواسته نابجا و غیر معقولی! دهن باز کردم بگم

 .<می شد

کرد و با مهربونی گفت: باشه عزیزم، هر وقت دیدمش و باهاش روبرو شدم حتماً بهش اما شاداب که فکرمو خونده بود با دست منعم 

 .ثانیاً دوستی باالتر از این حرفاست .می گم. اوالً من قصد ازدواج ندارم

 ! ساغر سرشو از رو پاش بلند کرد: راست می گی؟

 !تم هاروي صورتش هیچ اثري از اشک نبود، یه دفعه زد زیر خنده: خوب حالتونو گرف

 .دهنشو به وري کرد: منم همین و می خواستم

 !شاداب نیشخند زد: خیلی بدجنسی

 .ساغر خیلی جدي گفت: باید پاي حرفت وایسی، آقاي داروساز رو دیدي بهش همین حرفا رو می زنی

 !گفتم: ساغر

 .بهم تشر زد: ساغر وکوفت! خوب منم دخترم و دلم می خواد یکی ازم خواستگاري کنه

 !من دختر نیستم؟! پس چرا از خواستگاري نکردن هم دانشگاهی هام ناراحت نیستممگه - 

 .ساغر چشماشو تنگ کرد: تو یه عاشق سوخته دل داري

با حرص رومو ازش برگردوندم: می خوام صد سال سیاه نداشته باشم، باور کن حاضرم بذارمش تو سینی و دودستس تقدیمش کنم ب 

 !تو هرکس که می خواد، اصالً مال

 .ساغر چهره وحشت زده اي به خودش گرفت: نه قربونت! عاشق، ماشق نخواستیم

 !پس خفه شو- 

 !ساغر انگشتشو به عالمت تأیید تکون داد: این یکی رو خوب اومدي

 .رو به شاداب گفت: راستی کی باید وقت خواستگاري بدم؟ فردا ازم جواب می خواد

تو سرش چی می گذره! نگاه مات و مبهوت ما رو که دید، گفت: به جون کی قسم بخورم  صورتش و لحنش جدي بود، بازم معلوم نبود

 ؟بفهمین شوخی موخی تو کار نیست و جدي می گم؟ به جون دختر خاله ملکه اخالق قسم بخورم، خوبه

 .هرسه با هم خندیدیم و ساغر ادامه داد: جدي می گم شاداب، فردا مجنون ازم جواب می خواد

داشت پایین بلوزش رو می شکافت، دستشو کشیدم: هنوز تا بهار خیلی مونده ها! بذاراین پلیورت سالم بمونه، مطوئن باش  شاداب هنوز
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 !به دردت می خوره

 .شاداب خیلی جدي گفت: نمی دونم، من که هنوز آقا رو ندیدم

الش خراب می شد، صداي ساغر منو متوجه نه انگار الکی الکی داشت جدي می شد، غم عالم ریخت تو دلم، اگه تورنگ می شنید ح

کرد: حتماً دیدیش، منتها حواست بهش نبوده... پسر مرتبیه، قدبلتد و الغر.. یه عینک پنسی ام می زنه خیلی م تند راه می ره آدمو یاد 

 !مارمولک می ندازه

 .شاداب خندید: کوفت

بود دختراي قدیم! اسم شوهر که می اومد شوراخ موشو می ساغر با تغیر زد روي صورتش: عجب دوره زمونه اي شده ها! دخترم 

 ...خریدن و می رفتن اما حاال... اي داد بیداد خواهر! دوره آخر الزمون شده

چشماتو بنداز پایین دختره ورپریده، پاشو پاشو، به جاي این که بشینی زیر چونه دو تا بزرگتر تا چشم و گوشت واشه، سه تا چایی بریز 

 ....بیار

 :همون حالت دست گذاشت روي زانوش و خودشو به جلو و عقب تکون داد با

 !عجب، عجب

صداي زنگ تلفن ما رو از جا پروند ولی قبل از این که بتونیم از تو اتاق بیاییم بیرون ماکه اخالق مثل قهرمان پرش، شیرجه زد روي 

 !گوشی و قاپیدش: بله؟

 .من: با تو کار دارن حالش گرفته شد، دمغ گوشی روي رو گرفت طرف

رفتم گوشی رو گرفتم سودي جون بود، کلی حال و احوال کردیم و بعد ازش خواستم گوشی رو بده تورنگ، باالخره باید بهش می 

 .گفتم و اونم می بایست تکلیفشو حداقل با دلش و شاداب روشن می کرد

نمی شنید و هی می گفت: زهرمار بلند بگو ببینم چی  خیلی اروم موضوع رو براش گفتم، بس که یواش حرف می زدم طفلک درست

 .میگی... این قدر پچ پچ نکن

باالخره با هزار مصیبت براش همه چی رو گفتم، سکوتش نشون می داد از این مسئله راضی نیست، اروم گفتم: داداشی فقط بگو تو 

 ؟دلت چیه

 !من من کرد، معلوم بود خجالت کشیده: خودت که بهتر می دونی

 .ند خندید: یعنی سر طرفو بکوبم به طاق دیگهبل

 .صداش بلند شد: الت شدي

 .....بازم خندیدم: بودم ولی تو پررو شدي... ببین پسرجون از این به بعد باید بهم باج بدي واال سر ضرب کاري می کنم که

 ...حواست باشه که نذاشت حرفمو تموم کنم: خیلی خوب، روزي افتاده دست قوزي! هر چی شما بفرمایین... فقط

 .منم پریدم وسط حرفش: حواسم هست، خوب دیگه دیر وقته برو بخواب که وقتش گذشته

 .سالم برسون- 

 .به طعنه جواب دادم: سالمت باشی، بزرگیت رو می رسونم، مسواك یادت نره

 .قبل از اینکه جوابمو بده گوشی رو گذاشت

 7فصل 
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ر میون بذارم، مسئله یه عمر زندگی بود، بچه بازي و لوس بازي برنمی داشت. تا االنم نمی دونتسم موضوع رو چه جوري با شاداب د

 .از این کارا نکرده بودم و بلد نبودم خوب حرف بزنم، با این که با شاداب بزرگ شده بودم مطرح کردن این مسئله برام مشکل بود

حرفم می پرید و سر به سرم می ذاشت، باالخره با بدبهتی دست به دامن ساغر شدم، اونم مسخره بازیش گل کرده بود و هی وسط 

ازش خواستم با شاداب حرف بزنه، آخرین چک و چونه ها رو زدیم که ملکه اخالق در اتاقشو باز کرد و با اخم و تخم گفت: بابا موقع 

 ...می خوایمخوابه، نصفه شبی هم دست از سر و صدا برنمی دارین؟ یه ذره مالحظه ام خوب چیزیه مام اسایش 

 .به داخل اتاقش اشاره کرد: این بدبخت بیچاره می خواد بخوابه

 .ساغر گفت: اون بدبخت بیچاره خودش زنده اس، وکیل وصی نمی خواد

ملکه اخالق در رو محکم بست. من و ساغر ریز ریز خندیدیم. بعد پاورچین رفتیم اتاق خواب خودمون، شاداب کنج اتاق کز کرده بود و 

ن بلوزش ور می رفت، دست گذاشتم رو شونه اش: پاشو لباستو عوض کن که اگه بخواي همین طوري پیش بري تا صبح فقط چند با پایی

 .کالف کاموا ازش می مونه

 !ساغر نشست روبروش : مخصوصا این که یه خواستگار دیگه ام پیدا شده

 !چشمهاي شاداب گرد شده بود و ناخواسته بلند گفت: نه

 !د:آرهساغر لبخند ز

 .بعد با خنده گفت: حاال نمی خواد اینطوري قیافه بگیري

محکم زد رو پیشونیش: پیشونی منو کجا می شونی؟! نه به این جزغاله که تو یه روز دوتا خواستگار اونم از نوع پرو پا قرصش پیدا می 

خواي بگی تعجب کردي، نه؟ بایدم تعجب کنی، کنه نه به من که.... ولش کن، شوهر کیلو چنده؟ چیه؟ این طوري نگام نکن، مثال می 

تازه باید از خوشحالی پشتک وارو بزنی، خدا زده پس کله دو تا جوون خام و پا شدن اومدن خواستگاري تو... ببین واسه من فیلم 

 ....بازي نکن، من که می دونم تو دلت چه خبره، می دونم که باورت نمی شه اما خب

 ....و یه چیزي بگو ترمهشاداب با حیرت نگام کرد: ت

 .شونه باال انداختم: من اگه بلد بودم که خودم می گفتم و به این ورور جادو نمی گفتم

 .شاداب آهانی گفت و ابرویی باال انداخت، ساغر می خواست حرف بزنه که با دست اشاره کرد: نه، خودم فهمیدم جریان چیه

 ؟ساغر مشتاق پرسید: خوب جوابت چیه

 . شد: همین طوري که نمی تونم چیزي بگم، خوب باید فکر کنمشاداب قرمز 

 .ساغر پرسید: جواب اقاي دکتر رو چی بدم، فردا می خواد سریش شه کی بیاد خواستگاري

شاداب نگاه شرمنده اشو دزدید و همون طور که با پنجه پا زیر ریشه هاي قالیچه ماشینی کف اتاق می زد، گفت: بهش بگو قصد ازدواج 

 . م یا هرچی به ذهن خودت می رسه به شرط این که دوباره حرفشو پیش نکشهندار

 !ساغر جیغ کشید: واي مبارکه

بعد با ترس دست روي دهانش گذاشت و با چشماي گشاد شده اش به در نگاه کرد، بعد از چند ثانیه کوتاه یه نفس راحت کشید: 

 ...آخیش! گفتم االنه که ملکه بیاد و پدرمو در بیاره

 ؟عد یواشتر گفت: اي کلک! حاال دیگه واسه خودت یکی رو زیر سر داريب

 !شاداب از جا پرید: نه به خدا
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 .صورتش رو که سرخ و ملتهب بود بوسیدم و به ساغر گفتم: زن داداش منو اذیت نکن

یر نشی ها خیلی وقته دلش گ شاداب شرمگین خندید، منم همین طور: اگر تو نامزد می کردي تورنگ بیچاره درجا سکته می کرد، پررو

 .کرده اما خوب تو این شرایط نمی خواست مطرح کنه

 ؟محکم به بازویش زد: از کی تا حاال این قدر خجالتی شدي

ساغر به جاش جواب داد: از وقتی که قراره زن داداشت باشه، ببین ترمه جاي تو بودم همین اول کاري گربه رو دم حجله می کشتم تا 

 ....ل اون گلپر دم بریده واست سوسه می آداین یکی ام مث

 .آه کشیدم: اگه شانس منه، این یکی گلپر رو می کنه تو جیب بغلش

 !شاداب بغلم کرد: این چه حرفیه ترمه جون

به رابطه عروس و خواهر شوهر اصال نمی شه اطمینان کردف هر قدرم دوست جون جونی و صمیمی باشن بعد از عروسی چشم - 

 .رو ندارن و سایه هم و با تیر می زنن دیدن همدیگه

شاداب منو از خودش جدا کرد و با چشمهاي مهربونش تو چشمهام حیره شد و انگشت روي بینی و لبش گذاشت وك هیس! حرف مفت 

 !نزن

 .بوسیدمش: باشه دیگه حرف مفت نمی زنم

 .ساغر گفتک من شیرینی می خوام، آهاي خواهر شوهر با توام

 .مچیم کردم: متاسفم واست، االن دوازده شبه و هیچ کدوم از قنادي ها باز نیستن یه نگاه به ساعت

خیلی رو داشت: حداقل برو قندي، نباتی، نقلی چیزي بیار. خبر مرگت تو که قرار بود خواستگاري کنی از قبل یه چیزي می خریدي، 

 ؟آخه دختر تو به چه درد می خوري

و بو کرده بودم امشب قضیه لو می ره و من مجبورم جریانو به شاداب بگمف در ثانی اگر کف دستمو گرفتم جلوي بینیم: کف دستم

سودي جون زنگ نمی زد، من هنوزم حرف نزده بودم. با اینکه مدت هاست می دونم تورنگ به شاداب عالقه داره ولی بدون مشورت 

 .ا هر چی بخواي برات می گیرمبا اون و سرخود که نمی تونستم تصمیم بگیرم. حاال شیرینی هم چشم، فرد

ساغر با بدجنسی گفت: می خوام در حضور من به گلپر اعالم کنی که داره جاري میشه. دوست دارم اون لحظه قیافه شو ببینم، باید 

 .خیلی دیدنی باشه، دوست ندارم از این موهبت محروم بشم

 ....بذار خودم ببینمش تا نوبت تو بشه، فعال که- 

 .شاداب خمیازه کشید: بچه ها دیگه بخوابیم، دیر وقتهحرفمو خوردم، 

ساغر از جا بلند شد: این دیگه از اون حرفا بود، مگه تو خوابتم می بره؟ تو امشب از خوشحالی ذوق مرگی، بعید می دونم تا صبح چشم 

 .رو هم بذاي

 .تو به فکر من نباش- 

پ شده بود: آره خوب من باید به فکر خودم باشم تکلیف تو که ساغر یه دسته مو گرفت جلوي صورتش و بهش زل زد، چشماش چ

معلوم شد، موندیم من و این ترمه! ترمه ه خیلی ام بالتکلیف نیست. باالخره این خسرو خان هست... چیه اینطور نگام می کنی؟! مگه 

اره باالخره باید منم تکلیف پسر دایی بیچ قاتل دیدي! حاال خوب یا بد باالخره هست دیگه، می خواي سر به نیستش کنم؟ ... آه... پس

 ....مو روشن کنم
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 ؟من و شاداب همزمان گفتیم: پسر دایی

 ؟ساغر دو قدم به راست برداشت و دست به کمرش زد و با اخم گفت: آره پسر دایی؟ چیه! چرا کپ کردین

 ؟با غرور سرشو باال گرفت: به من نمی آد عاشق دلخسته داشته باشم

 ؟ین حرفا کدومه؟ فقط تعجب من از اینه که تو چه جوري تا االن زبون به دهن گرفتی و چیزي نگفتیفوراً گفتم: ا

 .باالخره دیگه، همه چی رو که نباید گفت، االنم دیدم ممکنه پیش شما دو تا کم بیارم یه دروغی گفتم- 

 .حالم گرفته شد: مسخره

 .رتضی حرف زدم، حاال بگیرین بخوابین که صبح شدخودتی! حاال بمونین تو خماري شاید بعداً راجع به م- 

شاداب و ساغر رفتن تو تخت هاشون و منم جا پهن کردم روي زمین که صداي ساغر در اومد: شاداب یه ذرب ادب نداري! از کی تا 

 ...ن االن دیگهحاال خواهر شوهر رو زمین می خوابه و عروس روي تخت؟! واال عروسم عروساي قدیم یه احترامی، عزتی می فهمید

 !شاداب نذاشت ادامه بده: بکپ

صداي خنده ریز ساغر بلند شد، ولی دیگه چیزي نگفت. چند لحظه بعد صداي نفس هاي آروم و یکنواختشون بهم گفت هر دو 

 .خوابیدن، اما خواب از چشماي من رفته بود و داشتم به زندگی و بازي هاش فکر می کردم

 .مو هم گذاشتم و سعی کردم بخوابمآه کشیدم و یه غلت زدم، چشما

چهره خندون شاداب و تورنگ مقابل چشمم بود، از این که تونسته بودم واسشون قدمی بردارم خوشحال بودم، اما فکر کردن به 

 .سرنوشتم داشت اذیتم می کرد

بود، چه حالی داشتم! همه جا اون شب رو هر جور بود به صبح رسوندم، اما دریغ از یه خواب درست و حسابی. صبح تو سرم آشوب 

 .جلوي چشمم سیاه، سفید بود و چپ و راست می شد. هر قدرم آب خنک به صورتم می زدم فایده نداشت

 !صبحونه می خوردم که تلفن زنگ زد، تورنگ بود: چی شد؟

 .دستمو گرفتم جلوي دهنی گوشی: چی می خواستی بشه؟ از دستم ناراحت شد

 !فهمیدم پشت گوشی وارفته، چند لحظه بعد با صداي لرزون گفت: آخه چرا؟

چرا نداره که، اول می خواست بدونه من دوستشم یا دشمنش؟ بعد که فهمید واقعاً از روي دوستی این تقاضا رو کردم خیلی بهش - 

 ...دازمش تو چاه ویلبرخورد! توقع نداشت من حاضر باشم با دستاي خودم بدبختش کنم، یا به قول خودش بن

  ...صداش خش داشت: اما من فکر می کردم

  ...پریدم وسط حرفش: تو واسه خودت فکر می کردي، مهم فکر شادابه .... اون حاضر نیست که

 تادامه ندادم، اونم سکوت کرده بود، معلوم بود داره اذیت میشه، ولی نمی دونم چه مرضی بود که دست از سرم برنمی داشت، از اذی

 ؟کردن تورنگ کیف می کردم ولی بیشتر از این دلم نیومد ناامیدیشو ببینم. گفتم: ساکتی

 ؟این دفعه صداش بغض داشت: کاري نداري

 .«حاضر نیشت جز به تو به کس دیگه اي بعله رو بگه» خندیدم: کار که زیاد دارم، اولیش رسوندن پیغام شاداب. اون گفت 

مرتبه زنگ میزنه ولی چند دقیقه بعد! براي همین رفتم و چائیمو که هنوز قابل خوردن بود خوردم. گوشی رو گذاشتم، می دونستم دو 

 !دوباره تلفن زنگ زن، گوشی رو که برداشتم تورنگ گفت: نه

 !جدي گفتم: آره چرا که نه
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 .بگو جون سودي جون- 

 .بهش قسم میدي زهرمار و جون سودي جون. مگه جون سودي جون نقل و نباته که دم به دقیقه- 

 !خوب بگو جون تورنگ- 

 .حاال شد، جون تورنگ راست گفتم- 

 .صداش از ذوق می لرزید: مرسی ترمه جون، واست جبران می کنم

 ؟چه جوري؟... آهان فهمیدم، البد از هرکس که من خوشم بیاد خواستگاري می کنی- 

 ....معلوم بود خوشش نیومده: ترمه حد و اندازه خودتو نگهدار

نرمال نرمالم، قد و وزنم با هم می خوره دریغ از ده گرم اضافه وزن. حاال اینم جاي دستت درد نکنه اته دیگه. باشه آقا تورنگ بهم - 

 !می رسیم. اونی که در عرض چند دقیقه می تونه جواب بعله رو بگیره، در عرض چند دقیقه م می تونه پسش بده، اینو یادت نره

م کن خواهر.... باشه هر چی تو بگی! االن قرن بیشت و یکم نه قرن پونزده، پس اگه من براي تو رحم کن ترمه جون، رح- 

 ...خواستگاریم برم چیز عجیبی نیست

 !تائید کردم: االن دیگه هیچی عجیب نیست، حتی ممکنه آب سر باال هم بره. حاال کاري نداري؟

 .از قول من به شاداب سالم برسون- 

 ؟سی چیزي نگفتیباشه، راستی به ک- 

 .تا االن نه، ولی همین که گوشی رو قطع کنم میرم وسط حیاط و داد میزنم و همه عالم رو خبر می کنم- 

 .لبخند زدم: حتما این کارو بکن که به گوش خونواده شادابم برسه و بگن ما دختر به این پسره خل و چل نمیدیم

 .اینم حرفیه- 

 ؟نه اسصداشو آورد پایین: راستی شاداب خو

 ؟چی کارش داري- 

 !هیچی فقط یه سالم و علیک و احوالپرسی مختصر! همین- 

 ...پررو نشو دیگه. هر وقت من و شاداب اومدیم شیراز و همه چی جنبه رسمی پیدا کرد اون وقت- 

 .تا اون موقع من میمیرم- 

 .مردهاگه بمیري که اول میشی، چون قبل از تو هیچ کس از جواب مثبت خواستگاري ن- 

 !خیلی بدجنسی- 

 !پس چی؟! مگه نمی دونستی؟- 

 .راستی ترمه، خواهرشوهرگري در نیاري ها- 

 !زدم زیر خنده: هنوز هیچی نشده زن ذلیلی، بعد از تارخ چشمم به تو روشن آقا

 !اونم خندید: تو که خیلی خوبی

 ؟اینم نگی دیگه چی بگی. حاال کاري نداري- 

 .نه خیلی مواظب خودت باش- 

 ...خداحافظی کردم و گوشی رو گذاشتم، حرف تورنگ مثل خار دلم رو خراشیده بود، می دونستم منظوري نداره ولی
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 .«چقدر حساس و زود رنج شدم طفلکی تورنگ قصدي نداشت. نباید به دل بگیرم »

 

  فصل هشتم

فکرم متمرکز نمی شد، یه صفحه رو ده مرتبه خوندم ولی حتی یه کلمه اشو نفهمیدم، معلوم نیست چه بالیی سرم اومده که اینقدر گیج 

 .شدم. جزوه امو بستم وتکیه دادم به پشتی صندلی

ورم. بوفه و یه چیزي بخدلم داشت ضعف میرفت، فهمیدم از گرسنگی مغزم پوك شده و هیچی توش نمیره، وسایلمو جمع کردم تا برم 

 !از در کتابخونه اومدم بیرون، همین که خواستم یه قدم به طرف راه پله بردارم خسرو جلوي رام سبز شد: سالم خانوم خانوما

 .جواب ندادم، خواستم رد شم که مانع شد: کجا به این زودي؟ در خدمت باشیم

 .م لطفاً دست از سر من برداریننگامو به موزائیک فرشاي کف راهرو دوخته بودم:آقاي محتر

 !سرشو تکون داد: چیه؟ دو مرتبه مؤدب شدي

 .دلم می خواست از دستش داد بزنم، لبامو رو هم فشار دادم و خواستم رد شم که اجازه نداد: یه بارم حرفامو بشنوي بد نمی بینی

 ؟قیافه گرفتن منظورت چیه؟! می خواي نِرخو ببري باالزیر لب استغفراللهی گفتم و خواستم برم، صداش تو گوشم زنگ زد: از این همه 

کفري شدم؛ دستمو آوردم باال که سیلی محکمی حواله صورتش کنم... تو اون یه لحظه صد تا فکر اومد تو ذهنم، در نهایت دستمو 

 .انداختم پایین: برو کنار

 .: به به! دست بزنم که داريدستشو زد به کمرش، چه انگشتریم دستش بود، اسکلت یه کله! با پررویی گفت

 .گریه ام رفته بود، نمی دونم خدا یه فرشته نجاتو از کجا سبز کرد، یکی از بچه هاي دانشکده اومد جلو گفت: خانوم شما بفرمائین

 !خسرو پرید توي صورتش: جنابعالی چی کاره این؟ کالنتر محل؟

 .پسر جوون روبروش ایستاد: شما این طوري فرض کنین

اصله گرفتم. نگران فرشته نجاتم بودم، اگه دوستاي خسرو سر می رسیدن بدجوري دمار از روزگارش در می آوردن. پسر ازشون ف

 .جوون ادامه داد: بار اول نیست مزاحم خانوم شدین

 ؟خسرو بهش نزدیک شد و سینه به سینه اش ایستاد: زاغ سیاه مردمو چوب می زنی

 ؟خودتو قاطی مردم می دونی با بی تفاوتی شونه باال انداخت: مگه

 .خسرو با پررویی گفت: ببین داداش پاتو از کفش من بیار بیرون

 ...بعدانگشتشو روي سینه پسر جوون گذاشت و گفت: ببین داداش براي بار آخر

ه طرفاي دیگنذاشت خسرو حرفش رو تموم کنه، دستشو با ضرب انداخت پایین: این دفعه رو تو ببین، خوب گوشاتو واکن، اگه دفعه 

 .کتابخونه آفتابی بشی من می دونم و تو؛ در ضمن بار آخرتم باشه واسه خانوم مزاحمت ایجاد می کنی

نمی دونم تو لحن حرف زدنش یا حالت نگاهش چی بود که خسرو عقب نشینی کرد، همین طور که می رفت، گفت: خدا خدا کن دیگه 

 .... حاال می بینیچشمت به چشمم نیفته و اال بالیی سرت می آرم که

بعد از رفتنش، نزدیک پسر جوون شدم، قد بلند، چهارشونه و خیلی خوش تیپ بود. نگامو دوختم به کفشاي ورزشی شیک و 

 .خوشرنگش: نمی دونم با چه زبونی از شما تشکر کنم

 .اختیار دارین وظیفه ام بود- 
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 .باید یه جوري از شرش خالص شم- 

 .نباشین لبخند آرامش بخشی زد: نگران

 .به هر حال ازتون ممنونم، نجاتم دادین- 

 .خواهش می کنم- 

با اجازه اي گفتم و خداحافظی کردم. وقتی رسیدم بوفه پاك اشتهام کور شده بود. چند دقیقه پشت میز نشستم بعد رفتم چایی با کیک 

چ توجه خاصی از کنار هم ذشته بودیم. چایی گرفتم. صورت پسر جوون جلوي نظرم بود، قبالً چند باري دیده بودمش ولی بدون هی

بهم جون تازه داد. رفتم یکی دیگه خریدم و خانومی که متصدي فروش بود به جاي بقیه پولم سه تا شکالت ذاشت جلوم: پول خرد 

 .نداریم

به جاي  اشتم: یعنی اینابار اولش نبود، فکر کنم شگردش همین بود. با چند تا شکالت سروته بقیه پولو هم می آورد، شکالتارو برد

 ؟پولن

 .خوب آره، هر کدوم پنج تومن، رو هم می کنه پونزده تومن- 

 ؟سرمو تکون دادم: یعنی اگه چند تا از این شکالتا بیارم جاش به همون اندازه می تونم چیزي بگیرم

 .با تعجب نگام کرد: آره دیگه

 .با لبخند گفتم: پس تا بعد

چند دقیقه بعد کالسم شروع می شد، چایم رو خوردم و خودمو رسوندم سر کالس، اون روز از وجود آقا خسرو محروم بودیم. رخورد 

 .یه ساعت پیش هر چی بود و نبود این خاصیت رو داشت که بنده یک ساعت و نیم سر کالس نفس راحت بکشم

یم ریختیم روي پیشخون و جاش بیسکوئیت گرفتیم، رو به متصدي بوفه گفتم: بعد از کالس با بچه ها رفتیم بوفه و هرچی شکالت داشت

 .خودتون گفتین اینا مثل پولن

 .خانومه با دهن باز نگام کرد و حال من جا اومد

 .با بچه ها از دانشگاه اومدیم بیرون که خسرو مثل اجل معلق سرم خراب شد: می بینم هوادار پیدا کردي

 .دیم، صداش روحمو آزرد: بچرخ تا بچرخیم، بد می بینی خانوم افاده ايبی اعتنا از کنارش رد ش

 ؟چند قدم که دور شدیم ساغر پرسید: جریان هوادار چیه

 .ماجرا رو بی کم و کاست براي اون و شاداب تعریف کردم

 .ی خورهساغر گفت: خدا کنه یکی پیدا شه این بی شعور ازش حساب ببره، البته من که چشمم از این آدم آب نم

 !شاداب صورتشو جمع کرد: حیف آدم

بیشتر براي اطمینان قلبی خودم گفتم: تصمیم دارم اگه یه مرتبه دیگه مزاحمم بشه به حراست دانشکده شکایت کنم. از وقتی پامو می 

ین یکی رو هم ذارم تو دانشکده استرس دارم تا لحظه اي که می رسم خونه. این طوري که نمی شه خودم کم بدبختی ندارم تا ا

 .راحت تحمل کنم

ساغر دست زد روي شونه ام: ناراحت نباش. آقاي هوادار دو مرتبه دیگه همین طوري پشتت دراد این پسره حساب کار خودشو می کنه 

 .و دمشو می ذاره روي کولش و دبِرو که رفتی

 ؟راستی اسمش چی بود- 
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 ؟بی حوصله گفتم اسم کی

 .اسم آقاي هوادار دیه- 

 .عقلم می رسید و می پرسیدم، اما حیف، زیر لب گفتم: نمی دونم کاش به

ساغر بند کیفمو کشید: تو کی می خواي از موقعیت هاي حساس زندگیت استفاده کنی من نمی دونم. حاال بگو چه جوري بود، ریخت و 

 .قیافه اش، تیپش، هرچی که می دونی

 .همه چی تموم بود، مناسب و شیک و اندازه- 

 .ید: این صفاتی که گفتی بیشتر حکم تعریف کردن از یه لباسو داره نه آدمشادا خند

 .راست می گفت: منظورم اینه که خوب بود

 ..ساغر دستشو کرد توي جیب مانتوش: پس پسندیدي

 .بهم برخورد: واسه همینه که دلم نمی خواد پیشت یک کلمه حرف بزنم

 .بدهحاال قهر نکن. فردا که اومدیم دانشکده نشونم - 

 .باشه اگه دیدمش... موافقین یه کم تندتر بریم خیلی سرده- 

هر سه قدمامونو تند کردیم. به خونه که رسیدیم هر کدوم یه گوشه اي ولو شدیم و استراحت کردیم. اون وقت یه شامی سرهم کردیم و 

حانا شروع می شد و ما می بایست بکوب درس بعد از شستن ظرفا جزوه هامونو آوردیم و شروع به خوندن کردیم. از سه روز دیگه امت

می خوندیم. تنها شانسی که آوردیم اون سه روز تعطیل بودیم. منم با شاگردام تنظیم کرده بودم دو هفته اي براي تدریس نرم و به 

 .درساي خودم برسم. خوشبختانه طول ترم خوب درس خونده و بهشون اجازه تلنبار شدن نداده بودم

دو ساعتی که درس خوندیم گلومون خشک شد. رفتم آشپزخونه و کتري رو گذاشتم روي گاز، دو برگ جزوه امو  یه ساعت و نیم

 .گذاشتم روي کابینت و تا جوش اومدن آب شروع به مطالعه کردم

ادم، صداي قل قل آب متوجهم کرد که موقع دم کردن چائیه. اما یه دفعه دلم رفت. یاد سودي جون و چائیهاي خوش عطرش افت

 .چایی دارچینی دم می کرد که حظ می کردي! چقدر دلم براش تنگ شده بود

چهار ماهی می شد که ندیده بودمش، نه گل روي اونو نه بقیه رو. از دلتنی زدم زیر گریه... اونقدر گریه کردم که دلم سبک شد. 

 .چایی ریختم و بردم حوصله صبر کردن واسهدم کشیدن چایی رو نداشتم. به مدد چایی کیسه اي پنج تا

 «!چه عجب»ملکه اخالقبا خوشرویی تشکر کرد 

نرس دوستش میل به چایی نداشت. منم دو تا چایی پشت هم خوردم و حسابی چسبید. بعدش دوباره درس خوندیم. یه ساعت بعد 

و هیچی تو مغزم نمی ره. آخه من  ساغر جزوه هاشو جمع کرد: مندیگه نمی تونم بخونم. از این جا به بعد هر چیم بخونم بی فایده اس

 .مثل کامپیوترم، االن هنگ کردم و باید خاموش شم. اولین نفري که صبح چشم باز کرد منم بیدار کنه

 .شاداب یه نگاه به ساعت کرد و خمیازه کشید: منم همینطور. دیگه باتري ندارم

 .ثل این که منم دست کمی از شماها ندارمظاهراً خستگی مثل خمیازه مسري بود، منم بدنم رو کش و قوس دادم: م

 .ملکه اخالق لبخند زد: ترم اولین. ترماي باالتر بهاین شب زنده داریا عادت می کنین

نرس ادامه داد: حاال درسا سبکه، چیزي نیست. در برابر سالهاي باالتر اصالً حساب نمی شه. پس بهتره استراحت کنین تا وقتی درسا 

 .زا دلخوشتون کنه و بگین عجب درسا سبک بودسخت می شه یاد این رو
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ساغر گفت: آره، ولی ما االن داریم درساي پایه می خونیم. باید اینا رو سابی فول بشیم، بعداً به دردمون می خوره، هر قدر پایه 

 !محکم و قوي باشه ساختمون سازي بهتره

رماي اول درس ها خوب و حسابی خونده بشه بعداً آدم راحت ملکه اخالق سرجنبوند و رو کرد به دوستش: بد نمی گه نرگس. اگه ت

 .تره، زیربنا مشکل نداره

 .نرگس خندید: آره... پس معلوم شد ما اون موقعی که می بایست حواسمونو جمع می کردیم، نکردیم

 .ینما سه نفر همینطور خمیازه می کشیدیم که ملکه اخالق و نرگس پاشدن: ما می ریم اتاقمون، شمام بخواب

من اون قدر خسته بودم که حال تا اتاق رفتن نداشتم همون طور رو زمین خوابیدم و صبح متوجه شدم یکی زیر سرم بالش گذاشته و 

 .رومو با پتو پوشونده

از همه زودتر بیدار شدم، کرخت و بیحال بودم و دوست داشتم دومرتبه بخوابم، کنار شوفاژ خوابیدن و گرم شدن تو این هواي سرد 

چه لذتی داره، اما میبایست با نفسم مقابله کنم، پاشدم و رفتم یه دوش گرفتم تا خواب از سرم بپره، یه تیشرت آستین بلند الجوردي با 

و موهامو شونه کردم و باالي سرم بستم تا همون جور خشک بشه، بعد بند و بساط سفره رو حاضر و سفره رو چیدم، شلوار جین پوشیدم

 .اون موقع بود که بچه ها یکی یکی بیدار شدن

با هم صبحونه خوردیم، نرگس ظرفا رو شست و دوباره شروع کردیم به درس خوندن، ساغر براي ناهار عدس پلو درست کرد، البته 

 .ونقدر زیاد بود که براي شام هم موندا

اون سه روز رو بکوب درس خوندیم و بعدش مشغول امتحانا شدیم، اونقدر سرگرم درس و کتاب و جزوه بودیم که به هیچ کار دیگه اي 

 .نمیرسیدیم، خونه وضعیت بلبشویی داشت که نگو، شکر خدا هر پنج تامون امتحانا رو موفق پشت سر گذاشتیم

 .رم دو هفته تعطیل بودیم، همه امون از فرصت استفاده کردیم و رفتیم به خونواده هامون سر زدیمبین دو ت

 : نزدیک شیراز که شدیم، داشتم از خوشحالی پر در می آوردم

 ... واي نفس کشیدن تو هواي شهر زادگاه آدم چه لذتی داره- 

شلوار قهوه اي تیره پوشیده و یه دسته گل پر از رز کرم هلندي دستش تو ترمینال همه منتظر من و شاداب بودن، تورنگ یه دست کت و 

 :بود، آه کشیدم

 .مطمئنم که مال من نیست- 

 :گونه هاي شاداب از شرم عشق گل انداخته بود، سقلمه اي تو پهلوش زدم

 .خب دیگه نمیخواد خجالت بکشی، تا آخر هفته رسما می آیم خواستگاري- 

تو بغل سودي جون جا گرفتم، مثل همیشه بوي عطر اوپیوم میداد، عطري که بیشتر از بیست و پنج سال، از اتوبوس که پیاده شدم 

عوضش نکرده بود، هر دو سعی داشتیم گریه نکنیم و البته تالشمون به سختی نتیجه داد، بعدا ترنج و بعد پدرم و آخر سر جناب داماد 

 .خوش تیپ

 :شو کشیدمتورنگ دسته گل رو داد به من، آستین کت

 .خدا از ته دلت بشنوه که گل مال کیه، بیا بیا با هم بریم بدمش به صاحب اصلیش- 

 :تورنگ سرخ شد، لبخندي زدم

 .حاال نمیخواد مثل لبو قرمز شی، من چند روز پیش با مامان شاداب صحبت کردم، از جریان خبر دارن- 
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الم کردن، هر دوشون آسفالت کف ترمینالو نگاه میکردن، تورنگ با دست با هم رفتیم طرف شاداب، هر دو با شرم و خجالت زیر لب س

لرزان گل رو به طرف شاداب دراز کرد، من دیگه نایستادم و به جمع بزرگ دو خانواده ملحق شدم و اون دو تا مرغ عشق رو به حال 

 .خودشون گذاشتم

، طفلک سودي جون مرتب قربون صدقم میرفتو الهی بمیرم و تا سه نصف شب با سودي جون و ترنج حرف زدیم، از همه چیز و همه جا

 :خدا مرگم بده راه انداخته بود

 .چقدر الغر شدي عزیزم، خدا منو بکشه، معلومه که غذات درست و حسابی نبوده، این چند روزه باید حسابی تقویت شی- 

 :صورتشو بوسیدم

 .ب بوده فقط درسام سنگین و زیادهقربون تو مامان مهربونم برم، اتفاقا خورد و خوراکم خو- 

 :یه پرتقال درشت و آبدار پوست گرفت و گذاشت تو بشقاب

 .بخور دخترم، بخور جون بگیري- 

آخ که چقدر دلم براي محبت هاي بی غل و غش مامانم تنگ شده بود، پرتقال رو با لذت خوردم،خوش طعم ترین پرتقالی بود که تو 

 :م رو سینه اشزندگیم خورده بودم، سرمو گذاشت

 .هر شب دلم هواتو میکرد، دلم واست پر میکشید- 

 :اشک تو چشماش حلقه زد

 .تو این مدت یه شبم خواب راحت نداشتم، همش دلم پیش تو بود- 

 :با یه آه بلند گفت

 .راست گفتن که آدم سگ بشه مادر نشه- 

 .یه دنیا ایثار و گذشت این چه حرفیه سودي جون؟! مادر یعنی یه دنیا عشق، یه دنیا محبت،- 

 :بعد خندیدم

این همه ضرب المثل خوب و قشنگ راجع به مادر گفتن و اونوقت تو از بین پیغمبرا جرجیس رو انتخاب کردي، عجب سلیقه اي سودي -

 .جون! ببینم مطمئنی بابا رو خودت پسندیدي؟! با این سلیقه و طرز فکر من که بعید میدونم

 !یپیهوم...بابا به این خوش ت

 :سودي جون همون طور که گریه میکرد، لبخند زد

بابات پاشنه در خونه رو از جا در آورد تا بهش جواب مثبت دادم، یه سال تموم اومد و رفت و واسطه فرستاد تا باالخره بابابزرگتون -

 .راضی شد

 :ترنج لباشو رو هم فشرد

 .ونه صف میکشیدناون موقع عجب دوران خوبی بوده ها...خواستگارا جلو در خ- 

 :سودي جون بهش چشم غره رفت

 !آره واال.... اخه اون زمان دخترا حیا به چشمشون بود، مثل االن نبود که- 

 :ترنج روشو برگردوند

 .آره خوب، نسل ما بی پروا و بی تربیت شدن، حاضر جواب و پررو، بزرگ و کوچیک هم سرشون نمیشه- 
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 :روشو برگردوند طرف سودي جون

 ؟رو گفتم؟ چیزي جا ننداختمهمه - 

 :سودي جون با اخم گفت

چرا زیاد جا انداختی. بی چشم و رو هستین...خیلی هم دوست دارین بزرگتر از سنتون رفتار کنید. بددهن شدین... شلخته و - 

 !نامرتب! دیگه چی؟ بازم بگم؟

 :ترنج لب ورچید و پاشد

 .نه دیگه مرسی! مستفیض شدم- 

 :سودي جون لبخند زد

 .خدا رو شکر تو از همسن و ساالي خودت یه کم بهتري، البته فقط یه کم. حاال اینقدر قیافه نگیر- 

 :دست روي شونه ترنج گذاشتم

 !خدمت اتاق من که نرسیدي! رسیدي؟- 

 :با بدجنسی موذیانه اي لبخند زد

 ...فقط زلم زیمبوهاتو رمان هات- 

 :دماغشو کشیدم

 !هش احتیاج ندارم، ولی رمان ها رو بعد از خوندن بذار سرجاش لطفازلم زیمبوها مال خودت، من ب- 

 :به نشونه تفاهم لبخند زد

 .مرسی از این همه دست و دل بازیت- 

 :یه ذره بهم زل زد

 .تو هم بزرگ شدي ترمه! بزرگ و خانوم... یه جورایی عاقل تر شدي- 

 :حق داشت خودمم فهمیده بودم....خندیدم

 .مرسی از لطفت- 

 :جاي یه خمیازه، سه تا کشیدم. سودي جون گفت به

 .پاشو دختر جون، پاشو برو بخواب...زیر چشمات گود افتاده. این یه هفته فقط باید استراحت کنی وبه خودت برسی- 

 !پس خواستگاري چی؟- 

 .اونم به موقعش، فقط حیف که تو این شرایط باید بریم خواستگاري- 

 :دترنج حرف سودي جون رو قطع کر

 ...میخواد به ترمه هم پول بده بابا دیشب گفت میخواد یکی از زمینارو بفروشه، میگفت نگران خواستگاري نباشین تازه- 

 :ناراحت شدم

 ؟مگه یه خواستگاري رفتن چقدر پول میخواد که بابا باید زمین بفروشه- 

 :سودي جون دست پشت دست کوبید

 ...ونه هم بالتکلیف موندن، بابات باید به اونام برسه دیگه، میخواد حقوق اونا رو هم بدهفقط این نیست. کارمندا و کارگراي کارخ- 
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 :ناراحت و غصه دار پاشدم

 ؟کی این وضعیت تموم میشه- 

 :سودي جون با غصه گفت

 !دعا کن به زودي- 

 :یه نگاه به طرف باال انداختم

 .خدا کنه- 

 !رست مثل موقعی که ترکش کردم با ترکیب رنگ شیري و زرشکیشب بخیر گفتم و رفتم اتاقم. همون شکلی بود، د

 :با خوشحالی خودمو انداختم روي تخت و یه نفس از روي سرخوشی کشیدم

 .آخیش! راست گفتن هیچ جا خونه خود آدم نمیشه- 

ر م. چند ماه بود اینقدهمین که پلک رو هم گذاشتم، خوابم برد. وقتی چشم باز کردم آفتاب وسط اتاق بود، بدنمو کش و قوسی داد

 .راحت و شیرین نخوابیده بودم

رفتم پشت پنجره و به حیاط باصفاي خونمون نگاه کردم. خونه اي که نقشه و تزئیناتش مطابق سلیقه ي بابا و سودي جون بود. هر دو با 

ش دي جونو با خودش به کارگاه فروعشق و عالقه حتی کلید و پریزهارو انتخاب کرده بودن. بابا حتی براي انتخاب سنگ کف خونه سو

 .سنگ برده بود

با این که هوا سرد بود، پنجره رو باز کردم و هواي لطیف و مطبوع شهرم رو که قابل مقایسه با هواي پر دود و دم تهران نبود به ریه 

کاپشن  ته بودم. پنجره رو بستم.کشیدم. چشمم افتاد به گل یخ هایی که سه سال پیش با بابا خریده و تو باغچه هاي پیچ در پیچ کاش

کهنه اي که مال عهد بوق بود و نمیتونستم ازش دل بکنم رو روي پلیور سرخابی رنگم پوشیدم و دویدم تو حیاط. چندتا شاخه گل یخ 

ت آرامش ذچیدم. چند تایی توي گلدون کریستال میز بغل تلویزیون گذاشتم و چند تا هم بردم اتاقم. چه آرامشی داشتم، مدتها بود ل

 .رو حس نکرده بودم

 .داشتم گل می بوئیدم که سودس جون براي صبحانه صدام کرد

 !بعد از مدتها یه صبحونه ي درست و حسابی خوردم و بهم چسبید. با خانواده بودن چقدر خوبه

 کی میخواست از زیر زبونمبعد از صبحونه، همونیور که با سودي جون حرف میزدیم، وسایل ناهار رو حاضر کردیم. سودي جون با زیر

حرف بکشه و ببینه چرا زندگی تو خونه دانشجویی شادابو به کنار تارخ و گلپر بودن ترجیح دادم. در حال سیبزمینی پوست کندن 

 :خندیدم

چه سواالیی میکنی سودي جون!؟ هیجان و شیرینی زندگی تو خونه دانشجویی، میون چهار تا همسن و سال پر شر و شور کجا، - 

زندگی پیش گلپر حامله ي خوابالو کجا؟! نمیدونی که چقدر خوش میگذره، یه روز غذا میسوزه، یه روز شور میشه و اونوقت دعوا 

میشه... خالصه تجربه خوبیه! براي اعتماد به نفس و روي پا ایستادن و استقالل حرف نداره. بعدشم اونجا راحتترم هر وقت بخوام 

 .. مزاحم کسی هم نمیشمدرس میخونم، میرم، می آم..

 :سودي جون که داشت میوه میشست با یه لبخند تلخ گفت

 ...خدا کنه- 

مسیر حرف رو عوض کردم و رسوندم به مراسم خواستگاري از شاداب. سودي جون شادابو دوست داشت و از خدا میخواست عروسش 
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 !بشه. یه دختر خوب و نجیب از یه خونواده ي سرشناس و قدیمی

 !!!تا به اون روز دست به صورتش نبرده بود. که تو این دوره زمونه خیلی عجیبه دختري که

قرار بود فردا شب براي خواستگاري بریم. بعد از خوردن خورشت قیمه خوشمزه سودي جونو یه کم استراحت، رفتیم و براي شاداب 

. یه گل مصنوعی خوشگل که توي یه گلدون چوبی پارچه خریدیم. یه تور خوشرنگ نیلی که با سنگ و نگین همرنگ تزئین شده بود

نرده اي مستطیل شکل بود و بس که قشنگ و ناز بودمنم سایز خیلی کوچیکش رو براي خودم خریدم. ترنج و تورنگ واسم دست 

 .گرفتن که از حسودیه. منم شونه باال انواختم و بهشون محل نذاشتم

ه که با گلهاي زیر آبی و نیلی به شکل دلفریبی درست شده بود. باالخره رفتیم و رفتیم قنادي و کیک سفارش دادیم. یه کیک یه طبق

 .یک جلد قرآن با نقش و نگار نیلی هدیه کزدیم تا مجلس خواستگاري متبرك بشه

تورنگ از خوشحالی تو پوست خودش نمیگنجید. بابا خیلی بهش اصرار کرد واسه خودش کت و شلوار بگیره ولی اون در نهایت 

 .تنی قبول نکردفرو

خواستگاري به خوبی و خوشی انجام شد، دایی و عموي شادابم بودن ولی ما فقط خودمون بودیم، مهرتاش! یه خونواده پنج نفره، 

 .البته سودي جون به تارخ و گلپر گفته بود بیان ولی اونا به دلیل حامله بودن گلپر تشکر کرده و نیومده بودن

با حضور عموي مادر شاداب که مردي مومن و پاك . معتقدي بود، دو تا جوون عاشق پیشه به هم محرم  اون شب مهریه هم تعیین شد و

 .شدن

هر دوشون رو بغل کردم، بوسیدمو از صمیم قلب براشون آرزوي نیک بختی و سعادت کردم. روز بعدشم منو تورنگ و شاداب رفتیم 

 .لیان درخشان تزئین بخش دستهاي مهربون و عاشقشون بودحلقه خریدیم. یه جفت حلقه طال سفید که یا پنج تا بر

 بعد از یه هفته منو شاداب برگشتیم تهران، البته شادابی که با من اومد شیراز با شادابی که برمیگشت، زمین تا آسمون فرق کرده بود، با

شده بود. چشماش زیر هالل نازك  هم رفته بودیم آرایشگاه و صورت دخترونه شاداب به چهره زن جوون و تو دل برویی تبدیل

 :ابروهاش درشتتر به نظر میرسید. طوري که تورنگ سفارش کرد

 .اونجا که رفتی به صورتت دست نزن- 

 .همین جمله ساده دالنه و عاشقونش کافی بود که خود من یه عمر بهش بخندم و اذیتش کنم

 !چه دنیایی دارن این عاشقا

ته اي چهار روز کالس داشتم از شانس خوبم همه ي واحد هاي ترم قبل رو با نمره ي خوب پاس ترم دوم دانشگاه شروع شد هف9فصل 

کرده و تونسته بودم ساعتهاي خوبی کالس بردارم و نهایت ساعت تموم شدن کالسم چهارونیم بود براي همین تو همین چهار روز به 

صا این که یه درس مشترك بیشتر با خسرو نداشتم و خیلی شاگردامم درس می دادم رویهم رفته همه چی خوب پیش می رفت مخصو

قیافه نحسشو نمی دیدم بدجنسی نباشه ولی به لطف خدا بیشتر واحد هاشو افتاده بود....یه روز تعطیل توي خونه با بچه ها درس می 

و ی با من کار داشت یه شلوار تریکخوندیم که زنگ زدن وقتیم بهم گفتن با تو کار دارن از تعجب شاخ دراوردم اولین بار بود که کس

زانو انداخته پام بود.فورا با یه جین عوضش کردم و بعدشم یه بلوز تروتمیز پرتقالی رنگ پوشیدم و رفتم پشت در واحد . چیزي که 

ودي دیدم خنده دار بود یه دختر که به جاي صورت یه دست گل پر از زنبق و مریم داشت. دستمو زدم کمرم و با لحن عتاب ال

گفتم:بهی.همدیگر رو بغل کردیم . تعارفش کردم بیاد تو. به ملکه اخالق و نرگس معرفیش کردم. نشست روي کاناپه زهوار در رفته اي 

که توي هال بود خیلی بی معرفتی ترمه. می دونی چند وقته ازت بی خبرم؟با انگشتاي دستم بازي کردم:حق داري بهی.ولی درگیر 
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د و این چیزا بودم اتفاقا می خواستم تو ین چند روزه بهت زنگ بزنم ولی باور کن هر وقت می خوام بیام سروقت امتحانا و انتخاب واح

ن هر چی بهم بگی حق داري...بگو م-تلفن یه کاري پیش میاد و یادم میره.بهی پوزخندي زد:اره این یه بهونه خوب ولی باورنکردنیه!

خوام بارم کن . باور کن تو این ده دقیقه لب از لب باز نمی کنم.بهی خندید:نه عیبی ده دقیقه ساکت می شینم تو هرچی دلت می 

نداره هیچی بهت نمی گم به بزرگواري خودم می بخشمت....بعد با تهدید گفت:البته من می بخشمت ولی عمو و زن عموت به قدري 

رد بهش بزنی خونش در نمی اد.تعجب کردم: اخه از دستت ناراحت و عصبانی ان که حد نداره . مخصوصا عمو جونت که اگه کا

این دیگه سوال نداره که خودت خوب می دونی....ساغر با یه سینی چاي تازه دم وخوشرنگ که بخار از روش بلند می شد از -چرا؟

غر نگاه کرد سا اشپزخوته اومد بیرون چطوري دختر عمو ؟!یه دقیقه گله و گله گذاري رو بذار کنار و گلویی تازه کن.بهی اطرافو

متوجه دلیلش شد:عروس خانم یه ذره خجالتیه نشسته تو اتاق داره ناخوناشو می جوه ....بهی خندید:بارك ا...شاداب که اینطوري 

نبود.پاشد و از ساغر پرسید:تو کدوم اتاق؟!باید برم سراغش...ساغر با انگشت اتاق رو نشون داد بهی از جا بلند شد و مانتوشو در اورد 

رفت تو اتاق . سر یه دقیقه با شاداب اومد بیرون دور هم چایی خوردیم و یه کم گوفتیم و خندیدیم .نیم ساعت بعد ساغر و شاداب و 

مارو تنها گذاشتن بهنوش دست گذاشت روي شونهم تو چشمام نگاه کن.توي چشم هاي خاکستري مهرنوش نگاه کردم در عرض یه ثانیه 

که کردي؟!هاج و واج پرسیدم:مگه چه کاري کردم؟نمی دونستم چه کاري کردم که بهی اینقدر از پر اشک شد:این چه کاري بود 

دستم رنجیده پیش خودم فک کردم از این که براي خواستگاري نبوده ناراحته ولی یه لحظه بعد یادم اومد که سودي جون به اونام 

ده دوباره پرسیدم :چیه بهی جون حرف بزن.با صداي لرزونی زنگ زد و تعارف کرد . پس موضوع چی بود که اینقدر ناراحتش کر

گفت:تو خجالت نکشیدي؟!صدام از صداي اون لرزونتر بود:از چی؟تا موقعی که بهنوش لب از لب وا کرد جون به لبم رسید:چرا 

 ه نمی دونی وقتی فهمیداومدي اینجا؟براي چی نیومدي خونه ما؟یه نفس راحتی کشیدم بهی ادامه داد: عموت خیلی از دستت ناراحت

تو از خونه تارخ اومدي اینجا چه حالی شد مثل اسفند رو اتیش حالی داشت که نگو یه جا بند نمی گرفت تو خونه راه می رفت و با 

خودش حرف می زد نمی دونی چقد دلخوره.اومدم حرفی بزنم که با دست مانع شد یه مکث کوتاه کرد دیگه هیچی نگو حوصله 

و ندارم فقط این که همین االن می ري وسایلتو جمع می کنی و بدون یک کلمه حرف با من می اي .با بد اخالقی پرید اراجیف تو ر

وسط حرفم : حرف نزن ترمه که می زنم توي دهنت همچین می زنم نتونی از جات پاشی.عموت واست پیغام فرستاده که اگه با من نیاي 

 اما بهی من-زد روي پیشونیش و گفت: مگه عموش مرده این بچه رفته پیش دوستش؟ دیگه هیچی اون قدر ناراحت بود که محکم

اینجا خیلی راحتم خودم خواستم.بهنوش اخم کرد :خوب دیگه حوصله ندارم برو وسایلتو جمع کن بریم مورچه چیه که کله پاچش چی 

این قدر حرف نزن مگه اشی ؟ برو -افتادم راحتم. اینجا جا-باشه توي یه غربیل خونه که نمی شه پنج تا ادم گنده زندگی کنن!!!

باهات می یام اتفاقا دلم واسه عمو و زن عمو هم خیلی تنگ شده تازه شام هم می مونم.بهنوش پوزخندي زد و با بی -حاظر شو.

-ولی....-ریم.حوصلگی گفت:زحمت می کشی برو با من چک و چونه نزن وسایلتو جمع کن بریم خونه ما اونجا به اندازه تو جا دا

ولی نداره دختر جون !ولی نداره.اونجا یه لقمه نون و پنیر گیرت می اد که دور هم بخوریم با لحن اروم تري گفت:این جا موندن تو 

فایده اي نداره جز این که خرج اضافست.چشماشو روي هم گذاشت :ما که غریبه نیستیم هستیم؟لحنش صمیمی و گرم بود بازومو 

امدي خونه ما این جا باید تو خرج و مخارج شریک باشی هر چی باشه یه خونه دانشجوییه و همه چیش حساب کتاب گرفت: باید می 

داره.ارومتر و دل سوز تر گفت:مگه عمو چقدر به تو پول میده که باهاش اجاره خونه و پول غذام بدي؟صورتمو بوسید: ترمه جون اگه 

رو جمع می کنیم.به زور  اخه بگو وسایلت کجاست ؟خودمم می ام کمکت و همه چی اخه بی-اخه...-نیاي اون وقت نه من نه تو!

لبخند زدم:نمی خوام مزاحم باشمدستاشو به کمر زد و گفت: اوال که مراحمی دوما اونجا خونه خودته عمو قاتف اونقدر حق به گردن 
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گوشه محبت هاي عمو رو نمی گیره پس اینقدر تعارف نکن ما داره که اگه حتی با خوانواده بیاي ده سالم خونه خودت بمونی بازم یه 

... پاشو پاشو دختردو دل بودم بهنوش گفت:دست دست نکن به خدا بهت بد نمی گذرهاه کشیدم:چی بگم بهی؟منو بدجوري گذاشتی 

ا رو ر بدي کردي که متو منگنه عشق و محبت اگه رومو زمین بندازي حسابی بهم برمی خوره ها تا همین االنشم خیلی کا-تو منگنه

غریبه دونستی.وقتی سکوت و نگرانی منو دید خیلی اروم و شمرده گفت:ببین ترمه پریشب بابا گفت زنگ بزنم خونه تارخ و به تو بگم 

ارخ توسایلتو جمع کنی و دیگه بیاي خونه ما بمونی بابا می دونست گلپر حامله است می گفت وقتی بچه به دنیا بیاد رفت و امد تو خونه 

زیاد می شه و دیگه صالح نیست تو دیگه اونجا بمونی و از طرفی هم با سرو صداي وقت و بی وقت بچه نمی تونی درس بخونی به 

همین دلیل به من گفت اتاقمو تمیز کنم بعدشم یه تخت از زیرزمین اورد و رنگ کرد وگذاشت تو اتاق من... منم بجاي پریشب دیشب 

نازو ادا تلفن جواب داد بعد از این که فهمید می خوام بیام دنبالت گفت:متاسفانه ترمه جون رفته خونه زنگ زدم ... گلپرخانم پر

دوستش . منه خنگ فکر کردم اومدي این جا مهمونی ولی زن داداش عزیزت منو از اشتباه در اورد و گفت نخیر ترمه جون رفته اونجا 

ه.فشار خونم افتاد پایین به زور تونستم ادرس این جا رو بپرسم بابا اون قدر بمونه و بقیه مدتی که درس می خونه همون جا باش

ناراحت شد که نگو و نپرس حاالم تا دیرتر نشده بریم وسایلتو جمع کن... این طوري نگام نکن ترمه باور کن راست می گم قبل از این 

 مکه ما فهمیدیم تو اومدي این جا تصمیم داشتی

ینقدر ناز نکن و راه بیفت .زن عموت به افتخار ورود تو رولت گوشت پخته که اگه دیر کنیم بهمون نمی رسه .پاشو بیایم دنبالت . حاال ا

 ؟دیگه دختر . نکنه توقع داري جلو پات زانو بزنم و التماست کنم 

یفتم و گه کور خوندي که جلو پات بهیچی نگفتم . بهنوش ادامه داد : نه ظاهرا خیلی پررو شدي و توقعاتت رفته باال . البته اینجاشو دی

  .عجز و البه کنم . ببین شده با پس گردنی و اردنگی از این خونه می برمت بیرون . پس کاري نکن جلو دوستات آبروت بره

  .خنده م گرفت . اتفاقا ازت برمیاد

  .پس تو که می دونی دست بجنبون و برو حاضر شو ... زبونم کف کرد اینقدر حرف زدم- 

  ...جا بلند شدم . مستاصل و درمونده دستامو باز کردم : چی بگم بهی ؟! من تازه جا افتادم . همه چی رو غلتکه ، اوضاعم خوبه از

همه اینا رو می دونم ولی تو این چند ساله نفهمیده بودم که مثل آش می پزي و تازه تازه وقت جا افتادنت رسیده ...پاشو ترمه . - 

  .وام ببرمت . اینقدر اما و اگر می آريسالخ خونه که نمی خ

دیگه چاره اي نداشتم . حق با اون بود ...کرایه خونه و هزینه خورد و خوراك و پول آب و برق و تلفن کم نبود بهتر بود از شر هزینه 

پس هزینه هاي هاي اضافی خودمو خالص کنم .این طوري با چند ساعت تدریس و پولی که بابا می فرستاد راحت می تونستم از 

  ...شخصی خودم بر بیام و یه جورایی پادشاهی کنم

زندگی چه بازي هاي عجیب و غریبی داره . تا همین چند وقت پیش دغدغه ام این بود که تو دانشگاه قبول :» لبخند نشست رو ي لبم 

  .«رنج و عذاب هیچی ندارهشم و بابا برام یه ماشین مدل باال بخره و حاال ... ولش کن فکر کردن به این چیزا جز 

  .به طرف اتاق رفتم : بهی به تو احتیاج ندارم ، در عرض یه ربع وسایلمو جمع می کنم

 هبهنوش سرشو به پشتی کاناپه تکیه داد . قبل از اینکه وسایلتو جمع کنی یه چایی برام بیار . بعد از این سخنرانی غرا بخورم و گلوم تاز

  .شه

  .م : اي به چشم دختر عمودستمو گذاشتم روي چشم

 رفتم آشپزخونه و براش چایی آوردم . با اخم گفت : ببین من واسه این گل پول دادما ! الاقل واسش ارزش قایل شو بذارش تو گلدون



عشق توت فرنگی نیست رمان 89  
 
 

. 

  .ممیار زدم رو پیشونیم : شرمنده م بهی جون . اینقدر از دیدنت ذوق زده شده بودم که پاك یادم رفت . باشه االن می رم یه گلدون

 !دوباره برگشتم تو آشپزخونه . همه کابینت ها رو گشتم ولی مگه توي یه خونه دانشجویی گلدون پیدا می شه ؟

  .آخر سر مجبور شدم یه پارچ رو پر آب کنم و گل و بذارم توش

ي و نگران بود : کجا دار جمع کردن وسایلم خیلی طول نکشید . مانتو که می پوشیدم شاداب اومد سراغم . چشماي مهربونش ناراحت

 ؟می ري 

  .شونه باال انداختم : امان از خونه به دوشی

 ؟مگه اینجا بهت سخت می گذره - 

 !لبخند زدم : نه عزیزم این چه حرفیه ؟

است و مچند ثانیه نگاهش کردم : شاداب جون از این به بعد من و تو نمی تونیم با هم باشیم . به خاطر اینکه یه عروس و خواهر شوهر 

  .روغن چراغ می مونن و تا دنیا دنیاست آبشون با هم تو یه جوب نمی ره

 ؟شاداب لبخندتلخی زد : چه حرفایی می زنی ترمه ، تا دنیا دنیاست ما با هم دوستیم عروس و خواهر شوهر یعنی چی 

ر بشن تنها چیزي که ندارن چوشم دیدن با بدجنسی گفتم : همه اولش همینو می گن ولی امان از روزي که رسما عروس و خواهر شوه

  .همدیگه س

 ؟امان از دست زبون تو ... حاال چرا دکمه هاتو باال و پایین بستی - 

  .خندید . از ذوق رفتن هول شدي و نمی دونی چطوري بري

  .دوبار زدم روي شونه ش : جاتون تنگ شده بود متاسفم

  .بغض نشست توي گلوش : ترمه داري ناراحتم می کنی

  .بغلم کرد : بري جات خالی میشه

  .سرمو گذاشتم روي شونه ش و چند تا ضربه آهسته به کتفش زدم . بهت تند تند سر می زنم

  .در اتاق وا شد و بهنوش اومد تو : چه خبره ...جداشین جداشین

ري و دعوا ... حاال ناراحت نباش شاداب ، با خنده اي موذیانه گفت : االن به زور از محبت جداتون می کنم . دو روز دیگه از کتک کا

  .اصال تو هم بیا بریم خونه ما هر چی نباشه نامزد تورنگی ...اینو بدون شوخی می گم

  .شاداب از من جدا شد : تو لطف داري

  .نه واقعیت رو می گم- 

  .مرسی- 

  .یااز شوخی گذشته اون جام که هست خونه خودته هر وقت دلت خواست بدون تعارف ب- 

  .مزاحمت می شم- 

  .حاال که می خواي مزاحم شی مانتو بپوش و با ما بیا ، شب خودم می رسونمت- 

  .با خوشحالی گفتم : آره بیا بریم

  .شاداب گفت : موشو تو سوراخ راه نمی دن جارو به دمبش می بست
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 ؟زهر مار ، حاال دیگه من موشم - 

  .. راه بیفتین دیگه بهنوش ساعتشو نگاه کرد : اوه اوه دیر شد

  .شاداب سر جا خشکش زد : زشته

  .منتظرم من –بهنوش ار اتاق رفت بیرون : قبال به ترمه گفتم زشت به چی و به کی می گن ازش بپرس . 

 یشاداب بالتکلیف نگام می کرد ، خیالشو راحت کردم . حاضر شو بریم شاداب بهت بد نمی گذره ...تازه عمو اینا خیلی خوشحال م

  .شن تو رو ببینن

  .آخه زشته همینطوري- 

 ؟چیه می خواي رسما پاگشات کنن - 

  !گمشو ترمه- 

  .پس حاضر شو- 

  حاال چی بپوشم ؟- 

  .به مانتوي شیري از چوب لباسی برداشتم : همین خوبه

 ؟بلوز چی - 

  .اون یاسی رنگه که دیروز خریدي رو بپوش- 

 ؟شلوار چی - 

  .همون سفیده که با مانتوت می پوشی خوبه . بابا عروسی که نمی ري زود باش بپوش- 

  .صداشو آورد پایین : آخه اولین باره که منو می بینن باید مرتب باشم

  .راست می گی عزیزم فقط یه کم عجله کن- 

روزگاري داشتم در عرض پنج ماه این بار سوم یه روسري برداشتم و سر کردم اول چمدونمو گذاشتم جلوي در و بعد ساکم رو . عجب 

  .بود که ساك و چمدونمو می نداختم رو دوشم و می رفتم یه خونه جدید

  !آه کشیدم . تف به این روزگار

شاداب حاضر شده بود از ساغر و بقیه خداحافظی کردیم و سوار رنوي بهنوش شدیم. ضبط رو که روشن کرد گفت : سر راه اومدن به 

  .رفتم یه نوار قشنگ خریدم . کاست عصار اینجا

  !چه عجب- 

  !می خواستم غر نزنی ...حاال بریم که دیر شد- 

  .شاداب گفت : بهنوش جون بی زحمت جلوي شیرینی فروشی وایستا

 !بهنوش از توي آینه نگاهش کرد : مگه داري می ري خواستگاري ؟

  .دست خالی روم نمی شه یبام- 

 ؟این حرفا چیه - 

  .شاداب خیلی جدي گفت : گلم باید بگیرم واال نمیام
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 ؟اي بابا ! من که گل گرفته بودم خوب همونو می آوردیم کسی هم ندیده بودش می خواي دور بزنم - 

رو به بهنوش گفتم : شاداب راست می گه یه جاي درست و حسابی نگه دار که هم گل بگیریم هم شیرینی ! صورت خوشی نداره دست 

  .اشیم . هر چی باشه اولین باره عروس عمو داره میاد خونه اتونخالی ب

بهنوش پاشو رو گاز فشار داد : یه جاي خوب سراغ دارم ...یه گلفروشی عالی و یه قنادي که شیرینی هاش حرف نداره . از شانس 

  .خوب هر دوشون بغل همه

ت پسندیدو یه سبد گل آماده با گالي لیلیوم سفید گرفت . نیم ساعچند دقیقه بعد جلوي محل مورد نظر بودیم .شاداب یه کیک شکالتی 

  .دیگه جلوي خونه عمو بودیم

  .پیاده شدیم و زنگ زدیم . بهنوش پشت اف اف گفت : عروس خانمم همراهمونه

  !عمو و زن عمو خیلی گرم و مهربون از شاداب استقبال کردند و کلی تعریف و آرزوي شادمانی و خوشبختی واسش

  .ن عمو چپ و راست صورت شادابو بوسید : خودت گلی عزیزم ، چرا زحمت کشیدي ؟ ما رو بدجوري شرمنده کرديز

  .عمو پیشانی شادابو بوسید : چوب کاري کردي دخترم

  ...شاداب از این همه محبت به وجد آمده بود : وظیفه بود عمو جان

  .، قدم رو چشممون گذاشتیزن عمو با مهربونی گفت : خوش اومدي خوشحالمون کردي 

  .عمو شوخی کرد : خبر می دادي ، گاوي ، گوسفندي چیزي سر می بریدیم

 ؟به خنده گفتم : عمو جون گاو و گوسفند بیچاره چه گناهی کردن که ما راه به راه اونا رو سر می بریم 

  .عمو دستشو انداخت دور شونه م : خدمت تو بعدا می رسم

 ؟چی کار کردم عمو جون  خودمو لوس کردم : مگه

عمو چینی به پیشانیش انداخت و چند تا ضربه مالیم زد به شونه م : دیگه می خواستی چیکار کنی ؟ قلب عموي پیرت رو شکوندي دختر 

  .جون

  .خدا منو بکشه اگه می خواستم این کارو بکنم- 

  .نفوس بد نزن خدا نکنه- 

  .نترس عمو جون ، بادمجون بم آفت نداره- 

 ؟می ترسم عمو ، می ترسم . مگه من چند تا برادر زاده گل دارم - 

  !اي عمو جون دلت خوشه ها- 

  .زبون درازي نکن دختر جون عروس خانمو ببر تو اتاق حاضر شه

  .هر چی شما بگین- 

انم ترمه جون بفرمایین خیلی با شاداب و بهنوش رفتیم اتاقش مانتو هامونو در آوردیم و اومدیم بیرون . عمو تعارف کرد : عروس خ

  .خوش اومدین

زن عمو چایی آورد : این سودابه جون خیلی خوش سلیقه ست . همیشه روي بهترینا دست می ذاره، ماشاال شاداب جون همه چی 

  .تمومه

دخالت کردم : واال سودي جون بی تقصیره . البته پسراي خوش سلیقه اي بار آورده . مخصوصا تورنگ رو حسابی خوب تربیت کرده 
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  .درست طبق سلیقه من

  ...بهنوش در گوشم گفت : این دفعه شانس باهات بوده

  .رو به شاداب گفتم : جوجه رو آخر پاییز می شمرن

 !ذیت نکنین . بیا عزیزم بیا پیش خودم بشین و برام تعریف کن ، بیازن عمو گفت : عروس خوشگلمو ا

شاداب رفت پیش زن عمو و مشغول صحبت کردن شدن . عمو سرشو تکون داد و با لحن تهدید آمیزي گفت : خب عمو جون باید 

  .خدمتت برسم

  .مدستامو بردم باالي سرم : واي عمو جون منو ببخشین . باور کنین طاقت تنبیه ندار

  .تنبیهت که می کنم کار خیلی بدي کردي دیشب نزدیک بود سکته کنم- 

  .خدا نکنه عمو جون- 

  .خدا واسه بنده اش بد نمی خواد این بنده هاي خدان که همدیگه رو اذیت می کنن- 

فن ز سر میز پانشده بودیم که تلسر تکون دادم و چیزي نگفتم . چند دقیقه بعد با کمک زن عمو میز نهار رو چیدم و غذا خوردیم هنوز ا

زنگ زد ، بهنوش جواب داد و چند ثانیه بعد با خنده شادابو صدا کرد . بیا دختر جون ، بیا عروس خانم آقاي داماد تو رو ردیابی 

  .کرده

  .شاداب با صورت گلگون رفت طرف تلفن . حرفش که تموم شد محجوبانه گفت : سالم رسوند

داب بود که عمو مانع شد : بهنوش جان ممکنه عروس خانم ناراحت بشه این طفلک که اخالق تو رو نمی بهنوش مشغول شوخی با شا

  .شناسه شاید بهش بربخوره

بهنوش گفت : برنمی خوره می دونم . وقتی این ترمه ي زبون دراز زبون تلخو تحمل می کنه پس از حرفاي من ککش هم نمی گزه . 

 !مگه نه شاداب ؟

  .ه نمی تونه جواب بده . لقمه خونه تون هنوز از گلوش پایین نرفته طفلک روش نمی شه که برخالف میل تو حرف بزنهگفتم : بیچار

  .بهنوش بهم براق شد : هر وقت گفتم خاك انداز ... بقیه ش بمونه واسه تو اتاق

  .خندیدم : باز خوبه بقیه ش رو سانسور کردي

  .بودین با هم کنار نمی اومدین یه سره کتک کاري داشتینعمو سر تکون داد : شما دو تا بچه هم 

  .رو به عمو گفتم : عمو جون بی زحمت سیم خار دار بیارین محوطه ي من و بهی رو از هم جدا کنین

  .عمو غش کرد از خنده : امان از شما جوونا

 ؟خودمو زدم به اون راه : مگه ما جوونا چمونه 

این لحظه به بعد هر چی بگی تصدیق می کنم که بعضی ها اشتباه برداشت نکنن . حاال یه دقیقه بریم  بهنوش گفت : ترمه جون عزیزم از

  .تو اتاق کارت دارم

 ؟با تعجب پا شدیم و رفتیم اتاق بهنوش در و بست : به نظرت به شاداب چی بدیم 

 ؟منظورشو نفهمیدم : یعنی چی که چی بدیم 

 ؟می آد خونه ما باید بهش کادو بدیم یا نه دختره خرفت ، شاداب اولین بارشه - 

  ...دست و پامو گم کردم : نه بابا این کارا چیه مهمونی رسمی نیست که
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 ؟باالخره عروس که هست مامان گفته ازت بپرسم سکه بهتره یا آویز - 

  ...کالفه نشستم روي تخت : من نمی دونم ، آخه

  .می گی ها ندیده که نمی تونی نظر بدي یه دقیقه صبر کن آخه بی آخه نکنه باید آویزو ببینی ؟! راست- 

قبل از اینکه من یک کلمه حرف بزنم بهنوش از اتاق رفت بیرون و سریع هم برگشت یه جعبه کوچک گذاشت کف دستمو گفت : بازش 

  .کن

  .ی دونی که ما توقع نداریمبا خجالت و شرمندگی بازش کردم یه آویز شیک ظریف با یه زنجیر نازك بود دادم دست بهنوش : م

تو از خودت حرف بزن ...البته به نظر من این بهتره چون می تونه استفاده کنه . تازه به حلقه شم میاد . هر دو طال سفیدن . تو چی - 

  .می گی ؟از رو تخت پا شدم : صالح مملکت خویش خسروان دانند

  .ود بگو بریم . شاداب تنهاس زشتهواسه من لفظ قلم حرف نزن که اعصاب ندارم . حاال ز- 

  .چاره اي نداشتم . به زور لبخند زدم : دستتون درد نکنه ما رو شرمنده می کنین

  !دستشو گذاشت روي دستم : اصال قابلی نداره ...نگفتی

  .منتظر بود دهنمو باز کردم . صدام از ته چاه در می اومد : به نظر منم همین خوبه

  .قربون آدم چیز فهم- 

از اتاق بیرون اومدم و کنار شاداب نشستم . چند لحظه بعد زن عمو به ما ملحق شد . و آخر سر بهنوش اومد و یه جعبه گذاشت روي 

  !میز و با لبخند ملیح و دوست داشتنی اي گفت به خونه خودت خوش اومدي قابل تو رو نداره عروس عمو جون

ن قرمز براق تزیین شده بود بهنوش ادامه داد : معطل چی هستی ؟ برش دار و بازش جعبه عوض شده بود یه جعبه مشکی که با روبا

 ؟کن ببین می پسندي یا نه 

  .شاداب با دست لرزان جعبه رو برداشت : منو شرمنده کردین دستتون درد نکنه

  .بازش کرد : خیلی قشنگه خیلی ! دستتون درد نکنه لطف کردین

  .بهنوشو بوسید : ایشاال بتونم جبران کنم ، البته اگه بتونم از جا بلند شد و صورت زن عمو و

  .زن عمو با محبت مادرانه اش گفت : اون قدر ناقابله که من شرمنده م ایشاال موقع پاگشا تالفی شو در میارم

  .واي زن عمو این حرفا چیه نمی دونم چجوري تشکر کنم- 

  .بهنوش انگشت گذاشت روي بینی اش : بهترین جور اینه که تند تند بیاي اینجا

 ؟شاداب لبخند زد : حتما ! چرا که نه ؟ کجا برم از اینجا بهتر 

  .بهنوش زنجیر و آویز رو داد دست شاداب : بنداز گردنت ببینم

  .عمو گفت : قابل تو عروس گل وخوشگل رو ندارهشاداب زنجیر رو انداخت دور گردنش : خیلی قشنگه دست شما درد نکنه .زن 

  .شاداب با شرم گفت : شما لطف دارین زن عمو جون

  ...بهنوش رو به من گفت : ترمه پاشو یه دور چایی بیار

  .زن عمو صورتشو چنگ زد : اوا بهنوش .... خودت پاشو . خدا مرگم بده

  .نه بابا ، چه فرقی می کنه ، من و بهی نداریم که- 

  .رفتم آشپزخونه و یه سري چایی ریختم
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 01فصل

 

روزاي خوبی رو می گذروندم،زندگی تو خونه عمو خیلی بهتر از اون چیزي بود که تصور می کردم.همه چی خوب پیش می 

می  نهاررفت.دغدغه خاصی م نداشتم و راحت بودم.هر چند روز یه مرتبه با بهی و ساغر و شاداب می رفتیم سینما یا این که بیرون 

خوردیم.با خیال راحت به تدریسم می رسیدم و به موقع درس می خوندم و از این بابت خدا رو شکر می کردم.تو همین موقع ها بود 

که کیوان اومد خواستگاري بهنوش.خونواده خوب و اصیل و مهربونی بودن!خود کیوان هم فورا جاي خودش رو تو دل عمو و زن عمو 

 .رون و نامزدي رو هم گذاشتنباز کرد و قرار بله ب

بهنوش از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید و مرتب بهم یادآوري می کرد:دیدي بهت گفتم!دیدي می ترسیدي منو سر کار 

 !بذاره؛دیدي همچین آدمی نبود؟

 .روزي هزار مرتبه خدا رو شکر می کردم که کیوان چنین آدمی نبود و قدر بهنوش رو می دوسنت

 ...تخت دراز کشیده و رمان می خوندم که در باز شد و بهنوش با یه پاکت بزرگ اومد تو:از بهرود نامه اومده یه روز روي

 !کتابو بستم:به سالمتی

 ...بهنوش پاکتو سبک ،سنگین کرد:نامه این قدر سنگین نمیشه...احتماال عکسه

 ...ت نمی کنهلب و لوچه اش آویزون شد:تو عصر ایمیل و اینترنت که دیگه آدم عکس پس

 ؟کنارم نشست:باز کنم ببینم چی فرستاده

 !به زور می خواست در پاکت رو باز کنه:المصب چه چسبیه

باالخره باز شد،بهنوش لبخند پیروزمندانه اي زد و دستشو داخل پاکت کرد،سه تا کارت پستال خیلی قشنگ با چند تا عکس توش 

 .چقدر تو این مدت عوض شدهبود،عکسها رو ازش گرفتم:ببینم آقا داداش شما 

یکی از عکسها بهرود رو به صورت تکی نشون می داد،یه شلوارك زیر زانوي مشکی با تی شرت قرمز تنش بود،قیافه اش خیلی عوض 

 ...نشده بود.عکس بعدیش رو با دو تا دختر و یه پسر انداخت بود.هر دو تا دختر بلوند و چشم آبی بودن

 .بد یکی از این دخترا دوست دختر جدیدشهبهنوش عکسو از دستم گرفت:ال

 .با ناامیدي اوفی گفت:حداقل یه رنگ و رو دارشو پیدا نمی کنه دست می ذاره هرچی دختر بی نمکه،کاش یه کم سلیقه داشت

 ...عکسو از دستش کشیدم:اینا که خیلی خوشگلن

 !بري تو اتاقش می بینی یه عالمه دیگه از این عکسا هست_

 ...ازم به این اشتهاپوزخند زدم:بن

عکس میندازه و پشت سرش می فرسته واسه ما!بیچاره مامان کلی « حالت چطوره»بدبختی اینه روش زیاده و با هر کس که می گه_

 .حرص میخوره

 .با دست یه کم هلش دادم:برو اونور می خوام کتاب بخونم

 ؟باشهبدون اعتراض پاشد و رفت روي تخت خودش نشست:به نظرت مهریه ام چی 

 .چه سوالیه؟!مهم اینه که خوشبخت بشی؛چی بودن مهریه خیلی مهم نیست_

 .چطوره تعداد سکه ها سال تولدم باشه_
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 .نفس بلندي کشیدم و غلت زدم:من به مهریه زیاد اعتقاد ندارم

 .چشماشو تنگ کرد:منم همین طور،ولی این روزا مهریه زیاد همه گیر شده،منم نمی خوام از کسی عقب بیفتم

عزیزم چه یه سکه،چه ده هزار تا.اگر خداي نکرده،خداي نکرده یه زمانی تو زندگی مشکلی پیش بیاد،براي آدم فرق نمی کنه که _

مهریه اش چی و چقدر باشه،اون لحظه براش مهم اینه که خالص شه،حتی حاضره یه چیزي م دستی به شوهرش بده دست از سرش 

 ...برداره و

 .ینا رو خودم بهتر از تو می دونم ولی خوب هر چیزي یه رسم و رسومی دارهبهنوش پرید وسط حرفم:ا

آره!ولی رسم رسوم که نباید دست و پاگیر باشه.بعضی اوقات ماها اونقدر تو چیزاي ظاهري غرق می شیم که به کل اصل مطلب رو _

 .فراموش می کنیم

 .مهریه زن تنها پشتوانه اشه_

 !قوي تریه به نظر من عشق و عالقه پشتوانه_

 !سرشو تکون داد:آره!ولی تو این دوران وانفسا اینا رو بذار سر کوزه و آبشونو بخور

 !خندید و دهنشو کج کرد:عشق و عالقه!ببخشین کیلویی چنده؟

 .کتابمو برداشتم:اصال چرا بحث می کنیم،بذار شب بله برون خودش معلوم میشه

یفته خودم و کیوان توافق کنیم و قبلش با خونواده خودمون صحبت کنیم حرف دو تا نچ یعنی نه!می خوام قبل از اینکه دعوا راه ب_

 .نشه

 !بدفکري نیست...حاال ببین نظر کیوان چیه،شاید خودش خواست صدهزار تا سکه مهرت کنه_

 .بلند خندید:نه بابا از این شانسا نداریم

 .حاال ساکت شو که می خوام کتاب بخونم_

 .وقت کتاب خوندنه؟!ناسالمتی سه روز دیگه بله برون منه!کلی کار ریخته رو سرم؛هنوز لباس ندارم کتابو از دستم کشید:چه

 .تو کمدت این همه لباسه،یه چیزي بپوش دیگه_

اخم کرد:واسه همچین مراسم خاصی که تو زندگیم فقط یه بار پیش میاد باید لباس نو بپوشم...شگون نداره لباس کهنه بپوشم؛حاال 

 .که بریم خریدحاضر شو 

 !اصال حوصله نداشتم:واي نه

 .زهر مار و نه؛پاشو حاضر شو که به یه جایی برسیم_

 ...با لحن تهدید آمیزي گفت:اگر غر بزنی معلومه داره حسودیت میشه

 ...با حرص بلند شدم:آخه حسودیم داري...از خود راضی

 .بجنب.هم لباس میخوام،هم کفش_

 .ذر،به نظرم اگه کفشت نو نباشه شگونش بیشترِبهی جون بیا و از خیر کفش بگ_

 .اوف!چقدر تنبلی...اون مانتو چیه ترمه؟!یه آبرومندانه تر بپوش_

 ؟نگامو دوختم به مانتوي تو دستم:مگه چشه

 .از دستم مانتو رو گرفت:دانشگاه که نمیزي...مانتو آبیت رو بپوش که خیلی م بهت میاد
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 .در ضمن مهمونی نمی ریم_

 .ی شکالتی ات رو بپوش...فقط بپوشخب بارون_

 .در عرض پنج دقیقه هر دومون حاضر شدیم.بهنوش سراپامو برانداز کرد:خیلی شیک شدي

 .فورا یه آیه الکرسی خوندم و به خودم فوت کردم:این براي این که به زمین گرم نخورم،آخه چشمت شوره

 .ستبهنوش برام پشت چشم نازك کرد:دیگه اون قدرام چشمام شور نی

 .همونطور که روسري سر می کردم گفتم:هنوز یادم نرفته که سه هفته پیش چشم خوردم و دو روز زیر سرم بودم

 .هلم داد:دیر شد ترمه جون،زود باش

هر دو از خونه اومدیم بیرون،از شانس خوب من تو دومین مغازه بهنوش یه دست لباس پسندید که خیلی م برازنده اش بود مغازه 

یه جفت کفش شیک داشت که خرید.با لبخند گفت:در عرض نیم ساعت هر چی الزم بود خریدم،حاال بیام بریم کافی شاپ  کناریس هم

 .ته پاساژ یه چیزي بخوریم

من قهوه ترك خوردم و بهنوش بستنی!خیلی خوشحال بود و منم به خاطرش شاد بودم.همونطور که تو پاساژ قدم می زدیم و مغازه ها 

 ...دیم یه صداي آشنا ولی منزجر کننده به گوشم رسید:به به،خانوم خانوما!تو آسمونا دنبالت می گشتمرو نگاه می کر

 !بدون توجه به راهم ادامه دادم:عجب سر و تیپی م بهم زدي

 .چهارستون بدنم می لرزید،روز خوشم خراب شده بود

 ؟بهنوش آروم پرسید:می شنایسش

 !آروم جواب دادم:آره هم دانشگاهیمه

 !هنوش متعجب شد:پس این حرفا چیه که می زنه؟ب

 .از دستش آسایش ندارم_

 .صداي خسرو از جا پروندم:راستی میگن کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه

 !دوست داشتم بگم:عجب اعتماد به نفسی!خودتو آدم حساب می کنی؟

چیزي بگه که دستشو کشیدم و یواش گفتم:دنبال شر ولی هیچی نگفتم،ترجیح دادم بهش بی اعتناء باشم.بهنوش می خواست 

 .میگرده،اهمیت نده

 ؟تو دانشگاه از دستش چی می کشی_

 !سر تکون دادم:می بینی که

با یه حرکت ناگهانی خسرو چرخید و روبروم وایساد.انگشت اشاره اشو به حالت تهدید جلوي صورتش تکون داد و در حالیکه چپ چپ 

االنشم خیلی صبر و حوصله به خرج دادم.اولین باره که این قدر بهم توهین شده...اما یادت نره که این  نگام می کرد،گفت:تا همین

 .رفتارا فقط به تو ضرر می زنه

 !از کنارش رد شدم،پاشو محکم کوبید به زمین:اَه

 .با ناراحتی نشستم تو ماشین، بهنوش یه شکالت از کیفش در آورد: بذار دهنت. رنگت بدجوري پریده

 .دستم می لرزید. بهنوش سلفون شکالتو باز کرد: نمی شه که! نباید بذاري مزاحمت بشه

سرمو گرفتم بین دستام: چی کار می تونم بکنم؟! االن که خوبه، ترك گذشته همه کالسامون مشترك بود، نمیدونی چه شکنجه اي 
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 .و عذابه تحمل می کردم. ولی این ترم فقط یه درس مشترك داریم که اونم فقط رنج

 .ـ باید یه فکري واسش بکنی

 .آه تلخی کشیدم: عقلم به جایی قد نمی ده، حاال راه بیفت بریم

 .بهنوش استارت زد: ولی این طوري درس و دانشکده زهرمارت میشه

 .ـ شده دیگه

 .سرمو تکیه دادم به صندلیی و چشامو بستم: بیا دیگه راجع بهش حرف نزنیم اعصابم خرد می شه

 !پیچید: هر جور که راحتیماشین 

اتفاقا راحت نبودم ولی میل نداشتم راجع به خسرو حرف بزنم، سرم درد گرفته بود، تازه داشت یه آبی زیر پوستم می رفت و یه نفسی 

 تازه می کردم که سر و کله این مخل آسایش پیدا شد. چقدر پر مایه بود هر کس جاش بود و این همه بی محلی می دید، از رو می

 !رفت و دست از سرم بر می داشت

اما نمی دونم چرا نمی تونستم از شر خسرو خالص شم. تو سکوت و آرامش برگشتیم خونه؛ روز خوبم پاك خراب شده بود. یه جورایی 

 .از حرفا و حرکات خسرو واهمه داشتم. هر قدر سعی می کردم از ذهنم بیرونش کنم نمی شد که نمی شد

 !ي تخت دراز کشیدم، بازومو گذاشتم روي چشام. سعی کردم بخوابم ولی بی فایدهمانتومو در آوردم و رو

صورت خسرو جلوي نظرم اومد، داشت سبیل می جوید، جلو و عقب می رفت. کج و کوله می شد، سیاه و خاکستري و قهوه اي رنگ!! 

 .ه هام می زد و حال خوشی نداشتمصورت جلوي چشمم می چرخید، حالت تهوع داشتم اومدم بشینم که سرم گیج رفت. شقیق

اولین بار بود این وضعیت رو تجربه می کردم، چشمام سیاهی می رفت... سرم به سنگینی افتاد روي بالش، همین موقع بهنوش اومد 

 .تو اتاق، تا منو دید گفت: دستت درد نکنه ترمه، خوابیدي؟ می خوام دکور سالن رو تغییر بدم، باید نظر بدي

 ...د جلوتر و چشمش به من افتاد، صداش پر از نگرانی شد: اوا ترمه... چرا رنگت این قدر پریده؟! چی شدهیه ذره اوم

 ...دستش به صورتم خورد: زیر چشماتم گود رفته

 .با سستی گفتم: سرم گیج می ره

 .ـ باید بریم کتر

 ...ـ نا ندارم قدم از قدم بردارم

لحظه بعد امد تو، داشت توي لیوان چیزي رو تند تند هم می زد، دستشو گذاشت زیر سرم و  از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت، چند

 .کمک کرد نیم خیز شم، لیوان آب قند و گرفت جلوي دهنم: بخور شاید فشارت پایین اومده

نم، برسه می دونم چی کارش ک به زور همه آب قند و بهم داد، دوباره دراز کشیدم. بهنوش رومو با پتو پوشوند: دستم به اون پسره نفهم

 .قبل از این که چشمت به اون بیفته خوب بودي

 !کنارم روي لبه تخت نشست، دستمو گرفت: بهتري؟

 .چشم باز کردم، نگاهش مهربون و مضطرب بود، لبخند زدم: آره بهترم، تو برو به کارت برس

احت کن بهتر بشی، اگه خداي نکرده تا نیم ساعت دیگه روبراه چین قشنگی به پیشونیش انداخت: چه کاري مهمتر از تو؟ یه ذره استر

 .نشدي می ریم دکتر

 .ـ بهتر می شم نگران نباش
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 .ـ چشاتو ببند و راحت باش. به هبچی فکر نکن. من پیشت می مونم اگه کاري داشتی صدام کن

 .یه کم بهتر بودمبحث باهاش بی فایده بود، می دونستم هر کار کنم نمی ره. براي همین چشامو بستم، 

 .بهنوش رفت روي صندلی نشست و از صداي کاغذ متوجه شدم داره مجله می خونه

 !حرارت پتو کم کم اثر کرد و خوابم برد. چشم که باز کردم نه از سردرد خبرب بود و نه از روشنایی هوا

 !نشستم، بهنوش سرشو گذاشته بود رو میز، پتو رو که کنار زدم، نشست و گفت: بهتري؟

 .بلند شدم: آره خیلی

 .داشتم پتو رو تا می کردم که بهنوش از دستم گرفت: حوصله داري ها، سه چهار ساعت دیگه می خواي بخوابی و دوباره بهم می ریزي

 .خندیدم: چه تنبلی هستی دختر

 .چشمک زد: نه می خوام نیروت هدر نره. چون االن باید کلی نظر بدي

 .که جنابعالی خودتون طراح و دکوراتور تشریف دارین ـ بنده در خدمت شمام، هر چند

 .به سرش اشاره کرد: از قدیم گفتن دو تا کله بهتر از یه کله کار می کنه

اون شب تا دیر وقت مشغول تغییر دکور بودیم، البته من روي مبل نشسته بودم و دست به سیاه و سفید نمی زدم. تا می خواستم کمک 

 ...واجازه نمی داد: ترمه جون می خواي کار دستمون بدي؟! تو فقظ بشین یه گوشه و نظر بدهکنم یه نفر مانع می شد 

 .باالخره دکوراسیون سالن تغییر کرد، بهنوش خیلی راضی بود و می گفت: دلبازتر شد

 پنجول وقتی بهنوش خوشحال بود، چشماش برق می زد و من همیشه به شوخی می گفتم: درست شکل گربه شدي هر آن منتظرم

 ...بکشی، چون تو از اون گربه بی چشم و روها هستی

 .بهنوش می خندید و چیزي نمی گفت

صبح فردا که از خواب بیدار شدم حالم خوب خوب بود و دیگه مشکلی نداشتم. با اشتها صبحونه خوردم و رفتم دانشگاه، خسرو جلوي 

رد شدم و روشو برگردوند و با حالت زشتی روي زمین آب دهن  در به دیوار تکیه زده بود، نگاهش پر خشم بود، از کنارش که

 .انداخت

یه لحظه به خودم لرزیدم اما خیلی زود به خودم مسلط شدم و در حالی که سعی داشتم ندیده بگیرمش از کنارش رد شدم و رفتم تو 

 .دانشکده. خوشبختانه اونم پشت سرم نیومد و تا ساعت آخر هم ندیدمش

 .ه متوجه شدم بهنوش و زن عمو سر یه مسئله دارن بحث می کنن و البته به توافق نمی رسنوقتی برگشتم خون

 .بعد از سالم و علیک رفتم تو اتاق، درست نبود بیرون بمونم، باالخره مادر و دختر بودن و یه جوري با هم کنار می اومدن

روي تخت دراز کشیدم که استراحتکنم و بعد درس لباس عوض کردم؛ یه تی شرت صورتی با شلوار راحتی خاکستري پوشیدم و 

بخونم. هنوز سرم به بالش نرسیده صداي بهنوش از جا پروندم: بیا دیگه ترمه. چقدر معطل می کنی؟! یه ساعته رفتی تو اتاق لباس 

 .عوض کنی. زود باش بیا منتظرم

 !از اتاق اومدم بیرون: خونه رو گذاشتی روي سرت بهی جون. چه خبره

 .و به سرش اشاره کرد: کله من بی چاره رو خورده، هر چی می گم تو سرش نمی ره که نمی ره. زبونم مو درآوردزن عم

 !با خوشرویی گفتم: حرص نخورین زن عمو جون، موضوع چیه؟

ی پس سالمتقبل از این که زن عمو حرفی بزنه، بهنوش شروع کرد: مامان خانوم فکر می کنه داریم تو عصر حجر زندگی می کنیم، نا
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فردا شب مجلس بله برون منه و یه سري از فامیالي کیوان قراره براي اولین بار منو ببینن، اون وقت زشت نیست با این قیلفه بیام 

 ؟جلوشون

حیرت کردم: مگه ریختت چشه؟ به این خوبی و خوشگلی هستی. بهنوش با حرص زد تو سرش: چرا نمی گیري؟ آخه خنگ خدا 

 ...منظورم این نبود

 .زن عمو با بی حوصلگی گفت: منظورش اینه بره ابروشو به باد بده

 .بهنوش پا روي پا انداخت: نمی خوام به باد بدم، می خوام مرتبش کنم

زن عمو از در صلح و آشتی در اومد: آخه عزیزم، جانم، دختري گفتن، زنی گفتن... هنوز که تو عقد نکردي، بده، زشته! هزار جور 

 .ت سرمون در می آرنحرف و حدیث پش

 ؟بهنوش دستاشو با هیجان تکون می داد: مادر من، عزیز من آخه کی می خواد پشت سر ما حرف در بیاره

زن عمو اجازه نداد بهنوش حرفشو تموم کنه: اولیش همین عمه همدم خودت. می دونی منتظر آتو بگیره و تا دنیا دنیا ست بزنه توي 

 .سرمون

 .که قرار نیست بیاد اگه موضوع عمه اس اون ـ

ـ هه قراره بیاد، بلیط هواپیما گیرش نیومده، بعدازظهر با اتوبوس راه می افته و فردا صبح این جاس. گفته هرطور شده خودمو می 

 .رسونم واسه بهنوش پارزو دارم

و له برونمه می خوام ابروهامبهنوش حسابی عصبانی بود: خوب بیاد و ببینه. مگه می خوام چی کار کنم؟! جرم و جنایت که نیست، ب

 .بردارم، خالف شرع که نمی کنم

زن عمو استغفراللهی گفت و چشماشو تو حدقه چرخوند: اگه مادر کیوان خوشش نیومد چی! اگه گفت دختره دست به صورتش برده 

 !چی؟

 .ستاي من نیستنـ نمی گه مامان، نمی گه... بابا جون االن همه روشنفکر شدن و از این فکرا نمی کنن، مگه دو

 .من اختیار دختر خودمو دارم بچه هاي مردم به من مربوط نیستن-

 .بهنوش از سر استیصال به من نگاه کرد:تو یه چیزي بگو ترمه

درمونده بودم،چیزي نمی تونستم بگم،اومدم حرفی بزنم که نه سیخ بسوزه،نه کباب،تا دهن باز کردم زن عمو گفت:ترمه چی بگه،به 

 ؟ن...مگه دست به صورتش بردهخودش نگاه ک

بهنوش کالفه روي مبل جا به جا شد و همون طوري که پاشو تکون تکون می داد گفت:بله برون ترمه که نیست،وا...منم اگه قرار نبود 

 .ازدواج کنم به صورتم دست نمی زنم

 !به سقف نگاه کرد و ادامه داد:چقدر بدبختم من

که تو دانشگاه ابروهاشو برنداشته منم.همه مسخره ام می کنن ولی چیزي نمی گم،اما حاال  رو به من گفت:باور کن ترمه تنها کسی

 .دیگه دارم وارد مرحله جدیدي از زندگی می شم پس حق دارم یه کم تغییر کنم،دوست دارم پس فردا شب خوش آب و رنگ تر باشم

ن که فشار خونم می ره باال.ایشاهلل پس اون فردا می ري من نمی دونم دختر جون،االن وقتش نیست!این قدر با من سر و کله نز-

 ...آرایشگاه

 .بهنوش پوزخند زد:لباس بعد از عید واسه گل منار خوبه...اصال مگه من بله رو نگفتم پس حق دارم ابروهام رو بردارم
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 .وقتی پاي دفتر رو امضا کردي بله رو گفتی...این بله رو هواس-

 .کشید،هم بهنوش حق داشت هم زن عمو!باید یه جوري میونه رو می گرفتم کار داشت به جاهاي باریک می

رفتم کنارزن عمو نشستم و صورتشو بوسیدم:زن عمو جون شما راست می گین ولی طفلی بهنوش هم حرف بدي نمی زنه،باور کنین 

ست داره تغییر کنه،می خواد تو اون شب توقع زیادي نداره،دلش می خواد تو مجلس بله برونش یه سر و گردن از بقیه باالتر باشه،دو

 .بخصوص متفاوت باشه

 ؟جواب عمه و مادر شوهرشو کی بده-

مادر شوهرش که قبال اونو دیده،پس می فهمه بهنوش از اون دخترایی نبوده قبل از این که اسم کسی روش بیاد به صورتش دست -

یگه از تنگ و تا افتاده،،فکر نمی کنم به این چیزا کاري داشته بزنه،پس می دونه می خواسته اون شب جلوه کنه،عمه بیچاره هم د

 .باشه،زبونم الل اگه حرفی زد من خودم حلش می کنم

زن عمو یه نگاه به من و یه نگاه به بهنوش کرد:من خودم روز عقد کنونم تازه صورتمو بند انداختم و ابرو برداشتم...اونم از سر 

شینم پاي سفره عقد.بعدشم از خجالت داشتم می مردم.چادر سر کرده و رومو سفت گرفته بودم مجبوري واال حاضر بودم همو شکلی ب

مبادا چشمم به چشم کسی بیفته...اون وقت حاال دخترا راست تو چشم مادرا نگاه می کنن و هزار تا حرف می زنن...دوره آخرالزمون 

 ...شده به خدا

شده.آدم چیزایی می بینه که باور نمی کنه،ولی خوب باید قبول کرد نسل سر تکون دادم:راست می گین زن عمو،همه چی عوض 

 ...جدید عوض شده،البته همه چیش خوب نیست ولی اتفاقیه که افتاده،االن معیار خوب و بدي تغییر کرده

 .از جا بلند شدم:برم چاي بیارم

 ؟رو به بهنوش پرسیدم:می خوري

ري چاي تو فنجون نعلبکی هاي جهیزیه زن عمو ریختم.سینی رو که گرفتم جلوي زن عمو سر تکون داد که بله.رفتم تو آشپزخونه یک س

 !خندیدم:چه فنجون هاي خوشگلی ان زن عمو

 .پیشکش ترمه جون،قابل تو رو نداره-

 .زنده باشین-

 .چائیمو برداشتم و نشستم:تو این فنجونا چایی خیلی به من می چسبه

ی بود.روزي که با مادر خدا بیامرزم رفتیم بازار هیچوقت یادم نمیره.تو همون نظر اول چشمم زن عمو آه کشید:یادش بخیر چه دوران

اینارو گرفت،فروشنده هم کلی بازار گرمی کرد که این فنجونها چنین و چنانه.حسابی م بهم احسنت و آفرین گفت و از سلیقه ام 

 ...این فنجونا ندیدم،همه چیش خوبه تعریف...الحق واالنصافم خیلی خوب از آب دراومدن.هیچ جام مثل

 ؟بهنوش پرید وسط حرف مامانش:به جاي مرور خاطره بگین من چی کار کنم

یه دفعه تغییر موضع داد،اومد نشست پیش زن عمو و قیافه مظلومانه اي به خودش گرفت:مامان جون،قربونت برم الهی...جون من یه 

 .گوش کن بارم که شده به حرف این دختر جوون بی چاره ات

 ؟اوه اوه...تو بی چاره اي-

 !بهنوش صورت زن عمو رو بوسید:دلمو نشکن مامان جون،تو رو خدا

 ...زن عمو زد رو پاش:قسم خدا رو نخور دختر
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باشه،هر چی تو بگی ولی این مرتبه رو کوتاه بیا،باور کن گناه دارم،بیین دو روز دیگه که برم سر خونه زندگیم یادت میاد چه جوري -

 ...ل منو شکستی،اون وقت دلت می سوزهد

 .زن عمو فنجون خالی رو گذاشت روي میز:دلم واسه این چیزا نمی سوزه

 .حاالشاید سوخت-

زن عمو بی حوصله بلندشد:من نمی دونم،هر غلطی دلت می خواد بکن،به من هیچ ربطی نداره.من که هر چی می گم نره تو می گی 

 .بدوش

 .وبید به هم:درد و بالت بخوره تو سرم مامان جونبهنوش دستاشو از خوشحالی ک

 ...زن عمو لبشو گزید:وا دوره آخرالزمون شده

بعد بدو بدو رفت تو اتاق.لبخندي صمیمی تحویل زن عمو دادم:خودتونو اذیت نکنین زن عمو!هیچ کس چیزي نمی گه،راستش االن 

 .کسی به این چیزا کاري نداره

 .می دونم زن عمو دوباره روي مبل نشست:چه

 ؟یه چاي دیگه بیارم-

 .قربون دست!اگه بریزي که ممنونم می شم-

 .پا شدم:خودمم هوس کرده بودم یه چایی دیگه بخورم

 .صداي بهنوش از اتاق اومد:منم یکی می خورم

 .زن عمو سر تکون داد:رو نیست که،سنگ پا قزوین

نه ترمه،خوب ذهن مامانو منحرف کردي،باور کن تو حال خودش خندیدم و رفتم آشپزخونه.پشت سرم بهنوش اومد تو:دستت درد نک

نبود واال به این راحتی رضایت نمی داد،شایدم اصال راضی نمی شد.می دونی که مامانم چقدر به سنت ها پایبنده...از ترسش جرات 

 .نمی کنم دوستامو دعوت کنم

 !تعجب کردم:چرا؟زن عمو که خیلی مهمون نوازه

 ...نشگام همه ابرو برداشته و مو رنگ کرده انآخه هم کالسیاي دا-

 ...خوب باشن!زن عمو به کسی کاري نداره-

 !شونه باال انداخت،شاید حق با تو باشه

 .همونطوري که فنجونا رو می چیدم تو سینی گفت:دلم شور می زنه

 ...شور چی؟باالخره که مامانتو راضی کردي-

 !بیاد،حرفی ،حدیثینه بابا!شور فردا شبو.می ترسم مشکلی پیش -

 !آروم به شونه اش ضربه زدم:بیخودي فکر خودتو خراب نکنن.ایشاهلل همه چی به خوبی و خوشی ختم به خیر میشه

 ...دعا کن-

 .لبخند زدم:حتما عزیزم...آرزوم خوشبختی توئه

 

 ت نشون می داد.حسابی عصبیاز دست خسرو آسایش نداشتم،حرفی نمی زد ولی بیشتر اوقات سر رام سبز می شد و حرکات ناشایس
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 ؟بودم و سعی داشتم ندیده بگیرمش ولی مگه امکان داشت

نگاه هاي تلخ و زننده اش آزارم می داد.دانشگاه برام محیط شیرینی نداشت . همه اش دور و برم رو می پاییدم مبادا خسرو سر 

می رفتم اون جا سرو کله اش پیدا می شد.یه جایی نزدیکم برسه.بدبختی این بود که راه کتابخونه م رو هم یاد گرفته بود و هر وقت 

 ؟می نشست و با یه پوزخند کجکی نگام می کرد،کاش می دونستم منظورش از این کارا چیه!

 .باالخره تعطیالت نوروز رسید و به مدت پونزده روز از دستش خالص شدم

موقع همراه شاداب برم شیراز ولی به اصرار بهنوش مجبور دو سه روز قبل از شروع تعطیالت رسمی تعطیل شده،می خواستم همون 

 .شدم بمونم آخه قرار بود خونواده کیوان براي بهنوش عیدي بیارن

با کمک بهنوش میوه ها رو تزئین کردیم و چند نوع دسري که حاضر کرده بودیم رو چیدیم.هنوز تا اومدن مهمونا وقت داشتیم ،هر دو 

 .لباس عوض کرده و مرتب بودیم

 ؟بهنوش یه سره جلوي آیینه بود:رنگ رژم خوبه یا عوضش کنم

 !این مدل مو بهم میاد؟می خواي ببندمشون؟-

 !به جاي شلوار،دامن بپوشم قشنگ تر نیست؟رسمی و شیک تر-

 نخالصه وسواس عجیبی داشت،همون طور که داشت با من سر و کله می زد زنگ زدن،با تعجب ساعت دیواري رو نگاه کرد:قرارمو

 11ساعت هفت بود،االن تازه شش و ربعه!بعدشم اونا عادت دارن حداقل نیم ساعت کالس بذارن و دیر کنن،عجیبه اینقدر زود اومدن. 

 .بهش دلداري دادم: نگران چی هستی؟ همه چی که روبراهه پس خیالت راحت باشه

بود، دقیقا مثل اولین باري که کیوان اومده بود به  بهنوش هول هولکی اخرین نگاه رو تو آینه به خودش انداخت، رنگش قرمز شده

خواستگاریش. لبخند زدم: زود باش بهی جون! االن می آن تو و یکی باید باشه دسته گل رو از دستشون بگیره، وا... به خدا خیلی م 

 .خوبی فقط این قدر معطل نکن

ره تعارف می کنه: خوش اومدین، قدم رنجه فرمودین، چه عجب هر دو با هم از اتاق رفتیم بیرون. صداي زن عمو را می شنیدم که دا

 !از این طرفا؟ راه گم کردین

صداي تارخ منو سر جا خشک کرد: این حرفا چیه؟ هر پنج شنبه می گم امشب می ریم یه سر خونه عمو، ولی اونقدر کار و زندگی پیش 

 .می آد که پاك یادم می ره

گه! بفرمائین ... بفرمائین بشینین، گل پر جون زود بشین مادر ، سرپا نایست، خیلی خوش زن عمو با خوشروئی گفت: زمونه اس دی

 .اومدین خبر می دادین گاوي، گوسفندي سر می بریدیم

با تارخ و گلپر چشم تو چشم شدم، خیلی عادي رفتم جلو و سالم کردم، تارخ اول پیش اومد و دست دادیم و روبوسی کردیم. گلپر 

 .برخوردمون گرم و صمیمی گفت: سالم ترمه جونبرخالف آخرین 

تعجب کردم، اومد طرفم و صوزت هم رو بوسیدیم. بینی گلپر یه کم ورم داشت ولی از زیبایی صورتش کم نشده بود، شکمش کامال باال 

رد: مثل اطراف اشاره کاومده بود. دستشو گرفتم تا بشینه. اما تازه نوبت بهنوش بود که خوش آمد بگه. وقتی همه نشستیم تارخ به 

  ...اینکه قراره واسشون مهمون بیاد و ما بد موقع مزاحم شدیم، شرمنده ما نمی

  ...زن عمو حرفش را قطع کرد: چه مهمونی عزیزتر از شما. خیلی م خوشحالمون کردین

 !بهنوش رفت چایی بیاره و گلپر رو به من گفت: ترمه جون رفتی حاجی خاجی مکه؟
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 .ا اونقدر درس ریخته رو سرم که نگو! فرصت سر خاروندن ندارمخندیدم: اي باب

 .تارخ گله مندانه گفت: اونقدر که رفتی و پشت سرتم نگاه نکردي؟ آخه دختر خوب می اومدي یه سراغی می گرفتی

پر نگاه به گل نخواستم به یاد خودم و خودش بیارم با چه وضعیتی از خونشون بیرون اومدم، چون خودش خیلی خوب می دونست. یه

 .انداختم، گلپر چند ماه پیش نبود. یه لبخند شیرین و مهربون رو صورتش بود، گفتم: می خواستم بیام ولی نشد

 !گلپر گفت: اگه می خواستی می اومدي. مگه این کوچولو چند تا عمه تو تهران داره که همون یکی م بهش سر نزنه؟

دونستم می خواست ما رو تنها بزاره که راحت باشیم. بعد از رفتنش گلپر با مالطفت  زن عمو به بهانه شیرینی آوردن بلند شد، می

 .دستمو گرفت: معذرت می خوام ترمه جون. می دونم از دست من خیلی ناراحتی

 ؟خواهش می کنم دختر! چرا ناراحت باشم- 

 .نه می دونم ناراحتی. البته حق داري- 

نکه آدم حامله بد ادا و اصول می شه. خیلی بدخلق و عصبی بودم، کنترل یه سري حرفا و خندید و با شرمندگی اضافه کرد: مثل ای

 .رفتارم و نداشتم، به هر حال منو ببخش

چه حرفیه گلپر، من خیلی مزاحم بودم، تو مگه چکار کردي؟ بخوایم عمقی نگاه کنیم تو هم کار بدي نکردي. همه تو زندگیشون می - 

 .خوان راحت و مستقل باشن

 ...<مهمون یکی دو روزه ... نه که هر روز هر روزه>با خنده ادامه دادم: از قدیم و ندیم گفتن

تارخ که به هواي دیدن تابلوهایی که شاید تا اون موقع صد مرتبه دیده، رفته بود به سالن پذیرایی برگشت و نشست. احتماال نمی 

جا باشه. تارخو گلپر با یه نگاه عاشقانه و پر از تفاهم همدیگه رو بر انداز خواسته موقعی که گلپر می خواد دل منو بدست بیاره این 

 !کردن. همون موقع بهنوش با یه سینی چاي اومد، براي همه چایی گرفت، گلپر چایی رو که برداشت، گفت: به سالمتی نامزد کردي؟

 .بهنوش خندید: اره دیگه، حوصله م سر رفته بود، دیدم از بی کاري بهتره

 .عمو که پشت سر بهنوش اومده بود لبشو گزید: این حرفا چیه که می زنی بهنوش خوبیت نداره زن

 .گلپر یه جرعه چایی خورد : عیب نداره زن عمو، بین خودمون می مونه

 .دخالت کردم: اتفاقا امشب قراره براي عروس خانم عیدي بیارن

  ...رفع زمت می کنیم که تارخ سر تکون داد: پس حسابی بد موقع اومدیم، البته زود

زن عمو زد توي صورتش: خدا مرگم نده. مگهمی زارم شما برین، حاال مونده تا اونا بیان، بعدشم بیان ... شما که غریبه نیستین، به هر 

 .حال باید با هم آشنا شین. به جون بهنام نمی زارم شام برین

 .گلپر جواب داد: وقت بسیاره، ایشا... یه موقع مناسب

نوش یه شیرینی برداشت: کی از االن مناسب تر؟! هم آقاي داماد رو می بینین هم این که همه چی هست، میوه، شیرینی! شام هم به

 ؟قراره از بیرون بگیریم ... حاال اگه دفعه دیگه بیایین ما دوباره باید میوه و شیرینی بخریم، اینطوري به صرفه تره، مگه نه

 ؟شديتارخ خندید: تو هنوز بزرگ ن

زن عمو که صورتش از خجالت گل انداخته بود، گفت: هزار بار بهش می گم اول فکر کن بعد حرف بزن، به خرجش نمی ره، همه اش 

 .تنم به لرزه اس این دختر حرفی بزنه که درست نباشه

لیقه بودن، چند سال پیش ا انداخت و دستاشو قفل کرد دور زانوش، برق نگین حلقه ازدواجش چشممو زد، عجب خوش س1ا رو 1تارخ 
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 ...این مدل حلقه تو بازار نبود معلوم نیست چطوري خریدنش

حواسمو دادم به تارخ: ما که غریبه نیستیم زن عمو، خوب راست میگه، تو این گرونی آدم باید حساب همه چی رو داشته باشه، با این 

 .پایین گرفتم همه میوه شما می تونین از پنجاه نفر پذیرایی کنین، تازه من دست

بهنوش خندید: تازه کل مهموناي ما بیست و یه نفرن، پس اگه از نظر اقتصادي م بخوایم بگیم شما باید بدونین ... متاسفانه تعدادمون 

 .بازم کمه و به حد نصاب نمی رسیم

 !تارخ دو و بر رو نگاه کرد و گفت: عمو جان کجان؟

 .یگه باید پیداش شهزن عمو گفت: می آد خدمتتون، حمومه. االنا د

تارخ به ساعتش نگاه کرد: عرض از مزاحمت این بود که بیاییم ترمه رو ببینیم و بهش بگیم اگه دوست داره با ما بیاد شیراز، ایشاله ما 

 .پس فردا صبح حرکت می کنیم

اشین خالی که داره میره خو ترمه م گلپر اخم پر نازي کرد : اگه دوست داره چیه؟ اومدیم دنبالش که با هم بریم، مگه چند نفریم؟ م

 .بیاد، تاز شادابم بیاد

 .مرسی گلپر جون، شاداب دیروز بعدازظهر رفت- 

 !ا به سالمتی، خوب تو که با ما می آي؟- 

 .نمی دونم سوال بود یا دستور، جواب دادم: نمی دونم، می ترسم مزاحم باشم

 .فی شديگلپر ابرو باال انداخت: نقطه شو بردار .... چه تعار

 .تارخ دنباله حرف خانمشو گرفت: وسایلتو جمع کن فردا می آم دنبالت

 .باشه جمغ می کنم- 

تارخ از جا بلند شد: زن عمو ما می ریم و یه بار دیگه خدمت می رسیم، از قول من به غمو جون هم سالم برسونین، مثل اینکه قسمت - 

 .نبود امشب ببینمشون

 .ت می شیم تارخ جون، این جوري احساس می کنم غریبه ایم، بمونین شام یه چیزي دور هم می خوریمزن عمو با اصرار گفت: ناراح

 .آخه بد موقع است واال ما که تعارف نداریم- 

 .زن عمو دست گلپر را گرفت: بعد از این همه وقت اومدین پس بمونین

 .ین قدرم کالس می زارینبهنوشم اصرار کرد: بمونین دیگه، حاال بعد از نود و بوقی اومدین، ا

 .تارخ با خنده گفت: فردا می آیم و دخل بقیه میوه ها و شیرینی ها رو در می آریم

بهنوش هم که تو حرف کم نمی آورد جواب داد: فردا کی حال و حوصله داره این طوري میوه ها رو با سلیقه بچینه و تزئین کنه؟! 

بمونین. از کجا معلوم شاید میوه هاي درشت و خوب امشب تموم شد و به فردا امشب که همه چی این قدر مرتب و درست حسابیه 

 .نرسید

به به خوش اومدین، صفا آوردین، حاال مطمئنین  1زن عمو اومد حرفی بزنه که صداي عمو توجه همه را جلب کرد: ببین کی اومده؟

 !راهو درست اومدین و جاي دیگه نمی خواستین برین؟

 .: چون کاریمون نکنینتارخ به سمت عمو رفت

عمو بعد از دست دادن با تارخ و احوالپرسی با گلپر نشست. بعد از پنج دقیقه تارخ ه نیت رفتن بلند شد که با اصرارهاي عمو و زن عمو 
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ه اي به بمجبور شد بشینه. همون موقع زنگ در زده شد و چند دقیقه بعد مهمونا که بیشتر از بیست نفر بودن اومدن تو، با آرنجم سقلم

 !پهلوي بهنوش زدم: ده هزار تومن عیدي واست آوردن، به اندازه دویست هزار تومن خرج شام انداختن گردنتون

 ...بهنوش پچ پچ کرد: غلط کردي، دستبندي که خریدیم فقط ششصدهزار تومنه، پارچه و کفش و لباس هم تازه هست

 .دیر شد. داره چپ چپ نگات می کنه خندیدم: برو به مادر شوهر آینده بوس بده، بدو بدو که

 .زهرمار، اونکه پشتش به منه و داره با گبپر و مامان روبوسی می کنه- 

 .هلش دادم جلو: برو دیگه یه کم سیاست داشته باش

د، تا ربهنوش لبخند به لب جلو رفت و به مهمونا خوش آمد گفت. تارخ به همه عرفی شد، بعد همه نشستن و مهمونی جنبه رسمی پیدا ک

 .آخر شب مهمونا بودن. بعد از شام یه کم بزن و بکوب کردیم و هدیه هاي عید رو باز کردیم

 .خانواده کیوان سنگ تموم گذاشته بودن و همه چی بی کم و کسر بود

فرصت  قاعد شد بهبعد از رفتن اونا، تارخ هم قرار روز بعد رو با من فیکس کرد، گلپر کلی تعارف کرد همین االن بیا ولی باالخره مت

 .احتیاج دارم تا وسایلمو جمع کنم

ن و بهنوش می خواستیم خونه رو مرتب کنیم و بعد بخوابیم. اما زن عمو نگذاشت: فردا صبح ساعت نه قراره یه نفر بیاد و هم ظرفا رو 

 .بشوره، هم خونه رو تر و تمیز کنه. شما دو تا بخوابین و به هیچ چی فکر نکنین

ها تمام هدیه هاشو دورش چیده بود. خونواده داماد رسم داشتن تک تک به عروس هدیه بدن براي همین تموم اونایی  بهنوش مثل بچه

 !که همراه کیوان و خوانوادش اومده بودن واسه بهنوش هدیه اورده بود. از روسري ابریشمی گرفته تا سکه طال

جع به هر کدوم از این کادوهات نیم ساعت بحث می کنیم، در مورد هر بزور راضی اش کردم وسایلشو جمع کنه : بهی بخواب، فردا را

  ...می دم ولی االن چشام درست نمی بینن، رنگ و مدالرو درست تشخیص نمی دن مثال اون پارچه قرمزه که کدومشون کلی نظر

 .بهنوش لب ورچید: کجاش قرمزه؟! مگه کوررنگی گرفتی، این پارچه پوست پیازیه

 .: چه می دونم، خوب پوست پیازیه، من که می گم چشام خوب نمی بینهبی حوصله گفتم

 .باشه می خوابیم، ولی یادت باشه چه فیلمی واسه من اجرا می کنی ها! من دلم می خواد یه ساعت اینا رو تماشا کنم- 

رف بزنیمها . بعد رفت توي تخت ، مثل بچه هاي پنج ساله اي . بهنوش با غرغر وسایلشو چید توي کمد : قول دادي فردا درموردش ح

گفتم : با همین لباس میخواي بخوابی ؟ بهم اشاره کرد : خود جنابعالی چطور ؟ ! با همین لباس قراره بخوابی ؟ ! به خودم نگاه کردم ، 

یذاري ... پاشدم و بلوز دامن مشکیم هنوز تنم بود ، حتی صندلم رو در نیاورده بودم . آه کشیدم : تو که هوش و هواس واسه آدم نم

لباس عوض کردم ، بهنوش همونطور که با احتیاط بندهاي صندل گرانقیمتش رو باز میکرد ، گفت : امشب گلپر بدجوري مهربون بود . 

خندیدم : راستش یه فکري از غروبی مثل خوره داره دیوونه ام میکنه ، این قضیه دو حالت داره یکی خوش بینانه ، یکی بد بینانه . 

ته فردا معلوم میشه . االن باید بگی ، بیخود میکنی فکر منو مشغول کنی ، اگه قراره فردا معلوم شه پس حرفشم نباید بزنی . آخه الب

میترسم بدجنسی باشه . حالت خوشبینانه اینه که بخواد از دل من دربیاره و واقعا قصدي نداشته . حالت بدبینانه اشم اینه که این مدت 

ذشته و دیده با ودن من یه جورایی آسایش داره ، براي همین از اینکه یه کلفت مفت و مسلم رو از دست داده بهش خیلی سخت گ

ناراحته . شونه باال انداختم : نمیدونم شایدم هیچ کدوم از اینا نباشه و قضیه چیز دیگه اس . ممکنم هست هر دوش درست باشه ، 

هزار تا کار داره . خونه زندائیم که از خونه تارخ دوره ، و گلپر دست تنهاس ، باالخره هر  باالخره دو سه ماه دیگه بچه به دنیا میاد و
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چی باشه من عمه بچه اشم و جوناً دالً بهش میرسم . بهنوش یه پیراهن بلند سفید تریکو پوشید : مگه تو فرصت داري به بچه اون برسی ، 

چیزي تو ذهنش نبوده و صرفاً میخواسته کدورتا رو برداره . نشستم رو تخت : اون قدر درس و مشغله داري که نگو ... شایدم چنین 

گلپر دختر بد ذاتی نیست ، خدائیشم اولین باري بود که میدیدم اخالقش اینقدر بده ، شایدم بقول خودش ار حاملگیش بوده ... حاال 

ي هیچ کس با کس دیگه سر سنگین نیست ، چراغو هر چی ! فکر نمیکردم پیش قدم بشه . راستش منم همینطور ! حداقلش شب عید

خاموش کنم ؟ خودم خاموش میکنم به من نزدیکتره . پتو رو کشیدم روي خودم : شب بخیر بهی ... بهنوش همونطور که خمیازه 

استش اش ؛ ر میکشید گفت : شب بخیر . *** وسایلمو جمع کردم ، سر ساعت پنج بعد از ظهر تارخ اومد دنبالم و با هم رفتیم خونه

انتظار داشتم وقتی میرسم خونه ، اون جا رو مثل زمین شخم خورده ببینم . اما با دیدن خونه تمیز و مرتب جا خوردم ، تازه یادم اومد 

ده عیده و همه خونه تکونی کردن ! نفس راحتی کشیدم و نشستم . هر چند که زحمت چایی دم کردن و آوردن و پذیرایی به عهده 

! آقا تارخ ما رو شرمنده کرد و شام از بیرون کباب گرفت و بعدشم ظرفا رو شستم . صبح خیلی زود راه افتادیم ، تمام مدت خودم بود 

توي راه گلپر نالید و شکوه و شکایت کرد . یه لحظه سردش میشد ، بعد از شدت گرما خفه میشد ، یه بار دستشویی داشت ، یه بار 

ه هوس چیزي میکرد . اگه تارخ یواش میروند بهش تشر میزد که تندتر ! اگه تند رانندگی میکرد جیغ و گرسنه اش بود و چند دقیقه دیگ

ویغ راه مینداخت که میخواي ما رو بکشتن بدي و از این حرفا ! و صد البته تارخ به هر سازي که خانوم میزد ، میرقصید ... من که 

لعنت کردم که چرا با اتوبوس نرفتم . موقع نهار توي رستوران دلم میخواست بزنم حسابی کالفه شده بودم و تو دلم صد مرتبه خودمو 

توي سرش . اون قدر ادا درآورد و پیف و پوف کرد تا غذا زهرمارم شد ، چنان قیافه اي براي غذا گرفته بود که بیا و ببین ، دماغشو 

دم : گلپر جون دیگه هفت ماهته ، ویار مال ماهاي اول حاملگیه . گرفته و میگفت : حالم داره بهم میخوره . دیگه آخر سر طاقت نیاور

دماغشو جمع کرد : کی گفته ؟ یه نفس پر صدا و بلند کشید : من بیچاره که از همون اول حاملگیم روز خوش نداشتم . دستی به شکم 

آوردم : قول میده بچه خوبی باشه و خیلی برآمده اش کشید : معلوم نیست به دنیا که بیاد میخواد چه بالیی سرم بیاره . شکلک در

ي ا مامان و بابا رو اذیت نکنه ، بویژه مامانشو ! خدا از دهنت بشنوه . به غذا اشاره کردم : بخور گلپر جون ، از دهن میفته ! چنان قیافه

د شیراز وبال گردنتون میشم . به خودش گرفت که منم از غذا خوردن پشیمون شدم : اینم غذاست ؟ اگه بخورم حالم بد میشه و تا خو

نیمه شوخی و نیمه جدي بشقاب رو از جلوش برداشتم : یه بسته بیسکوییت بخور ، حداقلش مریض نمیشی . نه من و نه تارخ دیگه 

راه  واشتهایی واسه خوردن نداشتیم بعد از اینکه با غذا بازي بازي کردیم ، تارخ پول غذا رو حساب کرد و دوباره سوار ماشین شدیم 

افتادیم . خوشبختانه خوابم برد و دیگه از فیض شنیدن نق و نوق گلپر خالص شدم . چشم که باز کردم دم دروازه قرآن بودیم . اشک 

توي چشمم پر شد ، با اینکه هوا نسبتا سرد بود شیشه رو پایین آوردم تا هواي پاك و تمیز شهر قشنگم رو استشمام کنم ... درختا تک و 

زده بودن و تو شهر غوغاي عجیبی بود ... موقع سال نو همه چی عوض میشه ، عطر صفا و صمیمیت با بوي پاکیزگی مخلوط  توك جوونه

میشه و حال آدمو جا میاره ... داشتم به رفت و آمد سریع مردم که دست اکثرشون پر از نایلون خرید بود نگاه میکردم که صداي گلپر 

ده باال . پهلوهام یخ زد میترسم بچه قولنج کنه . با حرص شیشه رو دادم باال . تارخ گفت : هر وقت می دراومد : ترمه جان ، شیشه رو ب

آم شیراز ناخواسته دلم پر از شادي میشه . منکه اصال دلم نمیخواد برگردم تهران ، اگه درسم تموم شه دیگه یه لحظه معطل نمیکنم و یه 

واسه اردیبهشت اینجا نیستم و نمیتونم قشنگیهاشو ببینم . درختاي پر شکوفه و عطر بهارنارنج راست می آم اینجا . آه کشیدم : حیف که 

که آدمو مست میکنه و نمیذاره ... گلپر حرفمو برید و با طعنه گفت : قراره دندونپزشک بشی ولی ظاهرا داري شاعر میشی . شایدم 

منکرش لعنت . تارخ گفت : خوبه سروقت رسیدیم واال مامان و بابا نگران دندونپزشک شاعر بشم مگه بده ؟ ! شونه باال انداخت : بر 

میشدن . با خنده گفتم : اونا از صبح که ما راه افتادیم نگرانن ، در ثانی مطمئن باش همین االنم که برسیم بابا جلوي در وایستاده و 
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ت لبخند رو مهمون لبام کرد ، آخه طاقت انتظار رو نداره مدام به ساعتش نگاه میکنه و سر کوچه رو میپاد . تجسم بابا تو اون حال

همیشه وامیسته جلوي در و یه نگاه به ساعت میکنه و یه نگاه به سر کوچه . ساعت مقرر که رد بشه قدم زدن هم به دوتا کار قبلی اضافه 

جونش ، دور از جونش مثل مرغ سر کنده این میشه یه کم دلشوره م چاشنیش ! امان از وقتی که دیر بشه . اون وقت دیگه بابا دور از 

ور و اون ور میره ! وقتی دانش آموز بودم گاهی بابا میومد دنبالم ، همیشه سر ساعت ! امکان نداشت یک ثانیه دیر کنه ، حتی گاهی 

 م بدن . گاهی فکر میکنمپنج دقیقه م زودتر می اومد ؛ واسه همین توقع داره همه مثل اون باشن و کاراشونو سر ساعت و به وقت انجا

بابا اشتباهی کارخونه دار شده ، ببخشین شده نه بود !!! بهتر بود ارتشی باشه ! هر چند روحیه نظامی گري نداره فقط دقیق و وقت 

وغ لاز بدشانسی خیابونا ش« آخی ! قربونت برم باباجون ، دلم واست یه ذره شده . » شناسه . چهره مهربونش جلوي نظرم مجسم شد : 

بود و البته طبیعی بود . همه در حال رفت و آمد و انجام کاراي سال نو بودن . باالخره رسیدیم خونه و پیش بینی من درست از آب 

دراومد بابا دم در منتظر و نگران وایستاده بود . ما رو که دید صورتش روشن شد و با چهره گشاده و یه لبخند پت و پهن اومد به 

ده که شدم بدنم درد میکرد . بابا اول از همه رفت سراغ گلپر ، خوش آمد گفت و روش رو بوسید . تا خواست با تارخ استقبالمون . پیا

روبوسی کنه پریدم وسط و آویزون گردنش شدم ، چقدر دلم واسش تنگ شده بود . همین که وارد حیاط شدیم سودي جون و ترنج 

د و بدل کردن تعارفات معمول رفتیم تو . از سودي جون سراغ تورنگ رو گرفتم و اومدن پیشواز ، بعد از کلی اظهار دلتنگی و ر

  .فهمیدم رفته شیرینی بخره ، و حسابی هم دیر کرده و البته طبق معمول بابا رو نگران

نن . ن خرید میکدلداریش دادم : خیابونا قیامته . فکر کنم همه مردم که نه ولی حداقل نصف مردم ریختن تو خیابونا و دار171-169 

سودي جون ظرف میوه رو روي میز گذاشت : اینطوریه دیگه ، همه شب عید یاد کاراشون می افتن . بابا انگشت اشاره اشو به نشونه 

نفی تکون داد : اگه همه کارا با برنامه باشه بازم بیشترش میمونه واسه آخر . ترنج تایید کرد : واقعا ! من همیشه به خودم میگم دیگه 

نمیذارم درسام تلنبار بشه واسه شب امتحان ، اما همین که شب امتحان میرسه میبینم هیچ کاري نکردم و اون وقت دلشوره می افته به 

جونم ! سودي جون از ته دل خندید : بیا اینم نمونه اش . بابا داشت همه رو متقاعد میکرد اما من با دقت داشتم صورت سودي جونمو 

لرزید . در عرض این مدت پیر و شکسته شده بود ، البته شاید به نظر کسی نمیرسید ولی من کامال حس میکردم .  نگاه میکردم ، دلم

گوشه چشمش چروك شده و صورتش رنگ و روي سابق رو نداشت . معلوم بود تو این مدت خیلی اذیت شده . طفلک پشت ظاهر 

شدم . بابا فورا پرسید : کجا ؟ ! به زور یه لبخند کج و معوج زدم : میخوام  خندونش غم بزرگی رو پنهون کرده . بغض گلومو گرفت ، پا

ببینم اتاقم عوض شده یا نه ؟ ترنج با موذي گري گفت : خیالت راحت باشه ، همه چی سر جاشه . دقت کردم هیچ وسیله اي حتی یه 

به خنده هاش رفتم تو اتاقم . حق با ترنج بود ، ظاهرا سانت هم تکون نخوره ، هر چی که برداشتم ، دقیقا میذاشتم سرجاش . بیتوجه 

لی جون دارن فشار زیادي رو تحمل میکنن و با سی هیچی دست نخورده بود . نسشتم و سرمو گرفتم بین دستام ، میدونستم بابا و سودي

ن ، از طرف دیگه هزینه وکیل و صورتشونو سرخ نگه میدارن . تا این لحظه م دوتا زمین فروخته بودن . از یه طرف هزینه شهریه م

مهمتر از همه حقوق کارگراي بیکار که بابام دلش نمی اومد بهشون نده ! آخر شب تحویل سال بود و من اصال حس و حال نداشتم به 

رد و ک استقبال سال جدید برم ، سالی که میگذشت بدترین سال زندگیم بود . دو سه ساعت قبل از تحویل سال سودي جون در اتاقو باز

اومد تو : عزیزم چرا اومدي این جا ؟ ! بیا پیشم تا سیر ببینمت ، میدونی چقدر دلم واست تنگ شده بود ؟ جات خیلی خالی بود . کنارم 

روي تخت نشست ، سرمو گذاشتم روي سینه اش و بوي عطر همیشگی اشو به مشام کشیدم : منم خیلی دلم تنگ شده بود ، تازه شما 

ترنج رو هم داشتین ، بابام بود و جاي خالی من زیاد به چشم نمی اومد . انگشتاش بین موهام لغزید : هر گلی یه بویی اینجا تورنگ و 

داره عزیزم ، حاال پاشو بریم بیرون و سفره هفت سین رو بچین ... کاري که هر سال از روز قبل انجام میدادي ! آه کشیدم : اون موقع 
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؟ ! با صداي گرم و مهربونش گفت : همه چی درست میشه ، خدا بخواد داره مشکلمون حل میشه دیگه  دل و دماغ داشتم ؛ ولی حاال

آخراشه . بعدشم تو فقط باید به درس خودت فکر کنی ، مهم اونه ، حاال پاشو برو یه دوش بگیر و یه دست لباس مرتب بپوش . اون 

یلشم حاضر کردم . آخه پارسال خودم همه چی رو درست کرده بودم و وقت سرحال و قبراق برو سفره هفت سین رو بچین ، همه وسا

خیلی قشنگ بود ... یه لحظه فکري به ذهنم رسید : سودي جون اون کاسه کوچولوها که از همدان خریده بودي رو داري ؟ ! آره 

سال میخوام سفره امون رنگ و بوي سنتی همون آبی ها دیگه ! پس تا من میرم حموم اون بقچه ترمه اتم بیار ، همون سفید قدیمیه ، ام

داشته باشه . خیلی قشنگ میشه . راستی تورنگ نیومده ؟ ! چرا ، ولی فرستادمش گل بخره ، حاال توام پاشو که سر فرصت به کارات 

.  به سرم نذار برسی و هول هولکی انجام ندي ؟ قربونت برم سودي جون . من قربون تو برم دختر عزیزم ، خانم دکتر ! خندیدم : سر

دستشو گرفت و بلند شدیم ، از اتاق بیرون اومدیم و رفتم حموم داغ گرفتم که حسابی چسبید و خستگی راهو از تنم بیرون آورد . 

حوله رو طبق عادت قدیمی دور سرم بستم و اومدم بیرون ، وارد حال که شدم تورنگ داد کشید : داشتم سراغت رو میگرفتم ، کجا 

سرم اشاره کردم : میبینی که . با هم روبوسی کردیم ، صورتش گل انداخته بود ، آروم گفتم : شادابو دیدي ؟ ! تعجب کرد  بودي ؟ ! به

 ،: از کجا فهمیدي ؟ با ادا گفتم : حاال ! رفتم سراغ میز ناهار خوري ، همه چی اونجا بود ، بغچه ترمه رو که جهاز مامان بود پهن کردم 

شتم و بعد وسایل هفت سین رو ریختم تو کاسه هاي سفالی آبی ، سیبها رو چیدم تو یه بشقاب از همون سرویس و آینه و قرآن رو گذا

گال رو هم تو پارچ سفالی آبی ! شمع ها رو سر جاشون گذاشتم و تنگ آبی ماهی ها رو هم وسط قرار دادم ، جالب شده بود ، یه سفره 

خیلی قشنگ بودن . یادم اومد روزي که سودي جونم داشت اونارو میخرید کلی بهش غر ساده و در عین حال جذاب ! ظرفهاي سفالی 

زدم : آخه اینارو میخواي چی کار ؟ ! این همه چیز خوب و جدید و شیک هست ، اومدي چسبیدي به این کاسه هاي آبی و پارچ و 

ت خریده بود و اون وقت همونا یه سفره قشنگ واسم بشقاب و لیوان ! و سودي جون با لبخند کار خودشو کرده و هر چی دلش میخواس

درست کرده بودن ، آخرین تغیرات رو دادم و رفتم تو اتاقم . حوله رو باز کردم و اجازه دادم موهام همون شکلی خشک بشه تا 

ره ، راه هاي سبز تی فرهاش خوش حالت بشه ! یه بلوز و شلوار سبز برداشتم ، بلوزم آستین کوتاه و خوش دوخت بود ، سبز روشن با

شلوارم به رنگ راه راه هاي بلوزم بود . دو سال پیش خریده بودم و خیلی بهم میومد . یه جفت صندل یشمی م داشتم که پا کردم . 

رفتم جلوي آینه و خودمو برانداز کردم ، خوب بودم و بی هیچ نقصی ! یه رژ لب صورتی کم رنگ م برداشتم زدم به لب هام . خیلی 

نکردم ، در کل زیاد اهل آرایش نبودم ، به قول ساغر از خود متشکر و پر رو بودم و فکر میکردم به آرایش احتیاج ندارم . از اتاق  فوق

اومدم بیرون ، دیگه چیزي به سال تحویل نمونده و همه دور میز نشسته بودن ، بین گلپر و تورنگ یه جاي خالی بود که نشستم ، 

داشت برنامه هاي مربوط به شروع سال نو رو پخش میکرد . بابا قرآن خودش رو دست گرفته بود و میخوند . تلویزیون روشن بود و 

بقیه م مشغول صحبت بودن . دو سه دقیقه قبل از سال تحویل چشمامو بستم و شروع به دعا خوندن کردم . هیچ صدایی جز صداي 

اه کردم که ثابت و بیحرکت وایساده بودن ، طبق عادت دوران بچگی به تخم تلویزیون نبود . قبل از تحویل به ماهی هاي کوچولو نگ

مرغها زل زدم ببینم میچرخن یا نه ، صداي شلیک توپ که از تلویزیون پخش شد دیدم بازم مثل همیشه تخم مرغها تکون نخوردن . 

تا نخورده متبرك شده با قرآن رو بین ما پخش دعاي تحویل سال نو رو خوندیم و همگی مشغول روبوسی شدیم . بابا اسکناسهاي نو و 

کرد . تارخ و سودي جون م به همه عیدي دادن .همگی رفتیم تو هال و مشغول میوه خوردن و تخمه شکستن شدیم . یه ساعت بعدم 

، زن عمو ،  چهارم عمو هادي 179-171خوابیدیم . از صبح اول فروردین دید و بازدید شروع شد و براي من چه لذتی داشت . روز 

بهنوش و بهنام به اتفاق آقا کیوان داماد جدید به ما ملحق شدن ، البته دو روز بیشتر نموندن و رفتن بندر عباس . تا سیزدهم فروردین 

 دور هم بودیم و گل گفتیم و گل شنفتیم و لذت بردیم . صبح روز چهاردهم بارو بندیلمون رو گذاشتیم تو ماشین و راه افتادیم به طرف
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تهران . این مرتبه شاداب همراهمون بود و به لطف حضورش گلپر غر نمیزد چون باهاش رودربایستی داشت . تو طول راه با شاداب در 

مورد روزهاي خوبی که گذرونده بودیم حرف میزدیم ، شیرین ترین خاطره شاداب مربوط به روز اول فروردین بود که ما براش عیدي 

تموم لحظه هام لذت برده و موقع برگشتن حسابی غمگین و ناراحت بودم ، البته سعی میکردم به روي خودم برده بودیم . منم که از 

به قیافه خوشکلت مبالی ؟ ببین فکر نکن همیشه این شکلی میمونی ، میتونم کاري کنم که از هر  11نیارم ولی نمیشد که نمیشد ! فصل 

در عرض چند ثانیه ... حاال خوب فکراتو بکن . وقتی آقا خسرو بیفته رو دنده لج دیگه  چی آینه است بیزار شی ، حالیته ؟ ! اونم فقط

افتاده ... خسرو همونطور که دندوناش رو رو هم فشار میداد ، این حرفا رو بهم زد ، نفسم سنگین شده و پاهام ناي رفتن نداشت . 

، بترس ، چون بیربط نمیگم مایه اش یه ظرف اسیده . از االن به بعدم  دستمو گرفتم به دیوار ، پوزخند تهدید آمیزي زد : بایدم بترسی

فقط میخوام ازت انتقام بگیرم ، فهمیدي ؟ انتقام ! یه زنجیر باریک طالیی رو دور انگشتش میچرخوند ، سرتا پامو نگاه کرد : خود دانی 

قدم نزدیکم شد : تا االن که پس افتاده بودي ، چیه ؟ ! زبون . یه دفعه به خودم اومدم و با غیظ گفتم : هیچ غلطی نمیتونی بکنی . یه 

درآوردي . صاف ایستادم : یه بار دیگه منو تهدید کنی و بیاي سر رام و مزاحم بشی دیگه صبر ... نذاشت حرفم تموم بشه ، انگشت 

ه گرفتی و ادا در آوردي که نگو ! اگه چند ما اشاره اشو به نشونه تهدید جلوي صورتم تکون داد : ببین دختر خانوم ، اونقدر برام قیافه

پیش بهم جواب بله رو داده بودي ، جات رو چشم ما بود ولی حاال ... چشماشو دروند : فقط میخوام رو تو کم کنم ، از این به بعد خیلی 

غیر قابل تحمل ، کم مواظب خودت باش خانوم ترمه مهتاش ! خیلی مواظب خودت باش . تو چشماش برق عجیبی بود ، ترسناك و 

مونده بود بزنم زیر گریه ، یه قدم دیگه نزدیکم شد که یه مرتبه با صداي بلندي گفتم : چرا دست از سرم بر نمیداري ؟ چرا مزاحم 

میشی ! همین که گفتم مواظب باش ، بدجوري قاپت پیش من کج افتاده . سر ظهر بود و خیابان دانشکده خلوت ! خواستم از کنارش رد 

شم ، مقابلم ایستاد : بد کاري کردي ، بد کاري کردي دست رد به سینه ام زدي ، پشیمون میشی ، کاري میکنم به دست و پام بیفتی و ب

التماسم کنی . غرورم سخت جریحه دار شده و بغض گلومو گرفته بود ، با این حال تو چشماش زل زدم و گفتم : تو خواب ببینی ، حاال 

شم . سبیل هاشو جوید : اگه رد نشم مثال چیکار میکنی ؟ یه دفعه صداي گرم و مردانه اي شنیدم : هیچی با من  برو کنار میخوام رد

طرفی . من و خسرو به طرف صدا برگشتیم ، فرشته نجات قبلیم بود ، جون تازه اي گرفتم . خسرو به طرفش رفت : بازم تو ! این قدر 

دار . آخه دم جنابعالی خیلی درازه ، هر جا پا میذارم روي دم توئه . به به ! حاضر جوابم که موي دماغ من نشو . پاتو از رو دم من بر

هستی . اصال تو رو سننه . خسرو یقه ناجی منو گرفت : از آدم فضول خوشم نمیاد . پسر جوون دستهاي خسرو رو گرفت و هلش داد 

بود که خسرو هول شد ، اصال توقع نداشت . احساس کرد حریف از او عقب : اتفاقا منم از آدم مزاحم بدم میاد . شدن ضربه طوري 

قویتره ، سرشو تکون داد : برو دعا کن دیگه منو نبینی . جوون با تمسخر گفت : هر شب ، شبی دو ساعت ! خسرو رفت . به آرومی به 

ید تکون داد : بهتره ازش شکایت کنین ، این اون جوون نزدیک شدم : نمیدونم چرا دست از مزاحمت بر نمیداره ؟ ! سري به عالمت تای

طوري کارش به کمیته انظباتی میکشه و ممکنه دست از مزاحمتاش برداره . سرم درد میکرد ، ناخودآگاه اخم کردم . پسر جوون با 

ن . منو نجات دادی مهربونی پرسید : حالتون خوب نیست ؟ ! خیلی فشار تحمل کردم . شاهد بودم . لبخند زدم : از لطفتون ممنونم ،

متفکرانه گفت : باالخره باید یه فکر اساسی بکنین ، اینطوري نمیشه . حق با شماست آقاي ... به دهنش چشم دوختم بدونم اسمش چیه 

، آدم خوب و مودبی به نظر میرسید ، قد بلند ، چهار شونه و ورزیده بود ، موهاي مشکی خوش حالتی داشت که خیلی دقیق و مرتب 

ه شده بود . یه پیراهن مردونه سرمه اي با شلوار جین پوشیده بود که به کفشهاي ورزشی آبی اش میومد . صورت مردونه جذابی کوتا

داشت و در کل به دل خیلی مینشست . به آرومی گفت : پارسا انصاري هستم . دانشجوي ترم آخر دندونپزشکی . آقاي انصاري شما 

خواهش میکنم خانوم ... حاال نوبت من بود که در برابر نگاه پرسشگرش خودمو معرفی کنم : ترمه واقعا به من کمک بزرگی کردین . 
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مهرتاش هستم ، دانشجوي سال اول . با لبخند گفت : از آشنایی با شما خوشوقت شدم . منم همینطور . بعد از یک مکث کوتاه گفت : 

مرسی ، حتما . دستاشو بهم مالید : در ضمن من مربی کنگ فو ام .  اگه کمکی چیزي از دستم بر میاد بهم بگین . تشکر کردم :

ناخوداگاه نفس بلندي کشیدم ، دیگه خیالم راحت شده بود موتونه در برابر شرارتهاي خسرو از خودش دفاع کنه . چون مطمئن بودم 

رف ایستگاه اتوبوس رفتم . اتوبوس اولی اصال از این به بعد راحتش نمیذاره . وقت خونه رفتن بود ، از پارسا خداحافظی کردم و به ط

جا نداشت ، دومی ام که نگو ... سومی که رسید ناامید شدم و یه کم رفتم جلوتر منتظر تاکسی ایستادم . باالخره تاکسی گرفتم و نیم 

یان و دسته جمعی بریم فرودگاه ساعت بعد خونه بودم . خونه عمو ولوله بود ، همه مشغول بودن ، یه عالمه مهمون قرار بود واسه شام ب

. قرار بود بهرود ساعت دو نصفه شب برسه . اونم بعد از شش هفت سال . عمو و زن عمو خیلی خوشحال بودن ، رفتارشون دستپاچه بود 

ده ساله زو برق شادي تو نگاهشون ! حق داشتن . سالها بود که پسر بزرگ خونواده رو ندیده بودن ، وقتی که میرفت یه پسر جوون نو

بود و حاال یه مهندس قابل که هنوز قصد داشت ادامه تحصیل بده . دایی ها و خاله هاي بهرود و عمه همدم و خونواده کیوان همه 

بودن . آخر شب همگی به طرف فرودگاه رفتیم . بر خالف بقیه من هیچ هیجانی نداشتم . در کمال بدجنسی یه ذره هم ناراحت بودم . 

دن بهرود به جمع خونواده عمو راحتی و آسایشی که داشتم ، سلب میشد . ته دلم خدا رو شکر میکردم که بعد از چون با اضافه ش

جشن عقد بهنوش و کیوان برمیگرده ! از خودم بدم می اومد ، به خاطر خودم حاضر بودم عمو و زن عمو پسر بزرگشون رو کمتر ببینن 

ساعت  181تا  180از صفحه « بتونم یه خونه مستقل بگیرم و سربار و مزاحم کسی نباشم ؟ ! چی میشد زودتر مشکل بابا حل شه و من . » 

یک صبح با دسته گل به طرف فرودگاه رفتیم قشنگترین سبد گل رو کیوان و خوانوادش گرفته بودن به هر حال داماد جدید در عین این 

ر بزرگ همسرش خودي نشون بده . زن عمو خیلی هیجانزاده بود و که نقاب خونسردي به صورتش زده بود قلبا مایل بود جلوي براد

از پشت شیشه تکون نمیخورد باالخره پس از انتظاري کوتاه بهرود اومد. زن عمو چنان اونو بغل کرد و اشک ریخت که گریه همه در 

احوالپرسی کنن. بهرود همونی بود که تو  اومد باالخره بعد از ده دقیقه زن عمو اجازه داد بقیه هم به بهرود خوش آمد بگن و سالم و

عکسا دیده بودم ظاهرش نیمچه اروپایی بود تیپش خیلی به آقایون مهندس نمیخورد یه کلمه فارسی حرف می زد یه کلمه انگلیسی و 

؟ بهرود  پسر جون این چه مدل حرف زدنه یعنی تو بعد از شش هفت سال زبون مادریت یادت رفته-باالخره صداي عمو در اومد : 

فراموش( کردم. عمو اخم کرد : خودتو لوس نکن بعضی ها تو خارج به دنیا  ) forgetخندید : نه یادمه فقط بعضی از لغت ها رو

میان و بزرگ میشن ولی مثل تو وانمود نمیکنن فارسی بلد نیستن . زن عمو میانه رو گرفته : یکی دوساعت دیگه درست میشه بچه ام 

یرونی هم کالم نشده . غائله ختم شد ولی زن عمو هم خوب میدونست اینا ادا و اطوار بهرود و دلیل دیگه اي نداره . چند ساله با هیچ ا

یه عده از استقبال کننده ها از همون فرودگاه رفتن خونه هاشون ولی دایی و خونواده با ما اومدن خونه . عمه همدم که تکلیفش 

و قرار بود یه هفته دیگه ام بمونه تا یه دل سیر برادرزادشو ببینه و هر وقت فرصت کنه یه نیش و روشن بود از یه هفته قبل اومده بود 

کنایه اسیدي به زن عمو ي بیچاره که آزارش به یه مورچه هم نمیرسید بزنه . بیچاره زن عمو کوتاه می اومد و فقط لبشو با دندون گاز 

از ترس زن عمو جرات جواب دادن نداشتیم البته منم از نیش و کنایه کم نمی میگرفت من و بهی تا جا داشت حرص میخوردیم ولی 

آوردم و به موقع یه حرفی میزدم . اون شب همه نزدیک صبح خوابیدیم و وقتی بیدار شدیم نزدیک ظهر بود ولی بهرود بیدار نشد که 

چقدر میخوابه ؟ زن عمو گفت : خسته اس بچه ام  نشد تا شب خوابید طوري که صداي عمو هادي در اومد : این بچه شورشو دراورده

هنوز از راه نرسیده نمیخواد بهش گیر سه پیچ بدي . عمو بادي به -خسته راهه . عمو دستشو تکون داد : شاخ غول که نشکسته ... 

و برد زدنش پاك آبرمون غبغب انداخت و دستی به چونه اش کشید : از وقتی یه الف بچه بود همینارو گفتی که اینطوري بار اومد حرف

... زن عمو خوب بلد بود چه جوري عمو رو آروم کنه : خون خودتو کثیف نکن یه ذره به حرکاتش توجه نکنی خوب میشه زیاد مته به 
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خشخاشش نذار ولش کن چند روزه مهمونه و چند ساله دعا گو حاال چائیت رو بخور از دهن افتاد اگرم سرد شده عوضش کنم . عمو 

به استکان چایی زد : نه خوبه همیشه وقتی عمو چایی میخورد ازش فاصله میگرفتم بدجوري هورت میکشید اما صداي هورت دستی 

کشیدن عمو تو صداي بهرود گم شد : سالم بابا جون سالم ماما . چاي پرید به گلو عمو و سرفه کرد بهرود با ادا اطوار نزدیکش شد : 

عمو قرمز شده بود بهرود چند ضربه مالیم به پشتش زد : باید احتیاط کنین ... نمیتونستم جلو واي بابا جون چی شد ؟ رنگ صورت 

خنده مو بگیرم یه نگا به بهنوش کردم اونم دست کمی از من نداشت هر دو تا به اتاق پناه بردیم حاال نخند کی بخند دلمو گرفتم و 

؟ بهنوش محکم کوبید رو پاش : چه میدونم برو از خودش بپرس چه قدر نشستم زمین : این آقا داداشت چرا این طوري حرف میزنه 

لوس شده اگه این طور ادامه بده بابا خودش بلیط برگشتش رو میگیره و راهیش میکنه . هنوز صداي سرفه عمو میومد صداي غرغر 

عمه فدات شه کی گفته -خوبم عمه جون . هاي عمه همدم ولی بیشتر بود : این همه پول خرج بچه کن ... بهرود جواب داد : خیلی ام 

ساله داره که بدش نمی اد زن بهرود شه : خوب  11بدي ؟ عجب تو یه چشم بهم زدن جمله شو عوض کرد. راستی عمه همدن یه دختر 

دي البد سیعمه جون بیا اینجا کنارم بشین و تعریف کن الهی واست بمیرم شدي چار پاره استخون اونجا به خورد و خوراکت خوب نمیر

یعنی اینکه مشکلی نبود اوکی -نه عمه جون اتفاقا همه چی خوب بود اوکی اوکی. صداي جیغ مانند عمه مارو پروند :چی کی ؟ -. 

بود . آهان پس حسابی خارجکی شدي اما عمه جون ایندفعه دیگه تنها برنگرد جون عزب رو فرشته ها نفرین میکنن تا االنم تنبلی از 

بوده آستین واست باال نزدن ایندفعه خودم دست یه دختر خوب و نجیب و بساز رو میگیرم و می ذارم تو دستت عمه القل مامان و بابات 

یکی باشه تو مملکت غریب یه لیوان آب بده دستت و شب که خسته و هالك برمیگردي چراغ خونتو روشن نگه داشته باشه. بهنوش سر 

بیچاره دختر عمه اگه بفهمعه مامانش چه خوابی براش دیده سینه خیز از -ر و با خودت ببر تکون داد : یعنی بیا دست دختر منو بگی

شیراز تا اینجا میاد طفلکی اگه بدونه ناراحت میشه این همه زحمت کشیده و درس خونده مادرش با زبون بی زبونی به هر جوونی که 

 چند مرتبه تا حاال بهش گفته کارت درست نیست اما مگه به خرجش میره میرسه میگه بیا دخترمو بگیر بابا از این کارش حسابی کفریه و

دختره هم از دست مادرش هر چند وقت یه بار پناه می آره به بابا و گله و شکایت ... بهنوش آه کشید : دختر به اون خوبی . چند 

ضر نیستم براي زن گرفتنش پیش قدم بشم چون لحظه فکر کرد و بعد آروم گفت : بهرود برادرمه جونم براش در میره اما من یکی حا

میدونم اهل زندگی و این حرفا نیست . راست میگفت منم تو این مدتی که تو خونه عمو زندگی کرده بودم از نامه ها و عکساش فهمیده 

رنگ انداخته میارم بودم مرد زن و زندگی و خانواده نیست بهنوش ادامه داد : فردا تموم عکسایی که بهرود با دختراي رنگ و وا

نشون عمه خانوم میدم تا دیگه از این نسخه ها واسه دخترش نپیچه من یکی حاضر نیستم دختر عمه مو دستی دستی بدبخت کنم بهرود 

خودش باید زنش رو انتخاب کنه اونم یکی مثل خودش رو . قیافه عمه موقع دیدن عکساي بهرود دیدنی بود چشاش از تعجب هشت تا 

ی لب به دندون میگزید و دست پشت دست می کوبید : از این بچه انتظار نداشتم ... ااا دختره رو ببین حیا رو خورده و شده بود ه

آبرو رو سر کشیده ننه باباي اینا کی ان و کجان ؟ نمیگن این چه طرز لباس پوشیدنه ؟ جلوي خنده مو گرفتم : نه عمه خارجیا به این 

اونا اهمیت نمیدن این پسره چی ؟ بهنوش با بدجنسی گفت : اي عمه چقدر ساده اي این پسره از اونا حاال -چیزا اهمیت نمیدن ... 

بدتره ... عمه چینی به دماغش انداخت : باید به کم نصیحتش کنیم باالخره ما بزرگترا چار تا پیراهن بیشتر پاره کردیم نباید بزاریم 

ا بهرود حرف میزنم. بهنوش آهی کشید و با ناراحتی ساختگی گفت : یه عالمه باهاش جونا اینطوري خودشونو تباه کنن ... من خودم ب

ه به هر حال گناه دار-حرف زدم هر بار که تلفن میزد کلی در گوشش میخوندم و میگفتم ولی چه فایده : نرود میخ آهنین در سنگ 

نکه آره عمه . . . بچه همه چیش به جا و اصولی بوده به موقع او-باید بهش فهموند حاال ببینم راستی راستی اونجا درس خونده یا نه ؟ 

تا اون موقع حتما دیگه عاقل شده و ... -درس خونده به موقع به کاراي دیگه اش رسیده حاالم که میخواد تا دکترا ادامه بده و ... 
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لفن زنگ خورد بهنوش اشاره کرد جواب آره جونم یه کم که پخته شه زندگی رو جدي تر میگیره و دست از این کاراش برمیداره. ت

بدم گوشی رو برداشتم : بله ؟ یه صداي زنگ دار آشنا پیچید تو گوشی : خودتی ؟ گوشی رو دست به دست کردم : عذر میخوام شما ؟ 

ود بخندید کریه و زشت ... خودش بود خسرو آب دهانم خشک شد رنگم پرید ... محکم گوشی رو گذاشتم پاهام سخت و کرخت شده 

دلم میخواست میدیدمش و دو تا « یعنی شماره خونه رو چه جوري پیدا کرده ؟»بهنوش نگام کرد : کی بود ؟ به زور گفتم : مزاحم .. 

کشیده حسابی میخوابوندم بیخ گوشش ، پسره هرزه دوباره تلفن زنگ زد برنداشتم بهنوش گفت : بردار دیگه سرمو تکون دادن : نمی 

ه قطع میکرد بهنوش با خنده گفت : مزاحم سمجی هم هست . باالخره صداي زنگ خفه شد دیگه دل و دماغ خواد مزاحمه ... مگ

چرا خوبم . با مهربونی گفت : برو بخواب منم -شنیدن حرفاي عمه رو نداشتم پا شدم عمه گفت : رنگت پریده عمه حالت خوب نیست ؟ 

مون طور که داشتم میرفتم اتاقم شنیدم :الهی بمیرم برات عمه ...بچه ام دلش برات گل گاو زبون دم میکنم می آرم ... آروم میشی ه

و خوش قلب بود ولی به همون اندازه بد زبون اوایل همه از دستش  خونه ... حسابی غصه باباشو میخوره ... عمه همدم مهربون

ی میشد که امثال من و بهی از کوره در میرفتیم و میرنجیدن اما مدتها فهمیده بودن نیش عقرب نه از ره کین است ولی خوب یه وقتای

یه چیزي میگفتیم ولی عمه بیچاره هیچ به روي خودش نمی آورد. به تختم پناه بردم بالشو گذاشتم رو سرم تا صداي زنگ تلفن رو که 

اره یخواست چه بالیی سرم بیتو خونه میپیچید نشنوم چرا دست بردار نبود ؟چرا ولم نمی کرد ... حاال که قصدش انتقام جویی بود م

صداي عاقد رو براي مرتبه اول شنیدم : عروس خانوم وکیلم ؟ قندها رو کوبیدم به همدیگه : عروس رفته گل بچینه  11فصل 186-190

ادا  د. عاقد با شوخ طبعی گفت : گلش رو که چیده و حاالم کنارش نشسته . میتونستم قیافه بهنوش رو تصور کنم که داره زیر تور سفی

در میاره ؛ عاقد براي مرتبه دوم خطبه رو با مقدار مهریه خوند و پرسید : وکیلم ؟ ! با لبخند نگامو چرخوندم به اطراف ، چشمم به 

چشم بهرود افتاد که مات من شده ، معلوم بود خیلی وقته بهم زل زده ، روم رو برگردوندم ، چند لحظه بعد زیر چشمی نگاش کردم ، 

بود ... عروس خانم بعله رو داد و همه کل کشیدن و دست زدن ... سفره عقد رو جمع کردم و خاك قندها رو ریختم رو  هنوز میخ من

سر عروس و داماد که زندگیشون مثل قند شیرین بشه . هر جا که میرفتم نگاه خیره بهرود رو یدك میکشیدم ، بعد از دو هفته انگار 

م گرفته بود ، اصال مالحظه هیچی رو نمیکرد ، اونقدر با نگاهش تعقیبم کرد که همه فهمیدن . اولین بارش بود که منو میدید ، حرص

شاداب در گوشم گفت : دل برادر عروس خانوم رو بردیها ! پشت چشم نازك کردم : خدا بدور ! مگه چشه ؟ بچه مهندس و خارج رفته 

بیچاره حق داره ، امروز بدجوري تو دل برو شدي ! چشم خیلی هاي هم که هست ! با حرص گفتم : بخوره تو سرش . شاداب خندید : 

دیگه م دنبالته . با حالت وحشتناکی گفتم : بگو چشم کیا تا با این ناخونام درشون بیارم . خطرناك شدي دختر ! حاال کجا شو دیدي ؟ ! 

... گناه داره ! جوونه !! شونه باال انداختم : تو  شاداب خیلی جدي گفت : پسر بدي به نظر نمیاد ها ! بدجوریم دهنش واست بازمونده

ه آبه فکر اون نباش ، این بنده خدا عادتشه ، دهنش یه روز درموین واسه یکی باز میمونه . حاالم قرعه به نام من بیچاره افتاد ... با یه 

فتم : صله ها بهش نمیچسبه ! یواش در گوشش گتلخ گفتم : اگه من شانس داشتم که تو قنداق خفه میشدم و میمردم . طفلک پسره ، این و

االن که وقتش نیست ، اما سر فرصت عکساي شازده رو با دو نیم جین دختراي سور و بور و شرقی و غربی ببین ! دهن شاداب وا موند و 

ت و رد و قلنبه اش تو کچشماش قد دو نعلبکی گرد شد : نه ! منم اولش مثل تو داشتم شاخ درمیاوردم . زن عمو نزدیکم شد ، هیکل گ

دامن خردلی حسابی با نمک شده بود : زن عمو جان ترمه ! قربونت برم ! زحمت اعالم کردن کادوها رو تو بکش ، مادر داماد خواسته 

فتم : ظور گیه نفر از طرف ما کادوها رو بگه ، کی از تو بهتر عزیز دلم ... چشم زن عمو ... قربونت برم ، ایشا ا... عروسی خودت ! به من

حاال تا درسم تموم شه شش هفت سالی مونده ... زن عمو دست گذاشت روي شونه ام و تقریبا داد زد : برو عزیزم ... بعد رو به شاداب 

کرد : تو چرا اینجا واستادي مادر ؟ تو هم برو کنار دست ترمه ، هم تنها نباشه ، هم کادو ها رو بریز توي کیف ... شاداب با تعجب به 
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ودش اشاره کرد : چرا من ؟ ! براي اینکه تازه عروسی ، حضورت شگون داره ! زن عمو با مهربونی شاداب رو بوسید : خوشبخت شی خ

عزیزم . زیر نگاه سنگین و خیره آقا بهرود کادوها رو اعالم کردم . همچین نگام میکرد که تورنگ و سودي جون ام فهمیدن ، فکر کنم 

بود ، گوشاش قرمز و داغ بنظر میرسید و سگرمه هاش تو هم بود . بعد از چند دقیقه به جمع خونواده  تورنگ بدجوري غیرتی شده

پیوستم ، کارد به تورنگ میزدي خونش در نمی اومد : پسره اینجا رو با اروپا عوضی گرفته ، خجالتم نمیکشه . بازوشو از دستم بیرون 

دوناش بریزه تو حلقش . یه لحظه دلم خواست بهش بگم : این بیچاره رو ولش کن کشید : دلم میخواد همیچی بزنم توي دهنش که دن

مشکل من یکی دیگه اس ، یه آدم بی سر و پا که بدجوري اعصابمو بهم ریخته . تو دلم به شیطون لعنت فرستادم ، حوصله درگیري و 

 «نی یه کاري دست خودش بده و پشیمونی بار بیاره . تورنگ خیلی جوشی و عصبیه میترسم از سر جوونی و نادو» جر و بحث نداشتم ، 

اون شب تا آخرین لحظات نگاه شیفته و خیره بهرود دنبالم بود . هر جا میرفتم به یه بهونه نزدیکم میشد و میخواست سر صحبت رو باز 

ود ، موضوع رو که به شاداب گفتم کنه ، تعجبم از این بود که چطور تو این چند روزي که پیش هم بودیم این رفتارا ازش سر نزده ب

خندید : بیچاره برو یه نگاه تو آینه به خودت بنداز اون وقت میفهمی ، مثل ماه شب چارده شدي . شوخیم گل کرد : ماه شب چارده با 

ت ؟ تو داختم : چرا نیسدیدن من خودشو قایم میکنه ، اون کجا و من کجا ؟ ! به گرد پام نمیرسه . دیگه از این خبرام نیست . ابرو باال ان

این جمع هیچ کس به من نمیرسه بس که خوشکل و نازم . اخمشو که دیدم ادامه دادم : البته بجز تو و گلپر و بهنوش ... هنوز اخماش 

 ، باز نشده بود ، دستمو گذاشتم زیر چونم : ترنج یادم رفت . خیلی از خود راضی شدي . تقصیر خودته که اینقدر ازم تعریف میکنی

یادت رفته چقدر بی جنبه ام ؟ دستاشو بهم گره زد : یادم اومد . با پررویی گفتم : تا تو باشی از من تعریف نکنی . سودي جون تذکر 

داد : بسه دیگه بچه ها ، بده جلوي بقیه ، االن باورشون میشه ، نمیدونن که شما یه عمره با هم اینطور رفتار میکنین . خندیدم : درست 

ا خواهر ! موقعی که رفتیم خواستگاري گلپر ، یه روز سودي جون من و ترنج رو صدا زد و بعد از کلی نصیحت گفت : باید با مثل دوت

گلپر مهربون باشین ، رفتارتون مثل دوتا خواهر باشه ! مثل خودتون دوتا . ترنج جیغ کشید : آخه نمیشه ! سودي جون یه ابرو باال 

که کامال متوجه منظور ترنج شده بودم در حالیکه سعی میکردم از خنده نترکم گفتم : بچه حق داره ، اگه انداخت : چرا نمیشه ؟ ! من 

ما بخوایم با اون مثل خواهر رفتار کنیم ، صبح تا شب باید باهاش بجنگیم . بعد از این فالش بک ماجرا رو واسه شاداب گفتم و هر دو 

اشت ، اون قدر به مهمونا خوش گذشته بود که هیچ کدوم دلشون نمیخواست برن خونه خندیدیم . جشن تا بعد از نیمه شب ادامه د

اشون . حسابی خسته بودم . عادت به پوشیدن کفشاي پاشنه بلند نداشتم ، در ضمن تو اون ماکسی تنگ و بلند معذب بودم ، از همه 

فشار می آوردن ، پوست صورتم خسته شده بود . هیچ  بدتر موهام بود که روي سرم سنگینی میکرد ، سنجاقها بدجور به پوست سرم

وقت عادت نداشتم آرایش کنم ، ولی اون روز نتونستم از پس آرایشگر بر بیام و به زور آرایشم کرد . با این که همه خوششون اومده 

م براي همین دعا دعا میکردم بود ولی خودم راضی نبودم ، صورت بدون آرایشم برام مانوس تر بود ، یه جورایی با خودم غریبه بود

مهمونا برن و منم از شر آرایش و سنجاقهاي مو خالص شم . پیش سودي جون نشستم و به بهی خیره شدم که صورتش از خوشحالی 

میدرخشید ، کیوان دست کمی از اون نداشت ، نگاهش پر از پاکی و عشق بود ، ناخواسته لبخند زدم و تو دلم براشون آرزوي سعادت 

م . کم کم غر غر گلپر بلند شد و البته این مرتبه از ته دل حق رو به اون دادم : بدجوري پاهام ورم کرده ، خسته شدم دیگه پاشو کرد

بریم . تارخ یه لبخند زورکی زد : آخه زشته هنوز هیچ کس پا نشده . گلپر با حرص گفت : آخه جز من کس دیگه اي حامله نیست ، 

صبح بمونن ، من که نمیتونم ؛ همین حاالشم بیشتر از حد توانم نشستم . سودي جون با مهربونی گفت : تارخ  اومدیمو بقیه خواستن تا

حق با گلپره ، طفلی نمیتونه پا به پاي بقیه بیدار بمونه و روي این صندلیا سیخ بشینه ، شما برین کسی ناراحت نمیشه . تارخ با دودلی 

د : ما همین جا میمونیم . آخه هنوز خونه ما نیومدین ... به وضوح قیافه گلپر تو هم رفت ، پرسید : شما چی ؟ سودي جون لبخند ز
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سودي جون گفت : وقت بسیاره ، االن وقت اومدن خونه شما نیست ، سر فرصت اون جام میایم . تارخ از جا بلند شد : بلیط دارین ؟ 

(سودي جون حرفشو قطع کرد:نه -:191 _ 191ال میبرمتون که هم ... آره ، واسه فردا بعد از ظهر . پس میام دنبالتون تا ترمین

مادر،راه که یه ذره دو ذره نیست،تو این شلوغی و ترافیکک کی از تو توقع داره؟خودمون اژانس میگیریم میریمگلپر مانتوشو 

مدین خونمون خیلی خوشحال پوشید:عمه جون پس ممکنه دیگه شما رو نبینم.بهتره همین جا خداحافظی کنیم،هرچند اگه می او

میشدیمتو دلم گفتم:خدا از ته دلت بشنوه.سودي جون صورتشو بوسید:فعال استراحت کن،مهمون داري رو بذار براي یه فرص 

بهتر.باالخره بعد از پاره کردن تعارف هاي صدتا یه غاز،تارخ و گلپر خداحافظی کردن،بعد از اونا بقیه هم به صرافت رفتن افتادن و 

یکی پا شدن،اخرین مهمونا نزدیک ساعت سه بود که از خونه خارج شدن،تو خونه انگار بمب منفجر شده بود؛هرجا پا میذاشتی یکی 

اشغال بود...از خستگی روي پا بند نبودم ولی خونه رو هم نمیشد اونطوري ولش کردمنو شاداب و بهنوش رفتیم تو اتاق و لباس 

از شر سنجاق سر ها خالص کردیم،بعد هم برگشتیم تو سالن تا یه سرو سامون یبدیم.همه دست به راحتی پوشیدیمو کله هاي بیچاره رو 

دست هم دادیم و در عرض یه ساعت خونه قابل تحمل شدتا من می اومدم به چیزي دست بزنم انگار موي بهرود رو اتیش زدن،بدو بدو 

باید یکی کمکت کنه.خالصه حسابی دورو بر من میپلکید،طوري که نزدیکم میشد:ترمه براي چی این میز رو داري جا به جا میکنی؟

دیگه تورنگ رو با یه من عسل نمیشد خورد.بهنوشم در عرض اون یه ساعت کامال متوجه شد،خودشو بهم رسوند:مثل اینکه بهرود بد 

تو  نگران نباش،این داداش-جوري کنه شده؟اوف بلند و غلیظی گفتم:صد رحمت به کنهشونه باال انداخت:باید دست به سرش کنی

اگرم یادش نره از یادش میبریمبا هم خند اي از سر تفاهم رد و بدل کردیم.شب از پا درد و خستگی -کفتر جلد نیست،فردا یادش میره

.از دنمیتونستم بخوابم،عادت به اون همه هیاهو سر و صدا نداشتم وسرم سنگین و گیج بودئ وقتی بیدار شدم اقتاب وسط خونه پهن بو

بیرون صداي خنده و شوخی میاومد،سریع حاضر شدم و به جمع پیوستمفتازه داشتن صبحونهخ میخوردنصورتمو اب زدم و نشستم سر 

سفره کنار تورنگ.همون موقع با پچ پچ کلی صحبت کردیم باالخره خیالش از بابت بهرود راحت شد.بیچاره برادرم تا صبح پلک رو هم 

دا اطوار همیشگی اونه.اما براش توضیح دادم اینطوري نیست و عمال ما همدیگرو نمیبینیم.میدونم دلش نذاشت و فکر میکرد این ا

راضی نشد،اما با توجه به رفتارهاي اقامنشانه اون نسبت به دیشب یه کم ارومتر شدولی ته دل خودم مثل سیرو سرکه میجوشید،از 

د،براشون ترمه سابق نبودم،یه جورایی عوض شده بودن،از خدا خواستم برام همون روز صبح نگاه زن عمو و عمو طور دیگه اي شده بو

نقشه نکشیده باشن...سعی کردم فکرمو منحرف کنم و به این چیزا اهمیت ندم.بعد از صبحونه اي که به وقت نهار خوردیم با بهنوش و 

اشپزخونه اومدم بیرون،بابا صدام کرد:ترمه جون شاداب ظرفا رو شستیم،یه کارگر اومده بود که داشت بیرون رو نظافت میکرد.از 

جونم بابا....با لبخند مهربون و پدرانه اش گفت:می اي بریم تو اتاقت چند کلوم حرف بزنیم؟دستشو گرفتم:چند کلوم که -بابا.

هنوز پشت  نمناك بود .منکمه،دوست دارم یه عمر شما بگی و من بشنومپیشونیمو رو بوسید.هر دو رفتیم تو اتاق،در رو بستم،نگاه بابا 

در وایساده بودم.بابا به تخت اشاره کرد:بشین دخترم.دلم شور میزد،فکر کنم حرفاي بابا بیربط به رفتار عمو و زن عمو نبود،انگار 

واسم خیاالتی داشتند،بابا که شروع به صحبت کرد فهمیدم حدس درست در اومده و عمو همون روز صبح توي لفافه و بدون اشاره 

ه،نه یه نه،ها گفته بود ن"ستقیم منو واسه بهرود خواستگاري کرده...مصیبت از این بزرگتر؟!!بابا جوابی نداده بود،به قول خودمونم

من با دهن باز حرفاي بابا رو گوش میکردم و تو ذهن خودم مسئله رو حالجی.نمیدونستم چی کار "جوري خودشو زده بود به اون راه

افتاده بودم،بعد از اون همه لطف و محبتی که عمو و خوانوادش در حقم کرده بودن اگه ازم میپرسیدن  کنم؟تو بد مخمصه اي گیر

دادن خیلی سخت بود،اما زندگی کنار بهرود....این یکی غیر قابل تحمل بود،باید یه راهی پیدا میکردم،باید یه جوري "نه"جواب

لی و ناراحتی من بود دستاشو تو هم کره زد:ترمه جون بابا.معلومه راضی جواب میدادم که نه سیخ بسوزه،ن کباب..بابا متوجه دود
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نیستی ولی اگه موضوع مطرح شه سخته که به برادر بزرگم جواب رد بدم،هرچند که خوشبختی تو بزرگترین ارزومه!خودتم خوب 

 ن عموت بین تو و بهنوش هیچ فرقیمیدونی چرا سخته،شرایط فعلی ما اینطوري ایجاب میکنه،مدتیه اینجا زندگی میکنی،عمو و ز

نمیذارن...بابا چند لحظه سکوت کرد،ادامه داد:هرجور کهه خودت صالح میدونی،من انتخاب رو میذارم به عهده خودت،چون 

میدونم عاقلی و تصمیم غلط نمیگیري.فقط یه مسئله اس...بابا دوباره سکوت کرد،تو صورتش رنج و درد رو میدیدم،ناخواسته 

لعنت کنه اون مرتیکه بیخبر و که اینطوري دستمونو گذاشت تو پوست گردو...بابا خوب میدونست منظورم کیه و چیه؟!دستی  گفتم:خدا

به چونش کشید:خود دانی بابا!رفتم کنارش نشستم،سرمو گذاشتم روي شونه اش:بابا بهرود ادم زندگی نیست،پسري نیست که بشه 

شده،بهرود خیلی با عمو فرق داره،دوست ندارم زندگیمو رو پوست موزي بسازم که هر  بهش تکیه کرد.اینجا خیلی چیزا دستگیرم

خدا نکنه دخترم،زبونتو گاز بگیر،من اصال نمیخوام کاري بر خالف میلت انجام -دقیقه ممکنه لیز بخوره و تو هوا معلق شم.

جواب رد بدم،نون و نمکشون رو میخورم واسم  بدي....اشک تو چشمم حلقه زد:اگه اینجا زندگی نمیکردم خیلی راحت میتونستم

سخته...بابا با اه تلخی گفت:همینه که گلومو خشک کرده...ولی مهمتر از این رو دربایستی سعات و خوشبختی توئه و عموت پیشنهاد 

ر یدونی اینا همه رو سداده اگه قبول کنی،هزینه تحصیالتت رو تو هر رشته اي که دلت بخواد اون ور اب پرداخت کنه...البته خودت م

بسته گفت،اسمی از کسی نبرد،منتها منظورش کامال واضح بود که فقط من سکوت کردم و بدون هیچ اضهار و نظري سر تکون 

دادم.سرمو از شونه بابا برداشتم:چقدر مونده مشکالت شما حل بشه؟!بابا نگاهی به باال کرد:نمیدونم.خدا عالمه سه ماه،یه 

ت چشم امید-مه دارم میبرمفورا در صدد دلداریش بر اومدم:این حرفا چیه بابا!تموم چشم امید ما به شماست...سال...نمیدونم!من 

البته،البته!بعد از خدا به شماست،این حرفا رو نزنین،هیچ وقت تو زندگی مال کسی رو نبردین که حاال کسی بخواد مال -به خدا باشه

نباشین...چشماي مهربون و نگرانش رو بهم دوسخت:من فقط نگران توام.یه دفعه از جا شما رو بخوره،خق به خق دار میرسه نگران 

بلند شد:تو فکرتو مشغول نکن،من که باالخره باید پنتایی دیگه زمین بفروشم،دیر و زود دارهه ولی سوخت و سوز نداره،براي کی از 

خونه رهن میکنیم،من که هنوز نمردم دخترم بخواد غصه تو واجب تر؟!همین که رسیدیم یه زمین میفروشم،واسه تو و شاداب یه 

خدا نکنه بابا،ایشا...صد و بیست سال دیگه زنده باشین.خندید:اینا همش تعارفه.یه ذره فکر کردم:نه بابا،رفتن من از اینجا -بخوره.

زي بگیم که اونام ناراحت صورت خوشی نداره،نباید ناراحت شن .باید یهجوري بهونه بتراشیم،یه بهونه درست و حسابی!یه چی

احتماال بعد از رفتنه اون با تو حرف -پس زیاد نمیمونه-این جور که عموت میگفت تا اخر هفته.-نشن...بهرود تا کی اینجاست؟!

کر فمیزنن،که از تجواب بگیرنسرمو باال انداختم:صد البته که جوابم منفیه ولی این جواب منفی رو باید جوري بگم که به دل نگیرنیکم 

کردم:اگه من یه ط.ري پسر برادر شما رو از سرم باز کنم نارحت نمیشین؟!بابا لبخند زد،یه لبخند پت و پپهن و مهربون:نه ولی به شرط 

اینکه بی احترامی و توهین در کار نباشه.صورتشو بوسیدم:خیالتون راحت باشه،یه نقشه میکشم و تو اولین فرصت بهتون میگم،شمام 

با عمو حرف نزنید که یه دفعه رك و راست حرفشو بزنه و دستمون بمونه تو حنایه چشمک زدم:همه چی رو بسپرین به سعی کنید خیلی 

ببینم چی کار میکنی دهتر،فقط حواست جمع باشه که...پریدم وسط حرفش:حواسم هست باباشونه باال انداخت و -من و غمتون نباشه

اي _خودتونه اگه دوست داشته باشین میتونین تا لحظه رفتن همینطور سفارش]!![ میل -با مهربونی گفت:پس دیگه سفارش نکنم...

یقه شما برو من چند دق _بر منکرش لعنت.حاال دیگه از اتاق بریم بیرون که زشته. _دختر بد!لب هامو ورچیدم: خیلی م دختر خوبیم.

ن دادم و خودمو پرت کردم رو تخت: کم بدبختی داشتم دیگه میام، فک کنم اینطوري بهتر باشه.بابا رفت منم نفسمو با صدا بیرو

آخه!اینم رو بقیش، حاال چیکار کنم؟!صورت مهربون عمو با اون لبخند گرم و پدرونه اش جلوي نظرم مجسم شد ،هیچ دلم نمیخواست 

ولب بعدها دردسرها و  دلشو بشکنم ولی موضوع یه عمر زندگی در بین بود، ممکن بود با جواب رد من چند روزي دمغ و دلخور بشن
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من و بهرود اصال وصله تن هم نیستیم ،من گل قاصدك نیستم که با یه باد بیام و با یه باد » ناراحتی ها بیشتر و بدتر خودشو نشون میدن.

یه  ج بهبرم...نه!االن به هیچ وجه بهرود نباید ازدواج کنه چون از نظر روحی شرایطشو نداره ئ به بلوغ فکري نرسیده! اون احتیا

تو حال و هواي خودم بودم که در باز شدو شاداب اومد تو: خلوت کردي؟!به دیوار تکیه «تحول اساسی داره. یه تحول خوب و مثبت!

داده بودمو نشستم: دارم فکر میکنم.قیافه متعجبی به خودش گرفت : ا با چی؟به سرم اشاره کردم: با اونی که من دارم تو 

م عمو و زن یعنی چطوري میتون»د میدونم.با نگرانی پرسید: چیه ترمه؟! نگرانی؟!یه دفعه واقعا نگران شدم نداري...کنارم نشست: بعی

شاداب پرسید: چرا حرف نمیزنی, بگو ببینم چی شده؟جریانو «عمو رو قانع کنم بدون ناراحتی و کدورت از خواستگاري منصرف بشن؟!

مثل خر موندم تو گل!پشت دستمو نوازش کرد: ناراحت نباش خودت میگی گل ، باتالق  از سیر تا پیاز واسش تعریفو آخر سر گفتم: حاال

نیست که فرو بري باالخره یه جویر در میاي فکرامونو باهم یکی می کنیم و یه راه حل خوب پیدا میکنیم احتمال داره ساغر یه فکر بکر 

ت:آره ، هرچی باشه بهنوش رگ خواب باباش رو بهتر میدونه بذار بکنه.بی اختیار گفتم : شایدم بهنوش.از جا پریدو با خوشحالی گف

برم صداش کنم بیاد...با حرکت دست منعش کردم: نه االن نه! بعد از ظهر بابا و تورنگ و سودي جون میرن شب باهم میشینیم و تصمیم 

جوري ورت درست و حسابی تشکیل بدیم ، اونراستی ملکه اخالق چند روزه نیست میتونیم امشب بریم خونه ما و یه جلسه مش _میگیریم.

ت, بد فکریم نیس _هرقدرم دوست داشته باشیم میتونیم هیجان به خرج بدیم و هیچ کس هم نفهمه داریم راجع بهچی حرف میزنیم.

ازه یه کله م کار ندچهارتا کله بیشتر از یه کله کار میکنه.شاداب صداشو آور پایین و با شیطنت گفت: اونم چهارتا کله ناقص و پوك که ا

نمیکنه، ولی بین خودمون بمونه ها ، بقیه بفهمن دست از سرمون بر نمیدارن و یه سره بهمون میگن خل و چل.داشتیم بلند میخندیدیم 

که بهنوش اومد تو: خنده موقوف. اونم بدون من.همونطوري که میخندیدم گفتم: توهم بخند خنده خیلی خوبه، براي قلب ،گردش 

حیه،عضالت صورت... براي همه اینا خیلی خوبه.شاداب با سکسکه گفت: بخند تا دنیا بهت بخنده.بهنوش لبخند به لب روي خون ،رو

با 11صندلی گردون نشست: پس به منم بگید تا بخندم...بعد بدون اینکه از ماجرا با خبر بشه زد زیر خنده ، حاال نخندو کی بخند. 

ه معذب بود به بهونه درس خوندن عذر خواهی کرد و رفت اتاقش. دختر بدي نبود از مکله صروصدا ظرفارو جمع کردیم، نرگس ک

اخالق خیلی بهتر بود ولی تنهایی رو بیشتر دوست داشت و اغلب توي یه اتاق در بسته درس میخوند.شاداب و بهنوش ظرفا رو شستن 

یوه و سینی چایی برگشتیم تو هال ،ساغر گفت: صد بار گقتم من و ساغر چایی دم کردیم و وسایل رو سر جاي خودش چیدیم. با ظرف م

ولی اگه هزار بار بگم حالیتون نمیشه که... بین غذا و چایی حداقل باید نیم ساعت فاصله داشته باشه و اال آهن غذا جذب 

نی عد از کوکوي سیب زمیتقصیر ترمه س, هی گفت االن چایی دم کن ب _نمیشه.شاداب بهش توپید: حاال خوبه خودت چایی دم کردي.

ه خانوم! از چشمتو بگیره گرب _میچسبه.با بد جنسی گفتم: حاال خیلی کوکوهات خوشمزه بود؟! به زور ماستو سبزي خوردن پایین رفت.

بعد از ظهر که خبر دادین میخواین مثل اجل معلق سرم خراب بشین دو دقیقه هم استراحت نداشتم, پدرم درومد تا غذا حاظر 

م میخواستم یه نیمروي بی دردسر بخورم، اینم عوض تشکرته دیگه!صورتشو بوسیدم: خیلی م عالی بود...با عشوه گفت: اینو کن،خود

، کوکو هاي من حرف نداره علی الخصوص کوکوي سیب زمینی م ،مخصوصا اگه شوید خشکم توش بریزم ،مرتضی  که خودمم میدونم

تو و مرتضی نیست نوبت این ترمه س، بیچاره تو بد هچلی افتاده.بهنوش یه گاز گنده و  همیشه میگه محشره...شاداب گفت: امشب نوبت

صدا دار به خیار زد: طفلکی.با حرص گفتم: زهرمار،این چه طرز خیار خوردنه خودت میدونی چقدر از ملچ و ملوچ بدم میاد.خیلی 

رار باشه رو حرف خواهر شوهرت حرف بزنی همچین میزنم تو بی تفاوت گفت: این طوري بهم بیشتر میچسبه.بعد دو زانو نشست: اگه ق

دهنت که پر خون بشه، فکر نکن من مثه تو بی عرضه ام و میذارم شاداب خانوم و گلپر خانوم هر بالیی دلشون میخواد سرم در بیارن و 

.یه گاز دیگه به خیار زد و همونطور منم الل مونی بگیرم ،یه پدر ازت درارم که....پریدم وسط حرفش: کاش از این عرضه هام داشتی
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که خرت و خورتشو در میاورد گفت: اینم حرفیه.ساغر انگشتش رو به نشونه پیروزي گرفت طرف ما: ما که عقلمون به جایی قد نمیده 

ش که از خودبذار زنگ بزنم ملیحه و یه صالح و مشورتی بکنیم. هرچی باشه اون با از ما بهترون در تماسه.با هیجان بیشتري گفت: 

یاره ش رو هم ب« وي یا»کارش خیلی راضیه بعضی از بچه هام میگن که تو کار احضار روح خیلی وارده، میتونیم بگیم بیاد و تخته 

اونوقت یه روح احضار میکنیم و مشکل ترمه رو میگیم تا ببینیم راه حلش چیه.با حرص گفتم: دلم میخواد بزنم تو سرت ساغر،یعنی ما 

دم گنده عرضه نداریم یه فکر درست و حسابی کنیم؟! حاال حتما باید آرامش مرده هارو سلب کنیم؟!شاداب که ترس تو چهار نفر آ

چشماش موج میزد, گفت: تازه من شنیدم این کار خیلی خطر داره...جوابشو دادم: خطر بخوره توي سر من! حتی اگه این کار شدنی 

ش خیلی جدي گفت : دیگه حرفشو نزنیمچقدر صورتش ناز شده بود ، با اون چشماي روشن و باشه گناه کبیره ،من که حاضر نیستم!بهنو

پوست گندمی تیره اش جذاب تر و دلنشین تر از همیشه بود ، یه بلوز آستین حلقه اي شیري با شلوار مشکی پوشیده بود که خیلی بهش 

اشتم براي بعد...بهنوش نگاهی پر از محبت به من انداخت : برادر می اومد ، خواستم بهش بگم اما اون قدر بی دل و دماغ بودم که گذ

من خیلی بچه اس ، هنوز مونده تا بتونه خودشو پابند زن و زندگی کنه ، می دونم از ترمه خیلی خوشش اومده اما دوست ندارم 

هرود زد کنن، ممکنه چار روز دیگه آقا بخداي نکرده موجب پشیمونی بشه ، تو این شرایط اصال صالح نیست ترمه و بهرود حتی باهم نام

هوس کنه با دوست هاي اروپائیش بره سینما ، کافی شاپ...چه می دونم ، کوه، پارك ... حاال دوستاش ممکنه دخترم باشن ، من 

ه پیش راي ترمدوست ندارم مشکلی ب "مطمئنم ترمه طاقت نمی آره ، نه تنها ترمه ، هیچ دختره دیگه ایرانیم طاقت نمی آره، من اصال

بیاد ... هنوز بابا به من حرفی نزده ولی اگه بگه من به صراحت مخالفتم رو اعالم می کنم ، هیچ دلم نمی خواد ترمه تو آینده دل 

آدم بدي نیست ولی خوب متاسفانه...شونه باال انداخت و با تاسف گفت : همون قدر که  "نگرون و پریشون باشه ، هرچند بهرود قلبا

ه علم و تکنولوژي یاد می گیره به همون نسبت هم خوب داره اخالق و فرهنگ اونا رو به خودش می گیرهشاداب با همدردي خوب دار

گفت : ممکنه یکی دو سال دیگه متوجه اشتباهش بشهساغر گفت : حاال تا یکی دو سال دیگه؟!شایدم شد خدا رو چه دیدي؟!اما اگه نشه 

خوش کنه ، اونم به فردایی که ازش مطمئن نیست .دستامو تو هم گره زدم و رو به بهنوش گفتم : چی؟!نمی شه که آدم دلشو به فردا 

باور کن من بهرود رو دوست دارم، مثل برادرم می مونه آرزوم اینه خوشبخت شه ، اما خودت می دونی با من خوشبخت نمی 

مو و زن عمو شرمنده ام ، در حق من خیلی لطف کردن ، شه.سکوت کردم ،همه چشم به دهن من داشتن، ادامه دادم : من از روي ع

دلم نمی خواد نا سپاسی کنم تا خداي نکرده از من برنجن . می خوام یه بهونه محکم داشته باشم از دستم ناراحت نشن.دوباره سکوت 

رو یه سري دیگه چایی بیار.شاداب کردم ، ساغر با شوخ طبعی گفت : اون قدر حرف زدیم که این چایی ها از دهن افتاد ، پاشو شاداب ب

پاشد ، پاچه شلوارش زیر پاش گیر کرد و داشت می خورد زمین. بهنوش گفت : دست و پا چلفتی شست پات نره تو چشمت!ساغر با اخم 

ت درس گفت : صد بار گفتم بده این شلوار رو کوتاه کنن ، آخر کار دستت می ده ها . ولی مگه به خرجش می ره ، می گه تا می زتن

می شه ولی همیشه م تاش باز می شه.شاداب گفت : فضول رو...ساغر گفت : بس که گفتی حالن از این ضرب المثل بهم می خوره ، برو 

دیگه... تا االنم نیم ساعت گذشته و فقر آهن نمی گیرم ، چائیش خوش رنگ باشه ها.شاداب رفت آشپزخونه ، من داشتم فکر می کردم 

یوه پرکرد گذاشت جلوم . : بخور ویتامین به مغزت برسه شاید به کار افتاد.ناخنم گوشه کرده بود ، با دندون ، ساغر یه بشقاب م

جویدمش : خدا کنه ، فعال که هنگ کرده!بهنوش زد پشت دستم : برو ناخن گیر بیار.بی توجه ادامه دادم : هر کی ندونه شماها که 

یلی کارا که دختراي همسن و سال ما می کنن ، نیستم...می ترسم جواب رد من به خوب می دونین من سرم تو الك خودمه و اهل خ

خواستگاري بهرود باعث شه عمو اینا پیش خودشون خیال کنن ، کسی رو زیر سر دارم که نمی خوام قبول کنم.شاداب که با سینی 

ه فکر بکري ، چی تو ذهنته؟!با خوشحالی نشست و چایی اومده بود جیغ کشید : چه فکر بکري ، چی از این بهتر !با تعجب گفتم : چ
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پاچه هاي شلوارش رو با دقت و حوصله تا کرد ، حاال مگه حرف می زد ، عصبانی شدم : جونت در بیاد ، چه فکر بکري ؟خونسرد لبخند 

!همین یه سر سوزن زد : فکر از خودت بود ، باید بگی یکی رو زیر سر داري.محکم گونه امو چنگ زدم : خاك تو سرم دیگه چی؟

آبروییم که دارم پاك میره.بهنوش استکان چایی رو برداشت : فکر بدي نیستبا عصبانیت جابجا شدم : چی چی فکر بدي نیست ، عمو 

پیش خودش نمی گه عجب دختر جلف و سر به هوایی؟!نمی خوام که با حیثیت باباي بی چاره ام بازي کنم ، اگه بشنوه از دستم می 

با دقت و وسواس یه قند خیلی ریز جدا کرد :دیوونه نمی خوایم بگیم که دوست پسر داري .از روي ناراحتی خندیدم : رنجهبهنوش 

ببخشین خانوم دانشمند ، پس اسمش چی میشه؟!به جاي بهنوش شاداب جواب داد : یه نامزد غیر رسمی!خون داشت خونم می خورد : 

ین من نه اهل این کارام و نه از این کارا خوشم میاد ، حاال یه کاره بیام اسم خودمو این با دوست پسر چه فرقی داره؟!خوب می دون

بندازم سر زبون ها که چی ؟!نخواستیم آقا ، مشورت شما رو نخواستیم ، گل نیستین ، خارم نباشین.ساغر که تا اون لحظه سکوت کرده 

حسابی شکل نگرفته ، دودقیقه دندون رو جیگر بذارین ، تکه هاي بود گفت :پنج دقیقه چیزي نگین ، یه چیزي تو سرمه که درست و 

گمشده رو می ذارم سرجاش و می گم چی بگیم بهتره.همه امون آشفته و سردرگم چشم به ساغر داشتیم ، با خیال راحت چائیشو خورد 

، آخر سر دیدم دهنم تلخ و گس و بدمزه و گفت : شمام چائیتون رو بخورین تا عرض کنمدل تو دلم نبود ، با این حال چائی رو خوردم 

اس ، اون وقت بود یادم اومد نه قند خوردم بعد از چند لحظه سکوت ساغر شروع کرد به حرف زدن: همه ما وضعیت ترمه رو خوب 

ه فکرم به تمیدونیم ، بهترین راه اینه مطرح کنیم همون اولی که ترمه دانشگاه قبول شد یه نفر بد جوري دلش پیشش گیر کرد.ناخواس

طرف خسرو رفت و حالم بد شد ، باعصبانیت در حالی که میلرزیدم گفتم: نکنه منظورت اون پسره احمقه؟ همونی که چشم دیدنشو 

ندارم.ساغر دهنش وا موند: مگه من از کسی اسم بردم که وحشی میشی؟! یه دقیقه زبون به دهن بگیر و فقط گوش کن ، من کس 

ما مجبوریم اون یه نفر رو بتراشیم.پوزخند زدم: از چوب یا سنگ...ساغر با ناراحتی گفت: چند دقیقه خفه خاصی رو در نظر ندارم ، 

شو لطفا.شاداب بهم براق شد: توام یه دقیقه دندون رو جیگر بذار و این قدر وسط حرف ساغر نپر، اگه خرفش درست نبود یه فکري 

مغزم کار نمیکرد, ساغرادامه داد: خالصه از همون اول ترمه یه عاشق خسته دل سینه  میکنیم.حق با اون بود اونقدر بهم ریخته بودم که

چاك پیدا میکنه ، از ترمه اجازه میخواد با خانواده براي خواستگاري اقدام کنه اما ترمه شرایط رو توضیح میده و میگه این کار فعال 

ري میکنه و میره و میاد تا ترمه راضی میشه تلفنی با پدرش حرف بزنه ، مقدور نیست.بعد آقاي عاشق پیشه اصرار میکنه, اونقدر پا فشا

خالصه ارتباط خانواده ها از طریق تلفن شکل میگیره.باباي ترمه م که متوجه عالقه دوتا جوون میشه از طریق یکی از دوستاي 

یبینه خانواده خوب و محترم و خوشنامی قدیمیش که تو تهران زندگی میکرده راجع به خانواده جوون خاطرخواه تحقیق میکنه و م

هستن, این طوري میشه که خونواده جوون یه سفر کوتاه میرن شیراز و با خونواده ترمه آشنا میشن و خیلی خصوصی حرفا رو میزنن و 

ر غی بین خودشون شرط میکنن تا حل نشدن مشکل پدر ترمه موضوع محرمانه بمونه و هیچ کس خبردار نشه ، این طوري نامزدي

رسمی شکل میگیره...شاداب دست زد: فکر خوبیه...بد فکري نبود فقط نمیدونم بابا قبول میکرد یا نه: ممکنه بابام قبول نکنه ، اگرم 

قبول کنه میگه برادرم از دستم ناراحت میشه و میگه چرا همون موقع خواستگاري نگفتی ترمه نامزد دار ، حاال چطور یه شبه نامزد 

این  «یعنی ما اینقدر غریبه و نامحرمیم که نخواستین ما تو جریان باشیم؟!» ممکنه عمو اینطوري بیشتر ناراحت شه و بگه کرده؟! تازه 

جوري ممکنه یه جور دیگه کدورت پیش بیاد ، به جاي اینکه ابروشو برداریم بزنیم چشمشم کور کنیم.بهنوش خندید: اونش با من ، اگه 

یم من به بابا میگم از اول درجریان بودم ، فقط به خاطر شرایط خاص ترمه و خونواده اش و اینکه مادر قرار باشه نقشه رو پیاده کن

پسره زیاد راضی نبوده و دم به دم سوسه میومده نخواستیم کسی بفهمه ، که اگه خداي نکرده مادر پسره حرفشو به کرسی نشوند و 

نا نیفتاده باشه.بهنوش ساکت شد و ساغر ادامه داد: اینجوري اگه خواستی بگی نذاشت این دوتا جوون به هم برسن، ترمه خیلی تو ده
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نامزدي بهم خورده دیگه مشکل خاصی به وجود نمیاد چون بهونه اش از قبل جور شده, عمو و زن عموت به دل نمیگیرن و تازه واسه تو 

ه بین خودون بمونه و جایی درز پیدا نکنه.شاداب گفت: وعشق بر باد رفته ات هم غصه میخورن, البته باید ازشون بخواین این مسئل

حتی گلپر و تارخ هم نفهمن.با بدجنسی در حالی که لپاش گل انداخته بود گفت: البته چون منم از روز اول با ترمه تو دانشگاه بودم از 

هش ه فکر عمو هاتف نباش، خودم بموضوع خبردار شدم واال کسی به منم حرفی نمیزد.نقشه جالبی به نظر میرسید بهنوش گفت: ترم

زنگ میزنم و شرایط بهرود رو میگم و راضیش میکنم با نامزدي ظاهري تو موافقت کنه.یه دفعه دلم هري ریخت پائین :حاال اگه عمو 

ق داشت حبخواد با نامزد من آشنا بشه چی؟اگه بخواد ببیندش چی؟همه ساکت شدیم ،فکر اینجاي قضیه رو نکرده بودیم ،, به هر حال 

داماد برادرش رو ببینه و باهاش آشنا شه ،حتی اگه یه نامزد غیر رسمی باشه !!! چون تو خونه اش زندگی می کردم حق داشت بدونه 

با کی مراوده می کنم.ساغر با صداي بلند گفت : این که کاري نداره یه نفر رو پیدا می کنیم و ازش می خوایم خیلی آقا منشانه و 

نقش نامزد ترمه رو بازي کنه.با خنده گفت : پولم بهش می دیم . یه نامزد کرایه اي؟!شاداب خیلی جدي گفت : اون  محترم یه مدتی

براش مزاحمت ایجاد کرد چی؟! اگه هر روز پاپی دختره شد و روزگارشو سیاه کرد  "وقت اگه دست از سر ترمه برنداشت و بعدا

اصل و نسب دار مطمئن پیدا کنیم ، یه آدم حسابی نه یه الت سر چهارراه.با لحن چی؟!ساغر گفت :آقا جون باید بگردیم یه آدم 

خاصی اضافه کرد :یه آدمی که سرش به تنش بیارزه ، کل ماجرارم براش تعریف می کنیم که بعد ها مشکلی پیش نیاد.شاداب شروع به 

می کرد.صد بار بهش تذکر داده بودم این عادتشو شکستن انگشت هاي دستش کرد ، عادتش بود، هر وقت عصبی می شد این کار رو 

ترك کنه .محکم زدم رو دستش ، طوري که دست خودمم سوخت : نکن ، براي بار هزارم می گم نکن ، چهار روز دیگه که لقوه گرفتی 

دشمه ، دوست ندارم زن دا "مثال -و دستات لرزید حالت جا میاد.بهنوش گفت :تو هم گیرمی دي ها ، به این بی چاره چی کار داري؟

بند هاي انگشتش پت و پهن بشه.همه زدیم زیر خنده ، دوباره جنجال شروع شد ، حاال مونده بودیم با کی حرف بزنیم که راضی شه 

  .مثل بچه هاي پنج ساله ايچند هفته اي به عنوان نامزد من خودشو به خانواده عمو البته در صورت

 . بهنوش با غرغر وسایلشو چید توي کمد : قول دادي فردا درموردش حرف بزنیمها

 بعد رفت توي تخت ، گفتم : با همین لباس میخواي بخوابی ؟

 ! بهم اشاره کرد : خود جنابعالی چطور ؟ ! با همین لباس قراره بخوابی ؟

 . و در نیاورده بودمبه خودم نگاه کردم ، بلوز دامن مشکیم هنوز تنم بود ، حتی صندلم ر

 ... آه کشیدم : تو که هوش و هواس واسه آدم نمیذاري

پاشدم و لباس عوض کردم ، بهنوش همونطور که با احتیاط بندهاي صندل گرانقیمتش رو باز میکرد ، گفت : امشب گلپر بدجوري 

 . مهربون بود

این قضیه دو حالت داره یکی خوش بینانه ، یکی بد بینانه .  خندیدم : راستش یه فکري از غروبی مثل خوره داره دیوونه ام میکنه ،

 . البته فردا معلوم میشه

 . االن باید بگی ، بیخود میکنی فکر منو مشغول کنی ، اگه قراره فردا معلوم شه پس حرفشم نباید بزنی

آخه میترسم بدجنسی باشه . حالت خوشبینانه اینه که بخواد از دل من دربیاره و واقعا قصدي نداشته . حالت بدبینانه اشم اینه که این 

مدت بهش خیلی سخت گذشته و دیده با ودن من یه جورایی آسایش داره ، براي همین از اینکه یه کلفت مفت و مسلم رو از دست داده 

 . ناراحته
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ال انداختم : نمیدونم شایدم هیچ کدوم از اینا نباشه و قضیه چیز دیگه اس . ممکنم هست هر دوش درست باشه ، باالخره دو سه شونه با

ه مماه دیگه بچه به دنیا میاد و هزار تا کار داره . خونه زندائیم که از خونه تارخ دوره ، و گلپر دست تنهاس ، باالخره هر چی باشه من ع

 . دالً بهش میرسم بچه اشم و جوناً

 ... بهنوش یه پیراهن بلند سفید تریکو پوشید : مگه تو فرصت داري به بچه اون برسی ، اون قدر درس و مشغله داري که نگو

 . شایدم چنین چیزي تو ذهنش نبوده و صرفاً میخواسته کدورتا رو برداره

ود که میدیدم اخالقش اینقدر بده ، شایدم بقول خودش ار نشستم رو تخت : گلپر دختر بد ذاتی نیست ، خدائیشم اولین باري ب

 . حاملگیش بوده ... حاال هر چی ! فکر نمیکردم پیش قدم بشه

 ! راستش منم همینطور

 حداقلش شب عیدي هیچ کس با کس دیگه سر سنگین نیست ، چراغو خاموش کنم ؟

 . خودم خاموش میکنم به من نزدیکتره

 ... بخیر بهیپتو رو کشیدم روي خودم : شب 

 . بهنوش همونطور که خمیازه میکشید گفت : شب بخیر

*** 

وسایلمو جمع کردم ، سر ساعت پنج بعد از ظهر تارخ اومد دنبالم و با هم رفتیم خونه اش ؛ راستش انتظار داشتم وقتی میرسم خونه ، 

دم ، تازه یادم اومد ده عیده و همه خونه تکونی کردن اون جا رو مثل زمین شخم خورده ببینم . اما با دیدن خونه تمیز و مرتب جا خور

! نفس راحتی کشیدم و نشستم . هر چند که زحمت چایی دم کردن و آوردن و پذیرایی به عهده خودم بود ! آقا تارخ ما رو شرمنده 

 . کرد و شام از بیرون کباب گرفت و بعدشم ظرفا رو شستم

راه گلپر نالید و شکوه و شکایت کرد . یه لحظه سردش میشد ، بعد از شدت گرما خفه  صبح خیلی زود راه افتادیم ، تمام مدت توي

میشد ، یه بار دستشویی داشت ، یه بار گرسنه اش بود و چند دقیقه دیگه هوس چیزي میکرد . اگه تارخ یواش میروند بهش تشر میزد که 

اي ما رو بکشتن بدي و از این حرفا ! و صد البته تارخ به هر سازي که تندتر ! اگه تند رانندگی میکرد جیغ و ویغ راه مینداخت که میخو

 ... خانوم میزد ، میرقصید

من که حسابی کالفه شده بودم و تو دلم صد مرتبه خودمو لعنت کردم که چرا با اتوبوس نرفتم . موقع نهار توي رستوران دلم 

کرد تا غذا زهرمارم شد ، چنان قیافه اي براي غذا گرفته بود که بیا و میخواست بزنم توي سرش . اون قدر ادا درآورد و پیف و پوف 

 . ببین ، دماغشو گرفته و میگفت : حالم داره بهم میخوره

 . دیگه آخر سر طاقت نیاوردم : گلپر جون دیگه هفت ماهته ، ویار مال ماهاي اول حاملگیه

 دماغشو جمع کرد : کی گفته ؟

 . من بیچاره که از همون اول حاملگیم روز خوش نداشتمیه نفس پر صدا و بلند کشید : 

 . دستی به شکم برآمده اش کشید : معلوم نیست به دنیا که بیاد میخواد چه بالیی سرم بیاره

 ! شکلک درآوردم : قول میده بچه خوبی باشه و خیلی مامان و بابا رو اذیت نکنه ، بویژه مامانشو

 . خدا از دهنت بشنوه

 ! کردم : بخور گلپر جون ، از دهن میفتهبه غذا اشاره 

چنان قیافه اي به خودش گرفت که منم از غذا خوردن پشیمون شدم : اینم غذاست ؟ اگه بخورم حالم بد میشه و تا خود شیراز وبال 

 . گردنتون میشم
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 . شینیمه شوخی و نیمه جدي بشقاب رو از جلوش برداشتم : یه بسته بیسکوییت بخور ، حداقلش مریض نمی

نه من و نه تارخ دیگه اشتهایی واسه خوردن نداشتیم بعد از اینکه با غذا بازي بازي کردیم ، تارخ پول غذا رو حساب کرد و دوباره 

 . سوار ماشین شدیم و راه افتادیم

 یم . اشک تويخوشبختانه خوابم برد و دیگه از فیض شنیدن نق و نوق گلپر خالص شدم . چشم که باز کردم دم دروازه قرآن بود

چشمم پر شد ، با اینکه هوا نسبتا سرد بود شیشه رو پایین آوردم تا هواي پاك و تمیز شهر قشنگم رو استشمام کنم ... درختا تک و توك 

جوونه زده بودن و تو شهر غوغاي عجیبی بود ... موقع سال نو همه چی عوض میشه ، عطر صفا و صمیمیت با بوي پاکیزگی مخلوط 

 ... ال آدمو جا میارهمیشه و ح

داشتم به رفت و آمد سریع مردم که دست اکثرشون پر از نایلون خرید بود نگاه میکردم که صداي گلپر دراومد : ترمه جان ، شیشه رو 

 . بده باال . پهلوهام یخ زد میترسم بچه قولنج کنه

 . با حرص شیشه رو دادم باال . تارخ گفت : هر وقت می آم شیراز ناخواسته دلم پر از شادي میشه

 . منکه اصال دلم نمیخواد برگردم تهران ، اگه درسم تموم شه دیگه یه لحظه معطل نمیکنم و یه راست می آم اینجا

میکنه  بینم . درختاي پر شکوفه و عطر بهارنارنج که آدمو مستآه کشیدم : حیف که واسه اردیبهشت اینجا نیستم و نمیتونم قشنگیهاشو ب

 ... و نمیذاره

 . گلپر حرفمو برید و با طعنه گفت : قراره دندونپزشک بشی ولی ظاهرا داري شاعر میشی

 ! شایدم دندونپزشک شاعر بشم مگه بده ؟

 . شونه باال انداخت : بر منکرش لعنت

 . مامان و بابا نگران میشدنتارخ گفت : خوبه سروقت رسیدیم واال 

با خنده گفتم : اونا از صبح که ما راه افتادیم نگرانن ، در ثانی مطمئن باش همین االنم که برسیم بابا جلوي در وایستاده و مدام به 

 . ساعتش نگاه میکنه و سر کوچه رو میپاد

نداره همیشه وامیسته جلوي در و یه نگاه به ساعت میکنه و یه تجسم بابا تو اون حالت لبخند رو مهمون لبام کرد ، آخه طاقت انتظار رو 

نگاه به سر کوچه . ساعت مقرر که رد بشه قدم زدن هم به دوتا کار قبلی اضافه میشه یه کم دلشوره م چاشنیش ! امان از وقتی که دیر 

 ! ور میره بشه . اون وقت دیگه بابا دور از جونش ، دور از جونش مثل مرغ سر کنده این ور و اون

وقتی دانش آموز بودم گاهی بابا میومد دنبالم ، همیشه سر ساعت ! امکان نداشت یک ثانیه دیر کنه ، حتی گاهی پنج دقیقه م زودتر 

می اومد ؛ واسه همین توقع داره همه مثل اون باشن و کاراشونو سر ساعت و به وقت انجام بدن . گاهی فکر میکنم بابا اشتباهی 

 . شده ، ببخشین شده نه بود !!! بهتر بود ارتشی باشه ! هر چند روحیه نظامی گري نداره فقط دقیق و وقت شناسه کارخونه دار

 « . آخی ! قربونت برم باباجون ، دلم واست یه ذره شده» چهره مهربونش جلوي نظرم مجسم شد : 

 . از بدشانسی خیابونا شلوغ بود و البته طبیعی بود . همه در حال رفت و آمد و انجام کاراي سال نو بودن

 . باالخره رسیدیم خونه و پیش بینی من درست از آب دراومد بابا دم در منتظر و نگران وایستاده بود

به استقبالمون . پیاده که شدم بدنم درد میکرد . بابا اول  ما رو که دید صورتش روشن شد و با چهره گشاده و یه لبخند پت و پهن اومد

از همه رفت سراغ گلپر ، خوش آمد گفت و روش رو بوسید . تا خواست با تارخ روبوسی کنه پریدم وسط و آویزون گردنش شدم ، 

 . چقدر دلم واسش تنگ شده بود

کلی اظهار دلتنگی و رد و بدل کردن تعارفات معمول رفتیم تو . همین که وارد حیاط شدیم سودي جون و ترنج اومدن پیشواز ، بعد از 

 . از سودي جون سراغ تورنگ رو گرفتم و فهمیدم رفته شیرینی بخره ، و حسابی هم دیر کرده و البته طبق معمول بابا رو نگران
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171-169 

 

 . ریختن تو خیابونا و دارن خرید میکنندلداریش دادم : خیابونا قیامته . فکر کنم همه مردم که نه ولی حداقل نصف مردم 

 . سودي جون ظرف میوه رو روي میز گذاشت : اینطوریه دیگه ، همه شب عید یاد کاراشون می افتن

 . بابا انگشت اشاره اشو به نشونه نفی تکون داد : اگه همه کارا با برنامه باشه بازم بیشترش میمونه واسه آخر

یشه به خودم میگم دیگه نمیذارم درسام تلنبار بشه واسه شب امتحان ، اما همین که شب امتحان میرسه ترنج تایید کرد : واقعا ! من هم

 ! میبینم هیچ کاري نکردم و اون وقت دلشوره می افته به جونم

 . سودي جون از ته دل خندید : بیا اینم نمونه اش

ونمو نگاه میکردم ، دلم لرزید . در عرض این مدت پیر و شکسته بابا داشت همه رو متقاعد میکرد اما من با دقت داشتم صورت سودي ج

شده بود ، البته شاید به نظر کسی نمیرسید ولی من کامال حس میکردم . گوشه چشمش چروك شده و صورتش رنگ و روي سابق رو 

دم . بغض گلومو گرفت ، پا ش نداشت . معلوم بود تو این مدت خیلی اذیت شده . طفلک پشت ظاهر خندونش غم بزرگی رو پنهون کرده

 ! . بابا فورا پرسید : کجا ؟

 به زور یه لبخند کج و معوج زدم : میخوام ببینم اتاقم عوض شده یا نه ؟

ترنج با موذي گري گفت : خیالت راحت باشه ، همه چی سر جاشه . دقت کردم هیچ وسیله اي حتی یه سانت هم تکون نخوره ، هر چی 

 . یذاشتم سرجاشکه برداشتم ، دقیقا م

بیتوجه به خنده هاش رفتم تو اتاقم . حق با ترنج بود ، ظاهرا هیچی دست نخورده بود . نسشتم و سرمو گرفتم بین دستام ، میدونستم 

بابا و سودي جون دارن فشار زیادي رو تحمل میکنن و با سیلی صورتشونو سرخ نگه میدارن . تا این لحظه م دوتا زمین فروخته بودن . 

 ! ز یه طرف هزینه شهریه من ، از طرف دیگه هزینه وکیل و مهمتر از همه حقوق کارگراي بیکار که بابام دلش نمی اومد بهشون ندها

آخر شب تحویل سال بود و من اصال حس و حال نداشتم به استقبال سال جدید برم ، سالی که میگذشت بدترین سال زندگیم بود . دو 

سودي جون در اتاقو باز کرد و اومد تو : عزیزم چرا اومدي این جا ؟ ! بیا پیشم تا سیر ببینمت ، میدونی  سه ساعت قبل از تحویل سال

 . چقدر دلم واست تنگ شده بود ؟ جات خیلی خالی بود

زه اکنارم روي تخت نشست ، سرمو گذاشتم روي سینه اش و بوي عطر همیشگی اشو به مشام کشیدم : منم خیلی دلم تنگ شده بود ، ت

 . شما اینجا تورنگ و ترنج رو هم داشتین ، بابام بود و جاي خالی من زیاد به چشم نمی اومد

انگشتاش بین موهام لغزید : هر گلی یه بویی داره عزیزم ، حاال پاشو بریم بیرون و سفره هفت سین رو بچین ... کاري که هر سال از 

 ! روز قبل انجام میدادي

 ! آه کشیدم : اون موقع دل و دماغ داشتم ؛ ولی حاال ؟

با صداي گرم و مهربونش گفت : همه چی درست میشه ، خدا بخواد داره مشکلمون حل میشه دیگه آخراشه . بعدشم تو فقط باید به 

 حال و قبراق برو سفره هفتدرس خودت فکر کنی ، مهم اونه ، حاال پاشو برو یه دوش بگیر و یه دست لباس مرتب بپوش . اون وقت سر

 . سین رو بچین ، همه وسایلشم حاضر کردم

 ... آخه پارسال خودم همه چی رو درست کرده بودم و خیلی قشنگ بود

 ! یه لحظه فکري به ذهنم رسید : سودي جون اون کاسه کوچولوها که از همدان خریده بودي رو داري ؟

 ! آره همون آبی ها دیگه

 . اون بقچه ترمه اتم بیار ، همون سفید قدیمیه ، امسال میخوام سفره امون رنگ و بوي سنتی داشته باشهپس تا من میرم حموم 
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 . خیلی قشنگ میشه

 ! راستی تورنگ نیومده ؟

 چرا ، ولی فرستادمش گل بخره ، حاال توام پاشو که سر فرصت به کارات برسی و هول هولکی انجام ندي ؟

 . قربونت برم سودي جون

 ! ون تو برم دختر عزیزم ، خانم دکترمن قرب

 . خندیدم : سر به سرم نذار

دستشو گرفت و بلند شدیم ، از اتاق بیرون اومدیم و رفتم حموم داغ گرفتم که حسابی چسبید و خستگی راهو از تنم بیرون آورد . 

شید : داشتم سراغت رو میگرفتم ، کجا حوله رو طبق عادت قدیمی دور سرم بستم و اومدم بیرون ، وارد حال که شدم تورنگ داد ک

 ! بودي ؟

 . به سرم اشاره کردم : میبینی که

 ! با هم روبوسی کردیم ، صورتش گل انداخته بود ، آروم گفتم : شادابو دیدي ؟

 تعجب کرد : از کجا فهمیدي ؟

 ! با ادا گفتم : حاال

ه جهاز مامان بود پهن کردم ، آینه و قرآن رو گذاشتم و بعد وسایل رفتم سراغ میز ناهار خوري ، همه چی اونجا بود ، بغچه ترمه رو ک

 ! هفت سین رو ریختم تو کاسه هاي سفالی آبی ، سیبها رو چیدم تو یه بشقاب از همون سرویس و گال رو هم تو پارچ سفالی آبی

یه سفره ساده و در عین حال جذاب ! شمع ها رو سر جاشون گذاشتم و تنگ آبی ماهی ها رو هم وسط قرار دادم ، جالب شده بود ، 

ظرفهاي سفالی خیلی قشنگ بودن . یادم اومد روزي که سودي جونم داشت اونارو میخرید کلی بهش غر زدم : آخه اینارو میخواي 

 ! چی کار ؟ ! این همه چیز خوب و جدید و شیک هست ، اومدي چسبیدي به این کاسه هاي آبی و پارچ و بشقاب و لیوان

جون با لبخند کار خودشو کرده و هر چی دلش میخواست خریده بود و اون وقت همونا یه سفره قشنگ واسم درست کرده و سودي 

بودن ، آخرین تغیرات رو دادم و رفتم تو اتاقم . حوله رو باز کردم و اجازه دادم موهام همون شکلی خشک بشه تا فرهاش خوش 

بلوزم آستین کوتاه و خوش دوخت بود ، سبز روشن با راه هاي سبز تیره ، شلوارم به رنگ حالت بشه ! یه بلوز و شلوار سبز برداشتم ، 

 . راه راه هاي بلوزم بود . دو سال پیش خریده بودم و خیلی بهم میومد . یه جفت صندل یشمی م داشتم که پا کردم

ورتی کم رنگ م برداشتم زدم به لب هام . خیلی رفتم جلوي آینه و خودمو برانداز کردم ، خوب بودم و بی هیچ نقصی ! یه رژ لب ص

 . فوق نکردم ، در کل زیاد اهل آرایش نبودم ، به قول ساغر از خود متشکر و پر رو بودم و فکر میکردم به آرایش احتیاج ندارم

از اتاق اومدم بیرون ، دیگه چیزي به سال تحویل نمونده و همه دور میز نشسته بودن ، بین گلپر و تورنگ یه جاي خالی بود که نشستم ، 

تلویزیون روشن بود و داشت برنامه هاي مربوط به شروع سال نو رو پخش میکرد . بابا قرآن خودش رو دست گرفته بود و میخوند . 

 . بودنبقیه م مشغول صحبت 

 . دو سه دقیقه قبل از سال تحویل چشمامو بستم و شروع به دعا خوندن کردم . هیچ صدایی جز صداي تلویزیون نبود

قبل از تحویل به ماهی هاي کوچولو نگاه کردم که ثابت و بیحرکت وایساده بودن ، طبق عادت دوران بچگی به تخم مرغها زل زدم 

 . پ که از تلویزیون پخش شد دیدم بازم مثل همیشه تخم مرغها تکون نخوردنببینم میچرخن یا نه ، صداي شلیک تو

دعاي تحویل سال نو رو خوندیم و همگی مشغول روبوسی شدیم . بابا اسکناسهاي نو و تا نخورده متبرك شده با قرآن رو بین ما پخش 

 . کرد . تارخ و سودي جون م به همه عیدي دادن
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وه خوردن و تخمه شکستن شدیم . یه ساعت بعدم خوابیدیم . از صبح اول فروردین دید و بازدید همگی رفتیم تو هال و مشغول می

 شروع شد و براي من چه لذتی داشت . روز

چهارم عمو هادي ، زن عمو ، بهنوش و بهنام به اتفاق آقا کیوان داماد جدید به ما ملحق شدن ، البته دو روز بیشتر نموندن و رفتن بندر 

  .سیزدهم فروردین دور هم بودیم و گل گفتیم و گل شنفتیم و لذت بردیم عباس . تا

صبح روز چهاردهم بارو بندیلمون رو گذاشتیم تو ماشین و راه افتادیم به طرف تهران . این مرتبه شاداب همراهمون بود و به لطف 

  .حضورش گلپر غر نمیزد چون باهاش رودربایستی داشت

تو طول راه با شاداب در مورد روزهاي خوبی که گذرونده بودیم حرف میزدیم ، شیرین ترین خاطره شاداب مربوط به روز اول 

فروردین بود که ما براش عیدي برده بودیم . منم که از تموم لحظه هام لذت برده و موقع برگشتن حسابی غمگین و ناراحت بودم ، 

  !یارم ولی نمیشد که نمیشدالبته سعی میکردم به روي خودم ن

به قیافه خوشکلت مبالی ؟ ببین فکر نکن همیشه این شکلی میمونی ، میتونم کاري کنم که از هر چی آینه است بیزار شی ، حالیته ؟ ! 

  ...اونم فقط در عرض چند ثانیه ... حاال خوب فکراتو بکن . وقتی آقا خسرو بیفته رو دنده لج دیگه افتاده

ر که دندوناش رو رو هم فشار میداد ، این حرفا رو بهم زد ، نفسم سنگین شده و پاهام ناي رفتن نداشت . دستمو گرفتم خسرو همونطو

به دیوار ، پوزخند تهدید آمیزي زد : بایدم بترسی ، بترس ، چون بیربط نمیگم مایه اش یه ظرف اسیده . از االن به بعدم فقط میخوام 

  !؟ انتقامازت انتقام بگیرم ، فهمیدي 

  .یه زنجیر باریک طالیی رو دور انگشتش میچرخوند ، سرتا پامو نگاه کرد : خود دانی

  .یه دفعه به خودم اومدم و با غیظ گفتم : هیچ غلطی نمیتونی بکنی

  .یه قدم نزدیکم شد : تا االن که پس افتاده بودي ، چیه ؟ ! زبون درآوردي

  ...کنی و بیاي سر رام و مزاحم بشی دیگه صبر صاف ایستادم : یه بار دیگه منو تهدید

نذاشت حرفم تموم بشه ، انگشت اشاره اشو به نشونه تهدید جلوي صورتم تکون داد : ببین دختر خانوم ، اونقدر برام قیافه گرفتی و ادا 

  ...در آوردي که نگو ! اگه چند ماه پیش بهم جواب بله رو داده بودي ، جات رو چشم ما بود ولی حاال

  .چشماشو دروند : فقط میخوام رو تو کم کنم ، از این به بعد خیلی مواظب خودت باش خانوم ترمه مهتاش ! خیلی مواظب خودت باش

تو چشماش برق عجیبی بود ، ترسناك و غیر قابل تحمل ، کم مونده بود بزنم زیر گریه ، یه قدم دیگه نزدیکم شد که یه مرتبه با صداي 

  !ا دست از سرم بر نمیداري ؟ چرا مزاحم میشیبلندي گفتم : چر

  .همین که گفتم مواظب باش ، بدجوري قاپت پیش من کج افتاده

سر ظهر بود و خیابان دانشکده خلوت ! خواستم از کنارش رد بشم ، مقابلم ایستاد : بد کاري کردي ، بد کاري کردي دست رد به سینه 

  .ست و پام بیفتی و التماسم کنیام زدي ، پشیمون میشی ، کاري میکنم به د

غرورم سخت جریحه دار شده و بغض گلومو گرفته بود ، با این حال تو چشماش زل زدم و گفتم : تو خواب ببینی ، حاال برو کنار میخوام 

  .رد شم

 سبیل هاشو جوید : اگه رد نشم مثال چیکار میکنی ؟

  .رفییه دفعه صداي گرم و مردانه اي شنیدم : هیچی با من ط

  .من و خسرو به طرف صدا برگشتیم ، فرشته نجات قبلیم بود ، جون تازه اي گرفتم

  .خسرو به طرفش رفت : بازم تو ! این قدر موي دماغ من نشو . پاتو از رو دم من بردار

  .آخه دم جنابعالی خیلی درازه ، هر جا پا میذارم روي دم توئه
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  .رو سننهبه به ! حاضر جوابم که هستی . اصال تو 

  .خسرو یقه ناجی منو گرفت : از آدم فضول خوشم نمیاد

  .پسر جوون دستهاي خسرو رو گرفت و هلش داد عقب : اتفاقا منم از آدم مزاحم بدم میاد

شدن ضربه طوري بود که خسرو هول شد ، اصال توقع نداشت . احساس کرد حریف از او قویتره ، سرشو تکون داد : برو دعا کن دیگه 

  .نو نبینیم

  !جوون با تمسخر گفت : هر شب ، شبی دو ساعت

  !خسرو رفت . به آرومی به اون جوون نزدیک شدم : نمیدونم چرا دست از مزاحمت بر نمیداره ؟

سري به عالمت تایید تکون داد : بهتره ازش شکایت کنین ، این طوري کارش به کمیته انظباتی میکشه و ممکنه دست از مزاحمتاش 

  .رهبردا

  !سرم درد میکرد ، ناخودآگاه اخم کردم . پسر جوون با مهربونی پرسید : حالتون خوب نیست ؟

  .خیلی فشار تحمل کردم

  .شاهد بودم

  .لبخند زدم : از لطفتون ممنونم ، منو نجات دادین

  .متفکرانه گفت : باالخره باید یه فکر اساسی بکنین ، اینطوري نمیشه

  ...حق با شماست آقاي

به دهنش چشم دوختم بدونم اسمش چیه ، آدم خوب و مودبی به نظر میرسید ، قد بلند ، چهار شونه و ورزیده بود ، موهاي مشکی 

خوش حالتی داشت که خیلی دقیق و مرتب کوتاه شده بود . یه پیراهن مردونه سرمه اي با شلوار جین پوشیده بود که به کفشهاي 

  .اش میومد . صورت مردونه جذابی داشت و در کل به دل خیلی مینشست ورزشی آبی

  .به آرومی گفت : پارسا انصاري هستم . دانشجوي ترم آخر دندونپزشکی

  .آقاي انصاري شما واقعا به من کمک بزرگی کردین

  ...خواهش میکنم خانوم

  .رمه مهرتاش هستم ، دانشجوي سال اولحاال نوبت من بود که در برابر نگاه پرسشگرش خودمو معرفی کنم : ت

  .با لبخند گفت : از آشنایی با شما خوشوقت شدم

  .منم همینطور

  .بعد از یک مکث کوتاه گفت : اگه کمکی چیزي از دستم بر میاد بهم بگین

  .تشکر کردم : مرسی ، حتما

  .دستاشو بهم مالید : در ضمن من مربی کنگ فو ام

یدم ، دیگه خیالم راحت شده بود موتونه در برابر شرارتهاي خسرو از خودش دفاع کنه . چون مطمئن بودم ناخوداگاه نفس بلندي کش

  .از این به بعد راحتش نمیذاره

وقت خونه رفتن بود ، از پارسا خداحافظی کردم و به طرف ایستگاه اتوبوس رفتم . اتوبوس اولی اصال جا نداشت ، دومی ام که نگو ... 

  .د ناامید شدم و یه کم رفتم جلوتر منتظر تاکسی ایستادمسومی که رسی

  .باالخره تاکسی گرفتم و نیم ساعت بعد خونه بودم
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خونه عمو ولوله بود ، همه مشغول بودن ، یه عالمه مهمون قرار بود واسه شام بیان و دسته جمعی بریم فرودگاه . قرار بود بهرود ساعت 

  .هفت سال دو نصفه شب برسه . اونم بعد از شش

عمو و زن عمو خیلی خوشحال بودن ، رفتارشون دستپاچه بود و برق شادي تو نگاهشون ! حق داشتن . سالها بود که پسر بزرگ 

خونواده رو ندیده بودن ، وقتی که میرفت یه پسر جوون نوزده ساله بود و حاال یه مهندس قابل که هنوز قصد داشت ادامه تحصیل 

  .بده

هاي بهرود و عمه همدم و خونواده کیوان همه بودن . آخر شب همگی به طرف فرودگاه رفتیم . بر خالف بقیه من هیچ  دایی ها و خاله

هیجانی نداشتم . در کمال بدجنسی یه ذره هم ناراحت بودم . چون با اضافه شدن بهرود به جمع خونواده عمو راحتی و آسایشی که 

  !میکردم که بعد از جشن عقد بهنوش و کیوان برمیگردهداشتم ، سلب میشد . ته دلم خدا رو شکر 

چی میشد زودتر مشکل بابا حل شه » از خودم بدم می اومد ، به خاطر خودم حاضر بودم عمو و زن عمو پسر بزرگشون رو کمتر ببینن . 

  « !و من بتونم یه خونه مستقل بگیرم و سربار و مزاحم کسی نباشم ؟

طرف فرودگاه رفتیم قشنگترین سبد گل رو کیوان و خوانوادش گرفته بودن به هر حال داماد جدید در  ساعت یک صبح با دسته گل به

  .عین این که نقاب خونسردي به صورتش زده بود قلبا مایل بود جلوي برادر بزرگ همسرش خودي نشون بده

ي کوتاه بهرود اومد. زن عمو چنان اونو بغل کرد و زن عمو خیلی هیجانزاده بود و از پشت شیشه تکون نمیخورد باالخره پس از انتظار

اشک ریخت که گریه همه در اومد باالخره بعد از ده دقیقه زن عمو اجازه داد بقیه هم به بهرود خوش آمد بگن و سالم و احوالپرسی 

 .کنن

 نمیخورد یه کلمه فارسی حرف بهرود همونی بود که تو عکسا دیده بودم ظاهرش نیمچه اروپایی بود تیپش خیلی به آقایون مهندس

  :می زد یه کلمه انگلیسی و باالخره صداي عمو در اومد

 پسر جون این چه مدل حرف زدنه یعنی تو بعد از شش هفت سال زبون مادریت یادت رفته ؟-

 .فراموش( کردم ) forgetبهرود خندید : نه یادمه فقط بعضی از لغت ها رو

  .ها تو خارج به دنیا میان و بزرگ میشن ولی مثل تو وانمود نمیکنن فارسی بلد نیستن عمو اخم کرد : خودتو لوس نکن بعضی

  .زن عمو میانه رو گرفته : یکی دوساعت دیگه درست میشه بچه ام چند ساله با هیچ ایرونی هم کالم نشده

  .هغائله ختم شد ولی زن عمو هم خوب میدونست اینا ادا و اطوار بهرود و دلیل دیگه اي ندار

یه عده از استقبال کننده ها از همون فرودگاه رفتن خونه هاشون ولی دایی و خونواده با ما اومدن خونه . عمه همدم که تکلیفش 

روشن بود از یه هفته قبل اومده بود و قرار بود یه هفته دیگه ام بمونه تا یه دل سیر برادرزادشو ببینه و هر وقت فرصت کنه یه نیش و 

  .به زن عمو ي بیچاره که آزارش به یه مورچه هم نمیرسید بزنهکنایه اسیدي 

بیچاره زن عمو کوتاه می اومد و فقط لبشو با دندون گاز میگرفت من و بهی تا جا داشت حرص میخوردیم ولی از ترس زن عمو جرات 

  .جواب دادن نداشتیم البته منم از نیش و کنایه کم نمی آوردم و به موقع یه حرفی میزدم

اون شب همه نزدیک صبح خوابیدیم و وقتی بیدار شدیم نزدیک ظهر بود ولی بهرود بیدار نشد که نشد تا شب خوابید طوري که صداي 

 عمو هادي در اومد : این بچه شورشو دراورده چقدر میخوابه ؟

  .زن عمو گفت : خسته اس بچه ام خسته راهه

  ...عمو دستشو تکون داد : شاخ غول که نشکسته

  .نوز از راه نرسیده نمیخواد بهش گیر سه پیچ بديه-
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عمو بادي به غبغب انداخت و دستی به چونه اش کشید : از وقتی یه الف بچه بود همینارو گفتی که اینطوري بار اومد حرف زدنش پاك 

  ...آبرمونو برد

رکاتش توجه نکنی خوب میشه زیاد مته به زن عمو خوب بلد بود چه جوري عمو رو آروم کنه : خون خودتو کثیف نکن یه ذره به ح

  .خشخاشش نذار ولش کن چند روزه مهمونه و چند ساله دعا گو حاال چائیت رو بخور از دهن افتاد اگرم سرد شده عوضش کنم

 عمو دستی به استکان چایی زد : نه خوبه

هورت کشیدن عمو تو صداي بهرود گم شد : همیشه وقتی عمو چایی میخورد ازش فاصله میگرفتم بدجوري هورت میکشید اما صداي 

  .سالم بابا جون سالم ماما

 چاي پرید به گلو عمو و سرفه کرد بهرود با ادا اطوار نزدیکش شد : واي بابا جون چی شد ؟

  ...رنگ صورت عمو قرمز شده بود بهرود چند ضربه مالیم به پشتش زد : باید احتیاط کنین

نمیتونستم جلو خنده مو بگیرم یه نگا به بهنوش کردم اونم دست کمی از من نداشت هر دو تا به اتاق پناه بردیم حاال نخند کی بخند 

 دلمو گرفتم و نشستم زمین : این آقا داداشت چرا این طوري حرف میزنه ؟

ه این طور ادامه بده بابا خودش بلیط برگشتش رو بهنوش محکم کوبید رو پاش : چه میدونم برو از خودش بپرس چه قدر لوس شده اگ

  .میگیره و راهیش میکنه

 هنوز صداي سرفه عمو میومد

  ...صداي غرغر هاي عمه همدم ولی بیشتر بود : این همه پول خرج بچه کن

  .بهرود جواب داد : خیلی ام خوبم عمه جون

 عمه فدات شه کی گفته بدي ؟-

ساله داره که بدش نمی اد زن بهرود شه : خوب عمه  11عوض کرد. راستی عمه همدن یه دختر عجب تو یه چشم بهم زدن جمله شو 

  .جون بیا اینجا کنارم بشین و تعریف کن الهی واست بمیرم شدي چار پاره استخون اونجا به خورد و خوراکت خوب نمیرسیدي البد

 .نه عمه جون اتفاقا همه چی خوب بود اوکی اوکی-

 عمه مارو پروند :چی کی ؟صداي جیغ مانند 

  .یعنی اینکه مشکلی نبود اوکی بود-

آهان پس حسابی خارجکی شدي اما عمه جون ایندفعه دیگه تنها برنگرد جون عزب رو فرشته ها نفرین میکنن تا االنم تنبلی از مامان و 

میگیرم و می ذارم تو دستت عمه القل یکی بابات بوده آستین واست باال نزدن ایندفعه خودم دست یه دختر خوب و نجیب و بساز رو 

 .باشه تو مملکت غریب یه لیوان آب بده دستت و شب که خسته و هالك برمیگردي چراغ خونتو روشن نگه داشته باشه

 بهنوش سر تکون داد : یعنی بیا دست دختر منو بگیر و با خودت ببر

نه خیز از شیراز تا اینجا میاد طفلکی اگه بدونه ناراحت میشه این همه بیچاره دختر عمه اگه بفهمعه مامانش چه خوابی براش دیده سی-

زحمت کشیده و درس خونده مادرش با زبون بی زبونی به هر جوونی که میرسه میگه بیا دخترمو بگیر بابا از این کارش حسابی کفریه 

از دست مادرش هر چند وقت یه بار پناه می آره  و چند مرتبه تا حاال بهش گفته کارت درست نیست اما مگه به خرجش میره دختره هم

  ...به بابا و گله و شکایت

  .بهنوش آه کشید : دختر به اون خوبی

چند لحظه فکر کرد و بعد آروم گفت : بهرود برادرمه جونم براش در میره اما من یکی حاضر نیستم براي زن گرفتنش پیش قدم بشم 

  .چون میدونم اهل زندگی و این حرفا نیست
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راست میگفت منم تو این مدتی که تو خونه عمو زندگی کرده بودم از نامه ها و عکساش فهمیده بودم مرد زن و زندگی و خانواده 

نیست بهنوش ادامه داد : فردا تموم عکسایی که بهرود با دختراي رنگ و وارنگ انداخته میارم نشون عمه خانوم میدم تا دیگه از این 

نپیچه من یکی حاضر نیستم دختر عمه مو دستی دستی بدبخت کنم بهرود خودش باید زنش رو انتخاب کنه اونم نسخه ها واسه دخترش 

  .یکی مثل خودش رو

قیافه عمه موقع دیدن عکساي بهرود دیدنی بود چشاش از تعجب هشت تا شده بود هی لب به دندون میگزید و دست پشت دست می 

.. ااا دختره رو ببین حیا رو خورده و آبرو رو سر کشیده ننه باباي اینا کی ان و کجان ؟ نمیگن این کوبید : از این بچه انتظار نداشتم .

 چه طرز لباس پوشیدنه ؟

  ...جلوي خنده مو گرفتم : نه عمه خارجیا به این چیزا اهمیت نمیدن

 حاال اونا اهمیت نمیدن این پسره چی ؟-

  ...بهنوش با بدجنسی گفت : اي عمه چقدر ساده اي این پسره از اونا بدتره

عمه چینی به دماغش انداخت : باید به کم نصیحتش کنیم باالخره ما بزرگترا چار تا پیراهن بیشتر پاره کردیم نباید بزاریم جونا 

 .اینطوري خودشونو تباه کنن ... من خودم با بهرود حرف میزنم

ید و با ناراحتی ساختگی گفت : یه عالمه باهاش حرف زدم هر بار که تلفن میزد کلی در گوشش میخوندم و میگفتم بهنوش آهی کش

 ولی چه فایده : نرود میخ آهنین در سنگ

 به هر حال گناه داره باید بهش فهموند حاال ببینم راستی راستی اونجا درس خونده یا نه ؟-

ه جا و اصولی بوده به موقع درس خونده به موقع به کاراي دیگه اش رسیده حاالم که میخواد تا اونکه آره عمه . . . بچه همه چیش ب-

  ...دکترا ادامه بده و

 .تا اون موقع حتما دیگه عاقل شده و ... آره جونم یه کم که پخته شه زندگی رو جدي تر میگیره و دست از این کاراش برمیداره-

 اب بدم گوشی رو برداشتم : بله ؟تلفن زنگ خورد بهنوش اشاره کرد جو

 یه صداي زنگ دار آشنا پیچید تو گوشی : خودتی ؟

 گوشی رو دست به دست کردم : عذر میخوام شما ؟

خندید کریه و زشت ... خودش بود خسرو آب دهانم خشک شد رنگم پرید ... محکم گوشی رو گذاشتم پاهام سخت و کرخت شده بود 

 بهنوش نگام کرد : کی بود ؟

  ..ه زور گفتم : مزاحمب

 «یعنی شماره خونه رو چه جوري پیدا کرده ؟»

دلم میخواست میدیدمش و دو تا کشیده حسابی میخوابوندم بیخ گوشش ، پسره هرزه دوباره تلفن زنگ زد برنداشتم بهنوش گفت : 

 بردار دیگه

  ...سرمو تکون دادن : نمی خواد مزاحمه

  .مزاحم سمجی هم هست مگه قطع میکرد بهنوش با خنده گفت :

 باالخره صداي زنگ خفه شد دیگه دل و دماغ شنیدن حرفاي عمه رو نداشتم پا شدم عمه گفت : رنگت پریده عمه حالت خوب نیست ؟

  .چرا خوبم-

 با مهربونی گفت : برو بخواب منم برات گل گاو زبون دم میکنم می آرم ... آروم میشی

  ...نیدم :الهی بمیرم برات عمه ...بچه ام دلش خونه ... حسابی غصه باباشو میخورههمون طور که داشتم میرفتم اتاقم ش
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عمه همدم مهربون و خوش قلب بود ولی به همون اندازه بد زبون اوایل همه از دستش میرنجیدن اما مدتها فهمیده بودن نیش عقرب 

نه از ره کین است ولی خوب یه وقتایی میشد که امثال من و بهی از کوره در میرفتیم و یه چیزي میگفتیم ولی عمه بیچاره هیچ به روي 

 .خودش نمی آورد

تم پناه بردم بالشو گذاشتم رو سرم تا صداي زنگ تلفن رو که تو خونه میپیچید نشنوم چرا دست بردار نبود ؟چرا ولم نمی کرد ... به تخ

 حاال که قصدش انتقام جویی بود میخواست چه بالیی سرم بیاره ؟

 

 صداي عاقد رو براي مرتبه اول شنیدم : عروس خانوم وکیلم ؟

  .گه : عروس رفته گل بچینهقندها رو کوبیدم به همدی

  .عاقد با شوخ طبعی گفت : گلش رو که چیده و حاالم کنارش نشسته

 :میتونستم قیافه بهنوش رو تصور کنم که داره زیر تور سفید ادا در میاره ؛ عاقد براي مرتبه دوم خطبه رو با مقدار مهریه خوند و پرسید 

  !وکیلم ؟

چشمم به چشم بهرود افتاد که مات من شده ، معلوم بود خیلی وقته بهم زل زده ، روم رو  با لبخند نگامو چرخوندم به اطراف ،

 برگردوندم ، چند لحظه بعد زیر چشمی نگاش کردم ، هنوز میخ من بود ... عروس خانم بعله رو داد و همه کل کشیدن و دست زدن

... 

  .سفره عقد رو جمع کردم و خاك قندها رو ریختم رو سر عروس و داماد که زندگیشون مثل قند شیرین بشه

هر جا که میرفتم نگاه خیره بهرود رو یدك میکشیدم ، بعد از دو هفته انگار اولین بارش بود که منو میدید ، حرصم گرفته بود ، اصال 

  !عقیبم کرد که همه فهمیدن . شاداب در گوشم گفت : دل برادر عروس خانوم رو بردیهامالحظه هیچی رو نمیکرد ، اونقدر با نگاهش ت

  !پشت چشم نازك کردم : خدا بدور

  !مگه چشه ؟ بچه مهندس و خارج رفته هم که هست

  .با حرص گفتم : بخوره تو سرش

  .یگه م دنبالتهشاداب خندید : بیچاره حق داره ، امروز بدجوري تو دل برو شدي ! چشم خیلی هاي د

  .با حالت وحشتناکی گفتم : بگو چشم کیا تا با این ناخونام درشون بیارم

  !خطرناك شدي دختر

  !حاال کجا شو دیدي ؟

  !!شاداب خیلی جدي گفت : پسر بدي به نظر نمیاد ها ! بدجوریم دهنش واست بازمونده ... گناه داره ! جوونه

نباش ، این بنده خدا عادتشه ، دهنش یه روز درموین واسه یکی باز میمونه . حاالم قرعه به نام من شونه باال انداختم : تو به فکر اون 

  ...بیچاره افتاد

  .با یه آه تلخ گفتم : اگه من شانس داشتم که تو قنداق خفه میشدم و میمردم

  !طفلک پسره ، این وصله ها بهش نمیچسبه

 اما سر فرصت عکساي شازده رو با دو نیم جین دختراي سور و بور و شرقی و غربی ببین یواش در گوشش گفتم : االن که وقتش نیست ،

! 

  !دهن شاداب وا موند و چشماش قد دو نعلبکی گرد شد : نه

  .منم اولش مثل تو داشتم شاخ درمیاوردم
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مو جان ترمه ! قربونت برم ! زحمت زن عمو نزدیکم شد ، هیکل گرد و قلنبه اش تو کت و دامن خردلی حسابی با نمک شده بود : زن ع

  ...اعالم کردن کادوها رو تو بکش ، مادر داماد خواسته یه نفر از طرف ما کادوها رو بگه ، کی از تو بهتر عزیز دلم

  ...چشم زن عمو

  !قربونت برم ، ایشا ا... عروسی خودت

  ...به منظور گفتم : حاال تا درسم تموم شه شش هفت سالی مونده

  ...دست گذاشت روي شونه ام و تقریبا داد زد : برو عزیزم زن عمو

  ...بعد رو به شاداب کرد : تو چرا اینجا واستادي مادر ؟ تو هم برو کنار دست ترمه ، هم تنها نباشه ، هم کادو ها رو بریز توي کیف

  !شاداب با تعجب به خودش اشاره کرد : چرا من ؟

  !ن دارهبراي اینکه تازه عروسی ، حضورت شگو

  .زن عمو با مهربونی شاداب رو بوسید : خوشبخت شی عزیزم

زیر نگاه سنگین و خیره آقا بهرود کادوها رو اعالم کردم . همچین نگام میکرد که تورنگ و سودي جون ام فهمیدن ، فکر کنم تورنگ 

  .بدجوري غیرتی شده بود ، گوشاش قرمز و داغ بنظر میرسید و سگرمه هاش تو هم بود

بعد از چند دقیقه به جمع خونواده پیوستم ، کارد به تورنگ میزدي خونش در نمی اومد : پسره اینجا رو با اروپا عوضی گرفته ، خجالتم 

  .نمیکشه

  .بازوشو از دستم بیرون کشید : دلم میخواد همیچی بزنم توي دهنش که دندوناش بریزه تو حلقش

رو ولش کن مشکل من یکی دیگه اس ، یه آدم بی سر و پا که بدجوري اعصابمو بهم  یه لحظه دلم خواست بهش بگم : این بیچاره

  .ریخته

تورنگ خیلی جوشی و عصبیه میترسم از سر جوونی و » تو دلم به شیطون لعنت فرستادم ، حوصله درگیري و جر و بحث نداشتم ، 

  « .نادونی یه کاري دست خودش بده و پشیمونی بار بیاره

اون شب تا آخرین لحظات نگاه شیفته و خیره بهرود دنبالم بود . هر جا میرفتم به یه بهونه نزدیکم میشد و میخواست سر صحبت رو باز 

کنه ، تعجبم از این بود که چطور تو این چند روزي که پیش هم بودیم این رفتارا ازش سر نزده بود ، موضوع رو که به شاداب گفتم 

و یه نگاه تو آینه به خودت بنداز اون وقت میفهمی ، مثل ماه شب چارده شدي . شوخیم گل کرد : ماه شب چارده با خندید : بیچاره بر

  .دیدن من خودشو قایم میکنه ، اون کجا و من کجا ؟ ! به گرد پام نمیرسه

  .دیگه از این خبرام نیست

  .ه بس که خوشکل و نازمابرو باال انداختم : چرا نیست ؟ تو این جمع هیچ کس به من نمیرس

  ...اخمشو که دیدم ادامه دادم : البته بجز تو و گلپر و بهنوش

  .هنوز اخماش باز نشده بود ، دستمو گذاشتم زیر چونم : ترنج یادم رفت

  .خیلی از خود راضی شدي

 تقصیر خودته که اینقدر ازم تعریف میکنی ، یادت رفته چقدر بی جنبه ام ؟

  .دستاشو بهم گره زد : یادم اومد

  .با پررویی گفتم : تا تو باشی از من تعریف نکنی

  .سودي جون تذکر داد : بسه دیگه بچه ها ، بده جلوي بقیه ، االن باورشون میشه ، نمیدونن که شما یه عمره با هم اینطور رفتار میکنین

  !خندیدم : درست مثل دوتا خواهر
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اري گلپر ، یه روز سودي جون من و ترنج رو صدا زد و بعد از کلی نصیحت گفت : باید با گلپر مهربون باشین ، موقعی که رفتیم خواستگ

  .رفتارتون مثل دوتا خواهر باشه ! مثل خودتون دوتا

  !ترنج جیغ کشید : آخه نمیشه

  !سودي جون یه ابرو باال انداخت : چرا نمیشه ؟

ودم در حالیکه سعی میکردم از خنده نترکم گفتم : بچه حق داره ، اگه ما بخوایم با اون مثل من که کامال متوجه منظور ترنج شده ب

  .خواهر رفتار کنیم ، صبح تا شب باید باهاش بجنگیم

بعد از این فالش بک ماجرا رو واسه شاداب گفتم و هر دو خندیدیم . جشن تا بعد از نیمه شب ادامه داشت ، اون قدر به مهمونا خوش 

  .ته بود که هیچ کدوم دلشون نمیخواست برن خونه اشونگذش

حسابی خسته بودم . عادت به پوشیدن کفشاي پاشنه بلند نداشتم ، در ضمن تو اون ماکسی تنگ و بلند معذب بودم ، از همه بدتر موهام 

 ه شده بود . هیچ وقت عادتبود که روي سرم سنگینی میکرد ، سنجاقها بدجور به پوست سرم فشار می آوردن ، پوست صورتم خست

نداشتم آرایش کنم ، ولی اون روز نتونستم از پس آرایشگر بر بیام و به زور آرایشم کرد . با این که همه خوششون اومده بود ولی 

ا نخودم راضی نبودم ، صورت بدون آرایشم برام مانوس تر بود ، یه جورایی با خودم غریبه بودم براي همین دعا دعا میکردم مهمو

  .برن و منم از شر آرایش و سنجاقهاي مو خالص شم

پیش سودي جون نشستم و به بهی خیره شدم که صورتش از خوشحالی میدرخشید ، کیوان دست کمی از اون نداشت ، نگاهش پر از 

  .پاکی و عشق بود ، ناخواسته لبخند زدم و تو دلم براشون آرزوي سعادت کردم

  .البته این مرتبه از ته دل حق رو به اون دادم : بدجوري پاهام ورم کرده ، خسته شدم دیگه پاشو بریمکم کم غر غر گلپر بلند شد و 

  .تارخ یه لبخند زورکی زد : آخه زشته هنوز هیچ کس پا نشده

حاالشم  ینگلپر با حرص گفت : آخه جز من کس دیگه اي حامله نیست ، اومدیمو بقیه خواستن تا صبح بمونن ، من که نمیتونم ؛ هم

  .بیشتر از حد توانم نشستم

سودي جون با مهربونی گفت : تارخ حق با گلپره ، طفلی نمیتونه پا به پاي بقیه بیدار بمونه و روي این صندلیا سیخ بشینه ، شما برین 

  .کسی ناراحت نمیشه

 تارخ با دودلی پرسید : شما چی ؟

  .سودي جون لبخند زد : ما همین جا میمونیم

  ...وز خونه ما نیومدینآخه هن

  .به وضوح قیافه گلپر تو هم رفت ، سودي جون گفت : وقت بسیاره ، االن وقت اومدن خونه شما نیست ، سر فرصت اون جام میایم

 تارخ از جا بلند شد : بلیط دارین ؟

  .آره ، واسه فردا بعد از ظهر

  ...پس میام دنبالتون تا ترمینال میبرمتون که هم

سودي جون حرفشو قطع کرد:نه مادر،راه که یه ذره دو ذره نیست،تو این شلوغی و ترافیکک کی از تو توقع داره؟خودمون اژانس 

 میگیریم میریم

گلپر مانتوشو پوشید:عمه جون پس ممکنه دیگه شما رو نبینم.بهتره همین جا خداحافظی کنیم،هرچند اگه می اومدین خونمون خیلی 

 خوشحال میشدیم

 .دلم گفتم:خدا از ته دلت بشنوه تو
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 .سودي جون صورتشو بوسید:فعال استراحت کن،مهمون داري رو بذار براي یه فرص بهتر

باالخره بعد از پاره کردن تعارف هاي صدتا یه غاز،تارخ و گلپر خداحافظی کردن،بعد از اونا بقیه هم به صرافت رفتن افتادن و یکی 

ساعت سه بود که از خونه خارج شدن،تو خونه انگار بمب منفجر شده بود؛هرجا پا میذاشتی اشغال یکی پا شدن،اخرین مهمونا نزدیک 

بود...از خستگی روي پا بند نبودم ولی خونه رو هم نمیشد اونطوري ولش کردمنو شاداب و بهنوش رفتیم تو اتاق و لباس راحتی 

عد هم برگشتیم تو سالن تا یه سرو سامون یبدیم.همه دست به دست پوشیدیمو کله هاي بیچاره رو از شر سنجاق سر ها خالص کردیم،ب

 هم دادیم و در عرض یه ساعت خونه قابل تحمل شد

تا من می اومدم به چیزي دست بزنم انگار موي بهرود رو اتیش زدن،بدو بدو نزدیکم میشد:ترمه براي چی این میز رو داري جا به جا 

دورو بر من میپلکید،طوري که دیگه تورنگ رو با یه من عسل نمیشد خورد.بهنوشم در  میکنی؟باید یکی کمکت کنه.خالصه حسابی

 :عرض اون یه ساعت کامال متوجه شد،خودشو بهم رسوند

 مثل اینکه بهرود بد جوري کنه شده؟

 اوف بلند و غلیظی گفتم:صد رحمت به کنه

 شونه باال انداخت:باید دست به سرش کنی

 کفتر جلد نیست،فردا یادش میرهنگران نباش،این داداش تو -

 اگرم یادش نره از یادش میبریم-

با هم خند اي از سر تفاهم رد و بدل کردیم.شب از پا درد و خستگی نمیتونستم بخوابم،عادت به اون همه هیاهو سر و صدا نداشتم وسرم 

شوخی میاومد،سریع حاضر شدم و به جمع اقتاب وسط خونه پهن بود.از بیرون صداي خنده و  سنگین و گیج بودئ وقتی بیدار شدم

پیوستمفتازه داشتن صبحونهخ میخوردنصورتمو اب زدم و نشستم سر سفره کنار تورنگ.همون موقع با پچ پچ کلی صحبت کردیم باالخره 

وضیح ا براش تخیالش از بابت بهرود راحت شد.بیچاره برادرم تا صبح پلک رو هم نذاشت و فکر میکرد این ادا اطوار همیشگی اونه.ام

دادم اینطوري نیست و عمال ما همدیگرو نمیبینیم.میدونم دلش راضی نشد،اما با توجه به رفتارهاي اقامنشانه اون نسبت به دیشب یه 

 کم ارومتر شد

م،یه دولی ته دل خودم مثل سیرو سرکه میجوشید،از همون روز صبح نگاه زن عمو و عمو طور دیگه اي شده بود،براشون ترمه سابق نبو

 .جورایی عوض شده بودن،از خدا خواستم برام نقشه نکشیده باشن...سعی کردم فکرمو منحرف کنم و به این چیزا اهمیت ندم

بعد از صبحونه اي که به وقت نهار خوردیم با بهنوش و شاداب ظرفا رو شستیم،یه کارگر اومده بود که داشت بیرون رو نظافت 

 .بابا صدام کرد:ترمه جون بابامیکرد.از اشپزخونه اومدم بیرون،

 ....جونم بابا-

 با لبخند مهربون و پدرانه اش گفت:می اي بریم تو اتاقت چند کلوم حرف بزنیم؟

 دستشو گرفتم:چند کلوم که کمه،دوست دارم یه عمر شما بگی و من بشنوم

بشین ز پشت در وایساده بودم.بابا به تخت اشاره کرد:پیشونیمو رو بوسید.هر دو رفتیم تو اتاق،در رو بستم،نگاه بابا نمناك بود .من هنو

 .دخترم

دلم شور میزد،فکر کنم حرفاي بابا بیربط به رفتار عمو و زن عمو نبود،انگار واسم خیاالتی داشتند،بابا که شروع به صحبت کرد فهمیدم 

هرود خواستگاري کرده...مصیبت از این حدس درست در اومده و عمو همون روز صبح توي لفافه و بدون اشاره مستقیم منو واسه ب
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 !!بزرگتر؟

 "نه،ها گفته بود نه،نه یه جوري خودشو زده بود به اون راه"بابا جوابی نداده بود،به قول خودمون

 .من با دهن باز حرفاي بابا رو گوش میکردم و تو ذهن خودم مسئله رو حالجی

بعد از اون همه لطف و محبتی که عمو و خوانوادش در حقم کرده بودن اگه نمیدونستم چی کار کنم؟تو بد مخمصه اي گیر افتاده بودم،

دادن خیلی سخت بود،اما زندگی کنار بهرود....این یکی غیر قابل تحمل بود،باید یه راهی پیدا "نه"ازم میپرسیدن جواب

من بود دستاشو تو هم کره زد:ترمه میکردم،باید یه جوري جواب میدادم که نه سیخ بسوزه،ن کباب..بابا متوجه دودلی و ناراحتی 

جون بابا.معلومه راضی نیستی ولی اگه موضوع مطرح شه سخته که به برادر بزرگم جواب رد بدم،هرچند که خوشبختی تو بزرگترین 

 !ارزومه

و بهنوش  وخودتم خوب میدونی چرا سخته،شرایط فعلی ما اینطوري ایجاب میکنه،مدتیه اینجا زندگی میکنی،عمو و زن عموت بین ت

 ...هیچ فرقی نمیذارن

بابا چند لحظه سکوت کرد،ادامه داد:هرجور کهه خودت صالح میدونی،من انتخاب رو میذارم به عهده خودت،چون میدونم عاقلی و 

 ...تصمیم غلط نمیگیري.فقط یه مسئله اس

 اون مرتیکه بیخبر و که اینطوري دستمونوبابا دوباره سکوت کرد،تو صورتش رنج و درد رو میدیدم،ناخواسته گفتم:خدا لعنت کنه 

 ...گذاشت تو پوست گردو

 !بابا خوب میدونست منظورم کیه و چیه؟!دستی به چونش کشید:خود دانی بابا

رفتم کنارش نشستم،سرمو گذاشتم روي شونه اش:بابا بهرود ادم زندگی نیست،پسري نیست که بشه بهش تکیه کرد.اینجا خیلی چیزا 

ود خیلی با عمو فرق داره،دوست ندارم زندگیمو رو پوست موزي بسازم که هر دقیقه ممکنه لیز بخوره و تو هوا معلق دستگیرم شده،بهر

 .شم

 ....خدا نکنه دخترم،زبونتو گاز بگیر،من اصال نمیخوام کاري بر خالف میلت انجام بدي-

 ...رد بدم،نون و نمکشون رو میخورم واسم سختهاشک تو چشمم حلقه زد:اگه اینجا زندگی نمیکردم خیلی راحت میتونستم جواب 

بابا با اه تلخی گفت:همینه که گلومو خشک کرده...ولی مهمتر از این رو دربایستی سعات و خوشبختی توئه و عموت پیشنهاد داده اگه 

 اینا همه رو سر بسته قبول کنی،هزینه تحصیالتت رو تو هر رشته اي که دلت بخواد اون ور اب پرداخت کنه...البته خودت میدونی

 .گفت،اسمی از کسی نبرد،منتها منظورش کامال واضح بود که فقط من سکوت کردم و بدون هیچ اضهار و نظري سر تکون دادم

 !سرمو از شونه بابا برداشتم:چقدر مونده مشکالت شما حل بشه؟

 دارم میبرمبابا نگاهی به باال کرد:نمیدونم.خدا عالمه سه ماه،یه سال...نمیدونم!من مه 

 ...فورا در صدد دلداریش بر اومدم:این حرفا چیه بابا!تموم چشم امید ما به شماست

 چشم امیدت به خدا باشه-

البته،البته!بعد از خدا به شماست،این حرفا رو نزنین،هیچ وقت تو زندگی مال کسی رو نبردین که حاال کسی بخواد مال شما رو -

 ...نباشینبخوره،خق به خق دار میرسه نگران 

 .چشماي مهربون و نگرانش رو بهم دوسخت:من فقط نگران توام

یه دفعه از جا بلند شد:تو فکرتو مشغول نکن،من که باالخره باید پنتایی دیگه زمین بفروشم،دیر و زود دارهه ولی سوخت و سوز 
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ه خونه رهن میکنیم،من که هنوز نمردم دخترم نداره،براي کی از تو واجب تر؟!همین که رسیدیم یه زمین میفروشم،واسه تو و شاداب ی

 .بخواد غصه بخوره

 .خدا نکنه بابا،ایشا...صد و بیست سال دیگه زنده باشین-

 .خندید:اینا همش تعارفه

یه ذره فکر کردم:نه بابا،رفتن من از اینجا صورت خوشی نداره،نباید ناراحت شن .باید یهجوري بهونه بتراشیم،یه بهونه درست و 

 !یه چیزي بگیم که اونام ناراحت نشن...بهرود تا کی اینجاست؟حسابی!

 .این جور که عموت میگفت تا اخر هفته-

 پس زیاد نمیمونه-

 احتماال بعد از رفتنه اون با تو حرف میزنن،که از تجواب بگیرن-

 نگیرنسرمو باال انداختم:صد البته که جوابم منفیه ولی این جواب منفی رو باید جوري بگم که به دل 

 !یکم فکر کردم:اگه من یه ط.ري پسر برادر شما رو از سرم باز کنم نارحت نمیشین؟

 .بابا لبخند زد،یه لبخند پت و پپهن و مهربون:نه ولی به شرط اینکه بی احترامی و توهین در کار نباشه

نید که یه ی کنید خیلی با عمو حرف نزصورتشو بوسیدم:خیالتون راحت باشه،یه نقشه میکشم و تو اولین فرصت بهتون میگم،شمام سع

 دفعه رك و راست حرفشو بزنه و دستمون بمونه تو حنا

 یه چشمک زدم:همه چی رو بسپرین به من و غمتون نباشه

 ...ببینم چی کار میکنی دهتر،فقط حواست جمع باشه که-

 پریدم وسط حرفش:حواسم هست بابا

 ...ارش نکنمشونه باال انداخت و با مهربونی گفت:پس دیگه سف

 میل خودتونه اگه دوست داشته باشین میتونین تا لحظه رفتن همینطور سفارش-

 !اي دختر بد_

 .لب هامو ورچیدم: خیلی م دختر خوبیم

 .بر منکرش لعنت.حاال دیگه از اتاق بریم بیرون که زشته _

 .شما برو من چند دقیقه دیگه میام، فک کنم اینطوري بهتر باشه _

 !کردم رو تخت: کم بدبختی داشتم آخه!اینم رو بقیش، حاال چیکار کنم؟ نفسمو با صدا بیرون دادم و خودمو پرتبابا رفت منم 

صورت مهربون عمو با اون لبخند گرم و پدرونه اش جلوي نظرم مجسم شد ،هیچ دلم نمیخواست دلشو بشکنم ولی موضوع یه عمر 

زي دمغ و دلخور بشن ولب بعدها دردسرها و ناراحتی ها بیشتر و بدتر خودشو زندگی در بین بود، ممکن بود با جواب رد من چند رو

 !من و بهرود اصال وصله تن هم نیستیم ،من گل قاصدك نیستم که با یه باد بیام و با یه باد برم...نه» نشون میدن.

ي نرسیده! اون احتیاج به یه تحول اساسی االن به هیچ وجه بهرود نباید ازدواج کنه چون از نظر روحی شرایطشو نداره ئ به بلوغ فکر

 «!داره. یه تحول خوب و مثبت

 !تو حال و هواي خودم بودم که در باز شدو شاداب اومد تو: خلوت کردي؟

 .به دیوار تکیه داده بودمو نشستم: دارم فکر میکنم
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 قیافه متعجبی به خودش گرفت : ا با چی؟

 ...نداريبه سرم اشاره کردم: با اونی که من دارم تو 

 .کنارم نشست: بعید میدونم

 !با نگرانی پرسید: چیه ترمه؟! نگرانی؟

 «!یعنی چطوري میتونم عمو و زن عمو رو قانع کنم بدون ناراحتی و کدورت از خواستگاري منصرف بشن؟»یه دفعه واقعا نگران شدم 

 شاداب پرسید: چرا حرف نمیزنی, بگو ببینم چی شده؟

 !اسش تعریفو آخر سر گفتم: حاال مثل خر موندم تو گلجریانو از سیر تا پیاز و

پشت دستمو نوازش کرد: ناراحت نباش خودت میگی گل ، باتالق نیست که فرو بري باالخره یه جویر در میاي فکرامونو باهم یکی می 

 .کنیم و یه راه حل خوب پیدا میکنیم احتمال داره ساغر یه فکر بکر بکنه

 .هنوشبی اختیار گفتم : شایدم ب

 ...از جا پریدو با خوشحالی گفت:آره ، هرچی باشه بهنوش رگ خواب باباش رو بهتر میدونه بذار برم صداش کنم بیاد

 .با حرکت دست منعش کردم: نه االن نه! بعد از ظهر بابا و تورنگ و سودي جون میرن شب باهم میشینیم و تصمیم میگیریم

یم امشب بریم خونه ما و یه جلسه مشورت درست و حسابی تشکیل بدیم ، اونجوري راستی ملکه اخالق چند روزه نیست میتون _

 .هرقدرم دوست داشته باشیم میتونیم هیجان به خرج بدیم و هیچ کس هم نفهمه داریم راجع بهچی حرف میزنیم

 .بد فکریم نیست, چهارتا کله بیشتر از یه کله کار میکنه _

فت: اونم چهارتا کله ناقص و پوك که اندازه یه کله م کار نمیکنه، ولی بین خودمون بمونه ها ، شاداب صداشو آور پایین و با شیطنت گ

 .بقیه بفهمن دست از سرمون بر نمیدارن و یه سره بهمون میگن خل و چل

 .داشتیم بلند میخندیدیم که بهنوش اومد تو: خنده موقوف. اونم بدون من

نده خیلی خوبه، براي قلب ،گردش خون ،روحیه،عضالت صورت... براي همه اینا خیلی همونطوري که میخندیدم گفتم: توهم بخند خ

 .خوبه

 .شاداب با سکسکه گفت: بخند تا دنیا بهت بخنده

 ...بهنوش لبخند به لب روي صندلی گردون نشست: پس به منم بگید تا بخندم

 .ندبعد بدون اینکه از ماجرا با خبر بشه زد زیر خنده ، حاال نخندو کی بخ

 

با صروصدا ظرفارو جمع کردیم، نرگس که معذب بود به بهونه درس خوندن عذر خواهی کرد و رفت اتاقش. دختر بدي نبود از مکله 

 .اخالق خیلی بهتر بود ولی تنهایی رو بیشتر دوست داشت و اغلب توي یه اتاق در بسته درس میخوند

م و وسایل رو سر جاي خودش چیدیم. با ظرف میوه و سینی چایی برگشتیم شاداب و بهنوش ظرفا رو شستن من و ساغر چایی دم کردی

تو هال ،ساغر گفت: صد بار گقتم ولی اگه هزار بار بگم حالیتون نمیشه که... بین غذا و چایی حداقل باید نیم ساعت فاصله داشته باشه 

 .و اال آهن غذا جذب نمیشه

 .شاداب بهش توپید: حاال خوبه خودت چایی دم کردي

 .تقصیر ترمه س, هی گفت االن چایی دم کن بعد از کوکوي سیب زمینی میچسبه _
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 .با بد جنسی گفتم: حاال خیلی کوکوهات خوشمزه بود؟! به زور ماستو سبزي خوردن پایین رفت

تم, ستراحت نداشچشمتو بگیره گربه خانوم! از بعد از ظهر که خبر دادین میخواین مثل اجل معلق سرم خراب بشین دو دقیقه هم ا _

 !پدرم درومد تا غذا حاظر کن،خودم میخواستم یه نیمروي بی دردسر بخورم، اینم عوض تشکرته دیگه

 ...صورتشو بوسیدم: خیلی م عالی بود

با عشوه گفت: اینو که خودمم میدونم ، کوکو هاي من حرف نداره علی الخصوص کوکوي سیب زمینی م ،مخصوصا اگه شوید خشکم 

 ...،مرتضی همیشه میگه محشرهتوش بریزم 

 .شاداب گفت: امشب نوبت تو و مرتضی نیست نوبت این ترمه س، بیچاره تو بد هچلی افتاده

 .بهنوش یه گاز گنده و صدا دار به خیار زد: طفلکی

 .با حرص گفتم: زهرمار،این چه طرز خیار خوردنه خودت میدونی چقدر از ملچ و ملوچ بدم میاد

 .این طوري بهم بیشتر میچسبه خیلی بی تفاوت گفت:

بعد دو زانو نشست: اگه قرار باشه رو حرف خواهر شوهرت حرف بزنی همچین میزنم تو دهنت که پر خون بشه، فکر نکن من مثه تو بی 

ارم عرضه ام و میذارم شاداب خانوم و گلپر خانوم هر بالیی دلشون میخواد سرم در بیارن و منم الل مونی بگیرم ،یه پدر ازت در

 ....که

 .پریدم وسط حرفش: کاش از این عرضه هام داشتی

 .یه گاز دیگه به خیار زد و همونطور که خرت و خورتشو در میاورد گفت: اینم حرفیه

ساغر انگشتش رو به نشونه پیروزي گرفت طرف ما: ما که عقلمون به جایی قد نمیده بذار زنگ بزنم ملیحه و یه صالح و مشورتی بکنیم. 

 .اشه اون با از ما بهترون در تماسههرچی ب

با هیجان بیشتري گفت: خودش که از کارش خیلی راضیه بعضی از بچه هام میگن که تو کار احضار روح خیلی وارده، میتونیم بگیم بیاد 

 .ش رو هم بیاره اونوقت یه روح احضار میکنیم و مشکل ترمه رو میگیم تا ببینیم راه حلش چیه« وي یا»و تخته 

حرص گفتم: دلم میخواد بزنم تو سرت ساغر،یعنی ما چهار نفر آدم گنده عرضه نداریم یه فکر درست و حسابی کنیم؟! حاال حتما باید با 

 !آرامش مرده هارو سلب کنیم؟

 ...شاداب که ترس تو چشماش موج میزد, گفت: تازه من شنیدم این کار خیلی خطر داره

 !تی اگه این کار شدنی باشه گناه کبیره ،من که حاضر نیستمجوابشو دادم: خطر بخوره توي سر من! ح

 بهنوش خیلی جدي گفت : دیگه حرفشو نزنیم

چقدر صورتش ناز شده بود ، با اون چشماي روشن و پوست گندمی تیره اش جذاب تر و دلنشین تر از همیشه بود ، یه بلوز آستین حلقه 

می اومد ، خواستم بهش بگم اما اون قدر بی دل و دماغ بودم که گذاشتم براي اي شیري با شلوار مشکی پوشیده بود که خیلی بهش 

 ...بعد

بهنوش نگاهی پر از محبت به من انداخت : برادر من خیلی بچه اس ، هنوز مونده تا بتونه خودشو پابند زن و زندگی کنه ، می دونم از 

ی بشه ، تو این شرایط اصال صالح نیست ترمه و بهرود حتی ترمه خیلی خوشش اومده اما دوست ندارم خداي نکرده موجب پشیمون

باهم نامزد کنن، ممکنه چار روز دیگه آقا بهرود هوس کنه با دوست هاي اروپائیش بره سینما ، کافی شاپ...چه می دونم ، کوه، پارك 

دختره دیگه ایرانیم طاقت نمی آره، من  ... حاال دوستاش ممکنه دخترم باشن ، من مطمئنم ترمه طاقت نمی آره ، نه تنها ترمه ، هیچ



عشق توت فرنگی نیست رمان 137  
 
 

دوست ندارم مشکلی براي ترمه پیش بیاد ... هنوز بابا به من حرفی نزده ولی اگه بگه من به صراحت مخالفتم رو اعالم می کنم  "اصال

 ...اسفانهآدم بدي نیست ولی خوب مت "، هیچ دلم نمی خواد ترمه تو آینده دل نگرون و پریشون باشه ، هرچند بهرود قلبا

شونه باال انداخت و با تاسف گفت : همون قدر که خوب داره علم و تکنولوژي یاد می گیره به همون نسبت هم خوب داره اخالق و 

 فرهنگ اونا رو به خودش می گیره

 شاداب با همدردي گفت : ممکنه یکی دو سال دیگه متوجه اشتباهش بشه

م شد خدا رو چه دیدي؟!اما اگه نشه چی؟!نمی شه که آدم دلشو به فردا خوش کنه ، ساغر گفت : حاال تا یکی دو سال دیگه؟!شاید

  .اونم به فردایی که ازش مطمئن نیست

دستامو تو هم گره زدم و رو به بهنوش گفتم : باور کن من بهرود رو دوست دارم، مثل برادرم می مونه آرزوم اینه خوشبخت شه ، اما 

 .ی شهخودت می دونی با من خوشبخت نم

سکوت کردم ،همه چشم به دهن من داشتن، ادامه دادم : من از روي عمو و زن عمو شرمنده ام ، در حق من خیلی لطف کردن ، دلم 

 .نمی خواد نا سپاسی کنم تا خداي نکرده از من برنجن . می خوام یه بهونه محکم داشته باشم از دستم ناراحت نشن

ی گفت : اون قدر حرف زدیم که این چایی ها از دهن افتاد ، پاشو شاداب برو یه سري دیگه دوباره سکوت کردم ، ساغر با شوخ طبع

 .چایی بیار

 !شاداب پاشد ، پاچه شلوارش زیر پاش گیر کرد و داشت می خورد زمین. بهنوش گفت : دست و پا چلفتی شست پات نره تو چشمت

کنن ، آخر کار دستت می ده ها . ولی مگه به خرجش می ره ، می گه تا می ساغر با اخم گفت : صد بار گفتم بده این شلوار رو کوتاه 

 .زتن درست می شه ولی همیشه م تاش باز می شه

 ...شاداب گفت : فضول رو

ساغر گفت : بس که گفتی حالن از این ضرب المثل بهم می خوره ، برو دیگه... تا االنم نیم ساعت گذشته و فقر آهن نمی گیرم ، چائیش 

 .ش رنگ باشه هاخو

شاداب رفت آشپزخونه ، من داشتم فکر می کردم ، ساغر یه بشقاب میوه پرکرد گذاشت جلوم . : بخور ویتامین به مغزت برسه شاید به 

 .کار افتاد

 !ناخنم گوشه کرده بود ، با دندون جویدمش : خدا کنه ، فعال که هنگ کرده

 .بهنوش زد پشت دستم : برو ناخن گیر بیار

جه ادامه دادم : هر کی ندونه شماها که خوب می دونین من سرم تو الك خودمه و اهل خیلی کارا که دختراي همسن و سال ما بی تو

می کنن ، نیستم...می ترسم جواب رد من به خواستگاري بهرود باعث شه عمو اینا پیش خودشون خیال کنن ، کسی رو زیر سر دارم که 

 .نمی خوام قبول کنم

  !سینی چایی اومده بود جیغ کشید : چه فکر بکري ، چی از این بهتر شاداب که با

 !با تعجب گفتم : چه فکر بکري ، چی تو ذهنته؟

با خوشحالی نشست و پاچه هاي شلوارش رو با دقت و حوصله تا کرد ، حاال مگه حرف می زد ، عصبانی شدم : جونت در بیاد ، چه فکر 

 بکري ؟

 .ودت بود ، باید بگی یکی رو زیر سر داريخونسرد لبخند زد : فکر از خ
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 .محکم گونه امو چنگ زدم : خاك تو سرم دیگه چی؟!همین یه سر سوزن آبروییم که دارم پاك میره

 بهنوش استکان چایی رو برداشت : فکر بدي نیست

یت یی؟!نمی خوام که با حیثبا عصبانیت جابجا شدم : چی چی فکر بدي نیست ، عمو پیش خودش نمی گه عجب دختر جلف و سر به هوا

 باباي بی چاره ام بازي کنم ، اگه بشنوه از دستم می رنجه

  .بهنوش با دقت و وسواس یه قند خیلی ریز جدا کرد :دیوونه نمی خوایم بگیم که دوست پسر داري

 !از روي ناراحتی خندیدم : ببخشین خانوم دانشمند ، پس اسمش چی میشه؟

 !اد : یه نامزد غیر رسمیبه جاي بهنوش شاداب جواب د

خون داشت خونم می خورد : این با دوست پسر چه فرقی داره؟!خوب می دونین من نه اهل این کارام و نه از این کارا خوشم میاد ، 

 .حاال یه کاره بیام اسم خودمو بندازم سر زبون ها که چی ؟!نخواستیم آقا ، مشورت شما رو نخواستیم ، گل نیستین ، خارم نباشین

ساغر که تا اون لحظه سکوت کرده بود گفت :پنج دقیقه چیزي نگین ، یه چیزي تو سرمه که درست و حسابی شکل نگرفته ، دودقیقه 

 .دندون رو جیگر بذارین ، تکه هاي گمشده رو می ذارم سرجاش و می گم چی بگیم بهتره

 و خورد و گفت : شمام چائیتون رو بخورین تا عرض کنمهمه امون آشفته و سردرگم چشم به ساغر داشتیم ، با خیال راحت چائیش

  دل تو دلم نبود ، با این حال چائی رو خوردم ، آخر سر دیدم دهنم تلخ و گس و بدمزه اس ، اون وقت بود یادم اومد نه قند خوردم

راه اینه مطرح کنیم همون  بعد از چند لحظه سکوت ساغر شروع کرد به حرف زدن: همه ما وضعیت ترمه رو خوب میدونیم ، بهترین

 .اولی که ترمه دانشگاه قبول شد یه نفر بد جوري دلش پیشش گیر کرد

ناخواسته فکرم به طرف خسرو رفت و حالم بد شد ، باعصبانیت در حالی که میلرزیدم گفتم: نکنه منظورت اون پسره احمقه؟ همونی 

 .که چشم دیدنشو ندارم

اسم بردم که وحشی میشی؟! یه دقیقه زبون به دهن بگیر و فقط گوش کن ، من کس خاصی رو ساغر دهنش وا موند: مگه من از کسی 

 .در نظر ندارم ، ما مجبوریم اون یه نفر رو بتراشیم

 ...پوزخند زدم: از چوب یا سنگ

 

 .ساغر با ناراحتی گفت: چند دقیقه خفه شو لطفا

 .این قدر وسط حرف ساغر نپر، اگه خرفش درست نبود یه فکري میکنیمشاداب بهم براق شد: توام یه دقیقه دندون رو جیگر بذار و 

حق با اون بود اونقدر بهم ریخته بودم که مغزم کار نمیکرد, ساغرادامه داد: خالصه از همون اول ترمه یه عاشق خسته دل سینه چاك 

مه شرایط رو توضیح میده و میگه این کار فعال مقدور پیدا میکنه ، از ترمه اجازه میخواد با خانواده براي خواستگاري اقدام کنه اما تر

 .نیست

بعد آقاي عاشق پیشه اصرار میکنه, اونقدر پا فشاري میکنه و میره و میاد تا ترمه راضی میشه تلفنی با پدرش حرف بزنه ، خالصه ارتباط 

 از طریق یکی از دوستاي قدیمیش که تو تهران خانواده ها از طریق تلفن شکل میگیره.باباي ترمه م که متوجه عالقه دوتا جوون میشه

زندگی میکرده راجع به خانواده جوون خاطرخواه تحقیق میکنه و میبینه خانواده خوب و محترم و خوشنامی هستن, این طوري میشه 

ط خودشون شر که خونواده جوون یه سفر کوتاه میرن شیراز و با خونواده ترمه آشنا میشن و خیلی خصوصی حرفا رو میزنن و بین

 ...میکنن تا حل نشدن مشکل پدر ترمه موضوع محرمانه بمونه و هیچ کس خبردار نشه ، این طوري نامزدي غیر رسمی شکل میگیره
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 ...شاداب دست زد: فکر خوبیه

احت میشه و میگه نار بد فکري نبود فقط نمیدونم بابا قبول میکرد یا نه: ممکنه بابام قبول نکنه ، اگرم قبول کنه میگه برادرم از دستم

چرا همون موقع خواستگاري نگفتی ترمه نامزد دار ، حاال چطور یه شبه نامزد کرده؟! تازه ممکنه عمو اینطوري بیشتر ناراحت شه و 

اي جاین جوري ممکنه یه جور دیگه کدورت پیش بیاد ، به « یعنی ما اینقدر غریبه و نامحرمیم که نخواستین ما تو جریان باشیم؟!» بگه 

 .اینکه ابروشو برداریم بزنیم چشمشم کور کنیم

بهنوش خندید: اونش با من ، اگه قرار باشه نقشه رو پیاده کنیم من به بابا میگم از اول درجریان بودم ، فقط به خاطر شرایط خاص 

همه ، که اگه خداي نکرده مادر ترمه و خونواده اش و اینکه مادر پسره زیاد راضی نبوده و دم به دم سوسه میومده نخواستیم کسی بف

 .پسره حرفشو به کرسی نشوند و نذاشت این دوتا جوون به هم برسن، ترمه خیلی تو دهنا نیفتاده باشه

بهنوش ساکت شد و ساغر ادامه داد: اینجوري اگه خواستی بگی نامزدي بهم خورده دیگه مشکل خاصی به وجود نمیاد چون بهونه اش 

زن عموت به دل نمیگیرن و تازه واسه تو وعشق بر باد رفته ات هم غصه میخورن, البته باید ازشون بخواین این از قبل جور شده, عمو و 

 .مسئله بین خودون بمونه و جایی درز پیدا نکنه

 .شاداب گفت: حتی گلپر و تارخ هم نفهمن

رمه تو دانشگاه بودم از موضوع خبردار شدم واال با بدجنسی در حالی که لپاش گل انداخته بود گفت: البته چون منم از روز اول با ت

 .کسی به منم حرفی نمیزد

نقشه جالبی به نظر میرسید بهنوش گفت: ترمه فکر عمو هاتف نباش، خودم بهش زنگ میزنم و شرایط بهرود رو میگم و راضیش میکنم با 

 .نامزدي ظاهري تو موافقت کنه

 خواد با نامزد من آشنا بشه چی؟اگه بخواد ببیندش چی؟یه دفعه دلم هري ریخت پائین :حاال اگه عمو ب

همه ساکت شدیم ،فکر اینجاي قضیه رو نکرده بودیم ،, به هر حال حق داشت داماد برادرش رو ببینه و باهاش آشنا شه ،حتی اگه یه 

 .نامزد غیر رسمی باشه !!! چون تو خونه اش زندگی می کردم حق داشت بدونه با کی مراوده می کنم

اغر با صداي بلند گفت : این که کاري نداره یه نفر رو پیدا می کنیم و ازش می خوایم خیلی آقا منشانه و محترم یه مدتی نقش نامزد س

 .ترمه رو بازي کنه

 !با خنده گفت : پولم بهش می دیم . یه نامزد کرایه اي؟

راش مزاحمت ایجاد کرد چی؟! اگه هر روز پاپی دختره ب "شاداب خیلی جدي گفت : اون وقت اگه دست از سر ترمه برنداشت و بعدا

 !شد و روزگارشو سیاه کرد چی؟

 .ساغر گفت :آقا جون باید بگردیم یه آدم اصل و نسب دار مطمئن پیدا کنیم ، یه آدم حسابی نه یه الت سر چهارراه

 .می کنیم که بعد ها مشکلی پیش نیادبا لحن خاصی اضافه کرد :یه آدمی که سرش به تنش بیارزه ، کل ماجرارم براش تعریف 

 .شاداب شروع به شکستن انگشت هاي دستش کرد ، عادتش بود، هر وقت عصبی می شد این کار رو می کرد

صد بار بهش تذکر داده بودم این عادتشو ترك کنه .محکم زدم رو دستش ، طوري که دست خودمم سوخت : نکن ، براي بار هزارم می 

 .یگه که لقوه گرفتی و دستات لرزید حالت جا میادگم نکن ، چهار روز د

 بهنوش گفت :تو هم گیرمی دي ها ، به این بی چاره چی کار داري؟

 .زن دادشمه ، دوست ندارم بند هاي انگشتش پت و پهن بشه "مثال- 
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هفته اي به عنوان نامزد من همه زدیم زیر خنده ، دوباره جنجال شروع شد ، حاال مونده بودیم با کی حرف بزنیم که راضی شه چند 

 خودشو به خانواده عمو البته در صورت

 

لزوم معرفی کنه. خیلی کار سختی بود. پیشنهاد ساغر از بچه هاي دانشگاه بود: یه پسر ترم آخري پیدا می کنیم که تا چند وقت دیگه 

 .م از دانشگاه بره و چشمشم به چشم ترمه نیفته که طفلک خجالت بکشه

شاداب گفت: آخه آدم نمی تونه به هر کسی اعتماد کنه، یه دفعه اگه آدم ناجوري از آب در بیاد و همه چی تو دانشگاه پخش بشه 

 .چی؟! می خوایم جلوي یه مشکل رو بگیریم اون جوري خدا نکرده به هزار تا مشکل بر می خوریم، انتخاب یه آدم خوب خیلی سخته

گفت: تو دوست موستاي شوهرت کسی پیدا می شه این نقش رو بازي کنه؟ باالخره کارگردانه و چار تا  ساغر بشکنی زد و رو به بهنوش

 .هنرپیشه خوب می شناسه، این طوري دیگه خیال همه امونم راحته که طرف کارشو خوب انجام می ده و کسی شک نمی کنه

ارن خوبن ولی مشکل این جاست که تو جشن ها با خانواده بهی یه کم فکر کرد: چرا ولی بیشترشون نامزد دارن اونایی هم که ند

میان، کار دیگه یه مرتبه تو جشن عروسی ما بابا بره سراغ مادر اون پسري که نقش نامزد ترمه رو بازي کرده و ازش بپرسه چرا با 

بندازدش بیرون چون که دل ازدواج پسرش و برادرزاده عزیز خودش مخالفت می کنه. یا این که بره یقه پسر مردم رو بگیره و 

 ...برادرزاده اشو شکسته

 .شاداب گفت: غریبه باشه بهتره

 .گفتم: ما که از بچه هاي سال آخري کسی رو نمی شناسیم، دخترا رو نمی شناسیم، چه برسه به پسرا

 .یه دفعه صداي چیغ بهنوش بلند شد: یافتم، یافتم

 !رو یافتی؟دستمو گذاشتم رو قلبم: من که پس افتادم، چی چی 

 .نامزد جنابعالی رو دیگه_

به دهانش چشم دوخته بودم که چی می گه، منتظر بودم فقط اسم خسرو رو براي مسخره بازي بیاره که به معناي واقعی پاچه اشو 

 !ب؟بگیرم. اما دختره حرف نمی زد از من به شاداب و از شاداب به ساغر نگاه می کرد، یه دفعه هر سه تا با هم گفتیم: خو

 .خیلی خونسرد گفت: خوب که خوب

 ساغر گفت کی تو ذهنته؟

 .بهنوش گفت: اول چایی بیار، بعداً

 .ساغر با حرص پاشد: کوفت بخوري

رفت آشپزخانه و سریع با یه لیوان چایی برگشت، بهی گفت: این چایی رو که نمی شه خورد، حال آدم از رنگش بهم می خوره، من 

 .چایی تلزه دم می خوام

 اب پرسید: چایی کیسه اي می خوري؟شاد

 .اي بیار جهنم، تو بیابون لنگه کفش غنیمته، تو چایی خوشرنگ بیار، کیسه_

 .دندونامو رو هم فشار دادم: تو کوفت بخوري

 . بهی بلند خندید: اگه خوشمزه باشه اونم می خورم، من که حرفی ندارم

حوصله شوخی و دلقک بازي ندارم، تو رو خدا فقط براي سر کار گذاشتن  شاداب رفت آشپزخونه، با حرص به بهنوش گفتم: باور کن
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 .من بی چاره نباشه که پاك قاطی می کنم

چشمهاي بهی برق زد، ظاهراً یه فکرایی تو کله اش بود: یه نفر و زیر سر گذاشتم که حرف نداره، با اینکه ندیدمش ولی فکر می کنم به 

 .امتحانش بیارزه

 .!شناسمش؟تعجب کردم: من می 

 .به آرومی گفت: آره می شناسیش

 «یعنی کیه؟»ذهنم درگیر شد

 .شاداب با یه سینی چایی اومد تو، با حرص یه لیوان گذاشت جلوي بهنوش: اینم چایی، حاال حرف بزن

 .بهی لیوان رو برداشت و زیر نور المپ برانداز و دهنش رو کج کرد: بد نیست رنگش خوبه! قابل تحمله

 .یه قلپ چاي خورد: آخی! گلوم خشک شده بود بعد سر صبر

 .ساغر بی صبرانه گفت: حرف بزن دیگه، این قدر خودتو لوس نکن

 !شاداب پرسید: کی تو ذهنته؟

 .بهی خیلی ساده و راحت گفت: همون آقا پسره که دو سه مرتبه ترمه رو از دست اون پسر مزاحم بی تربیت خالص کرده

 !ناخواسته بلند گفتم: پارسا؟

 .بهی به حالت تایید و تاکید سرشو تکون داد: بعله، همون که جنابعالی می فرمائین

 .شاداب و ساغر نگاهی رد و بدل کردن و خندیدن، مثل این که بدشون نیومده بود

 .بهی ادامه داد: این طور که تو گفتی آدم با ادب و با شخصیتیه، قابل اعتمادم هست

ا من من گفتم: من که درست نمی شناسمش، فقط دو سه مرتبه با هم چند کلمه حرف زدیم، نمی دونم با پام زیر سینی ضریه می زدم، ب

 .چه جور آدمیه...بعدشم مگه من روم می شه بهش حرفی بزنم، برم چی بگم؟! گردنمو کج کنم

 ک خیمه شب بازي باهاتونبعد در حالی که صدامو عوض کرده بودم گقتم: ببخشین آقاي محترم ممکنه من چند هفته اي مثل عروس

 !بازي کنم و به اشاره من حرکت کنین؟! لطفاً یه مدت نقش نامزد من رو بازي کنین تا پسر عموي بنده بی خیالم بشه

 با حرص گفتم: آخه من برم بهش بگم چی؟! نمی گه عجب دختر دست و رو

 !اد؟! هزار تا فکر بد راجع به من نمی کنه؟شسته ایه؟! نمی گه چه پررو و بی حیاست که اومده همچین چیزي ازم می خو

شاداب پرید وسط حرفم: پیاده شو با هم بریم، این قدر تند نرو، تا االن که سر این مسئله مشکلی نداشتیم، حاال که آدمشو پیدا کردیم 

 !داري جا می زنی؟

برم بگم از دست خواستگار به شما پناه آوردم،  آخه ممکنه فکراي دیگه اي در موردم بکنه، اون از رفتاراي احمقانه خسرو و حاالم_

 .«حتماً یه کاسه اي زیر نیم کاسه اس؟»پیش خودش نمی گه 

بهنوش گفت: نه نمی گه، اینو بذار به عهده من! از کیوان می خوام کمکمون کنه. وقتی جناب آقاي پارسا نامزد ظاهري جنابعالی، با 

 .هش بگه قانع می شهکیوان طرف شه و اون همه چی رو رك و راست ب

 !صدام از ته چاه در می اومد: اگه باورش نشه چی؟! فکر کنه می خوایم مسخره بازي در بیاریم چی؟

بهنوش اخم کرد: آخه به قیافه کیوان می آد بخواد اونو سر کار بذاره؟! بعدشم باید تموم مسائل و مشکالت تو رو واسش بگیم، باید 

 ...ه اي نداشتیمبدونه در شرایط موجود چاره دیگ
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دیگه بقیه حرفاي اونو نفهمیدم، بعدشم یه بحث داغ و جنجالی در گرفت اما من حواسم به خودم بود، نمی دونستم نتیجه می ده یا نه! 

 .اصالً پارسا قبول می کنه یا این که فکر می کنه با یه دیوونه طرفه! اصالً شاید بابا راضی نشه و تازه از دستم حسابی برنجه

تو چه گرفتاري اي افتاده بودم، احساس خفت و خواري ولم نمی کرد از این که مجبور بودم از یه پسر خواهش کنم نقش نامزد  واي

من رو بازي کنه بیزار بودم، بعدشم حسابی از عواقبش می ترسیدم. احتمال داشت مشکل حل بشه و به جاش صد تا مشکل دیگه به 

سا چه جور آدمیه، به صرف چار تا سالم علیک که نمی شد بگم آدم خوبیه، تو این دوره زمونه آدم وجود بیاد...من که نمی دونستم پار

به نزدیکترین کسانش نمی تونه اطمینان کنه، چه برسه به یه غریبه! اگه بعدها همه چی رو به همه بگه و آبروم بره که جام تو دانشگاه 

 .نیست؛ تازه اینا در صورتیه که قبول کنه

دختره  این»ه قبول نکنه و دستم بندازه چی؟! هیچی برام نمی مونه، ممکنه با خنده و مسخره بازي منو به همه نشون بده و بگه اما اگ

اون وقت سرمو نمی تونم بلند کنم و از همه بدتر خسرو بهونه خوبی پیدا می کنه که تا « ازم خواستگاري کرده، اونم مدل جدید...

 ...حرص بده دلش بخواد منو اذیت کنه و

همون طور که با خودم می جنگیدم و همه چی رو سبک سنگین می کردم حالم بد شد، همه چی جلوي چشمم مثل پاندول ساعت به 

 ...چپ و راست رفت و

 مموقعی که به خودم اومدم که بچه ها به زور داشتن یه لیوان آب قند رو که بوي گالب می داد به زور به خوردم می دادن و هیچ کدو

 .رنگ به صورت نداشتن

خسرو چنان با موتور جلوم پیچید که از ترس دو قدم به عقب برداشتم و محکم خوردم به دیوار، صداي خنده کریهش بلند شد: کوچولو 

 !نترس

 .صداش خشن شد: این هشدار بود

ومدن جلو، حال هیچ کدومشون بهتر از گاز داد و رفت، ساغر و شاداب که از چند لحظه قبل میخ کوب شده بود با رنگ و روي پریده ا

من نبود. چند لحظه مثل ماست وارفته بودیم و همدیگه رو تماشا می کردیم که ساغر گفت: این پسره دیگه شورشو در آورده، تقصیر 

 !خودمونه که این قدر پررو شده، باید یه درس حسابی بهش بدیم، الت بی سروپا

ش معلوم نیست چطوري اومده دانشگاه؟! اگه ته وتوي قضیه رو بگیریم گند کار اونم در می شاداب دنباله حرف اونو گرفت: خبر مرگ

 .آد

ساغر گفت: حاال که اومده، اونش به ما مربوط نیست، چیزي که مهمه رفتاراي زشتشه، همین االن باید بریم حراست دانشگاه ازش 

نمی ذاره از خانومیشه، هر قدر این دختره کوتاه می آد پسره پررو شکایت کنیم. این بی شعور حالیش نیست که اگه ترمه پا رو دمش 

 .می شه

 .تازه زبونم وا شد: مدرك ندارم که

 .شاداب گفت: حتما باید بالیی سرت بیاره یا ناقصت کنه تا بفهمی؟! این پسر نه عقل داره نه فهم

مطمئن باش به حرفت اهمیت می دن، خدا رو شکر ساغر خاك مانتومو تکوند: اگه سرت شکسته بود چی؟ باید بري شکایت کنی، 

 .درساشم تعریف نداره، کسی که همون ترم اول مشروط بشه و بیشتر واحداشو بیفته معلومه اهل درس نیست
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زدم به شوخی:پس دو ترم دیگه م صبر می کنم،این ترم که آخراشه و می مونه فقط یه ترم!این طوري عطل نمیشم،ایشاهلل تا چند ماه 

 .ده دو ترم دیگه رو پشت هم مشروط و به امید خدا از دانشکده اخراج میشه و ازدستش خالص میشمآین

 .شاداب دندون قروچه کرد:البته اگه تا چند ماه دیگه گذاشته باشه سر سالم واست بمونه

 .خندیدم:نگران نباشین،طوري نمی شه

عاشق دیده بودیم جز عاشق دیوونه!اگه این پسره واقعا به ترمه عالقه  ساغر کالسورشو زد زیر بغلش و موهاشو کرد زیر مقنعه:همه جور

 منده پس چرا دیوونه بازي درمیاره؟

شاداب خندید:یعنی که مجنونه!احتماال کلمه مجنون به گوشش خورده و فکر می کنه عاشقی یعنی دیوونگی و این خل و چل 

 .بازیا،قطعا یه خط هم راجع بهش نخونده

 !فت:از این آدم بی شرف شکایت کن،همین االنساغر خیلی جدي گ

 با درموندگی گفتم:کی حرف منو باور می کنه؟

 .من و شاداب که شاهد بودیم،دو سه تا از بچه هاي دیگه م اون صحنه رو دیدن،مطمئن باش اونام حرف ما رو تایید می کنن-

 .یتم کنهبا بد خلقی گفتم:حوصله دردسر ندارم،می ترسم بیفته سر لج و بیشتر اذ

 !غلط کرده،مگه شهر هرته؟هنوز جاي سفت نشاشیده-

 !اخمام رفت تو هم:چقدر بی ادب شدي ساغر

 .آخه حرصم بدجوري دراومده-

دست گذاشت پشتم و هلم داد به طرف دانشکده:تا ساعت اداري تموم نشده بجنب،باید همین االن شکایت کنی.این طوري حالشم جا 

 .شقی این جوري نیستمیاد و شاید بفهمه عشق و عا

به هر بدبختی بود شاداب و ساغر منو راضی کردن از خسرو شکایت کنم،مردم و زنده شدم تا ماجرا رو کامل شرح دادم.بعد از اون 

ساغر و شاداب با دو تا دیگه از بچه ها حرفهاي منو در مورد اتفاق اون روز تایید کردن،همه چی مکتوب شد و همگی امضا کردیم.قرار 

در صورت تکرار با خسرو برخورد بشه،رئیس حراست طوري برخورد کرد که متوجه شدم از شکایت من بدش نیومده،چون گفت:از  شد

ظاهر این پسر پیداست که خیلی شر و کله خرابه و دنبال دردسر می کرده،چند موردي ازش دیدیم با این شکایت مشخص شد که باید 

 .با این آقا جدي تر رفتار بشه

ره بعد از نیم ساعت از دانشگاه اومدیم بیرون.ساغر با لحن پیروزمندانه اي گفت:دیدي چقدر خوب شد؟این پسر عقل درست باالخ

 .حسابی نداره،ممکنه چند وقت دیگه درموردت شایعه پراکنی کنه،این طوري همه می فهمن مشکل از طرف اونه

 «.خلی گفت،چلی باور کرد»گه باور کنن،به قول معروف شاداب گفت:مردم عقل دارن،این طوري نیست که هر چی اون می

 ساغر خندید:خل و چل که زیاده،می خواي بشمرم؟

 .با دست منعش کردم:نه دستت درد نکنه،حق با توئه.می دونم خل و چل خیلی زیاده

 .زن خونه عمو بگو بعد از ظهر میايشاداب گفت:نهار لوبیا پلو داریم،از دیشب مونده.بیا بریم خونه ما دور هم بخوریم.از اون جا زنگ ب

زیر لب گفتم:اتفاقا خوبه،اینطوري وقت سریع تر می گذره،بهی با کیوان قرار داره و می خوان در مورد من صحبت کنن.ببینم کیوان 

 قبول می کنه با پارسا حرف بزنه یا نه؟

 !شاداب با نگرانی گفت:خدا کنه بد نشه
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یش خودش نگه همین اول کار دردسر دختر عموش رو هم باید تحمل کنم...حاال این به انگار یکی تو دلم رخت می شست،آره،پ

 .کنار،دلم براي بهرود بیچاره م می سوزه،هر چی باشه برادر زنشه

به خودم دلداري دادم و بلند تر گفتم:نه خدا رو شکر عقل بهی اون قدر می رسه که بگه این کار فقط به خاطر عدم تمایل من به 

 ...بهروده

 .با دلهره آه کشیدم:امیدوارم راجع به دوست دختراي رنگارنگ بهرود حرف نزنه

 .شاداب با لحنی که انگار می خواست فقط خیال خودشو راحت کنه گفت:نه بابا،نمی آد برادرشو خراب کنه،اونم تازه بعد از چند روز

 ساغر یه سوال بی ربط پرسید:راستی بهرود کی میره؟

 .با یه کلمه جوابشو دادم:فردا شب

ساغر سري تکون داد:پس از دو روز دیگه هر لحظه احتمال داره عمو جونت صدات بزنه و خواستگاري انجام شه،هر کاري باید بکنیم 

 .تو همین دو سه روزه اس

 .دلم آشوب شد:می بینی تو چه هچلی افتادم

 .شاداب دست گذاشت رو شونه ام و با لحنی آروم بخش گفت:نگران نباش ترمه،درست میشه!خدا بزرگه نمی ذاره اذیت بشی

جلوي ویترین یه بوتیک وایسادیم،ساغر یه بلوز خنک می خواست:نچ نچ نچ...چقدر گرونه،این بلوز سه ماه کار میکنه که قیمتش 

چار تا پارچه چیت و کوردي می خرم وقتی برگشتم یزد می دم ننه ریزه واسم بلوز چهارده هزار تومنه؟نخواستیم بابا،می رم 

بدوزه...تو همین شهریه دانشگاه و اجاره خونه و کتاب و خورد و خوراك و کوفت و زهر مار موندم،بلوز پیشکش...اونم بلوز به این 

 ...گرونی،کاش اقال جنسش خوب بود

ساش هم خوبه هم قیمتش مناسبه،اون جا با پول این بلوز می تونی دو تا بخري،تازه اگه خوش شاداب گفت:جلوتر یه مغازه اس که لبا

 !شانس باشی سه تا

یاد خودم افتادم که تا چند وقت پیش هر چی دلم میخواست و اراده می کردم می خریدم.هیچ وقت به اتیکت قیمت نگاه نمی 

 ...کن....در همیشه روي یه پاشنه نمی چرخه کهکردم،فقط کافی بود یه چیزي رو بپسندم...اِه...ولش 

 .صداي شاداب منو برگردوند به زمان حال:این جاست

 .ساغر دهنش رو کج کرد:بد نیست،هر چند خیلی م چنگی به دل نمی زنه

 .شاداب گفت:براي تو خونه پوشیدن خوبه،جنساش مرغوبه،خوب کار می کنه

 ...یشتر می خوره.بریم توساغر حرفاشو تایید کرد:به جیب دانشجویی م ب

رفتیم تو مغازه،فروشنده یه خانوم میانسال بود که خیلی م زبون داشت، موهاش رو طالیی کرده و چند رشته ش رر ریخته بود روي 

ب اپیشونیش،عزیزم ،خوشگلم از دهنش نمی افتاد،با یه لبخند گرم و یه زبون چرب و نرم سه تا بلوز به ساغر و نفري یکی به من و شاد

 .فروخت

 .هر سه امون راضی بودیم،هم از خریدمون هم از فروشنده.قبل از رسیدن به خونه رفتیم سوپر مارکت و ماست خریدیم

از شدت گرما همین که پامون رسید تو خونه،مانتو و مقنعه هامون رو دراوردیم،من که راست رفتم سر یخچال و یه شیشه آب سر 

 ....بعد از این که شیشه خالی رو زیر شیر گرفتم ،خندیدم:چیزي ازش نموندکشیدم،جیغ شاداب دراومد:دهنی شد.

 .شاداب قابلمه لوبیا پلو رو گذاشت رو گاز و یه استکان آب هم ریخت روش:یه ربع دیگه حاضره

و می  اوردبه صورتم آب زدم و نشستم روي مبل،دلم پیش بهی بود،حتما کیوان با شنیدن حرفاش دو تا شاخ گنده روي سرش در می 

 .گفت:به حق چیزاي ندیده و نشنیده،نمردیم و از پسر مردم براي دخترعموي زنمون خواستگاري کردیم
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 این فکر یه لبخند رو نشوند روي لبم،ساغر پرسید:خل شدي؟!با خودت می خندي؟

 وقتی براش فکرمو گفتم اونم خندید:راست می گی ها!؟

 !شاداب نگران بود:حاال چی میشه؟

ند لحظه سکوت گفتم:نمی دونم،بهی که گفته کیوان رو بسپرم بهش،خودش خوب بلده چطوري حرف بزنه که جواب نه بعد از چ

 .نشنوه...بیشتر نگرانیم از بابت بابامه،ممکنه حسابی بهش بر خوره،خوب البته حق داره

دش بگه:چرا همچین چیزي به فکر ساغر گفت:اونم بسپر به دختر عمو جونت،دیدي که خودش گفت طوري موضوع رو می گه که خو

 خودم نرسیده بود؟

زدیم زیر خنده،ولی خنده من فقط جنبوندن لب بود،مدتها بود نتونسته بودم از ته دل بخندم،به ساعتم نگاه کردم:چقدر طول 

 کشید،پس چرا بهنوش زنگ نمی زنه؟

 !شاداب پیشنهاد کرد:به موبایل کیوان زنگ بزن

 ...نه بابا زشته-

ساغر بود که با اخم رو به من داده شد...راست می گفت،درست نبود،باالخره خبري از بهنوش می شد دیگه.سعی کردم یه  این جواب

کم دراز بکشم و به چیزي فکر نکنم.روي کاناپه شل و ول که فنرهاش مثل میخ تو کمرم فرو می رفت دراز کشیدم و چشمامو 

اراده می کردم پلک هام سنگین می شد،این مرتبه هر کار کردم نشد که نشد،اون  بستم،دوست داشتم بخوابم،بر خالف همیشه که تا

 .قدر فکر و خیال تو مغزم بود که نمی ذاشت بخوابم،انگار یه لشکر مورچه تو فکر و خیالم رژه می رفتند

سرو با اون رفتاراي جنون آمیز و از یه طرف نگاه بهرود که پر از تمنا و خواهش بود و البته رنگی م از شیطنت داشت،از طرف دیگه خ

آزار دهنده،مشکالت کاري بابا....تو بد هچلی افتاده بودم،فقط خدا کمکم کنه...تو دلم داد کشیدم و چند بار صداش 

 ...کردم:خدا...خدا....خدا

 .کاش صدامو می شنید و جوابمو می داد

پهن می کنن ولی حال و حسی که پاشم و کمک کنم رو نداشتم،اون از سرو صداي قاشق و لیوان و بشقاب فهمیدم بچه ها دارن سفره رو 

 .قدر درگیري ذهنی داشتم که رمقی واسه از جا بلند شدن تو خودم نمی دیدم

باالخره مجبور شدم از جا پاشم،چون ساغر گفت:پشو غذا بخور ترمه،پاشو بدبخت که داري می میري،پوستت چسبیده به 

 ....استخونت،قیافه ت مثل تب نوبه ایها شده

 شاداب بهش توپید:چرت و پرت نگو دختر،ترمه به این خوشگلی

یه ذره خوردن و رسیدگی حل می شه ، حرف بدي که نزدم این مگه من گفتم زشته؟! فقط می گم اسکلت شده ، همین ! اونم با - 

  .جوري می ري تو شکم آدم

  .نشستم : بس کنین سرم رفت

شاداب زد پشت دستش : بشکنه این دست که نمک نداره ، اصالً خوبی به تو نیومده . ساغر با اخم گفت : حاال هی از این دختره نمک 

  .نشناس دفاع کن

  !ن ادامه داد : بشین کوفت کن مردنیبا همون اخم رو به م

هر سه زدیم زیر خنده ونشستیم دور سفره ، از شب قبل هیچی نخورده بودم با این حال اشتهاي چندانی نداشتم ، قاشق سوم رو به زور 

 !خوردم و کشیدم کنار ، شاداب وساغر هر دو با تعجب گفتن : همین ؟ سیر شدي ؟

  .بخور ، این طوري از پا می افتیشاداب قاشق رو گذاشت تو دستم : 
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  .نمی تونم- 

بی خود نمی تونی ، به زورم که شده باید بخوري ، این طوري کتی می گم ساغر ادامه بده و درست وحسابی از شکل و شمایلت - 

  .تعریف کنه

  .خندیدم : تسلیم ، می خورم

 !باید بمونه ، فهمیدي ؟شاداب مثل مادراي سختگیر گفت : همه غدا تو می خوري ، یه قاشق ن

  .آره بابا ، نفهم که نیستم ، حاال اگه بتونم- 

بتونم ، نتونم حالیم نیست . اگه نخوري به زور می ریزیم تو حلقت . به ساغر می گم دست و پا تو بگیره ، منم غذا رو می ریزم تو - 

 .دهنت

بی چاره امو بدبخت کردم ، با دست خودم تورنگ بی چاره  گردنمو کج کردم : عجب یزیدي هستی تو ، دستی دستی داداش مظلوم و

  .رو انداختم تو دهن گرگ ، بی چاره دو روز دیگه از دست توي بال گرفته چی می خواد بکشه

شاداب دست به کمر زد : خیلی م دلتون بخواد ، یه عمر می گشتی لنگه منو پیدا نمی کردي ، حاال مثل بچه آدم غذاتو بخور که ممکنه 

  .د ببینیب

  .صورتم تو هم رفت : باور کن میل ندارم ، اگه گرسنه باشم که می خورم

ببین دختر ، مامانت تو رو به من سپرده ، دوست ندارم با سوء تغذیه یا معده سوراخ تحویل بدمت ، غذایی که خوردي اندازه یه - 

  ...برات خوراك بومی استرالیایی وقت گرفته اون وقت اگه نخوري دلم می شکنه و

ساغر با قاشق زد به لیوان و حرف شاداب رو قطع کرد : ناگفته نمونه که موقع غذا درست کردن بیرون روي گرفته و دم به دقیقه می 

  ...رفت

به حالت مسخره اي به دستشویی اشاره کرد : اون جا که نمی تونم اسمشو بگم ، بعدشم زکام شده و مرتب عطسه می کرد و آب 

  .ومد ، البته به دلت بد راه ندي ترمه جون ، چون غذا رو حرارت پخته شده و فکر کنم تموم میکروباش از بین رفته باشهدماغش می ا

با لحن تندي به شاداب گفت : خاك تو سرت ، پول دادیم اون مایع دستشویی رو خریدیم که براي رعایت بهداشت دستاتو بشوري ، 

 !ه مرتبه بعد از این که رفتی اون جا دستاتو بشوري ؟دکوري که نیست ، شد یه مرتبه فقط ی

شاداب قاشق و چنگال رو گذاشت تو بشقاب : از اشتها افتادم ، شد یه مرتبه جنابعالی عقلت برسه و به موقع حرف بزنی ؟! آخه سر غذا 

 !آدم از این حرفها می زنه ؟

  .من گفت : وا من که حرف بدي نزدمساغر قیافه متعجبی به خودش گرفت و با لحن مظلومانه اي رو به 

  .سر تکون دادم : راحت باش ، بی خودي حساسه . غذاتو بخور

  .شاداب یه لیوان آب ریخت : یه لقمه نمی تونم بخورم

 ساغر حق به جانب گفت : بهتر ، این همه خوردي کجاي دنیا رو گرفتی ؟! یه کم رژیم برات بد نیست دو روز دیگه لباس عروسی به تنت

  ...گیر نمی آد ، آخه این روزا الغري مد شده و لباسا فقط اندازه عروساي قلمی و خوش اندامه

شاداب حرصش گرفت : تو به فکر خودت باش . ساغر با عشوه گفت : آقا مرتضی منو همین طوري که هستم می پسنده ، گفت نه چاق 

  !بشم نه الغر ، همین طوري خوب خوبم ، به قاعده و اندازه

  ...اداب دهنشو کج کرد : آخه تورنگ دختر همسایه رو دیده و بعداً اشتباهی اومده خواستگاري منش

ساغر زد پشت دستش : اِاِاِ ، پس چرا براش توضیح ندادي که اون نیستی ، بی چاره البد حسابی مغبون شده و االن نمی دونه چطوري 

  .خودشو از دست تو خالص کنه
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  .ب تند وتیز بده ، همین که دهن باز کرد ، صداي زنگ در اومد ، ساغر پاشد : فکر کنم بهنوش اومدشاداب آماده بود یه جوا

من وشاداب یه نگاه پر از ترس و دلهره ردوبدل کردیم ، یه دقیقه بعد بهنوش تو خونه بود ، بدون این که سالم کنه گفت : خدا رو شکر 

  .و گشنه نگه ندارهسفره پهنه و غذا آماده س ، خدا هیچ بنده اي ر

رو سریش رو در آورد و پرت کرد یه گوشه ، مانتوش رو انداخت یه طرف دیگه و نشست سر سفره ، بشقاب غذاي منو برداشت و شروع 

  .کرد به خوردن : داشتم از گرسنگی می مردم

 !ساغر پوزخندي زد : آقا کیوان بهت نهار نداده ؟

می شد ، یه لیوان آب خورد : البته گدا نیست ها ، فکر کنم اصالً یادش رفت که باید به من  اون قدر با عجله غذا خورد که داشت خفه

  .نهار بده ، بی چاره اون قدر گیج و قاطی بود که نگو ، تو این دنیا نبود

ن بدبختم اوباالخره داشت می رسید به مطلب اصلی که دوباره شروع به خوردن کرد : دیگه داشتم از گشنگی غش می کردم ، اون 

  .قدر تو فکر و خیال بود که نفهمید رنگ وروم مثل زردچوبه شده

 شاداب با عصبانیت گفت : حاال بگو چی شده ؟

 بذار یه لقمه غذاي راحت بخورم ، تو که این همه صبر کردي یه ذره دیگه م روش ... راستی غذاي کی بود ؟- 

  ...با سردرد گفتم : مال من ولی عیبی نداره

ال راحت گفت : از قدیم و ندیم گفتن غذاي این دختر عمو و اون دختر عمو نداره ، من بخورم انگار ترمد خورده ، ازش بپرسین با خی

  .می فهمین که اونم سیر شده

  .شاداب گفت : حاال بیا خفه نشی

 !آقاي انصاري حرف بزنه یا نه ؟ می دونستم حسابی نگرانه ، ادامه داد : بگو دیگه بهنوش ، چی شد ؟! آقا کیوان قبول کرد با

بهنوش خیلی جدي گفت : ظاهراً شما هنوز منو نشناختین ، ببینم شکل وقیافه من به آدمهاي شوهر ذلیل می آد؟! معلومه که نه! پس 

ن یدم یا ایبدونین کیوان چاره اي جز قبول کردن نداشت واال من می دونستم و اون ، مو به سرش نمی ذاشتم ، همه رو از ته می تراش

  .که بافت آفریقایی می کردم ، در ضمن از دست شما خیلی ناراحت که این قدر منو دست کم گرفتین

  .دهن من از تعجب بازمونده بود ، باورم نمی شد کیوان قبول کرده باشد ، شاداب خندید : این از خوان اول

بون ریختم تا راضی شد مگه قبول می کرد ؟! یه کارت تلفن چهار بهنوش گفت : خوان دوم ، اولی عمو بود که حلش کردم ، اون قدر ز

هزار تومنی رو تموم کردم و تازه تونستم دلشو بدست بیارم ، از اون شارژ موبایل کیوان رو تموم کردم . باالخره با هزار منت وکلی 

  ...دلخوري قبول کرد ، صد تا شرط و شروط هم گذاشت که هیچ کدومش یادم نیست

  .ضربه با نوك انگشتش به پیشونیش زد : یکیش یادم اومد ، خواهش کرده با آبرویش بازي نکنیم چند تا

  !دلم واسه بابا سوخت ، طفلک بی چاره االن تو چه حال وضعیته ، خودش کم گرفتاري و فکر وخیال داشت مال منم بهش اضافه شد

دي دو سه ماهه بهم بخوره بهتر از یه ازدواج ناموفقه ، کلی از بهرود بد صداي بهنوش مرا متوجه کرد : بهش گفتم عمو جون اگه یه نامز

گفتم تا راضی شد ، خالثه این که دهنم کف کرد . تازه بعد از اون نوبت آقا کیوان بود که اول و دوم و سومش باور نمی کرد و فکر می 

قا بعد از یه ساعت فهمید قضیه جدیه ، تازه اون موقع کرد دارم سر به سرش می ذارم ، پاك از دستش کفري شده بودم . باالخره آ

خشکش زد و تا یه ساعت نفسش بند اوده و مثل جن زده ها فقط نگاه می کرد ، بعد از اونم یه ساعت قصد داشت منو منصرف کنه که 

رده و می گفت مغزم کلید ک موفق نشد ، بی چاره یه ساعت دیگه م داشت دنبال یه راه حل بهتر می گشت که اصال نتونست فکر کنه ،

  .باالخره موقعی به خودش اومد که کار از کار گذشته بود . بهم قول داد با پارسا حرف بزنه ... البته شرط داره

 !هر سه با هم پرسیدیم : چه شرطی ؟
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ن آقا حرف بزنه که مطمئ بهی یه قاشق ماست خورد و با لحن با مزه اي گفت : آقا واسه من غیرتی شده گفت در صورتی حاضره با این

 « ! مثل خواهرمه» بشه آدم درست وپاکیه ، در غیر این صورت نه ! هر چی باشه ترمه دختر عموي منه دیگه و به قول کیوان 

از جا پا شد ، یه تی شرت صورتی با طرح سبز تنش بود که به رنگ پوستش می اومد ... دور اتاق چرخید و یه مرتبه شروع کرد به بشکن 

  :ن و آواز خوندنزد

 

  عشوه رو کم کن ترمه جون »

 چایی رو دم کن ترمه جون

  همه رو خبر کن ترمه جون

  کینه رو در کن ترمه جون

  خنده رو سر کن ترمه جون

  آتیشو تو فلفل بذار

  «اسفند و کندور بیار

  :یه چرخی تو اتاق زد و ابرو باال انداخت و لحن صداشو عوض کرد

 کو آینه و شمعدونت کو شیرینی و شربتت »

  نقل و نمکدونت کو قنبل ومنقلت کو

  «آخه قرو قبیلت کو دستک و دنبکت کو

 آخه ترمه مهمونت کو

  آخه ترمه مهمونت کو» بعد تندتر چرخید وتکرار کرد : 

  «آخه ترمه مهمونت کو

  ...اون قدر اینو گفت تا از نفس افتاد و یه گوشه آروم گرفت ، ساغر گفت : خدا رو شکر زبونش بند اومد

 !بهنوش بی حال گفت : می خواي بهت ثابت کنم زبون من هرگز بند نمی آد ؟

 می ره واال هنر دیگه ايساغر هراسون گفت : غلط کردم ، حرفمو پس گرفتم ، خونواده مهرتاش فقط با این زبون دراز کارشون پیش 

  .ندارن ، من قبول دارم که زبون تو هیچ وقت بند نمی آد

دستامو بغل گرفتم و رفتم تو فکر : دو تا مشکل حل شد ، می مونه مشکل اساسی ، اگه پارسا قبول نکنه چی ؟ اگه روي کیوان رو زمین 

 !بندازه چی ؟ اگه سنگ رو یخ بشم چی ؟

بشینه رو پیشونی وکمرم ... اگه این طوري می شد مگه دیگه می تونستم سرمو تو دانشگاه باال بگیرم ؟!  این فکرا باعث شد عرق سرد

  .حسابی سبک می شدم

و و خالص ، نمی آد آبروي منو ت« نه » سعی کردم نگرانی رو از خودم دور کنم : نه بابا بر فرض هم که نخواد قبول کنه یه کلمه می گه 

. به ظاهرش می خوره آدم متشخص و فهمیده اي باشه . اصالً به خاطر همین رفتار آقا منشانه اش اونو انتخاب دانشگاه بریزه که ..

  .کردیم

  .نفس بلند وآرومی کشیدم ، دومی و سومی رو عمیق تر ؛ یه کم اعصابم راحت تر شد

 !رو به بهنوش پرسیدم : آقا کیوان کی قراره بره صحبت کنه ؟

ا یا پس فردا ، البته با حضور شخص شخیص بنده ، چون به قول کیوان اگه تنها باشه ممکنه پسره کپ کنه و باورش به همین زودي ، فرد
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  .نشه ، ولی اگه من باهاش باشم می فهمه موضوع جدیه و سرکاري نیست

 يو خل وچل بازي در نیار شاداب در حالی که بشقابهاي خالی رو روي هم می چید گفت : به شرط این که تو هم سنگین ورنگین باشی
. 

ساغر دستش رو مشت کرده و به چونه اش ضربه می زد : من فکر می کنم اگه ترمه خودش هم باشه خوبه ، این جوري کار یه سره می 

باشه  رشه ، حاال تا بیاي توضیح بدي که ترمه کیه وچرا می خواد این کارو بکنه کلی وقت گرفته می شه . ولی اگه ترمه از همون اول کا

  .تکلیف زودتر روشن می شه

  .بهنوش تأیید کرد : آره خوبه

راست می گفتن ، مرگ یه بار شیون یه بار ، یا این طرفی یا اون طرفی ! این جوري حداقل خودم زودتر از ماجرا خبردار می شدم . 

نه و می گه این چه خونواده ایه که باهاش رو به بهی گفتم : من از روي آقا کیوان شرمنده ام ، بنده خدا االن خودشو لعنت می ک

  ...وصلت کردم و همون اول کاري این همه دردسر انداختن رو دوشم

  .بهنوش بی خیال گفت : نه بابا باید عادت کنه دیگه

 !زانوها رو بغل گرفتم : در مورد بهی که حرف بدي نزدي ؟

دیگه ، البته یه اشاره اي هم کردم به این که دوست دختر زیاد داره و تو گفتم هنوز بچه اس ، فقط هیکلش گنده شده ، از این حرفها - 

  «مگه این پسره چشه ؟» در غیر این صورت شک می کرد و می گفت :  از این مسئله خوشت نمی آد ،

باالخره بهنوش دست چپش رو گذاشت زیر سرش و روي زمین دراز کشید : همین طوري که آدم نمی گه پسر عموم رو نمی خوام ، 

باید چهار تا دلیل قابل قبول آورد ، چون هر چی باشه عقد دختر عمو وپسر عمو تو آسمونها بسته شده ، هر چند تو این دوره زمونه 

فقط تو آسمونهاس ، روي زمین که خبري نیست همه از ازدواجهاي فامیلی فراري ان ، هزار تا دلیل می آرن ، می ترسن ، مشکالت 

  ...بچه اشون کند ذهن و عقب افتاده بشه وژنتیک باعث بشه 

 !ساغر پرید وسط حرفش : سخنرانی بسه ، چایی می خوري ؟

بهنوش دست و پاش رو کشید : نیکی و پرسش ؟! معلومه که می خورم ، یه چایی که هیچی ده تام بریزي می خورم ، نمی دونی چقدر 

  .حرف زدم

ماش مثل دو تا نعلبکی زده بود بیرون و دهنش باز مونده بود ، یه ساعت توضیح دادم که یه دفعه نشست : قیافه کیوان دیدنی بود ، چش

  .تازه باور کرده موضوع جدیه ، دهنم کف کرد بس که حرف زدم

  .بعد آهی کشید و دومرتبه ولو شد کف زمین : خدا دختر عمو هم میده یه درست و حسابی ش رو بده که این قدر دردسر نداشته باشه

  .دلم . حق را بهش دادم ولی چیزي نگفتم ، ادامه داد : بعد از ظهر کیوان می آد دنبالمون تا حسابی با ما دو تا حرف بزنهتو 

راستی تو اینجا چیکار می کنی ؟! منم شانسی اومدم این جا . نزدیک بودیم ، گفتم از این جا زنگ می زنم که تو هم » یه دفعه پرسید 

  .بیاي

  .رو گذاشت وسط : به خاطر لوبیا پلو اومد ساغر ظرف شکالت

 !بهنوش کاغذ دور شکالت رو باز کرد : به خاطر هر چی که اومد واسه من بد نشد . پس این چایی چی شد ؟

 .صداي شاداب از آشپزخونه اومد : داره می رسه . این قدر نق نزن

م که هزار تا عیب و ایراد روي داداش شاخ شمشادم گذاشتی و نا امید نباش نتیجه می ده ، اگه قراره کسی ناراحت بشه اونم من- 

  .صدام در نیومد

خیلی جدي گفت : اگه خودتم راضی بودي من منصرفت می کردم ، چون هم تو رو خوب می شناسم وهم بهرودو ... بابا ومامان هم اگه 
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گی تموم فکر می کنن ، این دخترایی که بهرود مثل من بهرود و می شناختن این فکر تو سرشون نمی اومد ، بی چاره ها با ساد

باهاشون عکس انداخته از همکارا یا همکالسیهاي دانشکده ان ... هر چند بهرود ذاتاً آدم بد و بی بندو باري نیست ، فقط یه کمی بی 

بابام  ترمه دلش رو برده ،جنبه ست که اونم باالخره درست می شه . به قول معروف تنها شعله شمعش دختراي خوشگله . االنم قشنگی 

که از خدا خواسته اس ، خودش ترمه رو خیلی دوست داره و این طوري دلش می خواد همیشه ور دلش باشه ، به هر حال نیت و قصد 

  .همه خیره و همه امون ترمه رو دوست داریم

  ...ت باشه هر چی باشه پسر عموم بودهمه اشو خودم می دونستم ، حتی به بهرود هم عالقه داشتم و آرزوم بود موفق و خوشبخ

  .عمو وزن عمو که جاي خود داشتن و من قلباً دوستشون داشتم ، بهی که دیگه هیچی هم خواهرم بود و هم دوستم ، هم دختر عموم

ه ... حتی حاضر نشدم همراه بهی و کیوان برم ، طفلک ها خودشون رفتن و با پارسا حرف زدن ، پارسا نه شوکه شده ، نه فرار کرد

  !رفتار زشت یا کلنه توهین آمیزي ام نگفته بود ، فقط با یه لبخند گفته بود : چه جالب

بعد سرش رو تکان داده و یه دستش رو گذاشته بود زیر چونه اش و قهوه اشو با دقت به مدت چهار دقیقه هم زده ، طوري که بهی 

و از دستش بگیره و پرت کنه وسط کافی شاپ و داد بزنه : شکر توش داشت دیوونه می شده و دلش می خواسته قاشق چاي خوري ر

  !ریخته بودي نه ماسه

بعد در کمال آرامش قهوه اشو خورده و یه لبخند به بهی که با چشماي خون گرفته نگاش می کرد زده و اون وقت رو به کیوان گفته 

  .من حق بدین اگه بخوام با ترمه خانم یه مرتبه خصوصی صحبت کنمبود : بازي عجیب و جالبیه ، در عین حال هیجان انگیز ، اما به 

کیوان که در عرض همون یکی دو ساعت حسابی از رفتار و برخورد و شخصیت پارسا خوشش اومده بود ، قبول کرده و حاال من با تن 

  .لرزه داشتم حاضر می شدم برم سر قرار ... توي همون کافی شاپ دیروزي

  .غر دورم حلقه زدن و نظر می دادن ، هر کدوم یه چیزي می گفتن : تیپ کرم قهوه اي بزن خیلی بهت می آدشاداب ، بهی و سا

ساغر با بهنوش مخالفت کرد : نه بابا آدم یاد بستنی مکنوم می افته ، یه مانتوي خاکستري داري اون خوبه ، اسپرت هم می شی ، تازه 

  !د بزنی به چاكکفش راحتی م پات می کنی که هر وقت الزم ش

  بعد خندید ، شاداب با اخم گفت : اذیتش نکنید ، تو دلشم خالی نکنید ، ترمه جون هر

 ...چی دوست داري بپوش، هر لباسی که بهت آرامش می ده

ارت د ساغر پرید وسط حرفش: یه رنگی بپوشه که این طوري رنگ پریده و مثل مرده از قبر در رفته به نظر نرسه. بابا مگه می خوان

 !بزنن که این رنگ و رو رو بهم زدي؟! داري می ري خواستگاري دیگه

 !غش غش خندید: دسته گل یادت نره، یه دسته گل شیک و با کالس

از خنده پر سر و صداش مام خندیدیم. همین موقع در باز شد و زن عمو با سینی چاي اومد تو، نگاهش پر از سؤال بود، اما با لبخند 

 !که خوشحالین؟گفت: مثل این 

سینی رو گذاشت روي میز کامپیوتر و با حسرت سر تکون داد: قدر جوونی تونو بدونین، از لحظه لحظه اش استفاده کنین، بخندین و 

 .شاد باشین که این روزا دیگه بر نمی گرده

 .بعد به طرف در رفت: خوش باشین بچه ها

 .همه با هم گفتیم: دست شما درد نکنه

عمو مثل مغول به سینی چایی هجوم بردیم، دو مرتبه نوبت اظهار نظر بچه ها در مورد من شد، در نهایت به حرف هیچ  بعد از رفتن زن

کدوم توجه نکردم و مانتوي مشکی و شلوار جین پوشیدم، یه روسري آبی م سر کردم و علیرغم اصرار بچه ها یه ذره آرایشم نکردم، 

 .ضد آفتاب بزن، تو این آفتاب پوستت لک می آرهبهنوش گفت: خاك تو سرت الاقل یه ذره 
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ساغر گفت: ما همین جا می مونیم تا بري و برگردي، خیلی لفت و لعابش نده ها! نگرانیم و منتظر خبر، نري اون جا بشینی دل بدي 

 .قلوه بگیري و یادت بره سه نفر چشماي نگرانشون به این در خیره اس

 .رم و غش نکنمشماها فقط دعا کنین که از حال ن- 

بدنم یخ کرده بود، انگار خون تو رگهام نبود، حتی تو بدترین شرایط تصور نمی کردم مجبور به همچین کاري باشم، تو دلم چار تا 

 "این همه سال نیومدي، خبر مرگت یه سال دیگه م نمی اومدي  "فحش به بهرود دادم که با اومدن بی موقعش منو انداخت تو هچل 

اینا تقصیر بهرود نیست و تقصیر بهنوش، با حرص رو بهش گفتم: بدبخت شوهر ندیده، چی می شد اگه سال دیگه عقد می بعد فهمیدم 

 !کردي؟! اون وقت آقا داداشت سال دیگه می اومد و این قدر همه امون گرفتار نمی شدیم و آبروي من جلوي شوهر تو نمی رفت

خانوم بنده کف دست بو نکرده بودم با اومدن بهرود بدبخت بابا و مامانم یاد تو  بهنوش کف دستشو به دماغش نزدیک کرد: ببخشین

می افتن که به به و چه چه عجب دختر خوب و نجیب و خوشگل و خوش قد و باالیی! چرا این دختر ابرو کمون چشم آهویی نصیب 

تن... پس مرگ می خواي برو گیالن! به من بی غریبه بشه؟! مگه خودمون چمونه؟! دیده و شناخته اس دختر عمو پسر عموم که هس

 چاره چه مربوطه که کاسه کوزه رو سر من می شکونی؟

ادا در آورد: حاال داداش خل و چل ما یه نظر تو رو دیده و پسندیده، باور کن اگه این اخالق گندت رو ببینه یه لحظه م حاضر نیست با 

 .تو زیر یه سقف زندگی کنه

 .تم: فقط دعا کنین سالم برسم اون جا. می ترسم از گیجی و منگی برم زیر ماشینحق داشت، کیفمو برداش

 .شاداب گفت: حواستو جمع کن، اصالً با آژانس برو

 .یه ذره فکر کردم، نه صرف نداشت: سر گنج که ننشستم

 !بهی رفت سراغ تلفن: برو مهمون من

حس کردم : موضوع این حرفا نیست باید حساب جیبم رو داشته باشم، فکر کنم رنگ صورتم قرمز شد، چون هجوم خون رو به گونه هام 

 ...ممکنه یه خرج واجب پیش بیاد، واال به اندازه کرایه آژانس پول دارم

 . ژست گرفتم: مثل این که تدریس می کنم آ. الزم نکرده پولتو به رخ من بکشی

 . نسخندیدم و صورت بهنوشو بوسیدم: مثل ماهی! حاال زنگ بزن به آژا

تا رسیدن ماشین پنج دقیقه اي طول کشید و تو این مدت مغز و اعصاب واسم نموند، بس که بچه ها منو با نصایح خواهرانه و تموم 

 .نشدنی اشون تیر بارون کردن

اه می کرد و گتو ماشین که نشستم تازه فهمیدم می خوام چی کار کنم، حالم بد بود و به غلط کردن افتاده بودم، اگه پسره تو صورتم ن

بهتر زمین دهن باز کنه و من برم توش، اگه تو روم  "غش غش می خندید و مسخره ام می کرد، چه خاکی باید به سرم می ریختم؟! 

نگاه کنه و بگه: ببخشن خانوم محترم دنبال یه نامزد دیگه واسه خودتون بگردین؛ چی دارم بهش بگم؟! اگه منو یه دختر جلف و بی حیا 

چی ؟! اگه حرف منو تو دانشگاه بزنه چی ؟! تازه سال اولمه، چطوري می تونم چند سال دیگه برم و تو دانشگاه سرمو باال فرض کنه 

 !بگیرم؟

آخه اینم راه حل شد؟! بهتر از این نبود؟! خدایا چرا موقع تقسیم عقل به من و بهنوش فقط یه ذره دادي؟ اگه عقل داشتیم خودمونو از 

باید مثل بچه آدم صبر می کردم یه روز عموم صدا کنه و ازم خواستگاري کنه، اصالً شاید  "یم بندازیم تو چاه. چاله در نمی آورد

منصرف می شدن. تازه اگه خواستگاري م می کرد، باید با شجاعت تموم سینه سپر می کردم و جواب رد می دادم، اونم با ادب و 

 !م ناراحت بشه، با دلیل قانع کننده و منطقیاحترام طوري که نه حرمت عمو بشکنه نه از دست

 "عمو جون ببخشین پسر شما با صد تا دختر رنگ وارنگ رفت و آمد داره و من نمی تونم تحمل کنم...  "خوب بهش چی می گفتم؟! 
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زن  زن عموت اونم می گفت: دختر جون اون پسره و واسش عیب نیست، بعدشم اگه عروسی کنه این چیزا از سرش می افته... به قول

 .باید سیاست داشته باشه مرد و پاي بند خونه کنه، کاري کنه هر جا رفت فکر و ذکر و ذهن و دلش تو خونه باشه

حاال کاریه که شده، غلطیه که کردي و مجبوري پاش وایستی! تازه مگه می تونستی تو جواب محبت  "دلم می خواست بزنم توي سرم 

آد؟! این طوري بهتره، االن از دستت ناراحت بشه بهتر از اینه دو روز دیگه روي دو تا خونواده  هاي عموت بگی از پسرش خوشت نمی

به هم باز بشه و حرمت ها از بین بره! اونم به خاطر حماقت و نادونی دو تا جوون خام... من که می دونم بهرود پاش دوباره برسه اون 

 ...جا، این حال و حس یادش می ره

قدر اعصاب خودتو خرد نکن، دیگه چی کار بکنی؟ حاال باید بري سر افکنده و شرمنده بشینی روبروي پسري که تا  ول کن دیگه این

االن فقط چند کلمه باهاش حرف زدي و ازش بخواي یه مدت نامزدت بشه... خاك تو سرت ترمه، خاك تو سرت! چقدر ذلیل و بدبخت 

 "...شدي

 ...اعصابم فرو می رفت، از اون آهنگاي در پیتی و مزخرفصداي نواري که راننده گذاشته بود تو 

چند بار اومدم بهش بگم یا خاموشش کن یا صداشو کم کن، ولی از اون جایی که زورم فقط به خودم می رسه دهنمو باز نکردم. تو 

آبانه بود معلوم بود فیلم افکار پریشان خودم دست و پا می زدم که صداي زمخت راننده منو به خود آورد، لحن حرف زدنش جاهل م

 ...فارسی خیلی نگاه می کنه: آبجی، نزدیک قهوه خونه ایم هر جا لب تر کنی می زنم کنار

از طرز حرف زدنش خنده م گرفت، مخصوصاً تکونی که به گردنش می داد، سیبیل هاشم تابونده بود، یه آن احساس کردم می تونم 

بذاره کف دستش معلوم بود اگه بهش رو بندازم، زمین نمی افته... تصور صورت لت و  بهش اطمینان کنم و ازش بخوام حق خسرو رو

  "عجب آدم بدجنسی شدم! یعنی از آزار دادن یه آدم دیگه لذت می برم؟ "پار خسرو باعث خوشحالیم شد، 

ه؟! چرا که نه! منم آدمم با هزار تا خودم جواب خودمو دادم: اگه اون آدم خسرو باشه که چند ماه آزگار روزگار تو رو سیاه کرده، آر

 !خصلت خوب و بد

 .چشمم به تابلوي کافی شاپ افتاد، هول شدم : رسیدیم آقا، دست شما درد نکنه

 !راننده کشید کنار، کیف پولمو در آوردم: چقدر تقدیم کنم خدمتتون؟

اره... میشه سه هزار و پونصد تومن؛ بازم قابل دار با همون صداي نخراشیده اش گفت: قابل نداره آبجی، مهمون ما باشین... قابل ند

 .نیست آبجی... مهمون باش

 مغزم سوت کشید مبلغ سه هزار و پونصد تومن تو سرم تکرار می شد اومدم بگم: مگه این جا سر گردنه س؟ چه خبره؟

می زنیم لیتري صد تومن تازه هوام راننده فهمید تو ذهنم چی می گذره: گرونیه آبجی، الستیک می خریم جفتی خدا تومن، بنزین 

توش قاطیه... یه تعمیرگاه می ریم باید کلی پیاده شیم، گرونیه دیگه مام باید نون در بیاریم، اجاره خونه و هزار تا بدبختی داریم، 

 ...حاال شما سه هزار تومن بده، قابلم نداره

 .دست کردم تو کیفم و سه هزار تومن بهش دادم: بفرمائین

 .باش آبجی، خدا برکت بدهراضی - 

خداحافظی کردم و پیاده شدم، اگه بیست دقیقه، نیم ساعت زودتر راه می افتادم با دو تا خط اتوبوس که سر جمع می شد چهل تومن 

می رسیدم. دلم براي سه هزار تومن نسوخت واسه بی ارزشی پول سوخت! این که یک ساعت و نیم تدریس می کردم و پنج هزار تومن 

 . گرفتم، اونم تو بهترین شرایط! واال مجبور بودم سی درصد بدم آموزشگاهمی 

غرق در این افکار رسیدم جلوي کافی شاپ، انگار دو تا وزنه سنگین به پاهام وصل شده و راه رفتن واسم سخت بود، نفسم در نمی 

دم و تو دلم به خدا توکل کردم و در سنگین و اومد، دوست داشتم از همون جلوي در برگردم ولی نمی شد... چند تا نفس عمیق کشی
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 !سیاه شیشه اي رو هل دادم جلو... محیط تاریک و خفه بود یه بوي عطر خاصی م می اومد مخلوطی از بوي سیگار، قهوه و وانیل

کت اسپرت کتون  خدا رو شکر دیدمش، اگه نیومده بود خیلی بد می شد و حالم از خودم بهم می خورد. با دیدنم از جا بلند شد، یه

سورمه اي خوش دوخت روي پیراهن چهارخونه آبی اش پوشیده بود، شلوار جین خوش ترکیبی هم تنش بود، لبخند دوستانه و تفاهم 

  ...آمیزي روي لبش بود، به نظرم اومد چشماش می خنده، هیچ اثري از

 

نه صندلی رو عقب کشید، زیر لب و با خجالت سالم کردم و هیچ اثري از تمسخر تو رفتارش نبود و همین خیالمو راحت کرد، مودبا

 .نشستم

نمی دونستم چی بگم، چشم دوخته بودم به گلدون چوبی روي میز که با چهار تا شاخه بنفشه مصنوعی تزئین شده بود، منو رو داد 

 !دستم: چی میل دارین؟

 .بدون این که سرمو بلند کنم ، گفتم: ممنون، چیزي میل ندارم

 .اي گرمی گفت: این که نمیشه باالخره باید یه چیزي بخورینبا صد

منو رو باز کرد ، نگاهیی سرسري بهش انداختم ، می دونستم چیزي نمی تونم بخورم، ملتمسانه گفتم: باور کنین چیزي نمی تونم 

 .بخورم

 هواي گرم که قهوه یا شیر کاکائو نمیبدون تکلف گفت: پس خودم براتون یه چیزي انتخاب می کنم ،خوب ببینیم چی داره! تو این 

 !چسبه، بستنی بد نیست، شایدم یه نوع گالسه. . . من بستنی مخلوط می خورم شما چی؟

چون سکوتم طوالنی شد، گارسن را صدا زد و دو تا بستنی مخلوط سفارش داد، البد تو دلش بهم فحش می داد: دختره احمق منو 

 .اگه نمی اومدم و این جا می کاشتمش حالش جا می اومد ;ده کشونده آورده این جا سکوت تحویل می

با انگشت هاي دستم مشغول بازي بودم ،سرم گیج می رفت و دهنم تلخ شده بود، مثل زهرمار!هر آن احتمال می دادم ولو شم روي 

 !!!زمین و از حال برم، عجب کابوسی بود ها

 .ر گرفت، پارسا تعارف کرد: بفرمائین، مشغول شین، بستنی هاش خوبهدو تا ظرف پایه دار پر از بستنی رنگی مقابلمون قرا

خودش شروع کرد، باورم نمی شد این قدر عادي رفتار کنه ، برخوردش طوري بود که انگار معمولی ترین اتفاق دنیا افتاده و من 

 !: آب میشه هابراش غریبه نیستم و مرتبه اولی ام نیست که با هم قرار گذاشتیم، بعد از چند لحظه گفت

قاشق رو برداشتم و از رنگ کرم که می دونستم طعم نسکافه داره و منم خیلی دوسش دارم شروع کردم، یه کم آروم شدم، با شرم رو 

 .به پارسا گفتم: من، من واقعا نمی دونم چی باید بگم؟! خیلی متاسفم که باعث گرفتاري شما شدم

 .جالب بود، راستش همچین درخواستی رو هیچ وقت تصور نمی کردمابدا این طور نیست، اتفاقا برام خیلی - 

موهامو زیر روسري درست کردم: راستشو بخواین منم همین طور! باور کنین صد مرتبه خودم رو لعنت کردم، اصال دوست ندارم مایه 

 ...دردسر کسی بشم، ولی متاسفانه شرایطی برام به وجود اومده که ناچارم

 .م دوخته بود: راستش خیلی دلم می خواد قصه اتون رو بشنومبا کنجکاوي بهم چش

 .بعد از چند لحظه مکث گفت: البته حمل به جسارت و بی ادبی نباشه

سریع جواب دادم: اختیار دارین، شما حق دارین همه چی رو راجع به من بدونین، می دونم این درخواست نامعقول و نامتعارفه ولی 

سید همین بود، فکر کردیم براي حل این مشکل باید از شخص سومی استفاده کنیم و البته نمی دونستیم از تنها چیزي که به ذهن ما ر
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کی؟ به هر حال می بایست از کسی کمک بگیریم که همه جوره تائید شده باشه، متاسفانه درست و حسابی کسی رو نمی شناختیم و در 

 .ا راضی باشین می تونیم روي کمک شما حساب کنیمنهایت عقالمونو ریختیم روي هم و فکر کردیم اگه شم

افتاده بودم روي دور حرف زدن و مهلت بهش نمی دادم: البته همش بستگی به شما داره، من خودمو اماده کردم که حتی با لحن بد 

 ...ازم بخواین برم و مزاحم شما نباشم

 .حرفمو برید: بنده اساعه ادب نمی کنم

 .ونم دختر عموم و همسرش تا حدودي شما رو در جریان گذاشتنبی توجه ادامه دادم: می د

 ...اما شنیدن اصل و فرع ماجرا از خودتون لطف دیگه اي داره- 

با تعجب تو چشماش نگاه کردم ، آرامش عمیقی رو به وجود آدم تزریق می کرد، ناخواسته لبخند کمرنگی زدم:همه چی رو براتون 

می دونم واسه شما نقش بازي کردن  ;اخیر بد بیاري دامن من و خونواده امو گرفته و ول نمی کنه می گم، متاسفانه تو این یه ساله

خیلی سخته و اگه قبول کنین فداکاري بزرگی در حقم انجام دادین، می دونم براي شمام شرایط بدیه و ممکنه دچار مشکل بشین ... تا 

 ...االنشم چند بار پشیمون شدم

یه قاشق بستنی خوردم، این بار از رنگ سبز که طعم پسته می داد: فقط اگه نخواستین یا شرایطش رو چند لحظه مکث کردم و 

 ...نداشتین که بهم کمک کنین، قول بدین از این جریان کسی خبر دار نشه

ما جام؟! مسلرنگ صورتش یه دفعه تیره شد: خانوم مهرتاش، شما منو چه جور آدمی فرض کردین؟! فکر می کنین من براي چی این 

 شما مطمئن ;براي کمک به شما، در ثانی یه طورایی م دوست دارم شر اون پسره مزاحم از سرتون کم شه، یعنی یه تیر و دو نشون

 ...باشین که رازتون پیش من محفوظ می مونه و هیچ کس ازش خبردار نمی شه

 !حرفاش امیدوار کننده بود، لبخند زدم: پس کمکم می کنین؟

 !گذاشت: تا جایی که بتونم حتما چشماشو هم

نفس راحتی کشیدم به پشتی صندلی تکیه دادم، تصمیم داشتم همه چی رو براش بگم، مخصوصا حاال که قرار بود کمک کنه، نگاهش 

 ...کردم: ممنونم آقاي انصاري

تره از یه خره باید عادت کنیم دیگه! پس بهپارسا لبخند زد و گفت: نه دیگه، آقاي انصاري نه! من پارسا هستم، بی پیشوند و پسوند، باال

 .جایی شروع کنیم و اونم این باشه که اسم همدیگر و راحت صدا بزنیم

 ...سرخ شده بودم: سخته

 .تائید کرد: سخت هست ولی غیر ممکن نیست

 !بعد به نرمی اضافه کرد: ترمه

 .سرشو تکون داد: اسم خیلی جالب و قشنگی داري

 !شمام خیلی با معنی و خوش آهنگه تشکر کردم : مرسی، اسم

 !مثل این که عادت داري هر چیزي رو سریع تالفی کنی ، حتی خوبی رو- 

 ...ولی این خوبی شما رو اصال نمی تونم جبران کنم- 

 .نگران جبران نباش، باالخره هر چیزي جبران می شه، حاال بهش فکر نکن، خوب من منتظرم که بشنوم- 

ی م رو خوردم و به چشماي مشتاق پارسا نگاه کردم، یه مرتبه دلم لرزید، تو دلم استغفرا... گفتم و سعی کردم یه قاشق دیگه از بستن
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ذهنمو به اصل قضیه معطوف کنم: مشکل پسر عمومه که چند وقتیه از خارج اومده، البته تو همین چند روزه قراره برگرده ، اما همین 

کنن من و پسرشون به هم می آیم، براي همین عمو منو از پدرم خواستگاري کرده...من به  چند وقت کافی بود که عمو و زن عمو فکر

بهرود فقط به عنوان یه پسر عمو نگاه می کنم نه بیشتر نه کمتر، تو مدتیم که تو خونه اشون زندگی کردم فهمیدم که به درد اون نمی 

 ...خورم ،اون یه پسر خیلی امروزي و متجدده

ختم : خوشبختانه یا شایدم بدبختانه من این قدر اروپایی نیستم که بتونم تحمل کنم حتی پسر عموم در آن واحد با چند تا شونه باال اندا

 .دختر مختلف ارتباط داشته باشه

بستنی کم کم داشت آب می شد، نمی تونستم از خیر قسمت شکالتیش بگذرم، براي همین شروع به خوردن کردم. پارسا که بستنی 

تموم کرده بود دو دستش رو گذاشته بود زیر چونه اش و منو نگاه می کرد. بعد از این که قسمت شکالتی بستنی رو تموم کردم  خودشو

، گفتم: من عمو و زن عموم رو خیلی دوست دارم از اون آدماي کمیاب روزگارن، اون آدمایی که این روزا کمتر می شه دیدشون، 

 .«دلم نمی خواد عروستون بشم» م تو روشون بگم براي همین به هیچ وجه دوست ندار

شروع به هم زدن بستنی کردم: در عین حال دلم نمی خواد عروسشون بشم، چون نتیجه اش از االن معلومه . عمو خیلی به گردن من 

و  خاص خونواده من حق داره براي همین تصمیم گرفتیم، بهش بگیم از همون اول که اومدم دانشگاه نامزد کردم فقط به خاطر شرایط

 .اینکه ممکنه این نامزدي چند سال طول بکشه جز پدر و مادرها کسی از این مساله خبر نداره

پارسا خندید، ادامه دادم: البته این مساله مدت زیادي طول نمی کشه ، چون عمو قصد داره تو همین چند روزه موضوع رو مطرح 

 ...کنه، اما من و بهی

 ...ه، می خوایم پیشدستی کنیم و ظرف امروز و فردا به عمو بگیم کهخندیدم: منظورم بهنوش

 .دیگه روم نشد ادامه بدم، سرمو انداختم پائین و زیر نگاه سنگین و خیره پارسا رنگاي بستنی رو قاطی هم کردم

گار ده سال از روش می تو خاطرات خودم غرق شدم، چه روزایی بود، شیرین و قشنگ، با این که هنوز یه سال م نشده بود ولی ان

 .گذشت

زندگی آروم و بی دغدغه و شادي داشتیم، از وقتی که به خاطر دارم تو ناز و نعمت غرق بودم عکسام از همون یه سالگی هست و هر 

 .سال به کیک تولدم یه شمع اضافه و قد من یه کم بلندتر شده و صورتم تغییر کرده

رفتیم مسافرت خارج از کشور و سالی دو مرتبه هم مسافرت داخلی، بابام از هیچی  خیلی خوش بودیم، دو سه سالی یه مرتبه می

برامون کم نمی ذاشت. خونواده خوشبختی بودیم، سودي جون و بابا بعد از گذشت سی سال از ازدواجشون هنوز همدیگه رو عاشقونه 

 .دوست داشتن

 .دگی آروم و راحتمون چشم خوردباالخره یه روز طوفان وزید، یه طوفان سخت و وحشی، شایدم زن

بابام کارخونه داشت، یه کارخونه تولید ظرف یه بار مصرف، وضعمون خوب بود، به قول معروف توپ داغونمون نمی کرد، بابام دست 

 ...خیرم داشت، به کارگراش خوب می رسید، بهشون وام جهیزیه و بیماري و خرید وسایل ضروري می داد، همه راضی بودن

که پارسال همین موقع ها سر و کله یه آدم از خدا بی خبر پیدا شد، یه آدم با یه مبایعه نامه جعلی، می گفت بابا کارخونه رو تا این 

بهش فروخته، اتفاقا تو همون دوران بابا تازه رفته بود مسافرت، می خواست یکی دو تا دستگاه جدید و مدرن بگیره... مردك 

 .ستار سند ملک شد، ملکی که هیچ وقت بهش فروخته نشده بوددادخواست تنظیم سند کرد و خوا

دادگاه مدارك رو بررسی کرد و بابا رو احضار... بی چاره بابام که نبود و تا برگرده و به خودش بجنبه، با دستور قاضی پرونده 
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ضا پاي رد هرگز چیزي رو نفروخته و امکارخونه توقیف و پلمپ شد.مونده بودیم چی کار کنیم که بابا برگشت، یه وکیل گرفت و اعالم ک

 .مبایعه نامه جعلیه

مرحله اول بابا یه زمین فروخت و خرج وکیل کرد، بعد یه زمین دیگه فروخت و مقداري پول به کارگرا داد که بنده هاي خدا بی کار و 

 .پول مونده بودن

 !ی شه.ولی امان از این جور کارامنتها این قضیه سر دراز داشت، ما فکر می کردیم مشکل یکی دو ماهه حل م

روزي که خبر پلمپ شدن کارخونه بابا رو شنیدم حالم بد شد اونم چه روزي، روزي که فرداش آینده سازم بود، روز شرکت تو آزمون 

 !دانشگاه سراسري

ك شکلی نداشتم فقط یه شوبه قدري حالم بد بود که نصف سوال ها رو جواب ندادم و از سر جلسه م یه راست رفتم بیمارستان، هیچ م

 !عصبی

بابا کلی باهام حرف زد و دلیل و منطق آورد که مشکل سریع حل میشه و من نباید به خاطر همچین مسئله اي آینده و از همه مهمتر 

 هسالمت خودمو به خطر بندازم.فرصت براي جبران بود، چند هفته بعد تو آزمون دانشگاه آزاد شرکت کردم و تو انتخاب اولم ک

دندونپزشکی تهران بود، قبول شدم...اما حیف که این رشته رو توي دانشگاه سراسري از دست دادم، چرا که سالها براش برنامه ریزي 

 .کرده و درس خونده بودم، اون وقت با یه اتفاق هرچی رشته بود، پنبه شد

بابا مانع شد و گفت: تو به درست برس، این مشکل حل می خواستم بخت خودم رو تو دانشگاه سراسري یه مرتبه دیگه امتحان کنم اما 

 .می شه، به فکر شهریه دانشگاهم نباش

 .هرچی گفتم شهریه اش یه قرون و دو زار که نیست، گوش نکرد، گفت: تو به این چیزا کاري نداشته باش

 کور سراسري یه بار دیگه امتحان کنم ،شایدخالصه اومدم تهران و رفتم خونه برادرم تارخ...البته هنوزم قصد دارم شانس خودمو تو کن

  !از چند ماه دیگه رفتم دانشگاه دولتی

 !تو این مدت بابا خیلی اذیت شد، مشکالت خودش یه طرف، متلک هاي این و اون یه طرف دیگه

زندگی ما شده بود،  از خیلی ها تعجب می کردم، طوري از وضعیت جدید خونواده ما خوشحال بودن که انگار مال اونا به ناحق وارد

 .آدم این طور موقع هاست که دوست و دشمن خودشو می شناسه، بگذریم

با اعالن دعوي متقابل از طرف بابا، دادگاه کارشناس خط تعیین کرد، در مرحله اول معلوم شد امضا جعلیه، اما شخص مدعی اعتراض 

بازم مشخص شد که امضا جعلیه، اما مدعی ما دست بردار نیست که کرد و دادگاه این بار دو نفر رو به عنوان کارشناس تعیین کرد، 

 .نیست و بازم دادگاه داریم و تکلیف نهایی تا چند وقت دیگه معلوم می شه

بابا تند و تند می خواست ملک بفروشه و خرج کنه که مانعش شدیم، این طوري گنج قارونم تموم می شه، حاال مدتیه کمتر خرج می 

به ریخت و پاشمون هست، هر چی باشه بابا در برابر کارمندا و کارگراي کارخونه که همگی م عائله مندن، مسئوله. کنیم و حواسمون 

 .اگرم چیزي بفروشه به اونا می ده بی خرجی نمونن

ل نامه باط حاال وکیل مژده داده که کار داره تموم می شه و اگه تو دادگاه آخر پنج تا کارشناس خط حکم بدن امضا جعلیه، مبایعه

 .میشه و پلمپ شکسته! اون وقت مام یه نفس راحت می کشیم

دو سه شب پیش که با بابا حرف زدم بازم می خواست منو از این تصمیم منصرف کنه و می گفت به زودي کارا رو براه می شه و براي 

 .ا چسبیده و ازمون جدا نمی شهمن و شاداب خونه مستقل می گیره راحت باشیم، البته بهش یادآوري کردم که ساغر به م
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 ...با خنده گفت: اونم مثل شما دو تا

به هر حال من به بابا گفتم: در اون صورتم تو اصل ماجرا فرق نمی کنه من دوست ندارم عمو بهم حرفی بزنه و من تو جوابش نه بیارم. 

 .سپاس و قدر نشناس باشمهر چی باشه عمومه، در ثانی لطف و محبت رو در حقم تموم کرده، دوست ندارم نا

 ...به هر حال بابا در حالی که قلبا مایل نبود گفت: باشه، هر جور صالح می دونی، فقط

می دونستم چی می خواد بگه، اون قدر گفته بود که ملکه ذهنم شده بود، دونه به دونه ذهنیاتشو گفتم و بعد خیالش رو راحت کردم 

 .که به صالحم عمل می کنم

 !؟! عقل ناقص من یکی که اصال قد نمی ده، یعنی واقعا این کار به صالحمه؟اما نمی دونم

 .خدا خودش کمکم کنه، فقط اونه که می تونه حالل مشکالت باشه

همین طور یه ریز حرف زدم، وقتی به خودم اومدم که دهنم کف کرده و داشتم از تشنگی می مردم، پارسا خودش متوجه مطلب شد و 

 ...لبی سفارش داد، به ساعتم نگاه کردم و نیم متر پریدم هوا: دقیقا دو ساعت و نیمه دارم حرف می زنمدو تا لیوان آب طا

روي صندلی جابجا شدم و با شرمندگی گفتم: معذرت می خوام حسابی پر حرفی کردم و سرتون و درد آوردم، باید بهم تذکر می 

 .دادین که روده درازي نکنم

 .ت: منم مثل شما...ببخشین مثل تو متوجه گذشت زمان نشدمپارسا دستاشو روي میز گذاش

به حالت استفهام آمیزي گفت: شاید اگه این ماجراها پیش نمی اومد من و تو االن پشت این میز نبودیم، به هر حال امید دارم هر چی 

 .زودتر و سریعتر مشکل شما حل بشه

 ...ی شینلبخند زدم: امیدوارم، این طوري زودتر از شر من خالص م

دستشو به حالت امتناع تکون داد: مسئله این نیست، باالخره وقتی آدم گرفتاره زندگیشم روال عادي نداره...اگه تا االنم یه دهم 

 .درصد شک داشتم که به شما کمک کنم االن هزار درصد اطمینان دارم که می خوام کمکتون کنم

 .دم: ببخشین خیلی تشنم بودآب طالبی مقابلم قرار گرفت، تو یه جرعه همشو خور

 .بهت حق می دم- 

 .دوباره به ساعتم نگاه کردم: خیلی دیر شده

 .از جا بلند شد کت ظریفش رو که درآورده بود از روي صندلی برداشت: می رسونمت

 .نه، باعث زحمت نمی شم- 

  ار و باهامدیگه حداقل براي یه مدت کوتاه هم که شده تعارف و رو دربایستی رو کنار بذار کن- 

 

 ...راحت باش،باالخره عموت نباید به رفتار ما شک کنه

به طرف صندوق رفت و پول میز رو حساب کرد،با هم از کافی شاپ اومدیم بیرون،به ماشین مشکی آخرین مدل گرون قیمتی که 

 :درست رو به روي پارك بود اشاره کرد

 .بریم سوار شیم-

 :فکم افتاد،تو دلم گفتم

 ....شیک و با کالسی،معلومه خیلی پولدارهعجب ماشین -
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 :شروع کردم به شماتت خودم

بازم گند زدي دختر،دست گذاشتی روي آدم مایه دار،شاید فکر کنه من از قبل امارشو داشتم...ولی نه،من فقط سه چهار مرتبه -

کجا  دونستم پولش از پارو باال میره...تازه ازدیدمش،اونم تو دانشکده با یه تیپ معمولی،یه تیپ دانشجویی ساده،من بیچاره از کجا می

معلوم ماشین مال خودش باشه،شاید مال باباشه که در اون صورتم تو اصل قضیه فرقی به وجود نمیآید.شایدم از دوستش گرفته 

 ...ستشباشه...که بعید میدونم،تو این روز روزگار ماشین به این گرونی رو کسی به برادرشم قرض نمیداه،چه برسه به دو

پارسا برام در ماشین رو باز کرد و من تو همین افکارم بودم که نشستم،کمربند رو که بستم پارسا نشست و استارت زد،بعدم شروع کرد 

 :از خودش گفتن

 .حاال نوبت منه از خودم بگم-

اضح من مثل کفّ دست برایش ودو تا گوش داشتم دو تا دیگم قرض کردم،خیلی مشتاق بودم راجع بهش حسابی بدونم،مخصوصاً اینکه 

و روشن بودم و هیچ نکته ي مبهمی ازم وجود نداشت که پارسا ندونه،از مشکالت زندگیمون گرفته تا شجره نامه خانوادگی،هواسمو 

 :دادم به حرفاش

رس اضافه د بیست و پنج سالمه و ترم آخر دندون پزشکی،سربازي م رفتم اونم قبل از دانشگاه،دوست داستم بدون فکر و خیال-

بخونم...از اول بچگی م همین طور بودم اگه میخواستم بازي کنم فقط فکرم رو بازي متمرکز بود و حتا اگه وقت برنامه کودك 

 .بود،نگاه نمیکردم،همیشه هدف داشتم،دوست داشتم دندون پزشک بشم که شدم

 :خیلی صداشو دوست داشتم،ادامه دادسی دي رو عوض کرد،آهنگ قشنگی از علیرضا افتخاري بود که تو مواقع خاص 

 .تک فرزندم،مامانم دبیر زبان انگلیسیه و پدرم داروساز-

زدي به هدف چه نامزدي م واسه خودت دست و پا کردي،تمام و -جاي بهنوش خالی بود که حسابی سر به سرم بذاره و بگه:

 .کمال،تحصیل کرده،خانواده دار،پولدار

 :افکار مزاحمو پس زدم

 .ش دختر،از حدً خودت تجاوز نکنخجالت بک

پارسا تا در خونه ي عمو راجع به محل زندگی و کارش صحبت کرد و در نهایت شماره ي تلفن خونه آاش رو بهم داد،البته تلفنی که 

 .مختص استفاده ي خودش بود.دم در بازم ازش تشکر کردم و پیاده شدم

 .اتاق و مثل آوار از همه طرف ریختن رو سرم پا که تو خونه گذاشتم بچهها کشون کشون منو بردن تو

 چی شد زود تعریف کن ببینم؟-

 کی قرار شد بیاد خونه تا به بقیه معرفیش کنی؟-

 ....معلومه حسابی بهت خوش گذشته ها-

 .ببینم بال نکنه راستی راستی نامزد کردین؟چشات داره برق میزانه-

 :دو دستامو گذاشتم رو گوشام

 .ابا یکی یکی بپرسین.....اقال مهلت بدین مانتو روسریمو در بیارمچقدر حرف میزنین؟ب-

 :شاداب روسري رو از سرم کشید

حرف بزن دیگه،از سیر تا پیاز ماجرا رو باید تعریف کنی،از همون لحظه ي ورود به کافی شاپ تا لحظه ي خروج،یه)و(رو هم نباید جا 

 .بندازي

 :با بدجنسی گفتم
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 .در خونه لحظه ي خروج نخیر،تا دم-

 :هر سه باهم گفتن

 .نع-

 :شروع به باز کردن دکمههاي مانتوم کردم

 بله،چیه؟شاخ در آوردین؟-

 .البته به جز دم-ساغر گفت:

 :بهی دستمو کشید

 .بشین تعریف کن واال میرم همه چی رو میزارم کفّ دست عمو جونت تا همه رشتهها پنبه بشه-

ه رو تعریف کردم،اون سه تا بدتر از خود من پاك تعجب کردن،باورشون نمیشد پارسا از همه بی اختیار تموم حرفایی که رًد و بدل شد

 جهت ایده آآل باشه.اونام مثل من فکر میکردن اون از یه خانواده ي معمولیه،

 :شاداب با تعجب گفت

 خوبه بهش برنخورد؟-

 :ساغر جوابشو داد

از مثل ترمه داره،از خدا شم هست،بدون وقتی شنیده یه ساعت تموم براي چرا بهش بر بخوره؟حاال یه مدت یه نامزد خوشگل و ن-

 .خودش رقصیده و بشکن زده

 :همه خندیدیم،گفتم

 .آفرین به تو دوست خودم که اینقدر فهمیده ي-

 :ساغر موهامو کشید

 و کم کنیم و بریم خراب شده يخیلی خنگی که این همه مدت حالیت نشده.حاال پاشو برو چایی بیار که ما دیگه میخایم زحمت ر تو-

 .خودمون

 :کرد ییدٔ  شاداب حرفشو تا

آره دیگه باید بریم،همین طوریام خیلی دیر شده و تا بریم هوا تاریکه.اون وقت اگه تورنگ زنگ بزنه ببینه من خونه نیستم،حسابی -

 ....عصبانی میشه

 :بهی پقی زد زیر خنده

 .چه غلطا،تورنگ و عصبانیت-

 :دادشاداب سر تکون 

خبر نداري،دییوونم کرده.یه سره از راه دور برام تعیین تکلیف میکنه،اینو بپوش،اونو نپوش.اینجا برو اونجا نرو.چرا دیر کردي،چرا -

 .زود اومدي؟خالصه مقزموو خالی کرده

 :ابرو باال انداختم و بهش تپیدم

ل تا سال ازت سراغ نمیگرفت خوب بود؟مثل یه گونی سیب خوبه دیگه،مرد باید همین طوري باشه.اگه ولت میکرد به مون خدا و سا-

 ...زمینی کاري به کارت نداشت خوب بود؟....اصال بایدم بهت بگه،تو هم حق نداري ناراحت بشی

 :شاداب پرید وسط حرفم

 پیاده شو با هم بریم،چیه دور برداشتی؟-
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 :بعد آروم اضافه کرد

 .شعبون بی مخ-

 :اغر گفتاومدم بزنمش که جا خالی داد.س

ببین عروس و خواهر شوهر براي اینکه نرن چایی بیارن چه نمایشنامه ي اجرا میکنن؟بابا چایی نخواستیم دست از سر کچل همدیگه -

 .بردارین

 :رو به شاداب گفت

 .تو هم حاضر شو که بریم--

 :بهی دخالت کرد

 .صبح گل میگیم و گل میشنفیم االن موقع رفتن نیست،شا م هرچی باشه دور هم میخوریم و امشب تا علیه-

 :ساغر تعارف کرد

 .نه بابا مزاحم نمیشیم،زشته--

حاال نمی خوادکالس بذاري،شب همین جا میبمونین.می خام اگه موقعیت دست داد با حضور شماها پیش مامان و بابام از پارسا حرف -

 .بزنم،شما دو تام باید شولوغش کنین،طوري که به ذهنشون نرسه سوال بپرسن

 :شاداب با دست به پیشونی اش زد

 ....چقدر بدجنسی،بنده خدا عمو و زن عمو که انقدر ساده آن-

 :بهی از جا بلند شد

برم یه سر به آشپزخونه بزنم و ببینم تو قابلمهها چه خبره چه خبره؟اصال میتونم مهمون دعوت کنم یا نه.یه چایی م بیارم که ساغر -

 .دیوونه م نکنه

 :ن نشستم روي تخت و بدنمو کشیدمبعد از رفتن او

 .اخش

 :ساغر پرسید

 خسته ي؟-

 .آره،خسته ي ذهنی،باورت نمیشه اون قدر سرم سنگینه که نگو-

 :موج نگرانی به دلم هجوم آورد

 ....اگه کار خراب شه چی؟اگه-

 :ساغر بی حوصله گفت

 .کاریه که کردي،دیگه م از دست تو خارجه پس سعی کن خوب پیش بري-

 :با نگرانی از ساغر پرسیدشاداب 

 بمونیم؟-

 ..از من میپرسی؟مثل اینکه فامیل جنابعالی آن ها-

 :گفتم

 .بمونین،حاال هر چی باشه میخوریم دیگه.تو هم یه زنگ به تورنگ بزن بگو این جایین-

 .آخه زشته روم نمیشه-
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 .کوتاه و مختصر حرف بزن-

 .شت و اغلب با کیوان صحبت میکردشاداب به طرف تلفن رفت،تلفنی که بهی تو اتاقش دا

 :با بی حالی گفتم

 .سالم منم برسون و بگو واسم دعا کنن-

لت با تورنگ جونت حرف زادي حا-صحبتهاي شاداب به سه دقیقه هم نرسید،گوشی رو قطع کرد،خوشحال به نظر میرسید.ساغر گفت:

 جا اومد،دوپینگ کردي؟

 :شاداب محل نذاشت

 .برم کمک بهی-

ا گرفتم تو بغلم و سرم رو گذاشتم روي دستام و فکر کردم،به آخر و عاقبت بازي ي که شروع کرده بودم،از ته دل از خدا زانوهایم ر

 .میخواستم مایه ي رسوایی و ابروزي نشه.هیچ دلم نمیخواست واسه خانوادهام مشکل ساز بشم

 :ي وایش بلند میشد،بعد از چند دقیقه مجله رو بستساغر یه مجله گرفته بود دستش و میخوند،هر از گاهی صداي نوچ نوچ و وا

 .آدم چه چیزا که نمیخونه،مردم عجب سرنوشتایی دارن-

 :یه دفعه با خوشحالی گفت

 .ترمه ببین آخر و عاقبت این نمایش تو به کجا میرسه،باور کن میشه ازش یه داستان خوب در آورد-

 .برو بابا دلت خوشه ها-

 :خیلی مشتاق بود

 .،این یه سوژه ي خوبهباور کن-

 :با حرص گفتم

 حاال دیگه من سوژه شدم؟-

 :صداي جیغ بهی از حال اومد

 .چایی خوراش بیان-

 :ساغر مثل فنر پرید

 .بدو ترمه که یخ کرد-

 :با هم از اتاق رفتیم بیرون،با عمو و زن عمو سالم علیک کردم و نشستم،چند لحظه بعد بهنام با اشکالهاي ریاضیش سر رسید

 ختر عمو میشه چند تا مسایله واسم حل کنی؟د-

 :پسر مودب و خوبی بود،با مهربونی گفتم

 .چرا نمیشه،فقط بذار چاییمو بخورم بعد-

 :نمی دونم سر کله ي بهرود از کجا پیدا شد

- Hello (سالم) 

 :عمو با حرص روزنامه رو گذاشت رو میز

 .پسر جان اینجا ایرونه و تو باید فارسی حرفی بزنی-

 .متاسفم(.دفعه ي بعد حواسم رو جمع میکنم) I am sorry -:هرود دست گذاشت رو سینه آاشب

لوس حرف میزد و من حسابی حرص میخوردم.دوباره به تک تک سالم کرد،زیر لب جواب سالمش رو دادم.بی اهمیت به حضورش 
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 :لیوان چاي رو برداشتم و شروع به نوشیدن کردم،بهرود به برادرش گفت

 .و اذیت نکن،من برات حل میکنمترمه ر-

 .اذیت نیست-به بهنام نگاه کردم:

 :بهرودرو به روي من نشست،در حالی که نگاهش به من بود گفت

 این چند روز چقدر زود گذشت؟-

 به سالمتی کی بر میگردین؟-نا خواسته با لحن بدي پرسیدم:

 زنم،انگار فهمیده بود منظورم اینه که:کی شرت رو کم میکنی؟بی چاره یه تکان ناگهانی خورد،توقع نداشت اینطوري باهاش حرف ب

 .صداش مثل نجوا بود:چند روز دیگه

،معلومه به قدر کافی تو دهانش نزدم.این دفعه اگه شیرین زبونی کنه بدجوري -اما نگاهش روي صورتم خیره بود،تو دلم گفتم:

 .حالشو میگیرم،همچین که نتونه نطق بکشه

این حرفا رو میگفتم مثل ببر پنجه هامو تیز کرده بودم.اما تا شا م بهرود یه کالم با من حرف نزد.هر از گاهی  همون جور که تو دلم

سنگینی نگاشو حس میکردم ولی توجه نه،شایدم همین بی توجهی من نسبت بهش کنجکاوش کرده بود،ممکن بود اگه منم مثل دوستاي 

 .زم سرد میشدغربیش باهاش راحت رفتار میکردم سر دو روز ا

بأیدم نبود.بهرود بچه ي بدي نبود،فقط خیلی لوس و سبک بود.تو ناز و نعمت بزرگ شده و هر چی خواسته براش تو یه چشم به هم 

زدن آماده شده بود.در ضمن انقدر زن عمو لی لی به الالش گذاشته و تی تیش مامانی بارش آورده بود که جاي شگفتی داره اوایل 

 .ن ور آب چه جوري گیلم خودشو از آب بیرون کشیدهکه رفته بود او

 .بعد از اینکه مسئلههاي بهنامو حل کردم و توضیح دادم به بهانه ي کمک به بهی رفتم آشپزخانه

 :وسایل ماست و خیار روي میز بود،شروع کردم به خیار پوست کندن،بهی نزدیکم شد

 .بد جوري پاچه ي داداش بی چاره ي منو گرفتی ها-

 :شت دست موهایی که رو پیشونیم ریخته بود،زدم کنار و لبخند زدمبا پ

نمی خواستم ناراحتش کنم مثل اینکه یه کم زیاد روي کردم....البته ممکنه فایده داشته باشه و پیش خودش بگه این دختر آدم نیست -

اب منصرف بشه و دنبال یه دختر خوش و یه پا سگه.شاید از چشمش بیوفتم و عمو جونم از داشتن همچین عروس پررو و حاضر جو

 .اخالق تر بگرده

مثل اینکه عموتو نمیشناسی،اونم از همین زبون درازي تو خوشش میاد.وأال خودش یه دختر ساکت و کم حرف و بی سر زبون تو خونه -

 .داره

 :با پشت چاقو زدم به بازوش

 آره،جون خودت تو که اصال زبون نداري،راستی شا م چیه؟-

 .وردیم که امشب آقا بهرود هوس کوکوي کلم کرده بود،و اال دیگه هیچیشانس آ-

 میشه اینقدر حرف آقا داداشتو نزنی؟-

 :بهنوش لبشو به گوشم نزدیک کرد

حاال بیا و زن داداش من شو.طفلک دوستت داره ها،منم قول میدم خواهر شوهر بدي نباشم،اصال اگرم بخوام بدجنسی کنم -

 .فرسانگها انور تر و دست ما از همه جا کوتاه میشه نمیتونم،شما که میرین

 .خیال برت داشته،نیروهام اون قدارم قوي نیست-نه اگه تو بخواي از همین جام میتونی تا کره ي مریخ نیش و زبون بزنی.-
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د،با کمک هم میز رو یه کم نعئاع خشک،نمک و فلفل رو ماست و خیار ریختم و مخلوط کردم.زن عمو هم اومد و کوکوها رو تو ظرف چی

 .چیدیم

از شانس بد من بهرود درست رو به روي من نشست،نمی دونم اون شب چش بود که یه سره بهم خیره میشد،چند مرتبه غذا پرید تو 

 .گلوم و داشتم خفه میشدم.بهرود فورا یه لیوان آب پر کرد و میداد دستم

 .می خواد بهت سوغاتی برسه-زن عموم با خوش خلقی میگفت:

 :دفعه آخري که اینو گفت بهرود هیجان زده گفت

 .راستی من سوغاتی ترمه و شاداب خانم رو ندادم ها،گذاشته بودم تو یه فرصت مناسب-

 .عمو حرفش رو قاپید:خوب برو االن بیار،ممکنه دباره یادت بره

 :بهنوش بی حوصله گفت

 حاال بعد از این همه روز یادت اومده سوغاتی بدي؟-

 .انقدر دورو برام شلوغ بود و پشت هم تو این خونه پارتی بود-د شد:بهرود بلن

 .صد بار گفتم جلوي من نگو پارتی،مهمونی پسر جون،مهمونی-عمو اخم هاشو در هم کشید:

 .(می فهمم) I understand :بهرود دست هاشو باال برد

شت سر میز.چند لحظه بعد بهرود برگشت یه جعبه کادو به طرف اتاقش رفت،زن عمو دنبالش دوید و یه چیزي آهسته بهش گفت و بر گ

 :شده رو گذاشت مقابل من

 .این مال توست

 :یه جعبه ي کوچک که کاغذ کادوي قشنگی م داشت،گذاشت مقابل شاداب

 .اینم مال شما-ببخشین دیر شد.یه جعبه بلند و باریک م داد به ساغر:-

 :ساغر سرخ شد

 .چی؟منو شرمنده کردیندست شما درد نکنه،این کارا یعنی -

 :عمو لبخند زد

 .قابلی نداره دخترم،تو هم مثل شاداب،مثل بهنوش،مثل ترمه،چه فرقی میکنین--

 :ساغر با مهربونی گفت

 .شما محبت دارین-

ا ماشک توي چشمش حلقه زد،طفلک پدر نداشت،سالها قبل از وجود گرانبهایش محروم شده بود و همیشه از خاطراتش یاد میکرد و به 

 .قدر پدرتنو بدونین-میگفت:

 .بازش کن ترمه--صداي بهرود منو متوجه کرد:

 .امیدوارم خوشت بیاد خیلی وقت صرف کردم تا پیداش کنم-دستم به طرف کادو نمیرفت،با بی میلی برشدشتم،بهرود دوباره گفت:

 .البته تو همین پساژهاي تهران-تو دلم گفتم:

ومد،کادو که پاره شد جعبه ي عطر خودنمایی کرد،یه عطر با مارك مشهور و خیلی م گرون ولی الل ممونی گرفتم و صدام در نی

 :قیمت،تشکر کردم و مشغول خوردن بقیه غذام شدم.بهرود بیچاره پرسید

 بوشو امتحان نمیکنی؟-

 .دستت درد نکنه،می دونم بوش چیه قبال ازش داشتم-
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نن.کاغذاي کادو رو پاره کردن،هدیه ي شادابم یه عطر بود و مال ساغر روان شاداب و ساغر که میخواستن رفتار سرد منو جبران ک

 .نویس.هر دو به گرمی تشکرکردند و اینطوري حال بهرود یه کم جا اومد

تو دلم به بهی فحش میدادم)مثل اینکه قرار بود از پارسا حرف بندازه ها.حاال مگه حرف میزنه؟می دونم آخرسر یه وقتی حرف میزنه 

 (.د بزنه و دیگه نشه کاریش کردکه گن

 :تو دلم التماس کردم

 .قبل از این که عمو یا زن عمو به زبون بیان و من از خجالت بمیرم خوب حرف بزن دیگه-

اما حرف نزد،اشتهام کور شده بود،یه لیوان آب خوردم و بدون اینکه براي کمک کردن صبر کنم به اتاقم رفتم،دلم نمیخواست بیرون 

میترسیدم چشم بهرود بهم بیفته و عشق داغ و افالطونیش بجوشه.هر چند از قدیم گفتن)تب تند عرقش زود در میاد(اینم بیام چون 

فقط یه موج سرکش و زود گذره،مثل روز برام روشنه از سر بهرود میافته.رو تختم دراز کشیدم و چشمامو بستم،سعی کردم به خودم 

که در باز شد و صداي ساغر پیچید:خاك عالم تو سرت با این مهمون نوازیت،ظرف شستن رو آرامش بدم،یه ذره حالم بهتر شده بود 

انداختی گردن من خیالت راحت شد؟می رفتم خونه که بهتر بود یه تخم مرغ نیمرو میکردم و میخوردم و فقط هم ظرف خودمو 

 .میشیستم،نه مال چهل نفر آدمو

 حاال چرا قهر کردي؟-روي لبه ي تخت نشست:

بابا موقعیت درست و حسابی پیش نیومد بهی بتونه حرف بندازه،نمی شه که همینطور بی مقدمه بگه)راستی -واب ندادم،ادامه داد:ج

ترمه نامزد داره ها(اگه میشه خوب حق با توئه،ولی خودت میدونی که حرف باید به جا و سنجیده زده شه.حاال به جاي بق کردن پاشو 

 .بریم بیرون

 .حوصله ندارم-

 .خجالت بکش پاشو که خیلی زشته-

 :دستمو کشید

 .اي تنبل،پاشو،باور کن همه ي ظرفاي شا م رو شستم-

 

 .بدجنسی نکن ساغر،خودت میدونی چمه،چار تا دونه ظرف که کسی رو نکشته-خنده م گرفت:

 :دستشو زد به کمرش و اخم کرد

 .اگه نکشته خوب میشستی،خیلی رو داري ها-

 .اشه حوصله ندارم ،هر وقت رفت تو اتاقش صدام بزناگه بهرود بیرون ب-

 .با جدیت گفت:بهرود که بیرونه ،تو هم لوس نشو و بیا،یه کم عادي باش

 .سخته-

  .آره ولی غیر ممکن نیست،تازه یادت نره که تو هنر پیشه خوبی هستی،همین االنم داري نقش بازي می کنی-

 .اون موهات بزنبی میل پاشدم ،ساغر غرید:الاقل یه شونه به 

 .راست می گفت،موهامو شونه کردم و دوباره بستم . اون وقت با ساغر که مثل عقاب باالي سرم وایستاده بود رفتیم بیرون

  .بهرود آلبوم عکساشو آورده بود و شاداب داشت تماشا می کرد،با دیدن من گفت: ترمه بیا عکسامو ببین

 .دم ، مرسیرو اولین مبل خالی نشستم :من همه اشو دی
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 !با تعجب از بهنوش پرسید:آره ؟

بهی شونه باال انداخت : خوب معلومه که دیده هم امیل هاتو ،هم عکسایی که فرستادي رو! همه همه اش رو دیده ،این آلبوم که نصف 

 .اونا نیست

ه م معلوم نشه. بی چاره بهرود جمله آخرش رو به طعنه و منظور دار گفت، سرمو تا جایی که می تونستم خم کردم تا لبخندموذیان

 .وارفت، اون شب تموم تیرش به سنگ خورده بود

 .زن عمو ظرف میوه رو آورد: باید براي رفتن بهرود مهمونی بگیریم

  .بهی دست زد: آخ جون مهمونی !دلم لک زده واسه یه مهمونی

 .ی هاي مربوط به توعمو گفت: دختر جون مثل اینکه این مدت همه اش مهمونی داشتیم ، اونم مهمون

بهی خیار برداشت :خوب بده دیگه، اون مهمونی اي خوبه که مال خودت نباشه و بتونی راحت خوش بگذرونی و بی خیال فقط بزنی و 

 .بخندي و برقصی

 .قبل از مهمونی باید یه کارایی بکنم ،ممکنه مهمونی فقط به مناسبت رفتن بهرود نباشه

ظورش شدم ، دستامو چنگ زدم و ناخواسته بیشتر تو مبل فرو رفتم. انگار این طوري عمو منو نمی دلم هري ریخت پایین، متوجه من

 .دید

بهی به زور خندید: بابا جون بازي درنیار دیگه، هر مهمونی فقط یه مناسبت داره، حاال بذار بهرود بره، مهمونی بعدي رو با مناسبتی 

 .که دلتون می خواد بعدا بگیر

 .راستی بابا مطلبیه که خیلی وقته می خوام بگم از جا بلند شد:

 کنجکاوي تو صورت عمو موج می زد: چی می خواي بگی بابا؟

 .بهی به اطراف نگاه کرد : این جا که نمی شه

 .ساغرگفت: زشته آدم توي یه جمع بخواد در گوشی یا خصوصی حرف بزنه

 .شاداب تأیید کرد: راست می گه

  ...این جا که کسی غریبه نیست بهی نفس بلندي کشید : البته

  .رو به من کرد: با اجازه ترمه می خوام از شما یه خواهشی کنم

همه سراپا گوش شدند. داشتم می مردم می دونستم می خواد در مورد من حرف بزنه ،زن عمو با لحن ابهام آمیزي پرسید: طوري 

 !شده؟

گفت: راستش مدتیه ترمه می خواد یه مطلب رو بگه اما روش نشده، بهی جاش رو عوض کرد و نزدیک زن عمو نشست ، خیلی جدي 

 .وقتی عمو و خونواده اومدن هم موقعیتی دست نداد تا بتونن بگن

همه چشم به دهن بهی داشتن و من سنگ شده بودم ، نفسم باال نمی اومد ، حالم به قدري بد بود که نگو، از خجالت نمی تونستم چشم 

 .از پایه میز بردارم

 .بهنوش یه دفعه بدون مقدمه گفت: براي مهمونی خداحافظی بهرود باید نامزد ترمه رو هم دعوت کنین

سکوت مرگباري تو اتاق حاکم شد،سر تا پام خیس عرق شده بود، احساس میکردم همه دارن صداي تپش قلبمو می شنون ، دلم می 

واست پارسا رو همه فامیل ببینن، دوست نداشتم دو روز دیگه خواست یکی می زدم تو دهن بهنوش با این حرف زدنش ،دلم نمی خ
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انگشت نماي همه بشم، بدجوري کار را خراب کرد، انگار یادش رفته بود قراره بعد از اینکه آبها از آسیاب افتاد نامزدي منم بهم 

  ...م تموم فامیل می دیدنش وبخوره و مثال جز خانواده عمو هیچ کس ازش خبر نداشته باشه. اگه من پارسا رو دعوت می کرد

 !صداي بهت زده و لرزان زن عمو منو به جو موجود برگردند:نامزد ترمه؟

حال عمو هم دست کمی از همسرش نداشت ،قیافه بهرودم هم تماشایی بود، سیبی که گذاشته بود تو دهنش همون جا مونده و نمی 

 .تونست قورتش بده

حاال خوبه بهتون خبر خوش دادم ، اگه خداي نکرده خبر بدي می دادم چه حالی پیدا می  بهنوش لبخند زد و گفت: چه اتون شده؟!

  .کردین

 .از جا بلند شد و شمرده شمرده گفت: یه بار دیگه تکرار می کنم ترمه نامزد داره، نامزد! بیماري نداره

 !ي ما خبردار نشدیم؟عمو پا روي پا انداخت، به چونه اش دست کشید و رو به من گفت: تو کی نامزد کرد

 !بهی خودشو قاطی کرد: از دست ترمه بی چاره ناراحت نباشین ، قرار بود به شما بگه ولی هر بار که خواست بگه نشد

 .موذیانه خندید: البته من از همون اول در جریان بودم

  .رسوندي زن عمو بهش توپید : پس چرا الل مونی گرفته بودي ؟! الاقل ندا رو به من می

 مادر من حاال که طوري نشده ، فکر می کنین االن کی می دونه ، اگه بگم تارخ وگلپرم نمی دونن باورتون می شه؟-

 !زن عمو به وضوح ناراحت بود: حاال چرا این قدر یواشکی و زیر زیرکی؟

 غریبه بودیم؟ رو مبل جابجا شد و دستاشو روي سینه گذاشت ،گله مندانه گفت: از سودابه انتظار نداشتم ،مگه ما

  .نه مادر من این حرفا چیه ؟ وقتی برادر و زن برادرش هنوز نمی دونن البد یه دالیلی داره دیگه-

 .زن عمو پکر گفت: بگو ،بگو مام بدونیم

  .بهی لبخند زد :اگه بدونین هم قانع می شین هم ناراحتی اتون رفع می شه

یگه ، انصافا خیلی م خوب گفت، هر از گاهی م شاداب یا ساغر دنباله حرفشو می بعد شروع کرد به گفتن تموم چیزایی که قرار بود د

گفت و یه سري توضیحات می داد که مثال به این دلیل و به اون دلیل این مسئله مخفی مونده، یا این که شرایط منو با دلسوزانه ترین و 

تن که با ادامه شرایط موجود و این که مادر پارسا یه کم مخالفه رقت انگیزین کلمات بیان می کردن، مخصوصا رو این مسأله تاکید داش

  .، ممکنه این نامزدي سرانجام نداشته باشه

تموم مدتی که بهی حرف می زد عمو سرشو بلند نکرد و یه کلمه م حرف نزد، خیلی گرفته بود، زن عموم چنان با حسرت منو نگاه می 

 .ره و نیمچه عاشقانه بهرود داشتم ذوب می شدمکرد که دلم آتیش گرفت،در ضمن زیر نگاه خی

یه دستمال کاغذي روي پام بودکه تا اون لحظه شاید هزاران تیکه شده بود،فکر کنم حداقل سه چهار مرتبه باید جارو می زدم تا تمیز 

 .شه، رو زمین هم پر شده بود

 !ست : دیدین قانع شدین؟وقتی بهی به سخنرانی شیوا و غراي خودش خاتمه داد، اه بلندي کشید و نش

زن عمو با غضب رو به عمو گفت: چند وقت دارم می گم دست بجنبون ، اون قدر این دست و اون دست کردي که این دسته گل نصیب 

 .یکی دیگه شد

ید زي کشبعد با حرص رفت آشپزخانه .عمو هموز ساکت بود و بهرود تازه یادش اومد دهنش پره و محتویاتش رو فرو داد و اه جگر سو

 .که ناخواسته دلم به حالش سوخت



عشق توت فرنگی نیست رمان 167  
 
 

بعد از چند دقیقه سکوت عمو با لبخند رو به من گفت: خوب آتیش پاره ،نمی دونستم اي قدر تو داري و صدات در نمی آد ،حاال تو 

  .هیچی... اگه دستم به اون هاتف برسه می دونم چی کارش کنم

 .صدا به سختی از گلوم در می اومد: من شرمنده عمو

 عمو با لحن دلداري دهنده گفت: دشمنت شرمنده باشه عمو جون ،این حرفا چیه؟

 .بعد با صداي بلند گفت: خانوم، خانوم جون نقلی ،نباتی ،شیرینی اي چیزي بیار

  .بهرود به خودش اومد :مبارك باشه

 .زن عمو از آشپزخونه اومد بیرون : دنیا رو آب ببره آقا رو خواب می بره

 .اضافه کرد : برو از سر کوچه شیرینی اي ،شکالتی بخر بیار رو به بهنام

 .سریع گفتم : نه زن عمو تو رو خدا خودتونو به زحمت نندازین، منو بیشتر از این خجالت ندین

 هزن عمو همون زن عموي همیشگی شد: قربونت برم ، این حرفا چیه! به جون بهنامم تو و بهنوش برام هیچ فرقی ندارین، همونقدر ک

 ...خوشبختی اونو می خوام مال تورم می خوام ، به هر حال از ما خوش شانس ترم هست

 .آهی ناراحت کشید: قسمت هر چی باشه

 بهنام از عمو مقداري پول گرفت: شیرینی چی بگیرم؟

 بهی نظر داد: تو این هوا بستنی می چسبه، موافقین؟

 .جا بلند شد و به بهونه تلفن زدن رفت اتاقشهمه موافق بودن و بهنام به قصد خرید رفت، بهرود از 

ساغر دستشو به نشونه پیروزي نشونم داد،البته حواسش بود که عمو و زن عمو متوجه نشن ،خندم گرفت. یه لحظه انگار بار بزرگی از 

 .دوشم برداشته شد

 .تو دلم گفتم: اینم از این ، باالخره سر آقا بهرود هم کوبیده شد به طاق

بدجوري سر  ............رود ، براش از صمیم دل آرزوي پیروزي و خوشبختی کردم ، طفلک بد جوري سر خورده شدبی چاره به

 .خورده شد اما مطمئنم زود یادش می ره...... آره من مثل یه نسیم بودم که به باغ زندگیش وزیدم و رفتم

 

نستیم و دیگه چیزي براي پنهان کردن نیست . فردا شب این آقا صداي عمو منو از افکارم خارج کرد: خوب عمو جون حاال که ما دو

 .پارساي خوش اقبال رو به همراه پدر و مادرش دعوت کن این جا

 

 .دهن باز کردم مخالفت کنم که عمو گفت:بهونه نیار دختر جون، دوست دارم با این آقا آشنا شم همین طور با خونواده اش

 

 .تنهاس ،مامان و باباش رفتن مسافرتبهنوش گفت:بابا، فعال آقا پارسا 

 

 .عمو بهش اخم کرد:دختر تو دیگه شوهر کردي و بچه نیستی ،مگه من از تو پرسیدم که جواب می دي

 .رو به من با مهربونی گفت:حاال که تنهاس واجب شد دعوتش کنیم. پاشو تا دیر نشده بهش زنگ بزن

 .ات نیستن ما وظیفه داریم جاي خالیشونو پر کنیمزن عمو تصدیق کرد:آره عزیزم،حاال که مامان و باب
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از خودم بدم اومد ،چقدر مهربون و با گذشت و دوست داشتنی بودن،اشک تو چشمم حلقه زد پاشدم،صورت عمو رو بوسیدم و زن عمو 

 .رو بغل کردم. خوشحال بودم از این که از دستم نرنجیده بود

 

 

 .بودي و ما نمی دونستیم ساغر گفت:این قدر احساساتی

 

 .صورت زن عمو رو بوسیدم:همچین زن عمویی کجا پیدا می شه؟!درست مثل گل

 

 .زن عمو خندید:زبون نریز برو تلفن کن و آقا پارسا رو دعوت کن،می خوام خیالم راحت شه که تو دختر گل نصیب آدم خوبی شدي

 

 .....صورتمو بوسید:خوشبخت شی عزیزم اما

 

 .ا آه پر حسترش فرو دادبقیه حرفشو ب

حاال خوبه می دونستم وقتی زنگ بزنم جز پارسا کسی گوشی رو برنمی داره. مردم و زنده شدم،نزدیک ده بار شماره رو گرفتم ،دو 19

،سه مرتبه شماره ها رو پس و پیش گرفتم و چند مرتبه خودم قطع کردم،نمی دونستم چه جوري و از کجا شروع کنم؟! به عمر نوزده 

اله ام تلفنی با هیچ پسري حرف نزده بودم و اصال تجربه اشو نداشتم ،اونوقت حاال می خواستم در کمال پررویی زنگ بزنم به یه پسر س

بنده خدایی که دست تقدیر سر راه من قرار داده و از قضا چند مرتبه م کمکم کرده . ازش بخوام بیاد خونه عموم که اونا با نامزد من 

 .آشنا شن

 

 . پیش خودش می گه:هنوز هیچی نشده فامیل شدیم حاال

 

 !ممکنه از این که این موقع شب بهش تلفن می کنم خوشش نیاد و فکر کنه بی مالحظه ام. اما مگه چاره اي داشتم؟

 

 .ترس نیستدس یه دفعه فکري به ذهنم رسید ، بدو بدو از اتاق رفتم بیرون و تقریبا داد کشیدم:تلفن خونه جواب نمی ده، موبایلشم در

 

 عمو خونسرد گفت:فردا صبح بهش زنگ بزن

 

شاداب که متوجه در ماندگیم شده بود،گفت عمو جون بهتر نیست پنج شنبه بگیم بیاد،این طوري دو سه روز فرصت داریم،در ثانی شب 

 .تعطیله و فرداش کسی کاري نداره

 

 .عمو سر تکون داد:باشه عمو جون،حاال پاشو برو یه سري چایی داغ خوشرنگ بریز بیار

 

 !رنگ زن عمو قرمز شد و به گونه اش چنگ زد:خدا مرگم بده،هادي این چه حرفیه؟ این طفلک مهمونه ،مگه من و بهی نیستم؟

 

تر دارم،به هر کدومشونم که بخوام می گم چقدر سخت می گیري خانوم،من امشب مشمول برکت و رحمت خدا شدم،چهار تا دخ-

 .چایی بیارن
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 .شاداب خندید:این طوري مام راحت تریم

 

 .ساغر پاشد:من چه کار کنم؟می خواین جارو بکشم

 

 !بعد به اشاره به مبل کرد که من روش نشسته بودم:نگاه کنین دختر گنده چه خرابکاري اي کرده

 

 .نجیب و سر به زیره!خجالت کشیده خوب،تو هم بشین که موقع جارو زدن نیستزن عموم ازم دفاع کرد:دخترم خانومه و 

 

همین موقع بهنام با لب و لوچه آویزون اومد تو خونه،براي اولین بار صداي غرغرش و شنیدم:اول یه نگاه به ساعت بکنین بعد من 

 !ي سر کوچه ما باز باشه؟بیچاره رو بفرستین دنبال نخود سیاه،ساعت یازده شب کدوم قنادي بازه که قناد

 

همه از بی توجهی و بی حواسی خودمون خندبدیم.شاداب که چایی آورد،من خرده هاي دستمال کاغذي رو با دست جمع کردم و 

بهی و ساغرم بشقاباي میوه رو.بعد همه رفتیم تو اتاق و در حالی که صداي خنده هامونو خفه می کردیم موفقیت خودمون و جشن 

 .گرفتیم

 

 .نوش رفت سر وقت تلفن:کیوان گفته بی خبرش نذارمبه

 

 .کف دو دستمو چسبوندم به هم:از طرف من هزار بار ازش تشکر کن

 

 .بهی همون طور که شماره می گرفت ،گفت:قابل شما رو نداره

 

لی سوخت،هیچ شاداب کنار ساغر روي تخت نشست و در حالی که موهاشو دور انگشتش می پیچوند،گفت:اما دلم براي بهرود خی

 .انتظاري نداشت

 

ساغر گفت:ولی اگه با ترمه نامزد می کرد دلت به حالش کباب می شد این دختري که من می شناسم سر دو روز دخل پسره رو می 

 .آورد

 

 با ناز و ادا اضافه کرد:بیا رفتار منو با آقا مرتضی بیبن اونوقت می فهمی فامیل داري یعنی چی؟

 

 !شاداب یه بالش برداشت و بغل کرد:اخرشم من یکی نفهمیدم رابطه تو با این آقا مرتضی چیه

 

ساغر شونه باال انداخت و آروم گفت:هر وقت خودم فهمیدم خبرت می کنم... حاال یه کم زبون به دهن بگیرین بشنویم این دختره به 

 .نامزدش چی می گه،اوي پخمه خانوم با توام

 

 اشاره کردم:منو می گی؟ با دست به خودم

 

آره دیگه ، مگه پخمه تر از توام هست؟! برو حرف زدن یاد بگیر.... فقط پروندن یاد نگیر،با این ریخت و قیافه عرضه نداري یه  _

مزد انامزد واقعی واسه خودت دست و پا کنی و تو مواقع اضطراري به دست و پاي این و اون می افتی که تو رو خدا بیاین چند روزي ن
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 .من بشین

 

 .حوصله نداشتم:اذیتم نکن ساغر

 

دست بردار نبود:لیاقت نداري که،تو این دوره زمونه مادر شوهر،پدر شوهر مثل عمو و زن عموي تو گیر نمیاد.اون وقت تو به خاطر 

 .لوس بازیات بهونه می آري که چنین و چنان!بیچاره پسر رو ول کن،مادر و پدرش رو بچسب

 

:آره !آخه قراره با مادر و پدرش زندگی کنم،دختر حسابی عقلت اندازه یه مرغ کار نمی کنه.من جونم واسه عمو و دهنمو کج کردم

زن عموم در می ره ولی حتی فکر زندگی با مردي که فقط فکر مدل مو و مارك شلوارشه و هنوز از نظر فکري توانایی پذیرش 

 .مسئولیت زندگی رو نداره،برام سخته

 

 .پدر و مادرش مثل کوه پشت تو واي میستنخري دیگه،_

 

 .چرت و پرت نگو ساغر_

 

 !تا به جون هم افتادین؟ 1شاداب مداخله کرد!بسه دیگه،اونا کوتاه اومدن و با این مسئله مشکلی ندارن،اونوقت شما 

 

وب نبود،برو قدرشون رو ساغر تغییر موضع داد:ولی خیلی با کمال و منطقی هستن،هر کس دیگه اي بود ،این طوري بر خوردش خ

 .بدون

 

 .اگه خوب نبودن که نمی تونستم اینجا دووم بیارم.واقعا خوبن ،خدا رو شکر_

 

 .روي زمین دراز کشیدم:همش نگران بودم خیلی ناراحت بشن ولی خدا رو شکر به خیر گذشت

 

 

 .ساغر تو دلمو خالی کرد:اولش به خیر گذشت،تازه شروع شده

 

 .راست می گفت،حاال مونده بود تا روي آرامش ببینم:راستی یادم باشه به عمو اینا سفارش کنم به تارخ و گلپر چیزي نگن

 

 .شاداب گفت:نه،این طوري بده،باید این فیلم و جلوي اونام بازي کنی

 

روزي که بگم نامزدي بهم خورده واسم  لبمو به دندون گزیدم:خوب اگه گلپر بفهمه مامانشم می فهمه،اونوقت تموم فامیل می فهمن و

 .آبرو نمی مونه

 

 .....پس چی کار کنیم؟تارخ برادرته_

 

 !ساغر حرفشو قطع کرد:فعال چیزي نگین،تا ببینیم چی پیش میاد؟
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اري و د حرفشو تأیید کردم:دیگه چیزي ام به زایمان گلپر نمونده،حداکثر دو هفته،تو این مدت جایی نمی ره،بعد از اونم درگیر پچه

 !مهمون داري می شه.....راست می گه ساغر ،حاال تا اون روز

 

ته دلم امید داشتم تا اون موقع ماجرا ختم به خیر بشه.بهی گوشی رو گذاشت و خندید:کیوان باور نمی کرد این قدر راحت سر و قضیه 

 .رو هم آوردیم

 

 .ساغر گفت :فعال فرض قضیه درست شده،نتیجه اش مونده

 .ب النوع ناامیدي ،این قدر آیه یأس نخونبهی گفت:ر

 

 .خمیازه کشیدم:خیلی خسته م

 .شاداب به مالیمت گفت:حق داري

 رو تخت دراز کشیدم:اگه بیدار نشدم بذارین بخوابم ،یه بارم من غیبت کنم،چیزي

 !نمی شه که

 !ساغر جوابمو داد: مهم نیست هر چی می خوان بگن... خرخون، گاوخون، هرچی

  .مالفه رو کشیدم سرم: اگه می خواین حرف مفت بزنین فقط یواشتر، چون اونقدر خوابم میاد که نگو

صداي پچ پچ بچه ها ضعیف و ضعیف تر شد و دیگه نفهمیدم. وقتی بیدار شدم اثري از آثار کسی نبود. به ساعت رو دیوار نگاه کردم، 

نداشتم. حوصله رفتن به دانشگاهم همین طور! از این که چشمم تو چشم پارسا  یازده و نیم بود ولی حال این که از رختخواب جدا شم

 .بیفته خجالت می کشیدم

 ...تلفن زنگ زد، دست دراز کردم: الو تشریف نیاوردین خانوم خانوما

د اومده صداي خسرو بود که رخوت خواب رو از تنم برد، گوشی رو محکم گذاشتم سر جاش. دیگه خواب از سرم پریده و جاش در

  .بود. نشستم و سرمو گرفتم بین دستام. حاال که این موقعیت پیش اومده، باید شر این مزاحم رو هم از سرم کم کنم

 الاقل اینطوري به تیر و دو نشون بود، خود پارسام گفت می خواد در این رابطه کمکم کنه. واي که چه روزگاري دارم؟

  .نمی دونم چرا همه چی ریخته بهم

دو مرتبه زنگ زد، نمی خواستم جواب بدم اما پیش خودم فکر کردم ممکنه دوباره خسرو باشه و این مرتبه پیش زن عمو حرفی تلفن 

 .بزنه و بد باشه و اتفاقاً خودش بود: خدمتت می رسم خانوم افادهاي

خونه نبود، دست و روم رو شستم و یه  حتی ارزش جواب دادنم نداشت. گوشی رو گذاشتم بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون، ظاهراً کسی

  .لقمه نون و پنیر خوردم. بعد برگشتم اتاق و لباس عوض کردم

تصمیم گرفتم جارو بزنم چون هنوز خرده هاي دستمال کاغذي این ور و اون ور دیده می شد. زیر لب یه آهنگ زمزمه می کردم و 

رتبه احساس کردم کسی پشت سرمه، داشتم از ترس سکته می کردم، همین جارو می زدم، تلفن بازم زنگ زد ولی تحویل نگرفتم، یه م

 !که برگشتم، بهرود رو دیدم... دستمو گذاشتم رو قلبم: چرا این قدر بی صدا؟

 .بیچاره خودشم بدجوري ترسیده بود: بی صدا نیومدم، تو این قدر تو خودت بودي که متوجه نشدي

 ...لفن زنگ میزدجارو رو با پا خاموش کردم، داده داد: ت

 .بی تفاوت گفتم: آره مزاحم بود

 نشست روي مبل، تی شرت سبز با شلوار ورزشی زرد تنش بود، پرسیدم: چایی می خوري؟
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 .سرشو به عالمت تأیید تکون داد، رفتم آشپزخونه، طبق معمول سماور به برق بود و چایی به راه، براي بهرود چایی ریختم

 !وقت( داري باهات حرف بزنم؟) Time :خواستم برم تو اتاق که گفت

لحنش طوري بود که دلم براش سوخت، باالخره پسر عموم بود، روبروش نشستم و با لبخند گفتم: آدم براي فامیلش همیشه وقت داره، 

 !پسر عمو

 !کلمه پسر عمو رو با تأکید گفتم. بهرود لیوان چایی رو به دهن برد: سوختم، چقدر هاته

- Hot ...چرا این قدر اصرار داري کلمه هاي انگلیسی رو وارد حرفات کنی؟ نه داغ 

اوکی! اوکی... ببخشید خوب! باشه! راستش عادت کردم یه وقت می بینی اونجا سه ماه می گذره و من یه کلمه فارسی حرف نمی  -

  .زنم

کرده باشی؛ هر چند نسبت به دو سه روز  لبخند زدم: االن مدتیه که فقط داري فارسی حرف می زنی. پس باید به اینطوریشم عادت

  .اول پیشرفت کردي

 .آره خوب -

 .بعد از چند لحظه مکث گفت: دوست دارم نامزدت رو ببینم

 !جا حورد، توقع شنیدن هر حرفی رو داشتم جز این یکی، به زور لبخند زدم: می بینیش

  .می خوام ببینم چه محسناتی نسبت به من داره -

ن حال به روي خودم نیاوردم؛ شما دو تا با هم فرق می کنین، در ثانی این چه حرفیه که می زنی؟ اصالً ازت توقع خرصم گرفت، با ای

  .نداشتم

 ...صورتش سرخ شد: راستش، راستش

  .با لکنت ادامه داد: راستش مدتیه احساس می کنم بهت عالقه مندم

فت، نمی دونم بهش چی بگمف سکوت کردم، بعد از چند لحظه مکث باالخره اونچه که می ترسیدم به سرم اومد، چشمام سیاهی ر

 .گفت: قرار بود پاپا در مورد من با تو حرف بزنه

  .با انگشتاي دستم بازي می کردم و قدرت تکلم نداشتم، صداش می لرزید: خیلی امیدوار بودم

 !فقط تونستم بگم: متأسفم

 ...اشیترمه اگه فکر می کنی می تونی به من عالقهمند ب -

 ...حرفشو قطع کردم: درست نیست بهرود، االن موقع این حرفا نیست

 ....پرید وسط حرفم: از نظر من نامزدي چند ماهه ات اصالً مهم نیست

 .پوزخند زدم: خیلی اروپایی شدي

 .یه مقدار چایی رو خورد: نه، من فقط فکر می کنم دوست دارم با تو یه زندگی جدید شروع کنم

 .دیر شده، من هیچ وقت زیر قول و قرارم نمی زنم، ما به هم قول دادیماما خیلی  -

دستاشو به حالت استیصال از هم باز کرد: دیگه نمی دونم چی بگم... اما بیشتر فکر کن. من... من قول می دم زندگی خوبی واست 

 .بسازم

 .کنه آهش منو بگیره و آب خوش از گلوم پایین نرهبدون حرف از جا بلند شدم و رفتم اتاق، تو صداش سوز عجیبی بود، ترسیدم: ن

به خودم تشر زدم: باز خرافاتی شدي؟! مگه بین شما حرفی بوده که تو بزنی زیرش، تازه االن دیگ احساسات بهرود جوش اومده 

  .همون طور که واسه ده نفز قبل از تو جوشیده و چه بسا بازم بجوشه، خوبه حاال عکساش گواه این مسئله اس
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ته دلم براش آرزوي خوشبختی کردم، دلم براش سوخت... ولی چی کار می کردم؟! )) زمان خودش بهترین درمونه، آره بهتره 

 ((.خیلی بهش فکر نکنم

صداي زن عمو رو از بیرون شنیدم، رفتم و باهاش صحبت کردم و بعد برگشتم اتاق و رفتم سراغ جزوههام و شروع به درس خوندن 

خوندن بودم که در باز شد و بهی شاد و خندون اومد تو: سالم خرخون، وقت گیر آوردي داري کتابا رو می  کردم، حسابی غرق

 !خوري ها

  .نه بابا، کلی درس تلنبار شده دارم -

  .نگاهم به ساعت افتاد: واي پنج شد، چقدر زمان گذشت

  .دلم مالش رفت: دارم از گرسنگی هالك می شم، هنوز ناهار نخوردم

 .پس همدردیم. تا من لباس عوض می کنم تو هم برو غذا بکش -

قبول کردم و رفتم، موقعی که داشتیم ناهار میخوردیم حرفاي بهرود رو براش تعریف کردم. بهنوش خیلی ناراحت شد، دلش براي 

  .برادرش سوخته بود، اما می دونست که این لطمه روحی خیلی جزئیه و در عرض مدت کوتاهی رفع می شه

 .ظرفا رو که می شستم زن عمو بهم یادآوري کرد: پنج شنبه یادت نره آقا پارسا رو دعوت کنی

 !رنگم رفت: چشم

 .امروز سه شنبه بود و تا پنج شنبه وقت زیادي نداشتم، دوباره اضطراب به دلم هجوم آورد

رو خدا زن عمو ساده برگزار کن، این طوري دیگه می بایست بهش زنگ می زدم، چون زن عمو شروع کرده بود به تدارك دیدن: تو 

  .معذب می شم

 .چه حرفیه دختر؟ پسره اولین بارشه می خواد بیاد، دوست ندارم چیزي کم و کسر باشه -

 .زن عمو خودتونو خیلی به زحمت نندازین -

  .بهنوشم کمک می کنین دیگه آهی کشید: قربونت برم این چه حرفیه؟! انگار دارم واسه بهنوشم مهمونی می گیرم، تازه خودت و

 !یه نفر آدم مگه چققدر می خوره؟ -

 ...به هر حال بار اولشه، کیوانم که هست -

  .می خواست از دهنم بپره: ولی اونا قبالً همدیگه رو دیدن

 .خوب شد به موققع جلوي زبونمو گرفتم، زن عمو ادامه داد: تارخ و گلپر رو هم می خوام بگم

ن عمو، اوالً گلپر تو شرایطی نیست که بتونه مهمونی بیاد، در ثانی االن خیلی دوست ندارم بدونه... دیشب که بهی مخالفت کردم: نه ز

 .براتون گفت چرا

جمله آخر رو با خجالت گفتم. زن عمو گفت: باشه مادر جون هر جور راحتی، خوب حاال آقا پارسا چه غذاهایی دوست داره، چه 

 .فعه چیزي درست نکنیم باب میلش نباشهغذاهایی دوست نداره؟ یه د

 .فکر اینجا رو نکرده بودم، ناخواسته گفتم: همه چی می خوره... راستش به این مسئله توجه نکردم

 .چشماي زن عمو گشاد شد: دختر جون دروازه قلب مرد از دهنشه

ه خوردش بدي تا عمر داره از کنارت جم نمی مردم از خنده، زن عمو توضیح داد: اگه براش سفره رنگین بندازي و غذاي خوشمزه بب

 .خوره

 

 .من یکی حاضر نیستم عمرمو بغل گاز بگذرونم تا دل شوهرمو به دست بیارم-
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 ...این حرفار و نزن دختر،بذار وادر زندگی بشی خودت می فهمی یعنی چی.هنوز براي فهمیدن این جیزا خیلی جوونی-

 .هرطور شده پیداش کن و قرار پنج شنبه رو بذار،دیگه وقتی نمونده سرشو تکون داد و مشغول کار شد:دیگه امشب

 :ظرفارو چیدم و خشک کردذم و گذاشتم سره جاش،بعد رفتم اتاق.چند دقیقه بعد بهیاومد

 به پارسا زنگ زدي؟-

 هنوز نه-

 .بزن دیگه،باید اونم برنامه هاشو جور کنه-

 .وبه شده؟یه تلفن ساده که اینقدر دستپاچگی ندارهگوشی رو گذاشت جلوم:زنگ بزن....چرا رنگت مثل زردچ

 .دستام میلرزید

 !نمیتونم سخته

 :بهی بی حوصله گفت

 .امل بازي در نیار،خیر سرت دانشجویی-

 :اخم کردم

 .خب دانشجو باشم،تا االن که از این غلطا نکردم-

سال تو الاقل دوتا دوست پسر دارن اونوقت تو واسه تو که عرضه نداري بی خود میکنی میخواي نقش بازي کنی،دخترا االن به سن و -

 یه تلفن ساده.....بیچاره انقدر سرت تو درس و کتاب بوده که از این قافیه پرتی

 .اخم هام بیشتر شد:شکر خدا که از قافیه پرتم

 .ارمش بسازي،حاال تا سه میشمببین اگه زنگ نزنی،میرم و ماجرا رو مییگم و پاك ابروتو میبرم اونوقت مجبوري زن بهرود شی و باها-

 :لحن خشک و تهدید امیزش سازگار بود،گوشی تلفن را برداشتم و شماره گرفتم،اما برنداشت،با خیال راحت گفتم

 .خونه نیست-

 .موبایل که داره،زنگ بزن-

یاده مادر فوالدزره  دست به گکمر گذاشته و ابرو باال انداخته، چپ چپ نگام میکرد،بهش توپیدم:قیافت رو اینطوري نکن،ادم

 .میفته...خب زنگ میزنم

 با اکراه شروع به گرفتن شماره کردم،زنگ اول تموم نشده که جواب داد:جانم؟

 .عجب صدایی داشته،به تته پته افتادم:س س سل سالم

 بهنوش سر تکون میداد و ریز ریز می خندید،پارسا با تعجب جواب سالممو داد

 سالم-

 تون خوبه؟اب دهنمو قورت دادم،حال

 لحن صدایش عوض شد،عجب سریع النتقال بود،بهبه ترمه خانوم،مرسی خحوبم به مرحمت شما،چه عجب یادي از من کردید؟

 از برخوردش جون تازه گرفتم:اختیار دارین

 چرا امروز دانشگاه نیومدي؟-

 د مثله فنر از جا بپرم و برم روي صندلیواقعا سوپرایز شدم،باورم نمیشه متوجه غیبت من شده باشه،بقیه حرفاش تقریبا باعث ش
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بشینم:نگران شدم،متاسفانه شماره ام نداشتم که ازت خبر بگیرم،دوستاتم دیدم ولی واقعیتش رو بخواي گفتم شاید خبر نداشته باشن و 

 برات بد بشه،حاال مشکلی که نداشتی؟

 .نه فقط دیشب تا دیر وقت بیدار بودم و صبح خسته بودم،همین-

 م که مشکلی نداشتیخوشحال-

 .گوشی رو از دست راستم که از عرق خیس شده بود به دست چپم دادم:راستش من دیشب با خانواده عموم حرفق زدم

 صداش هیجان زده،خب چی شد؟

 .هیچی،خیلی مایلن با شما اشنا بشن و از نزدیک باهم حرف بزنین-

 .....سکوتش نگرانم کرد و با خودم فکر کردم که نکند نیاید

 :صداي پارسا افکار منفی ام را پاره کرد

 خب طبیعیه.کی؟

 :دوباره حالم خوب شد

 .براي پنج شنبه شمارا دعوت کردن به صرف شام-

 !خندید و گفت:به به یه سور چرونی حسابی

 !خندیدم:راستی یادتون باشه که پدر و مادرتون تهران تشریف ندارن و رفتن مسافرت

 .بله حواسم هست،خدمت میرسم-

 .ببخشین که زحمت انداختم گردنتون،در حقم لطف میکنین-

 .خواهش میکنم،پس من پنج شنبه راس ساعت هشت اونجام-

 ..خوشحال میشم-

 به خانواده سالم برسون؛کاري نداري؟

 .نه متشکرم-

 بعد از چند لحظه تعلل پرسید:به این شماره اي که افتاد رو گوشیم میتونم زنگ بزنم؟

 ....هول شدم:بله

 .داي خنده خفشو شنیدم:گفت پس خدافظ تا پنج شنبهص

 .خدافظ شما-

 :گوشی را که گذاشتم،اوف بلندي گفتم،بهی دست گذاشته رو دلش و ریسه رفته بود،حرصم گرفت

 !زهرمار،دلقک-

 :همون طور که میخندید گفت

 راي ما زبون داري دیگه!؟چی کشیدي که رو در رو باهاش حرف زدي/.فکر نمیکردم انقدر بی دست و پا باشی؟فقط ب-

بازم غش غش خندید،نوبروا...،تورو با تور گرفتن یا با قالب؟مثل تو این روزا کم پیدا میشه،دخترا پسرا رو درسته قورت میدن اونوقت 

 ....تو اینطوري واسه چهار گلمه حرف زدن داري به دست و پا زدن میفتی و حرف زدن معمولی یادت میره

 .!بیمزهرومو ازش برگردوندم
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 .اي که قیافت دیدنی بود!!االان که خوبه،پنج شنبه میخواي چی کار کنی؟البد همون جلوي در غش میکنی-

 !یخ کنی-

روي تخت وا رفته بودم و بهی غر میزد!پاشو دیگه!االن پیداش میشه اونوقت تو مثله خمیر اینجا وا رفتی؟خنگ خدا باید االن از خودت 

 !ه اومد گرمباش،مامان اینا شک می کنناشوق و ذوق نشون بدي،پسره ک

 از فکر اینکه با پارسا مثلهه یک نامزد برخورد می کردم مورمورم میشد،بدنم یخ کرد

 !بهی گفت:بیا یکم رژ گونه بزن،صورتت جو بگیره،خیلی بی حالی

 .زیر لب گفتم:همینطوري خوبه

د و پارچه نرم و سبکی داشت و ازاد بود،یک شلوار نیلی هم داشت به زور بهنوش لباس مرتبی پوشیدم:یک بلوز ابی که پایینش کج بو

که خیلی بهم میومد.بهنوش اصرار کرد موهامو باز بزارم و با قول خودشون افشون باشه اما زیر باره این یکی نرفتم و همه رو با یک 

 .گیره بستم.یک جفت صندل ابی سفیدهم پام کردم

 :بهی با حرص گفت

 .چشت بکش الاقل یه خط باالي-

 افتادم رو دنده لوس بازي

 .همینجوري خوشگلم-

 الاقل یه رژ لب بزن ترك لبت معلوم نشه

 کدوم ترك؟-با عشوه گفتم:

 لبهامو با اب دهنم خیس کردم و جلوي اینه رفتم و گفتم

 .الحمدا... احتیاجی به رنگ و روغن ندارم

 !رومو با ناز به طرف بهی برگردوندم:مثل بعضی ها

لک دراورد:بیچاره ملت که میرن کلی پول میدن رنگ پوستشون مثل من سفید و بی نمک بشه،اونوقت منو مسخره برام شک

 .... میکنی...رنگ پوسته من مد ساله....از قدیم گفتم:سفید سفید صد تومن

 

اله کنی یه من کرم پودر با مپریدم وسط حرفش : الزم نکرده ضربالمثل به خورد من بدي تو که اینقدر اعتماد به نفس داري غلط می 

  .می کشی تو صورتت که سفید شی

  !اخم کرد : کرم سفید کننده که نمی زنم رنگ پوستمه

  .صداي زنگ جر و بحث ما رو تموم کرد مثل فنر پریدم دم در : درست سر ساعت هشت ! چه وقت شناس

  !رو به من که جلوي در خشکم زده بود گفت : خاك تو سرت برو پیشواز

 با نگرانی پرسیدم : مرتبم ؟

  .با انگشت سبابه و شست یه دایره درست کرد و چشمک زد : حرف نداري

  .منم هل داد : برو دیگه

  .دستشو گرفتم : تو هم بیا
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  .خندید : باشه بریم

ه لبخند ریوم و ژروه آ ، یاز اتاق بیرون رفتیم تا جلوي در برسیم پارسام رسید ، شیک و آراسته با یه سبد خیلی قشنگ پر از گل آنت

سنگین هم رو لبش بود . بهی با آرنج زد تو پهلوم هول شدم و یه قدم برداشتم جلو ، گلوم خشک بود به زور سالم کردم .بهی به جبران 

  ...رفتار ناشایسته من سالم و علیک گرمی کرد و پارسا رو دعوت کرد : بفرمایین ، خیلی خوش اومدین

 !سبد گل رو بگیر و بگو مرسی پس چرا الل شدي ؟منظورش این بود که 

  !همین موقع عمو و زن عمو سر رسیدن و تعارف شروع شد و کم کم پارسا به سالن پذیرایی هدایت شد

  .بهی توپید بهم : خشکت نزنه مجسمه ، راه بیفت

طوري بود که نشون می داد از انتخاب  مات و سیخ پشت سرش راه افتادم و همگی به سالن رفتیم عمو سر تکون می داد و برخوردش

من راضیه روي یک مبل نزدیک پارسا نشستم . از خجالت نمی تونستم سرمو باال بگیرم و تو چشماي عمو نگاه کنم . پا روي پا انداخته 

  ...مرتبه بودم و با انگشتاي دستم بازي می کردم و گالي ریز روي صندلم رو می شمردم و هر مرتبه م اشتباه می کردم و یه

دیگه نمی تونستم بشینم پا شدم برم آشپزخونه که به زن عمو کمک کنم اما عمو اجازه نداد : ترمه جون عمو تو بشین کنار نامزدت 

  .غریبی نکنه بهنوش میره

ر خوش بو ه بود . عطبا اکراه نشستم . نگام به نیمرخ جذاب و مردونه پارسا افتاد . یه کت اسپرت روي بلوز و شلوار نوك مداایش پوشید

 و گرون قیمتی م زده بود رو به من کرد و خیلی صمیمی پرسید : حالت چطوره ؟

  .به صورتش نگاه کردم لبخند دوستانه اي روي لبش بود سعی کردم لحنم طبیعی باشه : مرسی

  .عمو به ساعتش نگاه کرد : بهرود دیر کرده برم بهش یه زنگ بزنم

ا گذاشتن ما بود بعد از رفتنش پارسا گفت : با این رفتارت سر یه ساعت همه می فهمن داري فیلم بازي می مطمئنم که رفتنش براي تنه

  .کنی

نمی تونستم جلوي اضطرابم رو بگیرم : تو رو خدا ببخشین ، من شرمنده م که شما رو تو معذورات گذاشتم ...االنم دارم پس می افتم 

  .اگه بفهمن خیلی بد می شه

  ...اش من طوري رفتار نمی کنم که کسی شک کنه ولی تو رومطمئن ب- 

  .حرفشو ادامه نداد صدام خش داشت : منم سعی خودمو می کنم

  .نگاهش مهربون و با محبت بود : نگران نباش با هم مشکلتو حل می کنیم

  !اعتماد به نفس خوبی داشت : مهم تر از این مشکل اون یکی مشکله

صودش خسرو بود . دست و پامو حسابی گم کرده بودم . نمی دونستم چیکار کنم یا چی بگم ؟! همینطوري متوجه منظورش شدم ، مق

  .الکی بلند شدم و رفتم طرف سبد گل ، یکم این ور و اونورش کردم : گل خیلی قشنگیه دستتون درد نکنه

  .قابل تو رو نداره- 

  .رف می کرد گفت : باالخره افتخار آشنایی با شما رو پیدا کردیمزن عمو با سینی چایی اومد و در حالی که به پارسا تعا

  .پارسا متواضع گفت : اختیار ارین بنده سعادت نداشتم

  .زن عمو رو به من گفت : بیا مارد ، بیا بشین یه چایی بخور

زن عمو رو به من دامه داد : ایشاال  نشستم و استکان بلور دسته دار پایه داري که زن عمو فقط براي مهموناي خاص می آورد برداشتم .
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 !خوشبخت شی ، براي چی تا حاال آقاي به این خوشتیپی و خوش اخالقی رو از ما قایم کرده بودي ترمه جون ؟

تموم خون بدنم به صورتم هجوم آورد . استکان تو دستم لرزید و دو سه قطره چایی رو شلوارم ریخت ، سوختم ولی دم نزدم . خدا رو 

عمو بعد از اینکه حرفشو به من زد رو به پارسا کرد : آقا پارسا مثل دختر خودم دوسش دارم تعریف نیست و لی دختر خوب و  شکر زن

  !همه چی تمومیه ، تو اخالق و کماالت حرف نداره ...اینا رو می گم تا بدونین چه جواهري گیرتون اومده

  .ل جابه جا شد : ایشاال مرتبه بعد با خونواده تشریف بیارینپارسا سري به عالمت تایید تکون داد .زن عمو روي مب

  !چایی پرید تو حلقم . پارسا خیلی خونسرد روبه من گفت : مواظب باش ترمه

  .بعد مودبانه در جواب زن عمو گفت : هر وقت از سفر برگشتن خدمت می رسیم

  .زن عمو ظرف شکالت را گرفت به طرف پارسا : دهنتونو شیرین کنین

وضعیت بدي داشتم . دلم از حلقم داشت می زد بیرون . تو این شرایط فقط بهرود کم بود که اونم رسید . حسابی تو ژست بود . اومد 

جلو و خیلی سرسنگین و مودبانه با پارسا سالم و علیک کرد طوري رفتار می کرد که انگار حق مسلمش رو ازش گرفتن . پشت سرش 

  .بهنام و عمو هم اومدن

هرود نشست روبه روي من و نگام کرد . نگاش هزار تا معنی می تونست داشته باشه . سعی کردم نسبت به نگاهش و معنی هاي ب

  .متفاوتش بی اهمیت باشم

  !عمو و پارساگرم صحبت بودن و بهرود فقط نگاه میکرد حس خوبی نداشتم فکر می کردم بو برده که کاسه اي زیر نیم کاسه است

ل و اوضاع بودیم که بهی و کیوان هم به ما ملحق شدن ، با این که پارسا و کیوان مدیگه رو از قبل می شناختن ولی بازم به تو همین حا

هم معرفی شدن شکر خدا حضور کیوان اثر خوبی داشت و جو گرم و دوستانه اي به وجود اومد و بهرود هر از گاهی یه کلمه می گفت 

  ...سی که هیچ حرفی نمی زد من بودمو یا سر تکون می داد . تنها ک

  .حالتم مثل یه روح بود روحی که فقط حضور داره و نگاه می کنه

  .بعد از چند دقیقه بهنوش گفت : ترمه جون یه لحظه بیا آشپزخونه کارت دارم

  .تلخ و گزنده طعنه زد : یه لحظه از آقا پارسا دل بکن و بیا پیش من

  !خفه شدي یعنی اینکه : مثل یخ نشستی و

تو آشپزخونه کلی بهم غر زد : اگه این رفتار و همین طور ادامه بدي پسره می ره و دیگه پشت سرشم نگاه نمی کنه ها ... بهت گفته 

باشم . بیچاره عروسک خیمه شب بازي که نیست بیاد اینجا و تو مثل برج زهر مار بشینی و الم تا کام حرف نزنی . مگه کسی با نامزدش 

ري رفتار می کنه که تو می کنی ؟ خوب یه ذره طبیعی تر باش . فکر کن هم کالسیته ، چه می دونم همکارته ...اصال دوست اینطو

  !کیوانه ، باالخره ادب حکم می کنه رفتارت بهتر باشه . االن همه فکر می کنن بین تو و نامزدت شکر آبه

ه ولی راهیه که خواسته یا ناخواسته توش قدم گذاشتی باید تا آخرش بري سر تکون داد و موهاش رو مرتب کرد : می دونم واست سخت

و نتیجه اش رو ببینی ، حاال مثل بچه آدم برو بیرون ، یه میوه پوست بکن و بذار جلوي نامزدت .خیر سرت اولین باره که میاد این جا 

 .ه ، ظاهرا زبون شیش متریت فقط مال من بیچاره اس... بهش احترام بذار ، نترس چار کلمه باهاش حرف بزنی چیزي ازت کم نمی ش

 خندیدم . نیش اونم باز شد : آهان این طوري بهتر شدي چیه همش اخم کردي ؟

حاال برو ببینم چی کار میکنی ...نترس پارسا پسر خوبیه ، مطمئن باش از رفتارت نه برداشت اشتباه می کنه و نه خداي نکرده بعد ها 

  .الت راحت باشهسوءاستفاده ! برو خی
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طوري با اطمینان حرف میزد که انگار یه عمره پارسا رو میشناسه ، با این حال حرفاش آرومم کرد با لبخند برگشتم تو سالن و به یه 

معذرت خواهی کوتاه نشستم . خوشبختانه کیوان بدجوري با پارسا قاطی شده و نیازي به حرف زدن من نبود اما نگاه پر سوءظن بهرود 

  .یاد آوري حرفاي بهنوش وادارم کرد یه سیب بردارم ، پوست بگیرم ، قاچ کنم و بذارم رو میز مقابل پارسا : مشغول باشو 

خیلی خودمونی بهش گفتم ، خودمم از این جسارت تعجب کردم و صد البته پارسا ده برابر من تعب کرد و با شگفتی گفت : مرسی ، 

  .دستت درد نکنه

سریع پاسخ گرفتم . توي دلم خدا خدا می کردم یه دفعه به سر تارخ نزنه و راه بیفته و بیاد ؟! چون دو سه مرتبه اي بهش لبخند زدم و 

سرزده با گلپر اومده بودن . اینطوري پاك آبرو ریزي می شد . سعی کردم بهش فکر نکنم : بدبخت واسه خودت فقط حرص و جوش 

  .بتراش اینقدر فکر و خیال نکن

  .ن میز شام بود رفتم آشپزخونه که بهرود پشت سرم اومد تو : چقدر به هم میاینموقع چید

  !بدون اینکه نگاهش کنم گفتم : مرسی پسر عمو

  .به حالت مسخره جوابمو داد : ولی خیلی با هم رودروایسی دارین

  ...با حرص جوابشو دادم : اینجا اروپا نیست . هنوز خیلی از مسائل رعایت میشه

وسط حرفم : دوتا نامزد که نباید مثل پیرمرد پیرزنا رفتار کنن ، شما جوونین ، باید شور و حال داشته باشین و اینقدر سرد رفتار پرید 

  .نکنین

دیگه پاشو از گلیم خودش دراز تر کرده بود می بایست بهش جواب می دادم ، اونم جوابی که حسابی بشوندش سر جاش . ولی به 

ه تو خونه شن خورده بودم ترجیح دادم اینکارو نکنم . فقط گفتم : جلوي دو تا بزرگتر کوچیکتر ها باید سنگین حرمت نون و نمکی ک

باشن . مثل اینکه یادتون رفته اینجا قوانینی داره . صد سال نیست که رفتین اروپا ... االنم با چند سال پیش فرق نکرده . هنوز زشته 

نه . این تازه به نظر شما یه مسئله کوچیکه پس می بینیم باید حواسمون به مسائل بزرگتر بیشتر باشه کوچیکتر جلوي بزرگتر پاشو دراز ک

 ، روشن شد یا بازم توضیح بدم ؟

  !نگاه تندي بهش انداختم و رفتم سراغ بشقاب ها و به تعداد گذاشتم کنار . بعد قاشق و چنگال و نمکدون

 و نگام می کرد آخر سر پرسید : من چی کم داشتم ؟ بهرود هم مثل رب النوع دق وایستاده بود

  !حرصم گرفت ، شونه باال انداختم : خیلی به فکر کردن احتیاج نداره فقط دو دقیقه

  .بی اعتنا به طرف یخچال رفتم ژله ها رو آوردم بیرون بهرود دو قدم به طرفم برداشت : هنوزم دیر نشده

  .ده ! قباحت دارهبا ناراحتی گفتم : این حرف از شما بعی

زیر لب غر غر کرد و رفت بیرون ! داشتم سس ساالد رو حاضر می کردم که بهنوش اومد تو آشپزخونه . از اونجاي که خیلی عصبانی 

  .بودم پاچه شو گرفتم : کدوم گوري بودي تا االن ؟ همیشه مثل دم به من وصلی اونوقت یه ساعته که من اینجام و تو نیومدي

  .؟ قاطی کردي ؟ خوب کار زیادي نمونده بودچه خبره - 

  .نمی دونم چرا بیخودي به اون پریدم . زیر لب معذرت خواستم . بهی با خوشرویی گفت : عیب نداره حاال بیا بریم میز رو بچینیم

ت درست می کرد زن عمو براي شام خیلی تدارك دیده و غذا هاي خوشمزه اي پخته بود ، من که عاشق کوکوي کلمش بودم . هر وق

  . من از همیشه بیشتر می خوردم

با این که اون شب رنگ و روي غذا ها خیلی اشتها برانگیز بود ولی من میل نداشتم . یه کم غذا تو بشقابم کشیدم و شروع به خوردن 
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 کردم . چند لحظه بعد پارسا با کنجکاوي پرسید : بهرود باهات چیکار داشت ؟

م چون خونه عمو طوري بود که اصال سالن پذیرایی به آشپزخونه دید نداشت و برعکس ! به آرومی گفتم : از این همه دقت تعجب کرد

  .با من کاري نداشت

  ! و من احساس کردم منظورش اینه که خر خودتی« آهان » یه کلمه گفت : 

  !می دونمنمی دونم چرا اونشب به زمین و زمان شک داشتم شایدم از فشار روحی و استرسی بود ، ن

 

اون شب با تموم دلهره ها و اضطرابهاش گذشت . اما شب تا صبح ز شدت سردرد و تب درست نخوابیدم . مدام کابوس می دیدم و از 

  .بلندي پرت می شدم . هم اون شب هم شب بعدش

قه از می خواستن در عرض پنج دقیصبح شنبه با هزار بدبختی حاضر شدم و رفتم دانشگاه شاداب و ساغر با سواالشون دیوونه م کردن ، 

همه چی سر در بیارن . براشون همه چی رو تعریف کردم و هر کدوم نظري می دادن . مهمتر از همه از برخورد و رفتار پارسا خیلی 

  .خوششون اومد

آخر وقت کالس داشتم و جونم  در طول روز یه مرتبه پارسا رو توي راه پله دیدم و به آرومی با سر به همدیگه سالم کردیم . اون روز تا

داشت در می اومد . جلوي در دانشکده با بچه ها خداحافظی کردم و رفتم طرف ایستگاه اتوبوس که صداي خسرو تو گوشم زنگ زد : 

  .حالتو می گیرم دختر ... حالتو می گیرم

می اومد : حاال دیگه کارت به جایی برگشتم طرفش ، صورتش بنفش شده بود و چشماش سرخ قیافه اش زشت و چندش آور به نظر 

 رسیده که از من شکایت می کنی جوجه ؟

دلم هري ریخت پایین ، ولی نگاهی تحقیر آمیزي به سر تا پاش انداختم و به راهم ادامه دادم بیشرمی و گستاخی رو از حد گذرونده 

  .بود دست انداخت و بند کیفم رو کشید : با تو دارم حرف می زنم

  .توجه بهش راه افتادم ، صداي فریادش منو سر جا میخ کوب کرد : وایسا سر جاتدوباره بی 

برگشتم و با خشم نگاش کردم . تموم ترسم تو یه لحظه ریخت . یه قدم به طرفش برگشتم : به چه حقی با من اینطوري حرف می زنی ؟ 

 اصال تو کی هستی ؟

 : زبون درآوردي ؟ گوشه سبیلشو جوید ، دلم آشوب شد ابروهاشو برد باال

  .داشتم ولی تو لیاقت جواب دادنم نداري- 

  ...دورم چرخید : خوبه خوبه ! ببین دختره

  .وسط حرفش پریدم ! مواظب حرف زدنت باش

  .پوزخند زد : خوشم اومد ...خوشم اومد ... نه اونقدرا م بیزبون نیستی

  .جلو رامو گرفته بود : از سر رام برو کنار

 اگه نرم ؟- 

دستمو بردم باال ، دوست داشتم با تموم قدرت می زدم تو صورتش ، ولی از تصور تماس دستم با صورتش چندشم شد . براي همین 

دستمو مشت کردم و با حرص کوبیدم رو کالسورم . با لحن تهدید امیز بهش گفتم : یه بار دیگه ، فقط یه بار دیگه سر راه من سبزشی و 

  .دیگه ساکت نمی شینمواسم مزاحمت ایجاد کنی 



عشق توت فرنگی نیست رمان 181  
 
 

 دستاشو کرد تو جیبش : مثال چیکار می کنی ؟

  .رامو کشیدم برم : به موقعش می فهمی

  !به حالت تمسخر آمیزي پرید عقب و دستشو گذاشت روي قلبش : واي مردم

  .رهبه رام ادامه دادم ، خسرو گفت : با من بد تا کردي ، منتظر نتیجه ش باش . کینه خسرو معروفه یادت ن

دلم ریخت . ولی به روي خودم نیاوردم و راست و مستقیم رفتم طرف ایستگاه اتوبوس . خوشبختانه همون موقع اتوبوس رسید و سوار 

  .شدم و از اونجاییکه بخت باهام یار بود یه صندلی خالی گیرآوردم ونشستم

  !بود و نه عادالنهظاهرا یه جنگ آشکار بین من و خسرو شروع شده بود که البته نه منصفانه 

سعی کردم به این مسئله فکر نکنم ولی نمی شد تا خونه ذهنم درگیر این ماجرا بود و آخر و عاقبتش . اگه از دانشگاه اخراجم می شد 

  .دست از سرم بر نمی داشت و برام مزاحمت ایجاد می کرد . دوست داشتم از دستش سر به کوه و بیابون بذارم

  .گرفتم و چند قاشق غذا خوردم و خوابیدم از خستگی فقط یه دوش

  .صبح زود بیدار شدم . تصمیم گرفتم یه سر به گلپر بزنم ، تاریخ دقیق زایمانش یادم رفته بود ولی می دونستم همین موقع هاست

رخ به طرف خونه تااون روز فقط ساعت اول کالس داشتم پس حسابی وقت بود وظیفه مو در مقام عمه انجام بدم . کالسم که تموم شد 

حرکت کردم . سر راه رفتم یه اسباب فروشی و یه اردك بامزه براي برادر زاده به دنیا نیومده م خریدم . واقعیتش هرچی پول داشتم 

  .واسه خرید اون دادم . فقط به اندازه اي که ته کیفم خالی نمونه پول باقی موند

شکمش خیلی بزرگ و راه رفتن واسش سخت بود برام چایی و میوه آورد . به سنگینی از برخورد دوستانه گلپر تعجب کردم . با اینکه 

  .نشست . حسابی به نفس نفس افتاده بود : دکتر گفته بچه خیلی درشته و حتما باید سزارین بشم

 به سالمتی ایشاال ...حاال کی بهت وقت داده ؟- 

  .فردا صبح- 

  .خوشحال شدم : پس به موقع اومدم- 

 ره فکرکردم : دوست داري پیشت بمونم ؟یه ذ

  .با مهربونی جواب داد : آره از خدامه

 از جا پاشد : بیا بریم اتاق بچه و سیسمونی رو ببین ... راستی خبرداري دختره ؟

  .دستامو از خوشحالی کوبیدم بهم : قربونش بره عمه اش

  . قرمز و سفید بوددنبال گلپر رفتم اتاق خواب بچه . ترکیب رنگ وسایلش صورتی و 

  .خیلی به چشم می اومد

  .گلپر با بی حالی به دیوار تکیه داد : یه ماه پیش این تخت و کمد رو سفارش دادیم

  !قرار بود زود حاضر شه و ما یه جشن کوچولو بگیریم اما تا پریروز حاضر نشد

باورت می شه هنوز اسمشو -و خوشگل اسمش چیه؟خوب حاال این کوچول-مرسی!-همه چی خیلی قشنگه مبارك باشه به سالمتی!-

نشد دیگه.با مهربونی پرسید:اسمی تو نظرت نیست؟تا اون لحظه به این فکر نکرده بودم : نمی -انتخاب نکردیم؟باورم نشد:وا!چرا؟

 یا گیسودونم ... راستش اسم خودت خیلی قشنگه بهتره اسمی انتخاب کنی که به اسم خودت بیاد چه می دونم مثال گلشید 

گلشن...هیجان زده گفت: همون اولی که گفتی قشنگه گلشید اره اسمشو می زارم گلشید.از خوشحالی صورتش را بوسیدم باورم نمی 



عشق توت فرنگی نیست رمان 182  
 
 

گلپر چند ماه پیش با خوشحالی گفتم:راستی عمه واسه این گلشید کوچولو هدیه  شد... گلپر درست همون گلپر پارسال پیارسال بود نه

کن برم بیارمش...با عجله رفتم و جعبه کادو را اوردم و اردك را از داخلش خارج کردم گلپر تشکر کرد:چقدر  اورده همین جا صبر

خوشگله دستت درد نکنه زحمت کشیدي.رو شکم برجسته اش دست کشیدم :قابل گلشید خانم رو نداره.همون لحظه بچه حرکت کرد 

:نترس بابا چیزي نیست بچه تکون می خوره دیگه.حرکت ماهی وار گلشید یه دفعه ترسیدم و دستمو عقب کشیدم :واي!گلپر خندید 

خانم از زیر لباس گلپر معلوم بود یه لحظه یه طرف شکمش خالی می شد و اون طرف پرتر اشک توي چشمم جمع شد نمی دونم چرا 

ایی .توي ویترین عروسک ها جولی حس عجیب غریبی داشتم گلپر پرسید :چیه؟!گفتم : طوري نیست به پرز عروسک حساسیت دارم

واسه اردك پیدا کردیم و از اتاق اومدیم بیرون بعد مشغول صحبت و میوه خوردن شدیم.گلپر گفت:هرچی بخورم تا امشبه از سر شب 

با این وضعیت که تو می خوري می بایست از دیشب رژیم می گرفتی.. خوب دختر جون البد باید معده -به اونور نباید چیزي بخورم

ش شیرین و عوض-ت خالی باشد کمتر بخورشکالت روبلعید:فکر کنم رنگ بچه قهوه اي بشه بس که این مدت شکالت و کاکائو خوردم.ا

خوردنی می شه.ظرف شکالت رو از جلوي گلپر برداشتم : زیاده روي نکن برات خوب نیست.لباشو مثل بچه ورچید:خواهر و برادر 

زاره هیچی بخورم.خودش به حرف خودش خندید:شونزده کیلو وزن اضاف کردم خیلیه خدا  لنگه هم هستین تارخ همین طوریه نمی

کنه بعدش الغر بشم.دلداریش دادم:غصه نخور الغر می شی.از جا پا شدم : برم یه زنگ به عموینا بزنم منتظرم نباشن.یادم امد هنوز 

ته می کنی من هم یه دوش بگیرم دیگه فرصت نمی کنم.از خدا خواساز پارسا تشکر نکردم به طرف تلفن که رفتم گلپر گفت: تا تو تلفن 

بهبه سالم حال احوال؟ پارسال دوست امسال اشنا کم پیدایی.شرمنده -سالم.-اول به پارسا تلفن کردم گوشی رو برداشت:جانم

 حسابی زحمت-م حد نداشت.شدم:معزرت می خوام دیروز تا اخرذ وقت کالس داشتم و وقتی رسیدم خونه دیر بود اونقدر خسته بود

راستی شماره جدید کجایی؟از لحن پر از وسواسش خنده -خواهش می کنم .-کشیده بودین از طرف من از خانواده عمو تشکر کن .

خوب سالم برسون.شیطنتم گل کرد:به کی سالم برسونم؟صداش شوخ بود:پس اونام در جریان -ام گرفت:خونه برادرم هستم

خوب خیلی بد می شه هم ابروم می ره هم از دستم دلخور می -کرد و جدي تر گفت:اگه متوجه بشن چی؟نیستن.چند لحظه سکوت 

اگه بدونن که هم بهتره هم من راحت تر می شم ولی در اون صورت به گوش زن دائیم می رسه و بعدش -بهتر نیست بهش بگی؟-شن.

راست می گی اینم یه -و ادم می فهمن و انگشت نما می شم.شهره خاص و عام می شم و روزي که بگم نامزدي بهم خورده عالم 

اتفاقا به من خیلی خوش گذشت اما فکر کنم وجود -بحرحال زنگ زدم از شب جمعه تشکر کنم قبول زحمت کردي اومدي.-حرفیه!

ه از اره تاز-ی گی؟من براي اقا بهرود خیلی خوش ایند نبود!اهی کشیدم:با این حال دست از سرم بر نداشته .صداش گرفت:راست م

باورم -وقتی فهمیده نامزد دارم شروع کرده پرسه زدن دورم و همه اش می خواد بدونه راهی هست این نامزدي به هم بخوره یا نه؟!

نمی شه چقدر رو داره این دفعه باش خوشک تر و جدي تر صحبت می کنم.ته دلم خوشحال بودم که بهرو.د به این زودیا می ره و 

ه رو نمی بینن.جواب دادم:پاش که برسه اون ور منو یادش می ره.سکوت بینمون برقرار شد چند لحظه بعد پارسا دیگه همدیگ

گفت:شنیدم از این پسره شکایت کردي؟جا خوردم:شما از کجا می دونی؟خیلی جدي گفت:اینش مهم نیست فقط می خوام بدونم 

-ري هم زنگ زده خونه عمونمی دونم شماره اونجا ر.و از کجا پیدا کرده...چند وقت پیش نزدیک بود با موتور بهم بزنه چند با-چرا؟

جاسوساتون خیلی خوب به -مطمئنی همه چی رو بهم گفتی؟خندیدم؟چطور مگهۀمرموز بود:اخه دوباره دیروز یه چیزایی شنیدم.

 ال که قرار شد بهت کمک کنم دوستنمی خواستم ناراحتت کنم برام مهمه حا-کارشون واردن ببینم نفس کشیدن منو گزارش می دن؟

فانه متاس-دارم این مشکلو هم حل کنم که الاقل یه کار درست و کامل انجام داده باشم به نظر من این خسرو ادم مزاحم و خطرناکیه!

روپا ی سحلش می کنم.دستپاچه گفتم:دوست ندارم به خاطر من با این ادم ب-همین طوره... واقعا نمی دونم از دستش چی کار کنم؟
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منم خوشم نمی اد اون ادم بی شخصیت به پروپاي توبپیچه.انگار راست راستی باورش شده بود نامزد منه خندم گرفت  -درگیر بشین.

اگه خدایی نکرده تا اون موقع کاري دستت -با این حال به روي خودم نیاوردم :اگه یه بار دیگه اذیتم کنه بازم ازش شکایت می کنم

ظر می رسه کلش بد جوري خرابه.راست می گفت ولی بیشتر از این جایز نبود درگیر مشکالت من بشه تا همین جا هم نداده باشه به ن

مبارك باشه.امروز اومدم یه سر به خانم برادرم -به قدر کافی در حقم لطف کرده بود موضوع حرفو عوض کردم:دارم عمه می شم

-پس حسابی خوشحالی از قول منم تبریک بگو از طرف یه هم دانشگاهی.-بیاد.بزنم فهمیدم فردا صبح قراره دختر خوشگلش دنیا 

عرضی نیست فقط -مرسی لطف داري امري باشه؟!-نقطه اشو بردار.-چشم این طوري موردي نداره ببخشین خیلی مزاحم شدم.

حس خوبی به پارسا داشتم و  حتما.خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم-مواظب خودت باش و اگه مشکلی ام پیش اومد به من بگو.

خدا رو شکر کردم ادم با اصل و نسب و خدا شناسیه و از وضعیت من سو استفاده نمی کنه زنگ زدم خونه عمو بهرود گوشی رو برداشت 

و گفت جز اون کسی خونه نیست مختصر و مفید براش توضیح دادم که شب خونه نمی ام پرسید:با نامزدتی؟گوشی رو دست به دست 

م :نخیر خونه تارخم بهنوش اومد خوشحال می شم تماس بگیره سالم برسون.بدون اینکه منتظر خداحافظی اش بشم گفتم کرد

خداحافظ و گوشی رو گذاشتم.پسره پرو حاال خوبه روز اول اصال نگاه منم نمی کرد حاال چی شد که اینقدر حواسش متوجه منه؟بازم 

وز اول بساط داشتیم.یه چایی واسه خودم ریختم بعد رفتم پشت در حموم:گلپر حالت خدارو شکر تازه متوجه من شده واال از ر

 خوبه؟صداش اومد : اره

 

 میخواي بیام پشتت رو بشورم؟

 .این روزا یه لیفاي بلندي هست که کار شخص دوم رو انجام میده

 .خندیدم:یادم رفته بود فکر کردم دوره کیسه کشیه

خوردم.گلپر حوله بتن از حموم اومد بیرون.نگاه نکن مثل یه استوانه کلفت شدم و تو حوله جا برگشتم طرف مبل و نشستم و چاي 

 .نمیشم

رومو برگرندوندم تا گلپر بره تو اتاق با اینکه حسابی ورم کرده بود هنوز چشاش آدمو میگرفت و صورتش قشنگ و دلنشین بود رنک 

 .سبز چشاش شفافتر و براقتر شده بود

 .پر از اتاق گفت:ترمه جون گوشی رو بردارتلفن زنگ زد گل

 گوشی رو برداشتم بهی بود بعد از رد و بدل کردن خبرا گفت:به حساب بانکی ات سر زدي؟

 نه چطور مگه؟

 .عمو زنگ زد و گفت پول ریخته به حسابت

یه دسته  ن حتی پول نداشتماز خوشحالی میخواستم جیغ بکشم:راست میگی؟حسابی بهش احتیاج داشتم.فردا گلپر زایمان میکنه و م

 .گل براش بخرم

بهی تبریک گفت و بعد خواست با گلپر حرف بزنه.خداحافظی کردم و گوشی رو دادم گلپر.اونا مشغول صحبت بودن که تارخ در رو باز 

 کرد و اومد تو از دیدنم خوشحال شد :آفتاب از کدوم طرف دراومده ببینم نکنه راه گم کردي؟

 .اقا این یه مرتبه رو درست اومدمصورتشو بوسیدم:اتف

 .تارخ کیفشو انداخت رو مبل:خیلی خوش اومدي
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 چایی تازه دمه میخوري برات بریزم؟

 .نه تو این گرما چایی نمیچسبه آب بیار

 .براش یه لیوان اب خنک آوردم و چند لحظه بعد گلپر هم اومد و بما ملحق شد

 .بهم گفت:از سزارین میترسم اصال از اتاق عمل میترسم تارخ محو تماشاي مسابقه فوتبال بود.گلپر آروم

 .بچه نشو.تو روز چند هزار نفر عمل میکنن سزارین که دیگه االن نقل ونباته ترس نداره که

 .نذر کردم اگه هم خودم هم بچه سالم اومدیم بیرون تا جاییکه از دستم بر میاد به خونواده فقیر کمک کنم

ا این حساب خودتو بیمه کردي حاال غصه چی رو میخوري؟ایشاال صبح میري اتاق عمل و خیلی راحت لبخند ارامش بخشی زدم:پس ب

دسته گلت بدنیا میاد امشب هم زود بگیر بخواب که دیگه یه خواب آروم گیرت نمیاد خانوم خانوما میخواد بغل گوشت یه سره ونگ 

 .بزنه

 گلپر پرسید:فردا باهام میاي بیمارستان؟

 .بار میخوام اولین نفري باشم که گیس گالبتون رو میبینم علومه که میام مثل اینکه دارم عمه میشمها !اونم واسه اولینچه سوالیه؟م

 .مرسی که میاي البته مامانم هم قراره بیاد ولی به دلگرمی بیشتري احتیاج دارم

 .بخدا توکل کن و هیچ نگران نباش

د ولی هیچی نگفتم باالخره مادر گلپر بود و حضورش واجب و طبیعی!منتها تو دلم خدا با اینکه شنیدن خبر حضور زندایی توي ذوقم ز

 .خدا میکردم که بهم گیر نده که اصال حوصله شو نداشتم

صبح زود با گلپر و تارخ راهی بیمارستان شدیم.ساك و وسایل بچه روي دوش من بود .بعد از تشکیل پرونده و انجام کارهاي مقدماتی 

راي زایمان حاضر بشه از خدا خواستم مادر و بچه هر دو سالمت باشن .تارخ حسابی دستپاچه و نگران بود و مدام قدم گلپر رفت ب

میزد.یه ساعت بعد گفتن قراره گلپر به اتاق جراحی منتقل بشه ...یه لباس و کاله سبز تنش بود اما تو نگاهش اضطراب و دلهره موج 

 .است خیلی بهت میاد درست رنگ چشماتهمیزد.رو بهش گفتم:چه خوشگل شدي لب

 خندید:مامانم نیومد؟

 .تارخ جواب داد:تو راهه دیگه میاد

 .گلپر آه کشید:برامون دعا کنید

تارخ از حضور من شرم داشت رومو برگردوندم که یعنی حواسم نیست و تارخ پیشونی گلپر رو بوسید:نگران نباش با دکترت صحبت 

 .اصی در بین نیستکردم اطمینان داد که مشکل خ

گفتم:نازك نارنجی نباش تازه از یه ساعت دیگه راحت میشی و یه نفس میکشی.خسته شدي بس که لنگ و لگد این دختر شیطون رو 

 .تحمل کردي

 .پرستار تخت رو هل داد گلپر واسمون دست تکون داد براش بوسه فرستادم خدا همراهت

 .ون با کارتم پول گرفتم و بعد رفتم گلفروشی یه دسته رز سفید خریدمبعد از رفتن گلپر منم از بیمارستان زدم بیر

 .وقتی برگشتم زندایی اونجا بود و با دیدن من گفت:دیدي به موقع نرسیدم بچه ام چشم براه موند

 چیزي نشده که تا نیم ساعت دیگه اونو میبینید هم گلپر و هم دختر خوشگلش رو دایی چطوره؟

 .خوبه سالم رسوند
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نیمکت کنارش نشستم.برخالف قبل با لحن مهربونتري حال همه رو پرسید و آخرش ازم خواست بی معرفت نباشم و بهش سر روي 

بزنم.چشمام داشت از حدقه میزد بیرون.یعنی چی شده بود که زندایی از در آشتی و سازش دراومده بود.خواستم خوش بین باشم 

 .احتماال متوجه اشتباهش شده

ه بدبینی بیشتر بود از روز اول چشم دیدن سودي جون رو نداشت احتماال البد به گوشش رسیده مشکالت د رحال حل ولی سنگینی وزن

 .شدنه دیده صرفه به اینه مهربون باشه

 .بر شیطون لعنت بجاي اینکه براي سالمتی زن برادرت و بچه اش دعا کنی نشستی فکراي بد میکنی

 .تی و موهاي مشکی داشت اونقدرم فضول بود که چشماش رو نمیبستبچه گلپر مثل قرص ماه بود پوست صور

 .زندایی گفت:جل الخالق انگار ترمه دوباره دنیا اومده

خودمو لوس کردم:به شما میگن مادر آینده نگر دخترتونو دادین به یه خونواده خوشگل که نوه هاي خوشگل و ناز داشته باشین و کیف 

 .کنین

 .شده بود:حاال خوبه دخترم خودش خوشگلهزندایی از دنده چپ بلند 

 .بر منکرش لعنت زندایی تازه من دعا میکنم رنگ چشاش به مامانش بره

 .زندایی تو چشماي فضول خانم خیره شد:مثل اینکه سبزه

 .فضول خانم که دیگه قرار شد گلشید صداش کنیم از دهنش صدا در آورد گلپر گفت گرسنه اس

 .باشه تازه تو رو باید یه شرکت بزرگ لبنیاتی ساپورت کنه ماشاال روزي دو لیتر شیر باید بخوره تایید کردم:آره باید گرسنه

 ...زدم به میز:بزنم به تخته اندازه یه بچه چند ماهه است

 رو به تارخ پرسیدم:چند کیلویه؟

  !سانتیمتر 18تارخ با غرور و افتخار گفت:چهار کیلو و ششصد گرم قدشم 

 .ه غولهخندیدم:ماشاال بچ

 .گلپر تایید کرد:سبک شدم

زندایی بهش توپید:بس که نشستی خوردي و خوابیدي.باز خدا رو شکر هر دو سالمین هی بهت گفتم روزي نیم ساعت راه برو گوش 

 .ندادي که ندادي!حاالم باید شکمت رو محکم ببندي شل و آویزون نمونه واال پدرت در میاد تا هیکلت درست بشه

 .عتم انداختم:باید برم خونه عمو.کتابام رو بردارم و برم دانشگاه کالس دارمیه نگاه به سا

 .تارخ و گلپر و زندایی ازم تشکر کردن جواب دادم وظیفه ام بود

 رو به گلپر پرسیدم:شب اینجا میمونی؟

 .زندایی جواب داد:آره یه شب نگهش میدارن

  .نداري زحمتش رو بکشبا تردید گفت:امشب من نمیتونم بیام پیشش اگه تو کاري 

 ...تو دلم گفتم آهان دلیل خوش اخالقی

 .با خودم دعوا کردم خجالت بکش هر چی باشه تو عمه اي و وظیفه داري

 .لبخند زدم:چه زحمتی !میام

 و زندایی صورتمو بوسید:قربون دستت!البته فقط یه امشب زحمتش به عهده توئه!از فردا شب خودم هستم داییت یه کم حال نداره
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 .امشب باید بهش برسم

 ناراحت شدم:بال دوره ایشاال چی شده؟

 !سر تکون داد:نمیدونم نمیدونم

دیگه بیشتر از این جایز ندونستم چیزي بپرسم خداحافظی کردم و صورت همه رو بوسیدم و از اتاق اومدم بیرون تارخ تا جلوي 

ز دایی قرض گرفته و حاال پس نمیده!براي همین فشار خونش مدام بیمارستان همرام اومد و توضیح داد یه نفر مقدار زیادي پول ا

 !میره باال

دلم براي دایی بیچاره سوخت و ته دلم دعا کردم مشکلشون حل بشه و به فکراي بد اجازه ندادم فکرمو تسخیر کنن.با اینحال دست 

 بردار نبودن به عدالت پنهان خدا ایمان

ل دوست نداشتم زمین خوردنشون رو ببینم . تا خونهعمو فکرم مشغول این مسئله بود. وسایلم داشتم ولی محکمتر شد ، اما در حین حا

رو برداشتم و به زن عمو گفتم شب بر نمی گردم و به طرف دانشگاه رفتم . کالس که تموم شد سر شب بود ، از بچه ها خداحافظی 

 .که شدم پشت سرم یه نفر نشست تو ماشین و گفت: سالم کردم و تصمیم گرفتم با تاکسی خودمو به بیمارستان برسونم ،سوار

 !از دیدن پارسا خوشحال شدم : سالم اینجا چکار می کنی؟

 .کیفش رو گذاشت بینمون : چند لحظه پیش دیدمت پیش خودم گفتم برسونمت

 ...آخه زحمته-

 !نه بابا حاال کجا داري میري؟- 

: دارم می رم بیمارستان ، شب پیش خانوم برادرم بمونم و دختر خوشگل با یادآوري صورت قشنگ گلشید قند تو دلم آب شد 

 .نازنازیش رو بغل کنم

با آب و تاب راجع به شکل ، شمایل ، قد و وزن گلشید توضیح دادم و پارسا با اشتیاق گوش می کرد ، یه لحظه به خودم اومدم : 

 .چیزا نداشته باشیببخشین زیادي هیجان زده شدم ! ممکنه عالقه ایبه شنیدن این 

 .خیلیم دوست دارم چون منم هیچوقت دایی و عمو نمی شم-

 !ناخودآگاه گفتم: اخی، طفلکی

 !غش کرد از خنده ، تعجب کردم :چرامی خندي؟

 !میون خنده گفت :به لحن تو ! خب حاال این پري اسمونی شبیه کیه؟

ه ناگفته نمونهبا یک کیلو تفاوت وزن، این گلشید خانوم واسه خودش انگار من به دنیا اومدم ،البت"درست شکل منه"مادربزرگش گفت -

  !پهلونیه

  !سرتکون داد : پس باید بچه خوشگلی باشه

رنگ به رنگ شدم و هیچی نگفتم . پارسا ازم اسم بیمارستان رو پرسید و بعدم از راننده خواست ما رو دربست برسونه ، در کمال تعجب 

رستان از راننده خواست منتظرش بمونه و بعد یه سبد گل اماده از گلفروشی جلوي بیمارستان گرفت . یه ازش تشکر کردم ، جلوي بیما

 .سبد پر زا رز قرمزکه داد به من : اینم واسه این که عمه شدي

 .هاج و واج موندم : منو شرمنده کردي

  !قابل تو رو نداره ، تو هم هدیش کن به گلشید کوچولو-
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 !مرسی-

  !سرت کشید :بزار منم بفهمم دایی شدن یا عمو شدن چه طعمی دارهاهی از سر ح

 .دلم واسش سوخت: یکم که جون بگیره میارم ببینیش

  .خندید:بابا اون که پهلوونه و جاي نگرانی نیست

 .ترس من از مامانشه نه خودش-

 .خب حاال برو که دیر وقته-

ایستاده بود و نگام می کرد ، واسش دست تکون دادم و وارد بیمارستان شدم .  از پله ها باال رفتم ، و وقتی روم رو برگردوندم هنوز

حس عجیبی داشتم ، اعترافش سخته ولی به پارسا عالقمند شده بودم ، اونم تو همین چند تا برخورد !راستش رفتاراش طوریه که ادم 

عشق و عالقه رو همین جا خشک کنم . اون وقت دو روز دیگه واي نه ، نه ! نباید بزارم اینطوري بشه . باید ریشه این  "جذبش میشه . 

 "!!چطوري می تونم ازش دل بکنم ؟

چهره اش جلوي نظرم مجسم شد . در حین اینکه خیلی خوش برخورد و مهربون بود ، شرم و حیا تو نگاش موج می زد ، لبخندش 

زدم : بسه دیگه ، خاك تو سرت کنن ! این طوري که پیش  جذاب و گبرا بود و حرف زدنش منو سر جام خشک می کرد . به خودم نهیب

بري که چهر صباح دیگه خل وضع میشی ! روزي که بهرود دست از سرت برداره و عمو و زن عمو بی خیالت بشن و پارسا بره دنبال 

 ر حقت لطف کرده ، یهزندگیش می خواي چه غلطی بکنی ؟! سعی کن حد و اندازه خودتو بشناسی ، تا همین االنشم پارسا خیلی د

  .جورایی بزرگواري می کنه ، تو هم سعی کن حواستو جمع کنی و احترامت رو نگه داري

 !اره ، از همین االن ساعتی چند مرتبه برا یخودت تکرار کن که پارسا فقط اومده کمکت کنه ، همین ! بی خودم بهش دل نبند

کنه زودتر  خدا "که دیگه نیم تونستم دروغ بگم ، من دلبسته پارسا شده بودم !  از جمله اي که به ئخودم گفتم تعجب کردم ، به خودم

همین طور تو خودم بودم و فکر می کردم که تنه سختی بهم "بهرود بره ، هر قدر زمان بیشتري بگذره دل کندن واسم سختر میشه .

ودم بود ، مثل مجسمه وسط راهرو ي بیمارستان خورد ، اقایی که عجله داشت با شرمندگی معذرت خواهی کرد و رفت . تقصیر خ

  .خشکم زده بود . به جاي رفتن با اسانسور از پله ها باال رفتم

تارخ پیش گلپر بود ، از بابت دسته گل تشکر کردن و نیم ساعت بعد تارخ رفت .گلشید کنار گلپر اروم خوابیده بود ، دوست داشتم تو 

  ! رو بینیش :قربونت برم عسل بغلم بچلونمش! رفتم جلو و انگشت زدم

رو به گلپر گفتم :نمی دونی چقدر دوستش دارم ، جونم واسش در می ره ! پدر سوخته هنوز نیومده خودشو تو دلم جا کرده . فک نمی 

  .کردم عمه شدن این قدر مزه داشته باشه

  .گلپر پشت چشم نازك کرد:برو دعاشو به جون بکن که عمت کردم

  .رد و دهن کوچولوش دنبال سینه گشت ، بغلش کردم ، بغلش کردمگلشید چشم باز ک

 !گلپر اهتراض کرد: می خوابید دوباره

 !بهش دهن کجی کردم :دوست دارم بغلش کنم ، چی می گی؟

 !دو روز دیگه که بغلی شد اونوقت تو هستی بغلش کنی ؟-

 !به این چند دقیقه بغلی نمیشه نترس-

ا گلشید حرف زدن ، اونم فقط زل زده بود بهم . چند دقیقه بعد گلپر گفت : عمو و زن عمو زحمت کشیده شروع کردم به زبونه بچگونه ب
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  .بودن و بعد از ظهري اومده بودن

 .اشاره به یخچال کرد : یه جعبه شیرینی تر هم اوردن ، دوست داري برو بخور

لشید بغلم بود رفتم و جعبه رو از یخچال اوردم بیرون و دوتا یه دفعه ضعف کردم ، یادم اومد هنوز نهار نخوردم . همون طور که گ

 شیرینی پشت سر هم خوردم : داشتم می مردم از گرسنگی!خدا عمو اینا رو خیر بده ... تو شام خوردي؟

  .گلپر چهره رو هم کشید :اره ، یه غذاي بی مزه بیمارستانی ، اصالت از غذاي بیمارستان خوشم نمیاد

  .همونم خوردي! من که از صبح به جز یه چاي و دو تا خرما و ایم دو تا شیرین هیچی نخوردمخوش به حالت که 

  !گلپر خیلی مهربون شده بود : حاال با شیرینی خودتو سیر نکن ، تارخ رفته واست پیتزا بگیره

  !با خنده گفتم : چقدر مهربون

 !گلپر قرمز شد : طعنه می زنی

 .گفتم نه باور کن

 !حرف رو عوض کنم پرسیدم : راستی عمو اینا خوب بودن ؟براي اینکه 

  .گلپر تکون خورد و صورتش از درد جمع شد ، معلوم بود خیلی درد داره :خوب بودن و گفتن بهرود واسه اخر هفته دیگه میره

 !یه نفس راحت و صدادار کشیدم ، گلپر تعجب کرد : یعنی چی ؟!مگه رو کول تو سوار شده ؟

 !پرسید : نکنه دلش پیش دختر عموش گیر کرده ؟ بعد با شیطنت

 هول شدم : نه بابا ! اون قدر سمن داره که یاسمن توش گمه ، خب پس داره میره ؟

اره شب قبل از رفتنش مهمونی دارن ، عمه جون و بابا هم قراره بیان ! هم براي رفتن بهرود ، هم براي دیدن نوه کوچولوشون . البته -

  .سه اش نمی تونه بیاد و نورنگ )یا تورنگ ( هم به خاطر تنهایی اون قراره بمونهترنج به خاطر مدر

 کی میان ؟- 

 !دو روز قبل از مهمونی-

ته دلم نه خوش حا ل بودم نه ناراحت ! مونده بودم با چه رویی تو  "پس این نمایشنامه تا پونزده بیست روز دیگه تموم میشه ؟!"

 !م . صداي گلپر افکارمو برید :چیه از رفتن بهرود ناراحتی ؟صورت بابا و سودي جون نگاه کن

 !پوزخند زدم :هر چی کالغه از درخت گردو دور ، به نفع درخت گردو

 !پیروزمندانه گفت : پس خبراییه؟

رد هم نمی ن به دشونه باال انداختم و با مالیمت گلشید رو گذاشتم کنار مامانش ، معلوم بود بدش نمیومد خبرایی باشه :منتها من و او

 !خوریم ، من که تحمل ندارم دو دقیقه باهاش حرف بزنم ، سر دقیقه سوم دلم می خواد بزنم توي دهنش،زندگی که جاي خود داره

 !گلپر خندید : اگه اینطوریه که هیچی

ی ، پس راست مصورت گلشید رو نوازش کرد و لبخند ملیحی روي صورتش نشست ، چقدر صورتش خوشگلتر و ملوس تر شده بود 

عجب خري هستی ها ! چند ساعت بعد از زایمان که نشون نمی ده ، گلپر همین  "خیلی خوشگلتر می شن  گفتن بعد از زایمان زنها

  ".طوریش قشنگه

  .صادقانه گفت :به این که اگه تارخ نمی اومد خواستگاریم من دق می کردم

 عالقمند پرسیدم : راست میگی؟
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من تارخ رو خیلی دوست داشتم ، بیست و چهار ساعت چشمم به در بود که شماها بیایین ، مخصوصا تو فصل اره ! دروغم چیه ! -

تابستون ! دوست داشتم یا شما بیایین یا ما ! تارخ که دانشگاه تهران قبول شد از خوشی می خواستم پرواز کنم و دیگه روزا رو به امید 

  .خونمون و من معموال از الي در یه دل سیر نگاش می کردمپنچ شنبه می گذروندم که تارخ یه سر بیاد 

  .بعد فاتحانه گفت :البته تارخ هم دست کمی ار من نداشته ها !خودش که می گه دیوونهم بوده

 !خندیدم : اینو نگی چی بگی ؟

  !دروغ نمی گم- 

  .می دونم شوخی کردم- 

 ره ؟تارخ همین موقع با دو تا پیتزا اومد تو : خوش می گذ- 

  .هول یه جعبه ازش گرفتم االن دیگه اره ، خوب مهمان نوازي می کنین ها !نه صبحونه نه نهار ! خدارو شکر یاد شام بودین

هر سه خندیدیم . تارخ بیست دقیقه اي نشست و رفت .بعد پرستار یه سر به گلپر زد و بچه رو برد . من روي کاناپه دراز کشیدم و اونقدر 

  .ابم بردخسته بودم که خو

به نظرم این زیباترین منظریه ایه که می شد دید ، اوج عشق و محبت بی ریا و  "بیدار که شدم ، گلشید بفل گلپر داشت شیر می خورد ،

  "!خالصانه

اون روز ظهر گلپر مرخص شد ، جلوي پاش گوشفند سر بریدن . زن دایی اسفند دود کرد و از دوده اسفند یه نقطه سیاه گذاشت رو 

پیشونی گلشید کوچولو و اونم اعتراضش رو به شکل فریاد نشون داد !نیم ساعتی بیشتر نموندم چون تدریس داشتم ، دو تا شاگرد تو یه 

  !روز

  !شب خسته و هالك رسیدم خونه عمو ! شام خورده نخورده رفتم خوابیدم و چه کیفی داشت

تاد داشتم واسه شاداب و ساغر از گلشید می گفتم که در باز شد و خسرو صبح رفتم دانشگاه ساعت اول کالس داشتم . قبل اومدن اس

 اومد تو ، شاداب گفت : اینجا چه کار می کنه ؟

  !شونه باال انداختم : محلش نزارین

 .بدجوري به خون تشنه بود ، یه سره اومد طرفم : بیا بیرون کارت دارم

 !تو چشماي خون گرفتش نگاه کردم :امرتون؟

از جا بلند شدم و روبروش وایستادم، قد بلند بود و درشت... احساس کردم مقابلش کم آوردم، اما   .ا بیرون کارت دارمگفتم بی- 

 .تموم شهامتم رو جمع کردم: اگه حرفی داري می تونی تو قسمت حراست دانشگاه بزنی

 .به طرف در راه افتادم: پس چرا واستادي؟! بیا دیگه

 .قدم دیگه برداشتم: کارت رو تو حضور دو تا آدم مطمئن بگو هاج و واج مونده بود یه

 .با حرص دستش رو مشت کرد و کوبید به پاش. موقعی که از در کالس بیرون می رفت نگاه غضب آلودي بهم انداخت: بهم می رسیم

 .ش کنین، ارزشش رو ندارهاین حرکت از چشم هم کالسی ها پنهان نموند، دو تا از پسرها بلند شدن که دنبالش برن، گفتم: ول

بعد بی حال افتادم روي صندلی، چشمام سیاهی رفت و دیگه چیزي نفهمیدم. چشم که باز کردم صورتهاي نگران ساغر و شاداب رو 

دیدم، تو دفتر آموزش بودم، آب پرتقالی که ساغر جلوي دهنم گرفته بود رو خوردم. یه ذره حالم جا اومد. چشمامو بستم و شنیدم 

 .و شاداب دارن با آب و تاب از جریان مزاحمتهاي خسرو می گن، روي این مسئله م تأکید داشتن که قبال م از اون شکایت کردم ساغر
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رئیس آموزش داشت خیال اونا رو راحت می کرد که پی گیري می کنه و از من خواست دو مرتبه شکایت کنم، این مرتبه تعداد زیادي 

یر برگه رو امضاء کردن. در نتیجه کار براي خسرو سخت شد و شرایط بدي به وجود آمد. چون کمیته از بچه ها حاضر بودن و همه ز

 .انضباطی می شد و اگر یه مرتبه دیگه فقط یه مرتبه دیگه مشکلی ایجاد می کرد از دانشگاه اخراج می شد

از اون لحظه خسرو سرش رو بلند نکرد تو صورت من نگاه کنه. به نظرم این تنبیه براش کافی بود و دیگه دست از سر من بر می 

داشت. بدجنسانه تو دلم از خدا می خواستم که این ترم هم مشروط بشه و همین طور ترم بعد، چون از دانشگاه اخراج می شد و از 

 .شدمتوفیق اجباري دیدنش محروم می 

اون روز رئیس آموزش بهم اجازه داد برم خونه، خودش برام آژانس گرفت و من رفتم خونه عمو! حالم خیلی بد بود، پسره ي آشغال 

تمام توش و توانم رو گرفته بود تو خونه یه سره خوابیدم تا وقتی که بهی اومد، از دیدن رنگ و روم تعجب کرد و از احوالم پرسید. 

ا اشک و آه همه چی رو براش گفتم. پیشنهاد کرد تارخ و کیوان برن سراغش و گوشمالیش بدن. اما خیالش رو راحت طاقت نیاوردم و ب

 .کردم که از طرف دانشگاه حمایت شدم

اولین بار بود با چنین موجود بی منطق و زورگویی روبرو می شدم. آدمی که جز خواسته اش به چیزي اهمیت نمی ده و اگه به اون 

ر راهی رو پیش می گیره و به عاقبتش هم فکر نمی کنه. این سوء سابقه اي که براش تو دانشگاه به وجود آمد براش خیلی نرسه ه

گرون تموم می شد اما من می ترسیدم، خیلی م می ترسیدم، می ترسیدم یه روز بیرون دانشکده بالیی سرم بیاره و کار دستم بده از 

 .ز اون تیپ آدماییه که یا باید به چیزي برسه، یا درب و داغونش کنههمچین آدمی هیچ چیز بعید نیست، ا

روز بعدش خیلی با احتیاط رفتم دانشگاه، همه ش هراس اینو داشتم که موقع از خیابون رد شدن، موتوري، ماشینی بهم بزنه و فرار 

 ... کنه

رن خواستن صبر کنن تا اتوبوس بیاد و من سوارشم بعدا بموقع برگشتن ساغر و شاداب تا دم ایستگاه اتوبوس اسکورتم کردن، حتی می 

خونه اشون البته من دلم می خواست اونا معطل بشن، هنوز داشتیم با هم جر و بحث می کردیم که پارسا با ماشین جلوي پامون ترمز 

 .کرد رو به من گفت: سوار شو ترمه، می رسونمت

 .رو به بچه ها گفت: شمام بفرمائین

 .نه ما نزدیکه مزاحم نمی شیمساغر گفت: خو

 .پارسا مؤدبانه گفت: اختیار دارین، بفرمائین در خدمتتون باشم

با اشاره چشم ازشون خواستم سوار شن. بین امون چند جمله ساده احوالپرسی رد و بدل شد ساغر و شاداب جلوي خونه پیاده شدن. 

 .شاداب دستشو مثل گوشی تلفن گرفت جلوي دهنش یعنی زنگ بزن

تا خونه عمو پارسا سکوت کرد. منم تو صندلی فرو رفته بودم و چیزي نمی گفتم، همزمان با زن عمو رسیدیم جلوي خونه، پارسا می 

خواست بره اما وقتی زن عمو از کسی می خواد بیاد خونه اش دیگه هیچ کس حریفش نمی شه. بنده خدا پارسا تو رو دربایستی گیر 

 .مد توکرد و بعد از پارك ماشین او

زن عمو برامون شربت توت فرنگی آورد که خیلی چسپید. پارسا هنوز ساکت بود و این سکوتش منو متعجب می کرد رو بهش گفتم: 

 !مشکلی پیش اومده؟

 !جواب داد: نه، چه مشکلی؟

 .آخه امروز یه جورایی مرموز شدي _
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 .پا رو پا انداخت و دست گذاشت زیر چونه اش: پس متوجه شدي

 !حانه گفتم: خوب آرهساده لو

 .نیشخند زد: باز خوب شد یادت اومد بپرسی

 لیوان خالی شربت رو برداشتم: یکی دیگه می خوري بیارم؟

 !نه مرسی_

 !تو صورتم زل زد: نمی خواي بگی چی شده؟

 !فهمیدم از جریان دیروز خبردار شده، کی و چطوریش رو نمی دونستم

شربتم کردم، اونقدر که صداي پارسا دراومد: شربته ها! اگه قبر هم توش بود اونقدر که تو هم سرمو انداختم پایین و شروع به هم زدن 

 .زدي حل می شد

 .ملحق شد: مگه موقع رسوندن ترمه افتخار دیدن شما رو پیدا کنیم خنده ام گرفت و شروع به خوردن کردم. زن عمو به ما

 .اختیار دارین من که چند روز پیش این جا بودم _

خونه خودته پسرم، خونه خودته! هر وقت دلت براي ترمه تنگ شد، بیا این جا، رو دربایستی نکن. اگرم حوصله ت سر رفت بیا این  _

 .جا، تنها تو خونه نمون هم دلت می گیره هم این که وهم برت می داره

نبینه، پارسا جواب زن عمو رو داد و چند  از مهربونی و سادگی زن عمو خنده م گرفت. سرمو تا جاي ممکن پایین آوردم که صورتمو

 !دقیقه با هم اختالط کردن. بعد پارسا رو به من گفت: خسته نیستی با هم بریم بیرون یه گشتی بزنیم؟

 .زن عمو جاي من گفت: نه چرا خسته اس؟ این روزا دیگه برنمی گرده باید قدرشون رو بدونین

و و برین بگردین، براي چی کنج خونه می خواین پیش من پیرزن بشینین، دلتون می رو به من گفت: پاشو عزیزم، پاشو برو حاضر ش

 !گیره

 !با تعجب گفتم: این حرفا چیه زن عمو؟ خوبه سن و سالی ندارین، تو رو خدا این حرفا رو پیش کسی نزنین ها

 .زن عمو گفت: اي مادر، دیگه نه زانو دارم نه دست و پا! برو، برو حاضر شو عزیزم، برو

رفتم تو اتاق حاضر شدم، مرتب به بخت خودم لعنت فرستادم، حاال باید به پارسا چی می گفتم؟! اصال دلم نمی خواست همه چی رو 

 .بفهمه، دوست نداشتم تو معذورات بمونه و خداي نکرده به خاطر من مشکلی براش پیش بیاد

وار جین و کیف و کفش کرم خیلی می اومد. پارسا که منو حاضر و یه مانتوي پشمی روشن پوشیدم و شال مناسبی انداختم سرم، با شل

 .آماده دید از جا بلند شد و رو به زن عمو گفت: ببخشین زحمت دادیم

 .زن عمو بلند شد: خواهش می کنم چه زحمتی

 .رو به من گفت: واسه شام دلمه برگ مو می ذارم حتما بیاین، فصلشه

 .ون یه چیزي می خوریمپارسا مؤدبانه گفت: زحمت نکشین، بیر

زن عمو با لبخند گفت: این جور مواقع اصرار جایز نیست، چون اون طوري بیشتر بهتون خوش می گذره، برین مادر خدا پشت و 

 .پناهتون باشه

ا رو ه شمما رو تا جلوي در بدرقه کرد و در برابر اصرارهاي ما حاضر نشد برگرده، جلوي در روشو بوسیدم: قربونتون برو زن عمو، اگ

 !نداشتم چی کار می کردم؟
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 .تو گوشم زمزمه کرد: تو با بهنوشم هیچ فرقی نمی کنی، مثل اون واسم عزیزي

 

 11فصل 

 

 :پارسا در ماشین آخرین مدلش رو برام باز کرد، نشستم، پارسام نشست و راه که افتادیم صداي نافذ خواننده تو گوشم پیچید

 

 هنوز می شه تو چشات خیلی چیزا رو پیدا کرد "

 

 

 می شه با گُُُُر گُُر دستاي تو خیلی کارا کرد

 
 

 می شه تو چشماي تو گم شد و مرد

 
 

 می شه دریا رو به بغض تو سپرد

 
 

 می شه با چشم تو رنگا رو شناخت

 

 

 می شه بهترین ترانه ها رو ساخت

 
 

 می شه تو چشم تو آتیش بازي کرد

 
 

 "چشم تو تیر اندازي کردمی شه با 

 
 

 :تو تن صدا و معنی شعر فریدون فروغی غرق بودم، چشمامو بسته و فقط به شعر گوش می کردم

 
 

 نگو دیره، من از این فاصله ها بد جوري گریه م می گیره "

 
 

 نگو دیره من از این بی خودي ها بد جوري گریه م می گیره

 

 

 داره گریه م می گیره
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 "می گیرهداره گریه م 

 
 

 !صداي پارسا منو از حال و هواي شعر بیرون آورد: هنوزم نمی خواي تعریف کنی؟

 ... ناخود آگاه و غیر ارادي با دست بهش اشاره کردم، صبر کنه، واقعا دوست داشتم به شعر

 

گوش کنم،نمی دونم چرا؟!حقیقتش من زیاد به فروغی عالقه نداشتم،فکر می کردم فقط داد می زنه،ولی تو اون لحظه تک تک 

 .سلولهاي تنم گوش بودن

 می شه هر قصیده رو با چشم تو اندازه کرد)

 می شه با چشماي تو قدیمی ها رو تازه کرد

 همه کاشی کاري ها،ترانه ها

 وي هاهمه ماشین دودي ها،مثن

 می شه فریاد زد و رفت تا ته دشت

 می شه دریا شد و از خشکی گذشت

 نگو دیره،من از فاصله ها بد جوري گریه م می گیره

 نگو دیره،من از این بیخودي ها بد جوري گریه م می گیره

 داره گریه م می گیره

 (اره گریه م می گیره

ز خشکی گذشت(چقدر قشنگ بود و چقدر به دل می نشست،ساده و پر یه مصرع شعرش تو گوشم تکرار می شد،)می شه دریا شد و ا

 !معنی

 .چند دقیقه اي تو حال خودم بودم،بعد رو کردم به پارسا:معذرت می خوام اصال این جا نبودم

 !با چراغ به ماشین جلویی عالمت داد:متوجه شدم،حاال کجا بودي؟

 !تو دریا_

یک پارك کرد،یه رستوران که جلوش اقایی با لباس رسمی محلی ایستاده بود،با تعجب خندیدم،پارسا ماشین رو مقابل یه رستوران ش

 .به پارسا گفتم:االن که وقت شام نیست

 .ترمز دستی رو کشید:وقت چایی که هست،پیاده شو

تیم.گارسن د نشسلحنش امرانه و در عین حال صمیمی بود.پیاده شدیم و داخل رستوران رفتیم،روي یه تخت که با پشتی تزئین شده بو

 .منو رو اورد،بازش کردیم.با یه نگاه به لیست خوراکیها گفتم:اون چنان که باید و شاید سنتی نیست

 .پارسا تائید کرد:اره،اما دیزي سنگی هاش حرف نداره

 دستاشو پشت سرش قالب کرد و به راحتی خمیازه کشید،اون وقت پاهاشو دراز کرد:چی می خوري؟

 .ل یه ذره سنتی باشهفالوده بستنی،الاق_

پارسا دوتا فالوده بستنی سفارش داد،بعد رو به من کرد که شروع کنم.نمی دو نستم از کجا بگم.هر قدر خواستم که از تعریف طفره برم 

 .نشد که نشد!پارسا دوست داشت مو به مو همه چی رو براش بگم،هر چند که خودشم کم از مسائل روز قبل خبر نداشت
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 .،فالوده بستنی ها رو اوردن.در حین خوردن بازم گفتم.در حین خوردن سر تکون داد:خیلی نگرانمیه کم که گفتم

دلیل نداره که من بابت تمام مشکالتم شما رو اذیت کنم،تا همین االنشم نمی دونم این همه لطف و محبت شما رو چه جوري تالفی _

 .کنم

 !که لحنت غریبه شد.قرار بود راحت باشیم،یادت رفته؟سر تکون داد:خوب،دیگه چی؟!باز که من شدم شما!بازم 

 .سرمو باال انداختم:نه،یادمه

خب،پس چرا بهم نگفتی؟!به نظر خودم من حق دارم دونم،از همون موقعی که منو امین دونستی و یه سري مشکالتت رو بهم گفتی و _

این پسره خسرو خیلی بغرنج تر و حادتر از موضوع پسر  قرار شد کمکت کنم،در برابرت احساس مسئولیت کردم.االنم به نظرم موضوع

عموته!بنده خدا بهرود الاقل ازارت نمیده،اعصابت رو خرد نمی کنه،با ابروت بازي نمی کنه ولی این مردك دیوانه اس!یکی باید 

 .جلوش دربیاد،به همین زودیا قبل از این که مشکل ساز بشه

 .ه،قراره کمیته انضباطی بشهبی تفاوت گفتم:حاال که کارش بیخ دار شد

من که چشمم از این پسره اب نمی خوره.می ترسم اون جوري م ادم نشه.اون کله شقی که من دیدم هر کاري ازش بر می اد.به هر _

 !روشی متوسل می شه تا حرفش رو به کرسی بشونه؛براش مهم نیست چه جوري

اضطراب عجیبی داشتم و حرفاي پارسا اون رو چند برابر کرد.یه کاغذ و راست می گفت،به تک تک حرفاش ایمان داشتم.خودم ته دلم 

 .مداد داد دستم:ساعت و روز کالسات رو بنویس

 !تعجب کردم:چرا؟

 .می خوام داشته باشم.ببینم با من هماهنگی یا نه!یه مدت می خوام رفت و امدت با خودم باشه_

 !د به این اقا بگه این قدر تند نروتو دلم گفتم:حاال خر بیار و باقالی بار کن!یکی بیا

 .اروم گفتم:این که راهش نیست

 !خیلی جدي گفت:فعال جز این چاره اي نیست

 بعد از چند لحظه حرف دلمو به زبون اورد:نکنه می ترسی بچه ها ما رو با هم ببینن و واست بد بشه؟

 .هواتو داشته باشم جواب ندادم،ادامه داد:جلوي در که سوار و پیادت نمی کنم،فقط می خوام

قلبم شروع کرد به تاپ تاپ زدن!حرفاش دلمو می لرزوند به خودم گفتم:این قدر به خودت نگیر،رفتی ازش خواهش کردي یه مدت 

بیاد نقش نامزدتو بازي کنه اونم داره تموم و کمال این کار رو انجام می ده.نمی خواد تو این مدت مساله اي واست پیش بیاد.پس بی 

خودت وعده وعید الکی نده که سرخورده و خیط می شی،اون وقت حالت گرفته می شه!هم دلت رفته،هم ابروت!پارسا به  خود به

حرفش عمل کرد.هر روز منو تا دانشگاه می برد و می اورد و از این بابت مدیونش بودم.خودمم حواسمو جمع کرده بودم.ترس افتاده 

و می پاییدم.خوشبختانه بعد از اون جریان دیگه چشمم به خسرو نیفتاد.همین ندیدنش بود تو دلم و مدام این طرف و اون طرف ر

باعث می شد ارومتر باشم.دو روز قبل از رفتن بهرود،بابا و سودي جون اومدن.براي پیشوازشون رفتم فرودگاه،دلم واسشون یه ذره 

 .گریه م رو هم گرفته بودم شده بود.به گردنشون اویزون شده بودم و چپ و راست می بوسیدمشون،جلوي

عمو خیلی اصرار داشت که بیاد فرودگاه،اما من دوست داشتم با پدر و مادرم تنها باشم،به این تنهایی احتیاج داشتم.رو به بابا 

 !گفتم:ولخرج شدي،هواپیما سوار می شی؟

 .سودي جون گفت:نه گلم،بابات اون خونه نقلی ایه رو فروخت

 !دهنم واموند:چرا

یلی خونسرد گفت:چرا نداره بابا جون،مال سفید واسه روز سیاه خوبه!بعدشم کارگرا خرجی می خوان.نمی شه که ولشون کنم بابا خ
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 .به امون خدا.بعضی هاشون اونجا استخون نرم کردن و جوونیشونو گذاشتن.روا نیست این بی کاري بهشون لطمه بزنه،اره بابا جون

ش:کار خوبی کردي بابا جون... ماشاا... این قدر ملک و خونه داري که فروش این یکی به جایی خندیدم و بازومو حلقه کردم تو بازو

 .بر نمی خوره

 .سودي جون با لحن گرفته گفت:یه کوه پول هم باشه و هی از روش برداري و خرج کنی تموم میشه

و ماه اخراشه،همین دیروز صبح وکیل گفت نهایت د بابا گفت:هنوز این قدر هست که بتونیم بفروشیم و به جایی بر نخوره!بعدشم دیگه

 !دیگه کارا تمومه!تموم تموم

 ...رو به من کرد:شماها به این کاراي مردونه کار نداشته باشین

 :چند لحظه به چشمم زل زد،صورتش کدر شد:عموت بهم تبریک گفت

 !تو باغ نبودم:تبریک براي گلشید؟

 !نه عزیزم واسه نامزدي جنابعالی_

کشیدم و سرمو انداختم پایین و چیزي نگفتم.بابا گفت:فکر می کردم عاقلی و راه خوبی پیدا می کنی،با این کارت به بزرگ  خجالت

 .شدنت شک کردم.بهنوش که تماس گرفت فهمید تمایلی ندارم اما بازم کار خودتونو کردین

ماش نگاه کنم.اولین مرتبه بود تو زندگیم که بابا این لحن بابا سرزنش امیز بود.بد جوري خجالت کشیده بودم.جرات نداشتم تو چش

جوري باهام حرف میزد.از دست خودم عصبانی بودم.با کارم باعث ناراحتی پدر و مادرم شده بودم.بابا می گفت و من گوش می 

 بت؟خب ما بهش گفتیمکردم تا این که سودي جون مداخله کرد:هات جون انقدر خون به دل بچم نکن.بی چاره چی کار کنه تو شهر غر

یه فکري براي حل این ماجرا بکنه.اونم عقلش بیشتر از این نرسید.حاال شکر خدا بهرود داره میره و چند روز دیگه این بچه بازي بی 

 .مزه تموم می شه

 !بابا سر تکون داد:حرف و حدیثا چی؟

 ...صدام به سختی اومد بیرون:هیچ کس نمی دونه،فقط خونواده عمو

 .د حرفی بزنه که سودي جون گفت:کاریه که شده دیگه فکرشو نکنبابا اوم

 !بابا سکوت کرد و من جون تازه گرفتم،اروم گفتم:این فکر بهی بود

 .بابا صداش بلند شد:تو مثل اون،اونم مثل تو؛هر دو کم عقل

 .سودي جون شماتت بار نگاهم کرد،براي اروم کردن بابا گفت:بچه ان دیگه!عقلشون قد نمیده

ابا کنار در ایستاد:به موقعش منو میذارن تو جیبشون!از صد تا سقراط و نیوتون عقلشون بیشتر می رسه...نقشه می کشن که عقل جن ب

 .بهش نمی رسه

خنده م گرفت،دستم رو از بازوي بابا در اوردم و گذاشتم جلوي دهنم،بابا ادامه داد:برو خدا رو شکر کن که مثل تخم چشمم بهت 

 .م واال می گفتم از قبل...حرفشو خورد و زیر لب استغفراللهی زیر لب گفتاطمینان دار

به مقصد خونه عمو ماشین گرفتیم.موقع سوار شدن سودي جون چپ چپ نگام کرد.تحمل این برخورد و رفتار رو نداشتم،ناراحت 

و چار روز دیگه مجبور بودم درسمو ول کنم  شدم:خب چیکار می کردم؟!اگه این کار رو نکرده بودم االن با بهرود اومده بودم پیشواز

 !و دنبال اون برم اون طرف اب و بعد از چند ماه دست از پا دراز تر برگردم،این طوري خوب بود؟

 !بابا شنید ولی به روي خودش نیاورد.ادامه دادم:باور کن سر ده روز دلشو میزدم،اینو مطمئنم

ادرشو نمی خواد،اگه اخر و عاقبت این کار خوب بود که خودش پیش قدم نمیشد یه محکم تر و بلند تر گفتم:بهنوش که دیگه بد بر

 !راهی پیدا کنه...این جوري الاقل حرمت فامیلی سر جاشه
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 !دیگه هیچی نگفت.سودي جون من من کنون گفت:حاال این اقا رو کی ببینیم؟

ون وقت اقا داداشت نمی گه این چه پدر و مادر ان که بابا با اخم نگاش کرد.سودي جون گره روسري لیمویی رنگش رو محکم کرد:ا

 نامزد بچه اشونو تا االن ندیده ان؟

 .بابا حرف رو عوض کرد:می خوام واسه تو شاداب موبایل بگیرم،این طوري خیال همه راحته

 11باشه چون تورنگ مخالفت کردم:حاال تو این وضعیت موبایل واجب نیست،من نمی خوام! اما فکر کنم شاداب یکی الزم داشته 

 !ساعته چکش میکنه که کی میره و کی می اد

 .بابا گفت:این طوري هر وقت بخوام ازت خبر می گیرم

دستمو انداختم دور شونه سودي جون:سر کالس درس که گوشی باید خاموش باشه.غیر از اونم جایی نیستم،خونه عمو ام دیگه!هر 

 .وقت بخواین بهم زنگ می زنین

 .فه کردم:من که بدم نمی اد داشته باشم،خیلی م خوبه!اما االن وقتش نیستبا تاکید اضا

براي این که دل بابا نگیره،گفتم:دو ماه دیگه که مشکل حل شد و کارخونه راه افتاد برام یه خط بگیر با یه گوشی،نه از این گوشی 

 .الکی ها،یه گوشی توپ!باید هم عکس بندازه هم فیلمبرداري کنه

گفت.تو طول راه همه به خیابون نگاه می کردیم.جز سر و صدا و بوق کر کننده ماشین ها هیچ صدایی تو ماشین نمی بابا هیچی ن

 .اومد.نزدیک خونه عمو که رسیدیم بابا گفت:به این اقا زنگ بزن و باهاش قرار بذار.می خوام ببینمش

 .ز اینکه بریم خونه تارخسودي جون دنباله حرفش رو گرفت:می خواي بگو بعد از ظهر بیاد،قبل ا

 .نه خانوم.تو خونه هادي که نمیشه.طبق برنامه ما قبال همدیگه رو دیدیم_

 !رنگ صورتش سرخ شد و ررو به من گفت:ببین منو تو چه گرفتاري انداختی

بال و اومدن استق هیچی نگفتم.دیگه جلوي خونه بودیم.پیاده شدیم.چمدون ها رو از صندوق عقب برداشتیم و زنگ خونه رو زدیم.همه

با بگو بخند رفتیم تو.بهی شربت ابلیمو اورد و نشست.صحبت ها از گلشید شروع و به پارسا ختم شد.اون قدر عمو و زن عمو از محسنات 

 و خوبی هاي پارسا گفتن که یخ بابا ذوب شد.اما قیافه بهرود دیدنی بود.با یه من عسل نمیشد خوردش.به اشتباه فکر کرده بود پارسا

 !حقش را غصب کرده!جالبه

تو یه فرصت مناسب زنگ زدم به پارسا و ماوقع رو تعریف کردم.حتی از برخورد نه چندان جالب بابا گفتم و در نهایت اینکه خودش را 

 هاماده کنه تا به پدر و مادر من روبرو بشه و احیانا از جانب بابا کم محلی ببینه.حسابی ازش عذرخواهی کردم.بد جوري شرمند

بودم.اگه بابا به پارسا بی احترامی میکرد خیلی بد میشد.پاك ابروم می رفت.چون اون بی چاره خودشم به خاطر من تو هجل افتاده 

 .بود.بنده خدا!اش نخورده و دهن سوخته!اومد ثواب کنه کباب شد

 .مپارسا پیشنهاد کرد بیاد دنبال ما و تا خونه تارخ برسوندمون.با شک و تردید قبول کرد

 .بعد موضوع رو به سودي جون گفتم تا به بابا بگه...شکر خدا فقط سر تکون داد

 !توي دلم دعا دعا می کردم به خیر بگذره

قراربود شب خونه تارخ بمونیم،کتابمو جمع کردم و لباس هامو حاضر!سودي جون یه ساك کوچیک و جدید داشت پرسیدم:توش 

 !چیه؟

 !دست لباس و عروسکبا شعف گفت:مال نوه خوشگلمه،چند 

 .باز کن ببینم_

 !دست بردم به طرف زیپ ساك،سودي جون زد پشت دستم:خونه تارخ
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 !دستمو پس کشیدم:چرا همچین می کنی؟!ندید بدید

 .سودي جون خندید:قربونش برم،دارم براي دیدنش له له می زنم

 .با خرسندي گفتم:زندایی که می گفت شکل منه،پس زیاد واسه دیدنش هول نزن

 !بهی گفت:خدا به دور پس خیلی زشته

 !بی چاره خوبه صبح تا شب حسرت قیافه منو می خوري_

 .بهی گفت:خیلی از خود متشکري!اما فعال جلوي مامانت باید احترامت رو حفظ کنم،عیب نداره،هر چی دلت می خواد بگو

،مخصوصا جلوي نامزداتون.نباید اجازه بدین روشون زن عمو دخالت کرد:زشته دخترا،االن دیگه بچه نیستین باید بهم حرمت بذارین

 .به روتون باز بشه!شوخی خوبه ولی به جا و به اندازه.هیچ وقت یادتون نره

رو به بهی ادامه داد:پاشو دختر برو یه سینی چایی بیار،دو روز دیگه باید بتونی یه زندگی رو اداره کنی.یه جوري نباشه که خونواده 

 .(اون مادرت بکنن که هیچی به تو یاد نداده کیوان بگن)خاك تو سر

تا مهمون بربیام.تازه کیوان مثل خودمه به  1بهی لبش رو گاز گرفت:دور از جون مامان!من اونقدرام بی عرضه نیستم و بلدم از پس 

 .این چیزا اهمیت نمی ده

 .رف بزنهصداشو اورد پایین:در ضمن کسی غلط می کنه در مورد من و خونواده ام این طوري ح

بعد بلند بلند خندید.زن عمو صورتش رو چنگ انداخت و رو به سودي جون گفت:ما اون وقتا رومون نمی شد تو صورت پدر و 

 ...مادرامون نگاه کنیم اون وقت االن

مونده سا نسر تکون داد،بهی همین طور که می خندید رفت چایی بیاره.بعد از چایی به ساعتم نگاه کردم.دیگه چیزي به اومدن پار

 .بود.در گوش بهی گفتم:فقط دعا کن مشکلی پیش نیاد

بهم دلدلري داد:نگران نباش،برخورد پارسا اونقدر مودبانه و دلنشینه که اطمینان عمو خیلی زود جلب میشه و از این که تو با اون 

 .حرف می زنی ناراحت نمی شه

 .ن خودم حاضر شدم و به سودي جونم گفتم که حاضر شهمی دونستم پارسا بدون یه دقیقه پس و پیش می رسه.براي همی

درست راس ساعت زنگ در به صدا دراومد.رنگ صورت بابا سفید شده بود،غرولند کنان بهم گفت:می بینی ادمو به چه کارایی وادار 

 ...می کنی؟باید زمین دهن واکنه و

 ...حرفشو قطع کردم و با شرمندگی و به نرمی گفتم:خدا نکنه بابا

 .گوشش گفتم:ببخشین بابا،عقلم به همین کار رسید دم

 ...با غضب گفت:مگه عقلم داري

با تانی و سنگین قدم بر میداشت.معلوم بود دل خوشی از این کار نداره.با سودي جون و بابا از در اومدیم بیرون.عمو و زن عمو 

 .اومدن جلوي در،بهی م نگران بود و شش دانگ حواسش به ما

 .ما از ماشین پیاده شد،معلوم بود قبلش رفته کارواش چون ماشین از تمیزي برق میزد پارسا با دیدن

 .تو اون وضعیت بغرنج خودمم خنده م گرفت.چون این فکر از ذهنم گذشت:خودشم رفته هیومن واش.نوك دماغش برق می زنه

بابا که سیخ ایستاده و دستاش دو طرف بدنش اویزون یاد حرف زدن بهرود افتادم.سرمو انداختم پایین.پارسا با قدماي بلند اومد طرف 

 .بود،معلوم بود هیچ تمایلی نداره.پارسا لبخند به لب اومد جلو:سالم بابا،خیلی خوش اومدین مشتاق دیدار بودم

 !دست بابا رو گرفت و دو طرف صورتش رو بوسید:قابل ندونستن بهم خبر بدین بیام فرودگاه دنبالتون؟

 جون:سالم مامان،حالتون چطوره؟ بعد رفت طرف سودي
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سرش رو خم کرد و یه تعظیم بلند باال تحویل داد،طوري که لبهاي سوري جون به خنده باز شد.بعد خیلی با احترام با عمو و زن و عمو 

 .و بهی سالم و احوالپرسی کرد

خبري نبود،برخورد پارسا به دلش نشسته  بلوز کرم و شلوار خاکی رنگ پوشیده بود،شیک و مردونه!دیگه از اون اخم تو صورت بابا

 .بود.توي دلم تحسینش کردم.به جاي دندونپزشکی بهتر بود هنر می خوند،اونم هنر بازیگري،به راستی استاد بود

 .در جلو رو براي بابا باز کرد:بفرمائین لطفا

 .و هنوز استراحت نکردینبعد در عقب رو باز کرد:خواهشی کنم سوار شین.خسته می شین سر پا بایستین،مسافرین 

 .سوار شدیم.با یه نگاه به بابا فهمیدم از اون عضالت منقبض از عصبانیت خبري نیست

یه نفس راحت کشیدم،چند لحظه بعدد بابا شروع به صحبت کرد:جووناي این دوره خیلی زود تصمیم می گیرن و خیلی م زود 

 .انجامش میدن به اخر و عاقبتش هم فکر نمی کنن

هیچی نگفت،بابا بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد:اما تو یه مورد عقلشون خوب کار کرده و حدال به شما گفتن.داماد برادرم پارسا 

 .بهم اطمینان داده شما از خونواده متشخض و اصیلی هستین

 .پارسا مودبانه گفت:شما لطف دارین،منم قصدم فقط کمک بود

صحبت کردن.من فقط شنونده بودم و با احساس سبکی سرمو سبکی سرمو تکیه دادم به  بعد از این یخ جمع شکست و همه شروع به

 .پشتی صندلی

 جلوي در خونه تارخ پیاده شدیم.بابا می دونست که دعوت پارسا به خونه فقط یه تعارفه،

 . اونم از نوع الکی ! براي همین ازش تشکر کردیم و پیاده شدیم

به گرمی ازمون استقبال و پذیرایی کردن، زندایی طوري رفتار می کرد انگار نه انگار که اون دایی و زن دایی خونه تارخ بودن. 

 ! حرفها رو پشت سر سودي جون گفته، دایم دورش می چرخید و قربون صدقه اش میرفت. عزیزم، جانم که دیگه نقل و نبات

 .سودي جون ساك رو گذاشت باال سر گلشید: این مال نوه عزیزم

 .و کیفش کرد و یه جعبه آورد و داد به گلپر: اینم مال عروس خوشگلم که باعث شد من مادربزرك بشم و بفهمم مزه اش چیهبعد دست ت

 .گلپر تشکر کرد و در جعبه رو باز کرد، توش یه دستبند بود: خیلی قشنگه عمه ، دستتون درد نکنه

 !بعد اونو بست به مچ دستش: مرسی عمه جون

وسید : قابل تو رو نداره ، ارزش تو خیلی بیشتر از این هاست ، ببخشید که مقدور نبود واست کادوي بهتري سودي جون صورتش را ب

 . بگیرم ، کادویی که حداقل یه ذره لیاقت تو رو داشته باشه

 . گلپر رنگ به رنگ شد: از سرم زیاده

رم کنم دویست سیصد تومنی آب خورده بود. البته منظودستبند به نظر چیز ارزونی نمی رسید. ایتالیایی بودنش که مسلم بود. فکر 

اینقدر کینه اي نباش ، حاال که متوجه اشتباهشون شدن و » دویست سیصد هزار تومنه! خوش به حال گلپر و ا...، از خودم بدم اومد.

 «دارن خوب رفتار می کنن تو دست بردار نیستی ؟

ك رو باز کن ، این سودي جون که نذاشت من بهش دست بزنم، اونقدر نوه گلم کرد براي اینکه ذهنم رو منحرف کنم گفتم: گلپر اون سا

 .که حسابی حسودیم درد گرفت

گلپر ساك رو کشید جلو ، در همین حین گلشید چشم باز کرد، سودي جون با هیجان بغلش کرد: قربون اون چشماي تیله ایت بره مامان 

 .بزرگ

 .مامان بزرگ چیه؟ یه اسم خوب پیدا کن اعتراض کردم: اینقدر خودتو پیر نکن ،
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 سودي جون صورت گلشید رو بوسید: الهی فدات شم عزیزم ، تو کجا بودي؟

 . بعد اونو محکم به بغلش فشرد، یه دفعه داد کشیدم: مامانا، مامانا صدات کنه

 . بچه تکون خورد، سودي جون گفت: چیه دختر ! یواش بچه ترسید

 .گ تر از مامان بزرگه ، وقتی گلشیید بهت بگه مامان بزرگ من غصه می خورم و فکر می کنم پیر شديبی اعتنا گفتم: مامانا قشن

 .سودي جون خندید: همه یه روز پیر میشن. این قانون طبیعته

  ! محبوبانه گفتم: من که اصالً دلم نمی خواد تو پیر شی، تو مامان خوشگل جوون خودمی

 . ر بزرگ نمی شنسودي جون به شوخی گفت: جوونا ماد

زندایی دخالت کرد: من یکی که خیلی زود مامان بزرگ شدم ، بچه بزرگم گلپر و خودمم و خیلی زود بچه دار شدم ، سنی نداشتم 

 !که

یعنی که یهنی ! سودي جون از من بزرگتره ، اون ممکنه بتونه مادربزرگ باشه ، ولی من نه ، بی چاره زندایی حکایتش حکایت نیش 

 ! عقربه

 !نمی دونم چرا با سودي جون اینطوري تا می کنه

چقدر فکر و خیال و درد سر ریخته دورم! هر چند فعالً باید مشکل خودمو حل کنم، سودي جون خدارو شکر خودش از پس زبون 

 .زندایی برمیاد، من اگه بیل زنم برم باغچه خودمو بیل بزنم

 

 

  11فصل 

بیام ، هر قدر بهونه آوردم قبول نکرد که نکرد، آخر سر مجبور شدم پارسا رو براي مهمونی  هر کاري کردم نتونستم از پس زن عمو بر

 . خداحافظی بهرود دعوت کنم

بنده خدا بابام نشسته بود و هیچی نمی گفت، از دیوار صدا در اومد از اون نه ، فکر کنم اگه کارد بهش می خورد خونش در نمی 

 . تونست موافقت کنه ، نه مخالفتاومد. مونده بود چی بگه ، نه می 

باالخره از آنچه می ترسیدم به سرم اومد. تنها شانسی که داشتم این بود که عمه همدم نا خوش احوال بود و تلفنی خداحافظی کرد و 

 می دیدن واشکهاشو براي برادرزاده عزیزش ریخته بود. اما بیشتر دوست و آشناهاي عمو و فامیل زن عمو بودن و منو و با پارسا 

 . اونوقت به قول بابا دیگه نمی تونستیم سر بلند کنیم

گرفتار و مستاصل مانده بودم، فقط جاي شکر داشت که پارسا با رفتار خوب و سنگین اعتماد بابا رو جلب کرد و از اون طرف حرکات 

ش یه ا این مسئله کنار بیاد که دخترش پیبهرود و بعضی سبک بازي هایش دلش رو چرکین کرده بود. البته به هر صورت نمی تونست ب

 غریبه جلوي فامیل عرض اندام کنه ، هم به غیرتش بر می خورد و هم این که مردم چی میگن؟

بی فایده است، مرغ « مگه ما به کار مردم کار داریم؟ » یا اینکه « مگه ما داریم واسه خاطر مردم زندگی میکنیم؟» حاال هر چی بگو

 !ره و البته با رعایت انصاف حق با اونهباباخان یه پا دا

دوست نداره دخترش انگشت نما بشه ، دوست نداره اون شب هر کی از راه می رسه تبریک بگه و واسه من و نامزدم!!!!! آرزوي 

ه چرا شه کبعد تا مدتها حرف من نقل و نبات مجالس با« آخی! طفلک ترمه نامزدیش به هم خورد.» خوشبختی کنه و یه ماه دیگه بگه 

 . نامزدي به هم خورد و تقصیر کی بود ، تقصیر کی نبود

به این مسائل که فکر می کنم سر درد می گیرم ، براي همین خودمو می زنم به بی عاري ، ولی از بابا که نمی تونم توقع داشته باشم به 

  .قول خودش مثل سیب زمینی رفتار کنه
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ی کشیدم؟! دلداري هاي ساغر و شاداب و بهی هم دیگه اثر نداشت. از ناراحتی بابا غصه می خالصه مسلمان نشنود ، کافر نبیند! چی م

خوردم و به خودم لعنت می فرستادم که چرا اینکارو کردم؟ هر وفتم چشمم به بهرود می افتاد دوست داشتم کلشو بکنم و زیر لب 

 . فحشش می دادم و می گفتم: هر چی می کشم از دست تو یکی می کشم

روز مهمونی کم مونده بود سکته کنم ، بیچاره بابا زنگ زد و روي زرد منو که دید ترسید. اومد جلو و دلداریم داد: حاال این ریخت و 

 . قیافه رو به خودت نگیر. نباید اینطوري میشد که شد. اگرم کسی پارسا رو نبینه مطمئناً در موردش می شنوه، خیالت راحت

وال شتر سواري که دوال د»اما بابا معتقد بود « این مسئله رو کسی ندونه.:» بودم که به عمو اینا گفتم  هر چند قبلش توضیح داده

 حق داشت« االن کسی نمی فهمه فردا میفهمه ، فردا نفهمه دو روز دیگه می فهمه ، باالخره همه از قضیه خبر دار میشن.« »نمیشه.

 !خوب

 .شان خودت و خانواده ات باشه، سنگین و رنگین و با وقاربابا ادامه داد: فقط دقت کن رفتارت در 

 !بعد آهی کشید و سرش رو خاروند: خوشبختانه پارسام بچه خوبیه

بعد از چند ثانیه مکث گفت: باز خوبه عقلت رسید و یه آدم حسابی پیدا کردي، حداقل سرش به تنش می ارزه و دو روز دیگه واست 

 .دردسر ایجاد نمی کنه

شونه هاي آویزون و افتاده، دلم داشت آتش می گرفت. یاد دوستش افتادم که دو سال پیش می خواست دخترش رو بفرسته  و رفت. با

خارج و ازهیچ راهی نمی تونست و آخر سر به یه پسره پول داد تا دخترش رو عقد کنه و با هم برن کشور مورد نظر بعدم اون جا 

 .دختره رو طالق بده

 !: منم با اون فرقی ندارم که آب یخ ریختن رو سرم

 . بازم سعی کردم به خودم دلداري بدم ولی فایده نداشت، اونقدر ناراحت بودم که بیشتر دوست داشتم خودمو سرزنش کنمم

 همونطور که نشسته بودم و یه دسته از موهامو گرفته بودم و باهاش بازي می کردم فکري به ذهنم رسید. بی اراده یه جیغ زدم. دستمو

 !گذاشتم روي دهنم که صداي جیغم در نیاد. یه راه خوب و مطمئن پیدا کردم که بتونه زن عمو رو براي نیومدن پارسا قانع کنه

 !وقتی به بابا گفتم، سر جنبوندم : دروغ پشت دروغ

وم مدت مهمونی پکر و توضیح دادم: دارم این کارو به خاطر شما می کنم. دوست ندارم از دستم ناراحت باشین. دلم نمی خواد تم

 .گرفته باشین ، تازه بعد از چند ماه یه آبی زیر پوستتون رفته، نمی خوام به خاطر من اوقاتتون رو تلخ کنید

 !سر کج کردم و گفتم: بابا؟

 بابا منتظر بود تا بقیه حرفمو بزنم ولی ساکت موندم. دوباره بعد از چند لحظه گفتم: بابایی؟

 جواب داد: جون بابا؟

 دمو لوس کردم ، مثل اونوقتایی که بچه بودم: دوستم داري؟خو

 با نوك انگشت به صورتم ضربه زد : پدر سوخته بابا. مگه میشه دوستت نداشته باشم؟

 . از گردنش آویزون شدم: قربونت برم بابا جون

 .منو بغل کرد: خدا نکنه عزیزم

  از دستم ناراحتی؟- 

 . ناراحتم باشم چی کار کنم؟ کاري از دستم بر نمیاد- 

  منو می بخشی؟- 

 .با دست به کتفم ضربه زد: اگه قول بدي دختر خوبی باشی و درست تصمیم بگیري آره
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 .صورتشو بوسیدم :قول می دم بابا ،قول می دم دیگه باعث ناراحتی ات نشم

ن ترمه اي،همون ترمه آتیش پاره که بعد از ظهر توي کوچه بچه هاي محل رو ازش فاصله گرفتم،با محبت پدرونه اش نگام کرد: همو

می زد وقبل از این که فرصت کنم دعوایش کنم با شیرین زبونی لوس بازي کاري می کرد همه چی یادم بره... همونی هستی که تو 

ولی داد بی داد که زود یادت می رفت و  مدرسه خراب کاري می کردي و بعد قسم و آیه که ببخشمت! از دستت عصبانی نباشم....

 .دوباره روز از نو روزي ازنو

  ...خندیدم :ارثیه... مامان جونت از شما تعریف میکرد که

 پرید وسط حرفم :حاال نقطه ضعف منو بر علیه خودم استفاده می کنی؟

 .با شیطنت گفتم: من که نبودم با تیرکمون کاله باباي سودي جون رو می زدم

 گذاشت روي بینی اش :هیس! یواشتر می خواي مامانت بشنو و روزگارمو سیاه کنه؟انگشت 

 .می دونه،مامان جون خودش همه چی رو واسش اون موقع ها گفته، به روي شما نمی آره مبادا که خجالت بکشین-

ه خود قول دادم بعد از رفتن بابا یاد مامان جون و بابا بزرگم غصه دارم کرد، تو دلم براشون از خدا آمرزش و مغفرت طلبیدم و ب

 .واسشون فاتحه بخونم

 بابا جدي پرسید:راست می گی؟

 .شونه باال انداختم :از خودش بپرس

 .....با بدجنسی اضافه کردم :البته یه چیزاي دیگه اي هست که من می دونم و سودي جون نمی دونه

 آروم پرسید: مثال چی؟

 !ی گفتم:بمانددستامو تو هم قالب کردم و با لحن خاص

  ....یه ذره بابا رو نگاه کردم: موهاي بلند و حافظیه و شب شعر و

بابا شونه انداخت :اینا روکه مامانت می دونه، تازه خودشم می دونه، فکر کردي از کجا پیداش کردم؟ تو همین محافل ادبی بود 

  !دیگه

 جون بخواد که....بابا بگم یا خوب می دونم؟ البته ماجراي شکستن دندون اون آقا پسري که می خواست از سودي-

 .رنگ بابا قرمز شد: نه، از همه چی خبر داري ،اونم بی کم وکاست

عیب نداره بابا جون، جوونیه دیگه! جوونی و هزار تا مشکل ،تازه چه مشکالتی ،بعضی هاش تلخ مثل زهره مار ، بغضی هاش شیرین -

 !مثل قند

 .پرحرفی هام ادامه بدم: برو دختر ، برو به کارت برس بابا بیش ازاین صالح ندونست به

 .دست گذاشتم روي چشمم: اي به چشم ، اطاعت می شود قربان

بابا که از اتاق بیرون رفت، زنگ زدم به پارسا ازش خواهش کردم اون شب موبایلش رو خاموش کنه و به تلفن هایی که از خونه ما می 

 .م، اونم قبول کرد و گفت: هر جور صالح میدونیشه جواب نده.همه ماجرا رو براش گفت

فکر کردم ناراحت شد ، چون صداش شادي همیشه رو نداشت، طفلک به دلش صابون این مهمونی رو مالیده بود.... واقعیتش حال 

اقرار  أسفانهخودمم حسابی گرفته شد . دوست داشتم اون شب بود دو روز که ندیده بودمش و یه جورایی دلم براش تنگ شده بود،مت

فقط امیدورام کسی نفهمه... حاال بعد از بهم خوردن این نامزدي صوري تکلیف من چیه؟ تکلیفم با این دل «! دوستش دارم»می کنم 

 .ا خودم که تعارف ندارم عاشقش شدم« عاشق»عاشق چیه؟ 

 !اینم از اولین عشق تو زندگی من، یه عشق بی سرانجام
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دماغ حضور تو مهمونی رو نداشتم، واقعیتش اگه پارسا بود خیلی بهم خوش می گذشت، اما حاال  با بی حوصلگی حاضر شدم، دل و

ولی نه مگه عاشق شدن گناهه؟ حاال شانس من بیچاره این طوریه که همه چی زندگیم با  . بدون اون... اگه بقیه بفهمن آبروم می ره

اول آقاي پارسا انصاري قدم پیش می ذاشت هیچ مشکلی پیش نمی  دیگران فرق می کنه،خوب نمی تونم خودمو بکشم که. اگه روز

طاقت دوري از پارسا رو »اومد و همه چی روال عادي و طبیعی خودشو سیر می کرد، اما حاال... اگه به شاداب و بهی و ساغر بگم 

 .رکت می کنهبه من یه جور دیگه نگاه می کنن.به چشمشون یه ماهی می رسم که داره برخالف جهت آب ح«ندارم

  !اي روزگار ! چه بازیهایی داري تو

 .همونطور که داشتم فرهاي موهام رو مرتب می کردم ، در واشد و شاداب با هیجان اومد تو:سالم، موبایلمو دیدي؟ بابا واسم خریده

  .سالم عزیزم-

  .بغلش کردم: نه ،نشونم بده ببینم

 یه گوشی ظریف خاکستري درآورد:« اشناتیون کیف»می خندیدم و می گفتم  ازهم جدا شدیم ، از کیف کوچیکش که من همیشه بهش

 ...شماره اشم خیلی رنده

 .گوشی رو گرفتم و سبک سنگین کردم . قشنگ وزنونه بود:مبارك باشه

 با ناراحتی گفت: بابا می خواسته واسه تو هم بگیره،چرا قبول نکردي؟

ط و شروط من سنگین بود،در ثانی من مثل جنابعالی یه آقاق تورنگ ندارم احساس کردم ازروي من خجالت می کشه، خندیدم:شر

که بیست وچهار ساعت بخواد بدونه کجام وچی کار می کنم. موبایل براي تو الزمه که در دسترس ترنگ باشی و خیالش راحت باشه تا 

 .می شه،چون کسی روندارم بهم زنگ بزنههر وقت دلش خواست با تو حرف بزنه، من گه موبایل داشته باشم فقط برام آینه دق 

 .روسري و مانتوش رو در آورد و با حالت عجیبی گفت:تو هم داري

 حیرت کردم :چی دارم؟

انگشت اشاره اش رو طرفم تکون داد : خر خودتی ! بیخودي خودتو به اون راه نزن، من اگه تو رو نشناسم به درد لی جرز دیوار می 

 .اريخورم ، تو پارسا رو دوست د

 .وارفتم. ولی صادقانه گفتم:پس تو هم فهمیدي

 .رفت جلوي آینه و مشغول کرم زدن شد: یه چیز دیگه رو هم فهمیدم، این که اونم تو رو دوست داره

 هیجان زده پرسیدم:تو از کجا فهمیدي؟

... رو که تو آسیاب سفید نکردم. شروع به تا کردن روسریش کرد، یه روسري مشکی با گلهاي صورتی و آبی:باالخره دیگه، این موها

 .البته پنجاه سال دیگه مو دارم می گم آ

به خودم اومدم ، سنگین و باوقار گفتم:تا چند روز دیگه همه مشکالت حل می شه، بهرود می ره و چند روز بعدش یه بهونه می آرم و 

 .به عمو اینا می گم نامزدي بهم خورده

احساس خفگی بهم دست داده بود، فکر ندیدن و صحبت نکردن با پارسا عذابم می داد، با این وقتی داشتم کلمه هاي آخرو می گفتم 

 .که تموم تالشم رو کرده بودم، بهش وابستگی عمیقی پیدا کرده بودم. قلبم تیر کشید

 زانوهامو بغل کردم و چونه ام رو گذاشتم رو زانوم، شاداب پرسید :خیلی دوستش داري؟

 .هم و سرمو تکون دادم . شاداب نشست کنارم، شونه به شونه ام پلک هامو گذاشتم روي

دست گذاشت روي دستم و با انگشت هام بازي کرد:دلم روشنه که آخر وعاقبت این ماجرا به خوبی و خوشی ختم می شه،تو هم خیالت 

 .راحت باشه
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نمی شد یه روزي کسی رو دوست داشته باشم،به اشک تو چشمم جمع شد،تا اون روز چنین احساسی رو تجربه نکرده و هیچ وقت باورم 

 .سختی گفتم: شاید اگه این ماجرا پیش نمی اومد امیدي بود ولی حاال با این شرایط بعید می دونم

 .شاداب گفت:اوه اوه! چه سنگین حرف می زنی، یه جوري حرف بزن منم بفهمم

 ....داره. نمی تونه بره بهشون بگهمی خواست روحیه منو عوض کنه، گفتم :باالخره پارسام پدر ومادر 

صدامو عوض کردم و ادامه دادم:ببخش پدر و مادر عزیزم ، من چند هفته اي نقش نامزد یه خانم محترم رو بازي کردم که از شر پسر 

 !عموي هوس بازش خالص شه، تو این مدتم فهمیدم بهش عالقه مندم،لطفا برین خواستگاري و دستش رو بذارین تو دست من؟

نفس بلندي کشیدم: اون وقت اونا هزار تا فکر و خیال پیش خودشون نمی کنن؟! نمی گن مگه چنین چیزي امکان داره.... یا این که 

 .چه جور خونواده اي هستن! هر قدر هم توضیح منطقی و کافی داشته باشه مطمئنم قانع نمی شن

ردم: تازه این در صورتیه که خود پارسا بهم عالقمند باشه. ممکنه اونم دست شادابو گرفتم با دلهره تو چشماي درشت و مهربونش نگاه ک

فقط طبق وظیفه داره این کارو می کنه. یه انسان واقعیه که تا جایی که براش امکان داره به همنوعش کمک می کنه.... اون وقت من 

 .خر تو این ماجرا نتونستم احساساتموکنترل کنم و بهش دل بستم

 .نی لبخند زد:چقدر رنگ سفید بهت می آد. تو این بلوز و دامن خیلی ناز شديشاداب با مهربو

 !بی حوصله گفتم:وقت گیر آوردي؟

 .نه عزیزم واقعیت رو می گم ،دلبر شدي،عسل شدي! من که دخترم عاشقت شدم-

 .رومو برگردوندم:حوصله شوخی ندارم

جدي میگم، هیچ پسري نیست که از تو خوشش نیاد . از نگاه بچه  به مالیمت رومو برگردوند طرف خودش: شوخی نمی کنم ، خیلی م

 !هاي دانشکده و فک و فامیل تا حاال فهمیدي؟

 .منتظر جواب من نشد : اگه نفهمیدي از خنگی خودته

 هر دو سکوت کردیم، شاداب گفت: پارسا دوستت داره من مطمئنم . اگه نداشت این قدر در موردت حساسیت به خرج نمیداد. می

تونست دو سه مرتبه براي رفع تکلیف بیاد این جا و خودش رو نشون بده.... لزومی نداشت مثل آژانس در خدمتت باشه و یا در برابر 

 .مزاحمتهاي خسرو این جوري ناراحت بشه و عکس العمل نشونو بده

 !د:اگه غیر از اینه بگو؟این جمله ها رو پشت سر هم و بدون مکث گفت. نفسش به شماره افتاد بود، آروم ادامه دا

 .رو بهش گفتم:چقدر رنگ عنابی بهت میاد

  ......همدیگه رو بغل کردیم. یه آرامش نسبی پیدا کرده بودم. پا شدم رفتم جلوي آینه قصد داشتم

 !رسم؟بداشتم اون شب یه دستی به صورتم ببرم ولی نتونستم، بادلسردي گفتم: آخه براي کی؟! وقتی نمی آد چرا باید به خود 

 .حس خودپسندي ام گل کرئ: همین وطریشم خیلی خوبم، مثل ماه می مونم

 !شاداب فکرمو خوند: چیه باز داري از خوشگلی ات واسه خودت تعریف می کنی؟

 !با ناز گفتم: دیگه دیگه

 .اما به نظرم خیلی الغري، یه پرده گوشت بگیري خیلی بهتر می شی- 

ی دنبال رژیم هاي مختلف برم. به روز رژیم شیر، یه روز رژیم سبزیجات، یه روز رزیم دکتر اتیکنز! با دهن کجی گفتم: آره، که بعدا ه

 !که چی؟ می خوام الغرشم. نه قربونت همین طوریشم خیلی خوبم مثل مانکن ها

خاك  وتغذیه دارن؟!داري اون مانکن هاي بدبخت همیشه از گرسنگی می نالند؟ هیچ می دونستی مقل افریاقیی هاي اتیوپی س خبر- 

 .تو سر تو واونی بکنن که دنباله رو اوناس. فردا هزار تا درد و مرض میگیرین
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بیچاره حسود، من ذاتا باریک ندام و خوش هیکلم؛ خودتمم می دونی که نمی ذارم واسه شکمم بد بگذره، هر چی هوس می کنم - 

 !می خورم، حتی از اون نون خامه هاي گنده

 .که خر شانسیبا حسرت گفت: بس 

 پشت چشم نازك کردم: چیه حسودیت میشه؟

 .انگشت شست و اشاره اش را گذاشت رویهم: فقط اینقدر

 .خوب اگه فقط اونقدره اشکال نداره، من فکر کردم خیلی حسودیت شده- 

م، پشت بایست بهم حسادت نی نه بابا دیگه اون قدرم حسود نیستم. بعدشم ما عروس، خواهر شوهریم، اصال نباید با هم خوب باشیم می- 

 .هم بدگویی کنیم... اصال سایه همدیگه رو با تیر بزنیم

 .دندونامو رو هم فشار دادم: اینا که چیزي نیست، می بایست به خون هم تشنه باشیم

 چشماشو گرد کرد: مگه نیستیم؟

 .یه ذره فکر کردم : اون که که باید و شاید نه

ي هر چه خواهر شوهر و عروسه بردیم، به نظرم داریم گند می زنیم تو قانون. این جوري که نمی شه با لح متفکرانه اي گفت: ما ابرو

باید یه فکر اساسی کنیم. چار روز دیگه همه لب به ناله نفرین باز می کنن و می گن زندگی قشنگمون رو شما دوتا خراب کردین، حاال 

ت تلفن و یه ساعت از خواهر شوهر بد می گفتیم ولی حاال چی؟ زندگیمون بی ما چی داریم به دوستامون بگیم؟ قدیما می نشستن پش

 .نمک و بی مزه شده

 .تایید کردم: آره، پس منتظر باش امشب جلوي همه حالتو بگیرم

 !ابرو باال انداخت: عمراً نتونی

 رو با تو بگذرونه، ولی بهت گفته باشم،می تونم ولی مالحظه دوستیمون رو می کنم، مالحظه اون داداش بدبختم که قراره یه عمرش - 

 .اگه تورنگ رو اذیت کنی من می دونم و تو

 دستشو زد به کمذش: مثال چی کار می کنی؟

 .هیچی باهات همدست میشم که بیشتر اذیت اش کنیم- 

ا به جاي اینکه بیایین یه دوتایی زدیم زیر خنده. در باز شد و بهی اومد تو: زهرمار، مهمونا چند تاییشون اومدن، اونوقت شما دوت

 .سدتی زیر بال من بگیرین و کمک کنین، پچیدین تو اتاق و هر و کر می کنین.... از سن و سالتون خجالت بکشین

خنده رو لبمون خشک شد، بهنوش با همون لحن جدي ادامه داد: همینه دیگه، باید با شما دوتا اینطوري رفتار کرد، ادب و احترام که 

 .حالیتون نیست

 بعد با تغیر از شاداب پرسید: پس این ساغر کجاست؟

 ...شاداب گفت: من چه می دونم

 .زود باشین بیایین بیرون که دیره، کلی مهمون دعوت کردیم و من دست تنهام- 

» ی دهمبا حرص نشست رو صندلی کامپیوتر: دلمون خوشه کارگر آوردیم، اگه بدونی چه دستوري بهم میده. یه گوشه واستاده و ارد 

بی »  «دستت درد نکنه خوشگله سبد میوه رو بذار رو میز من بچینم تو بشقاب ها.« » قربون دستت خانم جون، اون لیوان ها رو بده.

 «.زحمت برو لیوان هاي شربت رو جمع کن بیار من بشورم

 .پشت گردنش رو خاروند: حرکت نمی کنه مبادا برکتش بره

 اداب و از شاداب به من نگاه کرد: ناراحت شدین؟با لبخند موذیانه اي از من به ش
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مهلت نداد جواب بدیمک اگه ناراحت شده باشیم هم به جهنم. آخه به شمام می شه گفت دوست؟ می شه گفت فامیل؟ یه ذره هواي من 

 !بیچاره رو ندارین. منو تنها گذاشتین با اون کلئوپاترا

به خاطر اینکه دماغش مثل دماغ کلئوپاترا خمیدگی داره! هم خودش رو ملکه دو  آره دیگه اسم اون خانومه اس، من روش گذاشتم.- 

 .تا جهان تصور می کنه

 .شونه باال انداخت: اینم از شانس ماس دیگه. حاال پاشین بریم

 از جا که پا شد، پرسید: پارسا کی می آد؟

وي مهمونها حرفی از پارسا نزنه. بهش یادآوري می کنم که ماجرا را برایش توضیح دادم، دوزاریش افتاد: منم میرم به مامان بگم جل

این قضیه اي نیست که همه بدونن. این طوري هم دست از سر تو برمی داره، هم اینکه بقیه چیزي نمی فهمم! متاسفانه مامان من خیلی 

 .ساده اس، پاك یادش رفته که ما روز اول گفتیم مسئله رو کسی نمی دونه و بهترم هست ندونه

 .سر و صداي بیرون زیاد شدف بهی دست گذاشت پشت شونه ما: بجنبین که دیر شد، االن صداي خانم کلئوپاترا درمی آد

 .زن عمو صدام کرد تو اتاق خوابشون: پس چرا پارسا نمی آد

 .این پا و اون پا کردم: نمی دونم

 .برو یه زنگ بزن ببین چرا دیر کرده. می خوام میز شام را بچینم- 

 .اچه گفتم: منتظرش نباشین. بده ادم به خاطر یه نفر این همه مهمون رو معطل کنهدستپ

 .زن عمو لبش رو گزید: وا زشته عزیزم. برو، برو یه تلفن بزن ببین کجاست! برو که خیلی دیره

 .من من کنون گفتم: زنگ زدم زن عمو، خونه که نیست. موبایلشم خاموشه

نی گفت: بد به دلت راه نده شاید تو راه باشه و تا چند دقیقه دیگه زنگ در رو بزنه و بیاد تو، اون فکر کرد من خیلی نگرانم با مهربا

 .وقت نامزد خوشگلش از نگرانی درمیاد

بهی که همان موقع وارد اتاق شده بود گفت: چیه اینقدر خوشگل خوشگل می کنی! هیمن شماها ازش تعریف کردین که مدام خانم تو 

 .ی گیره دیگهژسته و قیافه م

 زن عمو پرخاش کرد: اذیتش نکن، نمی بینی پارسا نیومده، اینم دل و دماغ نداره؟

بهنوش خیلی جدي شروع کرد به صحبت کردن: مامان جون مثل اینکه حرف هایی رو که روز اول زدیم یادت رفته؟ خوبه می دونی 

اگر پارسا می اومد.... می دونی که چرا، اون پارسا رو اندازه  جز ما چند نفر کسی از این نامزدي خبر نداره، عمو ناراحت می شد

 .تارخ و تورنگ دوست داره، اما ترسش از اینده است

زن عمو یه دستمال کاغذي برداشت و عرق صورتش رو گرفتک من باید با مادر پارسا حرف بزنم و ببینم دلیل نارضایتی اش چیه؟! داره 

کنه. مگه از ترمه بهتر گیرش می اومد؟کار داشت خراب می شد، زن عمو با حسرت نگام کرد و با سرنوشت این دوتا جوون بازي می 

 .ادامه داد:خودم رو چشمهام می ذارمش

بهی با لحن گرم و با محبتی گفت: زمان همه چیز رو درست می کنه، شما نگران نباشین. االن فقط باید به فکر مهمونات باشی که بیرون 

 .منتظرن

 ید: مامان در مورد پارسا به کسی حرف نزدي؟آرومتر پرس

 زن عمو که مشخص بود بند رو آب داده، هول هولکی گفت: نه، فکر نمی کنم، مگه بچه ام؟

خدا رو شکر که برادرها و پدرم و پارسا هیچ کدام اهل سیگار نبودن، تنها چیزي که نداره فایده اس. چشمم به دختري افتاد که با یکی 

ن دبیرستان بهرود اومده بود، از سر و وضع. رفتار و لباس پوشیدنش که بهتره بگذریم. اما طوري با اشتیاق دود سیگار از دوستان دورا
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 رو می بلعید که انگار جونش به اون بسته اش و لذت بخش تر از اون طعم تلخ هیچ چی تو دنیا نیستو

 .رو می ذارن تو قبر خودش، حاال نیست که خودت خیلی خوبی تو دلم گفتم: به تو چه! تو به رفتار و کردار خودت برس. هر کی

رفتم کنار شاداب و ساغر و نشستم. صداي ضبط داشت گوشمو کر می کرد، حال و حوصله موندن تو جمع رو نداشتم، ظاهراً بدون 

 .حضور پارسا احساس غربت می کردم

 .مبابا اومد و دست شاداب رو گرفت: عزیزم بیا بریم یه تکونی بخوری

 .بعد آرومتر گفت: از وقتی از شیراز برگشتی یه کم چربی اضافه کردي، چهار بار دور اتاق بچرخی همه شون آب می شه

 .دستشو به طرف من گرفت: تو هم پاشو

 .با خنده گفتم: استخوانام احتیاج به اب شدن نداره، شماها راحت باشین

 یه شیرینی از بشقاب ساغر برداشتم: اجازه هست؟

 .ش حونت، سوال ندارهنو- 

 

 :شیرینی رو که خوردم احساسم بهتر شد رو به ساغر گفتم

یه ذره خاصیت داشته باش. اینجا ور دل من نشستی که چی بشه؟! اگه یه کم عرضه به خرج بدي میتونی از بین دوستاي بهرود یه - 

 ....پا انداختهمورد خوب واسه خودت پیدا کنی. مثال اونی که کت و شلوار پوشیده و پا روي 

 :نذاشت حرفمو ادامه بدم

 .یه تار موي آقا مرتضی رو با کل اینا عوض نمیکنم- 

 !هنوز نمیدونستم حرفاش راجع به مرتضی جدیه یا شوخی

 :گفتم

 .جون ساغر بیا و بگو جریان این آقا مرتضی چیه- 

 .پسر دائیمه دیگه... نامزدمم هست- 

 پس چرا خبري ازش نیست؟- 

 .ش ندارمآخه دوست- 

 :چشمام گرد شد

 !راست میگی؟- 

 :بیخیال گفت

 !نه- 

 :با ناراحتی گفتم

نداشتیما ساغر خانوم. تو همه چیز زندگی منو میدونی، هر چی بوده و نبوده رو خبر داري ولی خودت از گفتن ساده ترین مسائل - 

 .زندگیت ابا داري، این رسمش نیست، صداقت و دوستی باید دو نفره باشه

 :ه اي از غم چشماش رو گرفتهال

مرتضی چندساله منو میخواد، فکر کنم از وقتی دست راست و چپش رو از هم تشخیص داد، همه راضین، مامان و عموهام، دایی و - 

 ...زندائیم... اما

 :با نگرانی پرسیدم
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 اما چی؟- 

 .من نه- 

 چرا؟ چیزي ازش دیدي؟ رفتارش بده؟- 

 :لبخند غمگینی روي لب هاش نشست

 .نه، فقط دوستش ندارم- 

 :با خجالت ادامه داد

 !راستش خیلی سادست، امروزي نیست، چه جوري بگم؟- 

 :با چاقو پوست خیاري رو که توي بشقابش بود، ریز ریز کرد

 ....خوش تیپ نیست، قشنگ لباس نمیپوشه، بلد نیست قلنبه سلنبه حرف بزنه- 

 :و خجالتی که توي چشماشه از من قایم کنه سرشو انداخت پائین، مثل این که میخواست شرم

دیپلم نداره.... مکانیکه، یه مکانیک خوب و قابل، ولی چیکار کنم که دلم نمیخوادش. به خصوص از وقتی اومدم دانشگاه. این یه - 

، همین که مرتضی سر به راههواقعیته که ما به درد هم نمیخوریم، ولی نمیدونم اینا رو با چه زبونی به مامانم اینا بگم، از نظر اونا 

 ...دستش تو جیب خودشه، اهل دود و دم و رفیق بازي نیست، کافیه. اما

 :چند لحظه سکوت بین ما حاکم شد. صداي کر کننده ي موزیک داشت سرمو منفجر میکرد. ساغر نفس بلندي کشید

حرف بود، عید که رفته بودم یزد، دیدم بکوب  روزي که دانشگاه قبول شدم، چشماي مرتضی پر اشک شد، نگاهش معصوم و پر از- 

 ....درس میخونه و قصد داره دیپلمش رو بگیره

از خودم بدم میاد ترمه، از یه طرف دوست ندارم دلش رو بشکونم و از طرف دیگه راضی نمیشم باهاش زندگی مشترك داشته باشم، به 

 .عنوان یه همسر قبولش ندارم

 :تو چشمام نگاه کرد

دیگه من یه دندونپزشکم و اون هنوز یه مکانیکه، هر روز دستاش سیاهه، هر قدر هم بشوردشون سیاهی زیر ناخناش نمیره، چند سال - 

 .لباسش بوي روغن و گریس میده... خودخواهیه یا نه نمیدونم، ولی نمیتونم با این چیزا کنار بیام

ر بده، این یه مورد کامال خصوصی بود، صداي لرزان ساغر منو به نمیدونستم چی بگم هم حق داشت و هم نه! چیزي نبود که بتونم نظ

 :خود آورد

 اما میترسم، از آهش میترسم، اگه آهش دامنمو بگیره جی؟- 

 :از جا بلند شد و لبخند زد

یچاره، خون اره باالن وقت این حرفا نیست، بیا بریم آشپزخونه هم دوتا لیوان چاي بخوریم، هم یه کمکی به اون خانوم بکنیم، گناه د- 

 .که نکرده

 :باد حرفاي بهی افتادم، خندیدم

 .اسمش کلئوپاتراس- 

 :باورش نشد

 !نه- 

 .اسم واقعیش نیست ها! بهی گذاشته روش، مثل اینکه از اون بیشتر دستور میده- 

 :با هم رفتیم آشپزخونه، داشتم چاي میریختم که کلئوپاترا گفت
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 .تکانا رو هم پر کن و یه لیوان هم واسه من بریزحاال که داري زحمت میکشی، اون اس- 

 :بهی بیچاره حق داشت، چاي رو که ریختم گفت

 .قربون دستت یکی از اون جوونا رو صدا بزن بیاد این چاي رو دور بچرخونه، ممکنه یکی گلوش خشک شده باشه و چاي بخواد- 

. منم برگشتم آشپزخونه تا چائیمو بخورم. چند لحظه بعد بهی هم چشمی گفتم و با سینی چاي رفتم بیرون. بهنام سینی رو ازم گرفت

 :اومد.... همین که پاشو گذاشت تو، کلئوپاترا گفت

 .بهنوش خانوم زحمت بکش قندونا رو پر از قند کن- 

 :بهی با حرص گفت

 !اون سطل پر از قند و اونم قندون- 

 :فتیم که صداي کلئوپاترا سرجامون میخ کوبمون کردبا دلخوري رفت بیرون، من و ساغر لیوان به دست پشت سرش ر

 .بی زحمت بشقابا و لیوانا رو جمع کنید بیارین. بعدم بیاین وسایل شام رو حاضر کنیم- 

هرسه تایی نگاهی به هم انداختیم و زدیم زیر خنده. سر تکون دادیم و رفتیم یه گوشه نشستیم تا چاي رو بخوریم و بریم دنبال دستوراي 

 .کلئوپاتراخانم 

میز شام رو درکمال سلیقه و در نهایت ظرافت و دقت چیدیم. غذا رو از بیرون سفارش داده بودیم ولی دسر و ساالد کار خودمون بود. 

 .چند رنگ ژله و کرم کارامل و چند مدل ساالد حاصل تالش ما بود که الحق و االنصاف که رنگ و جالي خوبی به میز داده بود

م و ساالد میوه ریختم تو بشقابم و نشستم. همین که خواستم شروع به خوردن کنم متوجه جوون خوشلباس و برازنده اي یه کم ساالد کل

 :شدم که کنارم نشست

 اجازه میفرمایید؟- 

 :سرمو تکون دادم و مشقول خوردن شدم، چند لحظه بعد جوون گفت

 .وشیناسمم مجیده، دوست دوران مدرسه بهرودم، انگار شما دختر عم- 

 :بدون اینکه نگاهش کنم گفتم

 .بله، از آشنایی با شما خوشوقتم- 

 :گفت

 .چقدر کم غذا میخورین! اونم فقط ساالد! شما که احتیاج به رژیم گرفتن ندارین- 

 :سرد ولی مودبانه گفتم

 م تازه شروع غذا خوردنه، غیر از اینه؟اتفاقا کم غذا نیستم. تو مهمونی ها ترجیح میدم از همه چیز بخورم و از هر کدوم یه کم. االن- 

 :مشغول بریدن تکه هاي جوجه کباب شد

 .نه- 

 :متوجه بابام شدم که روبه روم نشسته و نگام میکنه. اونم نه با محبت و عشق پدرانه با اخم. از جا بلند شدم و رفتم طرفش

 .وقتی ازم سوال میکنه مجبورم جوابشو بدم- 

 :بعد گفتمبابا هیچی نگفت، چند لحظه 

 .بابا دوست ندارم باهام قهر باشی- 

 .قهر نیستم- 

 !پس اخم نکن بابا جون. مگه من چیکار کردم؟- 
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 :حرفی نزد، سودي جون با بشقاب غذا نزدیکم شد

 .براي تو کشیدم- 

 :با تعجب به بشقاب پر از برنج و کباب و جوجه و بیف استروگانف خیره شدم

 .هیوال عوضی گرفتی سودي جون مثل این که منو با- 

 .عزیزم یه کم به خودت برس. زیر چشمات یه بند انگشت رفته تو، باید به فکر خودت باشی- 

 :آرومتر و با نگرانی پرسید

 اینجا بهت سخت میگذره؟- 

 :خندیدم

 .اینجا مثل خونه خودمون راحتم- 

 :میدونست راست میگم

 ...پس به خودت برس، درسات سنگینه- 

 :حرف همیشگیش رو تکرار کردبابا دومرتبه 

 !چند وقت دیگه براي تو و شاداب خونه میگیریم، انشاءا... ترم جدید تو خونه خودتون هستین، مستقل و راحت- 

 :چهره ساغر و محبت هاش اومد جلو چشمام

 .بابا ما دوست داریم ساغرم با ما باشه- 

حل و فصل میشه و دیگه مشکلی نیست، یه خونه تر و تمیز و نوساز براتون نگران پول پیش و کرایه نباش. اگه خدا بخواد کارا داره - 

 .اجاره میکنم. هر چی هم دوست داشته باشین، براش میگیرم

 .موضوع اجاره نیست، ساغر دختر بامحبت و خوبیه، بهش عادت کردیم- 

 :بابا یه جرعه نوشابه خورد

 .باشه حرفی ندارم- 

 :خودمو لوس کردم

 !...ر خونه یه ماشینم الزم داریمابابا عالوه ب- 

 :شوخی میکردم ولی بابا خیلی جدي گفت

اونم به چشم، دنبال گرفتن گواهینامت باش. به امید خدا کارخونه که دوباره باز شه، همه چیز به وضع سابق برمیگرده و دیگه - 

 .مشکلی ندارم

و میدم. درآمدي هم که ندارم خوب بهم فشار میاد و مجبورم زمین االنم که میبینی دستم تنگه براي اینه که هر ماه حقوق کارگرا ر

 .بفروشم.... البته خدا شاهده قد یه سرسوزن هم ناراحت نیستم. همین که چهره راضی کارگرا رو میبینم تمام ناراحتی هام یادم میره

ل راضی بودن، درست مثل یه خونواده بابا همیشه تعصب خاصی روي کارخونه و کارگرا و دستگاهاش داشت. همه کارگرها و پرسن

بزرگ براي هم دل میسوزوندن و هواي همدیگه رو داشتن. بابا تا جاي ممکن بهشون میرسید. اگه مشکلی داشتن سعی میکرد حل کنه 

از چشمش و روا نبود یه نفر بخواد با نامردي و از راه غلط، کارخونه رو از چنگش دربیاره، البته به لطف و مرحمت خدا که هیچی 

 .پنهان نمیمونه، کارش داشت درست میشد

 :صداي سودي جون متوجه ام کرد

 الهی بمیرم واسه بچه هام، معلوم نیست امشب چی میخورن؟- 
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 :بابا خندید

 .تو فکر خودت باش. جووناي امروزي نمیذارن بهشون بد بگذره، خیالت راحت- 

 :چنگالش رو فرو کرد تو ساالد و گذاشت دهن سودي جون

تو فکر خودت باش خانوم. فکر خودت و فکر من، اینقدر ذهن خودت رو درگیر این بچه ها نکن. دو روز دیگه همشون میرن سرخونه - 

 !و زندگیشون و میمونیم منو تو

 :خندیدم

 .اگر مزاحمم برم- 

 :بابا گفت

 .حاال که نشستی، هر وقت دیدم باید بري بهت میگم- 

سودي جون جولوي کسی بم نگو خانم دکتر باور کن همه بهم می خندن اونایی -اذیت نکن خانم دکتر! سودي جون اخم کرد:بچه امو

که تخصص دارن به روي خودشون نمی یارن اون وقت زشته از همی ن طرم دوم شما به من بگین خانم دکتر.سودي جون با اشوه و 

ابا با تاسف و شرمندگی تو صورت همسر دوست داشتنی اش نازي که خواستنی ترش می کرد گفت:خوب چی کار کنم ندید بدیدم.ب

نگاه کرد:به محض این که از گرفتاري خالص بشیم دو نفري میریم مسافرت و یه اب و هوایی عوض می کنیم فقط خودمو خودت نه نیار 

ه هاتف ما هر جا بریم باید با بچکه دلخور می شم دوست دارم با هم تنها بشیم.سودي جون خنده ریز و با نمکی کرد:دیگه از ما گذشته 

ها بریم .بابا اخم کرد:یعنی چی؟ یعنی من حق ندارم تو رو تنها واسه خودم داشته باشم ؟ بچه ها دیگه بزرگ شدن و از اب و گل 

ال ودرومدن خودشون می دونن که ما به یه تمدد اعصاب نیاز داریم خوب حاال بگو دوست داري کجا بریم؟پریدم وسط مهلکه :یه س

مسافرت داخلی یا خارجی؟بابا به صورت همسرش نگاه کرد اونم با عشق عشقی خالص و ناب که روز به روز اضافه می شد :هرجا که 

به به خیلیم عالیه!اخم کردم:اومدین و -خانم خودم مایل باشه...سودي جون گفت:بریم پابوس امام رضا باید نذرام رو ادا کنم.

فتنه من از شماها زودتر حاظرم.بابا نیشگونی از بازوم گرفت که دردم اومد:ما میریم ماه عسل.در حالی که نسازین اگه قرار به مشهد ر

من و مامانت به مرتبه تنهایی می ریم یه بار دیگه هم با شما سر خرها!تظاهر به -محل درد رو می مالیدم گفتم:تازه بعد از سی سال؟

خوب بلدین سرخرها از سر تون باز کنین دو تا رو که زن دادین یکی رو فرستادین شهر دلخوري کردم:دست شما درد نکنه حاال خوبه 

غربت ... فقط یکی مونده که اونم تا یه سال دیگه بیشتر مهمونتون نیست می فرستینش دانشگاه پی درس خالص!سودي جون بغض 

بریم این لولوهاي سرخرمنم می بریم.پا شدم و با خنده کرد:با این حرفا دلم رو ریش نکن.بابا زد رو پاش:نخواستیم هر جا خواستیم 

اي پدر -گفتم:با شما خوش نمی گذره دوست دارم با جونا برم مسافرت خیالتون تخت حداقل من یکی مزاحم شما دوتا نمی شم.

از  حاضرم با هر کدوم سوخته حاال دیگه ما پیریم ؟ولی عیب نداره از شما بچه هاي روغن نباتی که خیلی بهتریم همین االنشم خودم

این جوون سوسولها که می گی مسابقه اي که بگی بدم لون وقت حالیت میکنم چند مرده حالجم.حالت ااتماس امیزي به خودم 

زرو جمع برم با بچه ها می-باشه به خاطر تو.-گرفتم:قربونت برم بابا ول کن این بدبختا رو بذار دلشون به قد و باالشون خوش باشه.

االن صداي کلئوپاترا در می اد.هردو با هم گفتن:کلئوپاترا؟براشون جریان رو توضیح دادم . وقتی اولین دسته ظرفاي کثیف رو کنم که 

بردم تو اشپزخونه دیدم روي صندلی نشسته و لیوان نوشابه هم داد همین طور به دختر دایی بهنوش که بی چاره فقط خواسته بود 

و شنیده بود خیلی ناراحت شد رو به ما کرد :جونابرین بیرون خوش باشین این جشن مال کمکی بکند!زن عمو که همه چی ر

شماست.بعد رو به کلئوپاترا گفت: شما به ظرفا کاري نداشته باش فقط دو سه دور چایی بریزهمین!همگی رفتیم بیرون هنوز روي 
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الن خیلی صبوري کردم ولی از این لحظه به بعد فقط صندلی هامون درست ننشسته بودیم که کیوان اومد دست بهی رو گرفت :تا ا

باید کنار من باشی.تعظیم کوتاهی کرد:با اجازه خانوم هاي محترم تا اخر مهمونی دیگه چیزي نمونده فکر کنم یه کم سهم داشته 

وز اخر خوش اخالق باشم.دست بهی رو کشید و رفت. مشغول صحبت بودیم که بهرود اومد جلو:کارت دارم.سعی کردم این یکی دو ر

یه کم خصوصیه.له اطرافم نگاه کردم:ولی غریبه تو جمع ما نیست.گلویی صاف کرد و با خشم -باشم با لبخند گفتم:چه کاري پسر عمو؟

گفت:اقا پارسا رو نمی بینم.خیلی خونسرد گفتم:قرار نیست ببینی یادته که روز اول چی گفتم:این نامزدي بی سر و صداست کسی ازش 

باور کردم(بی خیال گفتم:مسئله اي نیست )i don t believe:داره نمی خواستیم همه متوجه جریان بشن.چشماشو ریز کردخبر ن

البته با توجه به سابقه زندگی مجردي شما و دوستاي -نتونستی منو گول بزنی ممکنه پدر و مادرم ساده باشن ولی من نه.-پسر عمو.

نمی ره.عصبانی شد:هر چی باشه از اون اقاي هنر پیشه بهترم بعید می دونم دندون پزشک مدل به مدلتون توقع دیگه ایم ازتون 

باشه.جلوي داد زدنم رو گرفتم:اون جلوي چشمه و معلومه چی می خونه چی نمی خونه!ولی بعضی ها دور از دسترسن و معلوم نیست 

ب خوندم خیالت راحت که از لحاظ سود و معلومات در به من طعنه نزن ترمه من به وقت خودش درسامو خو-دارن چی کار می کنن.

سواد و معلومات در مرحله دومه مرحله اول اصالت و برخورد خوبه این که ادم پشت پا به فرهنگش نزنه به همه چی -سطح خوبیم.

خوب هست هم ادم  ولی تو هر جمعی هم ادم-تو هر جمعی باید مثل خودشون شد.-پشت نکنه و به یه سري از مسائل پاي بند باشه.

بد باید رفت سراغ ادم خوبا و ازشون چیزاي خوب یاد گرفت... هر چیزي دو جنبه داره نمی شه بذ مطلق یا خوب مطلق باشه.مهم ما 

هستیم که بدونیم دنبال کدوممیم؟ این جوري که واضحه شما هم خوب به درستون رسیدین هم به تفریحات دیگه اتون.پوزخند زد:البته 

دختر عمو پسر عمو( هستیم.سرتا پاش رو برنداز کردم بلوز یقه خرگوشی قرمزي پوشیده بود  )cousinن من و تو فقط و فقطترمه جا

با شلوار تنگ سفید البته یه جفت کفش سفید که بندهاي قرمز داشت هم کاملش می کرد گفتم:خیلی خوشحالم و همین دلیل براتون 

کمرش زد: من به میل خودم اینجا نیستم مجید ازم خواست باهات صحبت کنم.یادم اومد  ارزوي پیروزي و سعادت می کنیم.دست به

همون پسري رو می گفت که موقع شام خودشو بهم معرفی کرده بود دست راستمو بردم طرف دست چپم و حلقه نقره ساده اي رو که 

حالت تمسخر گفت:شک دارم.شاداب پشت من درامد  خریده بودم تو انگشتم چرخوندم:می گوفتی که من نامزد دارم می دونی که.به

:وقتی کارت عروسی رسید دستتون مطمئن می شین.لبخند زدم :شنیدي؟بهرود با دست موهاشو عقب زد و روي پاشنه چرخید و 

فتاد.با ا رفت.شونه باال انداختم:اینم از پسر عموي ما!ساغر گفت:یه چیزاي فهمیده/شاداب گفت:مهم اینه که دیگه از صرافت ترمه

نگرانی ناخونامو جویدم:روزي که بشنوه نامزدي بهم خورده اي بهم بخنده!شاداب اخم کرد:مهم اینه که با نامزدي این پسره هزارتا 

دردسر و مشکل به جون خودت نخریدي بقیه اش زیاد مهم نیست.نگاه خیره و ناراحت مجید از دور بهم بود ساغر گفت:فکر کنم این 

ه اگه نامزد نکرده بودي می شد واسه این بنده خدا یه فکري کرد پسر بدي به نظر نمی رسه حداقل از بهرود مجید باشه البت

بهترهىدوباره یاد پارسا افتادم زیر لب گفتم:هیچ کدوم مثل پارسا نیستن!ساغر یواشکی بشکن زد:که این طور اقا پارسا اگه ببینمش 

مگه خلم؟!یه دفعه خونه خلوت و سوت و کور شد , اول بهرود رفت , بعدش بابا و بهش می گم.هول شدم:نه چیزي نگی ها!خندید: 

سودي جون . طفلک زن عمو یه سره گریه می کرد , با این که یه کالس مهم داشتم دلم نیومد برم و تنهاش بذارم . پیشش موندم و تا 

روم شد . براش یه لیوان اب با یه قرص ارام بخش بردم و به اون قدر گفتم و گفتم تا ا , جایی که از دستم بر می اومد دلداریش دادم

اتاق خوابش راهنمائیش کردم . روش رو با مالفه پوشوندم و کنارش نشستم : استراحت کنین زن عمو ! یه ذره خواب حالتون رو بهتر 

  . می کنه

  ... کاش تونسته بودم نگهش دارم , ناله کرد : کاش بهرود همین جا می موند
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ران نباش زن عمو , ایشاءا... بر می گرده , هنوز از درسش مونده . اونم طاقت دوري از شما رو نداره . مطمئنم به محض گرفتن ـ نگ

  !حالش خوبه , مدرك یه لحظه م معطل نکنه و برگرده , شما فقط غصه نخور ! باز خدا رو شکر که سالمه

بهنوشم هست ! اقا کیوانم که خدا حفظش کنه مثل پسر رفتار می  , بهنام رو دارین براي بدست اوردن یه اینده بهتر رفته ! در ثانی شما

  . کنه ... پس جاي زیادي براي ناراحتی نیست

  . با هواپیما فقط چند ساعته راهه , دستش رو گرفتم : هر وقت که دلتون بخواد می تونین برین کنارش

اس که مشکالت رو مثل اب خوردن حل می کنه , پس غصه چی رو می خورین ؟!  یه لبخند زدم : تکنولوژي اون قدر عظیم و پیشرفته

این همه اختراعات همه و همه در خدمت بشره , هر وقت اراده کنین می تونین بهش زنگ بزنین , اون طفلک که تند تند نامه هم می ده 

  .هم همدیگه رو ببینین , ین, اي میلم که می فرسته , تازه از طریق کامپیوتر هم می تونین باهم حرف بزن

ـ می دونم عزیزم , می دونم . ولی من یه مادرم , دوست دارم بچه م کنارم باشه , صداي تنفسش رو بشنوم , بوي تنش رو حس کنم , 

  .ببوسمش , لمسش کنم

ال کنه ؟ شاید تا چند سچطور تکنولوژي تا االن به فکر نیفتاده بود که مشکالت احساسی و عاطفی بشریت رو حل  , راست می گفت

  . دیگه یه راه حل واسه این مسائل پیدا شه . یه روشی اختراع بشه که عالوه بر صدا و تصویر احساسات و روایح رو منتقل کنه

به  ,صورت زن عمو رو بوسیدم : زن عمو استراحت کنین , هنوز دوازده ساعت نیست که بهرود رفته , خداي نکرده از پا در می یاین

  .خودتون باشین فکر

  .تو هم خسته اي , ـ قربونت برم عزیزم , تو هم برو استراحت کن

از اتاق اومدم بیرون ولی نه به قصد خواب , حتی نمی خواستم درس بخونم , با وجود این که یه عالمه مطلب نخونده داشتم , فقط می 

معلوم بود خیلی دلخوره ! حتی نیومده بود دنبالم بریم دانشکده !  , خواستم به پارسا زنگ بزنم , تو این دو روزه بهم زنگ نزده بود

  .اخه مدتی بود که حسابی مراقبم بود و تو مسیر خونه دانشکده و برعکس تنهام نمی ذاشت

اما  دشماره رو گرفتم ولی قبل از این که زنگ بزنه قطع کردم . دلم براي شنیدن صداش پر می کشی , رفتم تو اتاق و نشستم پاي تلفن

  !ترجیح دادم بهش زنگ نزنم . باالخره باید از جایی شروع می کردم

با ناراحتی به گوشی تلفن نگاه کردم , انگار می خواستم بهش انرژي بدم و از طریق تله پاتی برم تو ذهن پارسا و اون به خودش بیاد و 

یا پردازي فرق می کنه , تو باید حقیقت رو قبول کنی ... هوم , مسخره است ! بچه شدي نرمه ؟! واقعیت یا رو "به من زنگ بزنه ! 

   !"پس حاال چه بهونه اي داري که اونو دنبال خودت بکشی , بهرود رفت و مشکلت حل شد

 

 "کنج اتاق چمپاتمه زدم : ولی خسرو , خودش گفت خطرناکه , خودش پیشنهاد داد تا موقعی که شر اون از سرم کم بشه کمکم کنه ... 

؟! چرا ازش خبري نیست ؟! معلومه از دستت ناراحته , همه اش تقصیر خودته , نباید بهش از مهمونی حرفی می زدي , وقتی  پس کو

دعوتش کردي می ذاشتی بیاد , اگه کسی این رفتار رو با خودت می کرد , خوشت می اومد ؟! دیگه توي روش نگاهم نمی کردي , 

  " . دلخور و عصبانی باشه , کنم پس حق داره از دستت ناراحت که چه عرض

  ... به هر حال من وظیفه دارم بابت زحمتایی که برام کشیده ازش تشکر کنم

اره تموم این صغري کبري چیدنا واسه همینه , تو دلت , واسه پارسا تنگ  "تو ناخوداگاه ذهنم دنبال بهونه اي می گشتم که ببینمش ! 

  " . دلت واسش پر می کشه . کر یا دلجویی نمی خواي تلفن کنیشده , شجاع و صادق باش . تو براي تش
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اه کشیدم و گونه ام رو گذاشتم روي زانوم , نگام به تلفن بود منتظر زنگش ثانیه شماري می کردم و تو دلم به بخت بدم لعنت می 

قبل از این که دومین زنگ بخوره  فرستادم که یه دفعه زنگ زد , به طرف گوشی شیرجه زدم , از ترس این که زن عمو بیدار بشه

  با هیجان گفتم : بله ؟ , گوشی رو برداشتم

صداي انکراالصوات خسرو که بدجوري هم گرفته بود تو گوشم پیچید : بازم بهم رسیدیم خانوم افاده اي ! بدجوري به پر وپاي من 

  .پیچیدي و حاال باید تاوونش رو پس بدي اونم یه تاوون سخت و سنگین

  .یم رو سرش خالی کردم : هر غلطی دوست داري بکن ! برو به جهنمدق دل

گوشی رو کوبیدم , دوباره زنگ خورد , نمی خواستم برش دارم , اما مجبور بودم چون زن عمو تو اتاقش تلفن داشت و ممکن بود 

بر حاالم باید چوبش رو بخوري , فقط صبیدار بشه , گوشی رو برداشتم ولی چیزي نگفتم . خسرو بود : تو از عشق نفرت درست کردي , 

  ...صبر کن . بالیی سرت می ارم که روزي هزار مرتبه مرگتو بخواي و بگی , کن تا ببینی

یعنی می خواست چی کار  , گوشی رو گذاشتم , تمام تنم می لرزید , صداش پر از کینه و نفرت بود , اب دهنم از ترس خشک شده بود

 !کنه ؟

بود روي پیشونیم , زدمشون کنار و بلند شدم , قدمهام سنگین بود , تعادل نداشتم , رفتم از یخچال شیشه اب رو یه دست مو چسبیده 

این بار حرفاش فقط بوي تهدید  , برداشتم و بدون مالحظه سر کشیدم . احساس بدي داشتم , ترس افتاده بود تو دلم , نگران بودم

  .ودنداشت ... مثل این که خیالهایی به سرش ب

  اگه بالیی سرم می اورد چی ؟ , پاهام لمس شد , روي اولین صندلی که دم دستم بود , نشستم . از نگرانی دلم اشوب بود

بی خودي عزا نگیر ... شاید بلوف زده ! نه بلوف  , سعی کردم افکار بد و زشت رو عقب برونم , از جا بلند شدم : حاال که طوري نشده

  .کنهبا تهدید خیلی فرق می 

نمی تونستم یه جا بند شم , رفتم سراغ زن عمو , خوابش برده بود , می خواستم بهش بگم می رم خونه تارخ , شاید با بغل کردن گلشید 

یه یادداشت نوشتم و چسبوندم روي شیشه  , کوچولو ارامش پیدا می کردم ... وقتی دیدم خوابه , بی سر و صدا اومدم بیرون

  .تلویزیون

و از خونه بیرون زدم , هوا گرم بود ولی اهمیت ندادم , چون خودم از درون داشتم می سوختم و داغیش گرماي اطرافمو  حاضر شدم

تحت الشعاع قرار می داد . قدم هامو اهسته و شمرده بر می داشتم , نگام به موزائیک فرش هاي پیاده رو بود و تو حال و هواي خودم 

ق یه ماشین شدم , توجه نکردم , اما طرف دست بردار نبود , قدمهامو تندتر برداشتم ولی صداي یه غوطه ور بودم که متوجه صداي بو

  ! نرمه , اشنا توجهمو جلب کرد : نرمه

صداش اشنا بود ولی اون صدایی نبود که دلم می خواست بشنوم , خسرو بود . برگشتم و با نفرت نگاش کردم , یه ماشین گرون قیمت 

ود , سرش رو از پنجره اورد بیرون : من ادم صبوري هستم , تو این یه ساعته فهمیدم که رفتارم خیلی خوب نبود , جدید زیر پاش ب

اومدم یه فرصت دیگه به جفتمون بدم , این طوري هم تو سالم می مونی هم من به خواسته م می رسم , هر قدر فکر می کنم , می بینم 

  ... دست به کاري بزنم که یه عمر تو از زندگی سیر بشی و یه عمر خودمچون ممکنه  , با هم کنار بیایم بهتره

 

 

اگه روي خوش  , اصال ول کن این حرفا رو , یه نگاه به سر و وضع من بکن ... اخه چی کم دارم ؟! تا جایی که دیدم دست و بالت تنگه
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  ... نشونم بدي کاري می کنم مثل ملکه ها باشی

ونه بود , گفت : بیا سوار شو ! بیا ... اگه بیشتر باهام اشناشی نظرت در موردم عوض می شه , تو مدام سعی این پسر واقعا مریض و دیو

کمیته انضباطی شدم ... ولی چی کار کنم که همه  , کردي با من لج بازي کنی , چند مرتبه غرور منو خرد کردي , ازم شکایت کردي

  ...اش از عشقه

  !گفتم : عشق ! می دونی یعنی چی , ی که ازش متنفر بودمپوزخند زدم و با صداي لرزون

ترجیح دادم ادامه ندم , چون خیلی حرفا واسه گفتن داشتم , می خواستم داد بزنم : این عشق نیست هوسه . تو االن به خاطر ترمیم 

  ... تو می خواي , غرور زخم خورده ات دنبال منی

پیاده شد و در ماشین رو باز کرد : هیچ وقت مهلت ندادي خودمو نشون بدم , هیچ وقت اجازه نداد افکارم سر وسامون پیدا کنن , 

  ... سوار شو , رفتارت با من خوب نبود , حاال سوار شو که خیلی حرفاي نگفته دارم

ز خونه کاش البخندي که روي لبش بود , بیشتر به یه پوزخند تمسخر امیز شیطونی شبیه بود , واي که چقدر ازش می ترسیدم ... 

حاال این وقت  , بیرون نیومده بودم , به دوروبر نگاه کردم ولی کوچه خلوت بود و ساکت , روز روزش خیلی محل عبور و مرور نبود

  ...ظهر پرنده هم پر نمی زد

خت , شونیم می ریترسیده بودم , پاهام انگار از جنس سرب بود , می خواستم تکونشون بدم ولی چسبیده بودن به زمین . عرق از پی

  . درست ضد هم , اروم گفتم : برو , برو دنبال زندگیت من و تو دو جنس مخالفیم

  ! خندید : همینه که شیرینش می کنه دیگه

تو صورتم زل زد , لبخندش کم کم کریه و کریه تر می شد , وقتی دید از جام تکون نمی خورم , در و محکم کوبید بهم , طوري که از 

حاال هر بالیی سرت بیاد الاقل من یکی  , خوردم : اینم براي این بود که خودم مرام و معرفت خودم رو نبرم زیر سؤالترس تکون 

  .عذاب وجدان ندارم چون خودت خواستی

قت حالیت شد ؟! حرفاي چند وقت پیشم که خوب یادته ؟! هر و , یه قدم برداشت طرفم : از این به بعد حتی از سایه من باید بترسی

  . رفتی جلوي اینه یادت بیاد

همون طوري که  , می خواستم برم ولی نمی تونستم , کمرم از عرق خیس بود , مانتوم چسبیده بود به تنم , یه قدم دیگه نزدیکم شد

  ... سبیالشو می جویید گفت : به خوشگلیت خیلی نناز ... فکر نکن

 گشت , پارسا از ماشین پیاده شد , برافروخته و عصبانی اومد طرف ماصداي ترمز شدیدي حرفش رو قطع کرد , به طرف صدا بر

  ... خسرو با دیدن اون دستاشو کرد تو جیبش و رو به من با تمسخر گفت : بادي گاردتم که اومد, 

 ؟اومد سینه به سینه خسرو ایستاد : با این خانوم چی کار داري  , پارسا فرشته نجاتم بود

  .جهنم گفت هیزمش تره خسرو گفت : فضولو بردن

  .یه مرتبه دیگه دوروبر این خانوم افتابی بشی با من طرفی , پارسا از کوره در رفت : گوش کن بچه

 ؟ـ مثال چه غلطی می خواي بکنی 

  . پارسا خیلی خونسرد جواب داد : می تونی امتحان کنی , چشماش کاسه خون بود

ورد بیرون , با دیدن برق تیغه چاقو , پاهام سر شد , عقب عقب رفتم و چسبیدم به خسرو دست کرد تو جیبش و چاقوي ضامن دارشو ا

  .نالیدم : پارسا مواظب باش , دیوار
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  !خسرو چپ چپ نگام کرد : به خاطر این بچه سوسول این بازي ها رو در اوردي ؟ به خاطر این بچه قرتی

  .پارسا یقه اشو گرفت : حرفت دهنتو بفهم

 !رفت مقابل صورت پارسا : تنت می خاره ؟خسرو چاقو رو گ

  .پارسا هلش داد عقب : می تونی امتحان کنی

  ... ولش کن , خسرو خنده زشتی کرد و چاقو رو از دست چپش داد به دست راست , یه دفعه دویدم طرف پارسا : بیا بریم

  .خسرو به مسخره گفت : نرمه خانوم ترسید ! ترسید صورت خوشگلت خط خطی بشه

  .به من گفت : برو تو ماشین نرمه , رنگ صورت پارسا سفید شد

نمی تونستم برم , مگه می شد ؟! بی چاره پارسا به خاطر من تو چه دردسري افتاده بود . اروم گفتم : پارسا خطرناکه , نمی خوام 

  ! این پسره مریضه ! روانیه , صدمه ببینی

  .خسرو حالت تهاجمی گرفت : پس تو هم فهمیدي

  .اون وقت می بینی بازم خاطر خواه داري یا نه , ادامه داد : چطوره دو سه تا خط رو صورت خوشگل تو بیفته

  ...پارسا منو به طرف ماشین هدایت کرد : برو نرمه

  .این دنبال شر می گرده , به استین بلوزش چنگ انداختم , عاجزانه نگاش کردم : ولش کن پارسا

چند وقتی می شه کسی رو لت و پار  , . دنبال شرم , االن دارم بال بال می زنم واسه یه دعواي حسابی خسرو گفت : راست می گه

  .نکردم

  .خواهش می کنم , التماس کردم : پارسا

  .همین االن , با بدخلقی گفت : برو تو ماشین

  .خسرو گفت : چه دختر حرف گوش کنی , بغض گلومو می فشرد , رفتم سوار ماشین شدم

  .پارسا غرید : داري پاتو از گلیمت زیادي بیرون می ذاري

خسرو با چاقو به طرف پارسا هجوم اورد , نتونستم تحمل کنم چشمامو بستم , اما بیشتر از پنج ثانیه طاقت نیاوردم , چشم که باز کردم 

پارسا جا خالی داد و یه مشت  , اورد دیدم مچ دست خسرو تو دست پاراست و چاقو داره از دستش می افته ... خسرو دوباره هجوم

  ...محکم حواله صورت اون کرد

  ... بعد گفت : یادت باشه دیگه این طرفا نبینمت

بلند داد زدم : مواظب  , به طرف ماشین اومد , خسرو مثل مار زخم خورده بود , چاقو رو از روي زمین برداشت و دوید به طرف پارسا

  .باش

خه و به جاي این که چاقو تو کمرش جا بگیره به پهلوش اصابت کنه , بعد از این عمل رذیالنه , خسرو پا همین باعث شد پارسا بچر

  .اون قدر با سرعت که صداي جیغ الستیک هاي ماشین در اومد , گذاشت به فرار , سوار ماشین شد و حرکت کرد

 , همون طور که اشک می ریختم پیاده شدم و رفتم طرفشپارسا دست گذاشته بود رو پهلوش , تی شرت سفید رنگش پر از خون بود 

  .لبخند زد : چیز مهمی نیست فقط یه خراشه, 

چقدر گفتم  , با هق هق گفتم : لباست پر خونه , چطور چیز مهمی نیست ؟! می دونستم ... می دونستم این پسر کار دستت می ده

  . مواظب باش
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  .دست بردم طرف بلوزش : بذار ببینم

  ... فقط خراشه ! حاال براي این که خیالت راحت بشه می ریم درمونگاه , ربونی گفت : طوري نشدهبا مه

سرمو به عالمت تایید تکون دادم . سوار ماشین شدیم . خوشبختانه یه درمونگاه بزرگ و مجهز سر خیابون بود . کمتر از یه دقیقه بعد 

رنگت مثل گچ  , روم باشه و لبخند بزنه گفت : تو بیشتر از من احتیاج به دکتر داريرسیدیم . هر دو پیاده شدیم , پارسا سعی می کرد ا

  .شده

  .لبمو گزیدم : همه اش تقصیر منه . خیلی باعث دردسر شدم

  .اصال این طوري نیست , ـ این حرفو نزن

یه نگاه به پهلوي پارسا انداخت و گفت : برو  وارد ساختمون درمونگاه شدیم , یه دکتر از روبرو می اومد , با دیدن ما قدماش تند شد ,

  . اخر راهرو سمت چپ , اتاق جراحی

, اگه  "بدون معاینه یه راست اتاق جراحی  "داشتم قبض روح می شدم , حتما اوضاع خیلی خراب بود که دکتر این طوري گفت , 

  .ش می کنی ؟! از ترس الل مونی می گیريبه خودم گفتم : چی کار , دستم به خسرو می رسید ! می دونستم چی کارش کنم

به اتاق جراحی رسیدیم , در رو باز کردم و رفتیم تو , همه چیز سبز بود , با یه نگاه به اطراف خیالم راحت شد , اتاق جراحی مقبول 

  تی شرت پارسا رو زد باال : چاقو خوردي ؟ , افتاد . دکتر سی ثانیه بعد اومد

  ... چاقو خورده , گریه : ارهطاقت نیاوردم و زدم زیر 

  .دکتر از پشت عینک با محبت نگام کرد : شما بهتره بیرون باشین

  ... سرمو باال انداختم یعنی : نه

پارسا روي تخت دراز کشید , دکتر با گاز استریل خونها رو از دور زخم پاك کرد ,بعد با لبخند گفت : خدا خیلی رحم کرده , شانس 

  . به احشاء داخل شکم ضربه نخورده ... با چند بخیه مشکل حل می شه , ست و گوشت اسیب دیدهاوردین که فقط پو

طاقت دیدن این صحنه ها رو نداشتم , خود دکتر دست به کار شد , زخم رو ضد عفونی کرد , بعد امپول حاضر کرد که بزنه ... اونم 

ارد پهلوي پارسا شد , دو قدم عقب رفتم , تلو تلو خوران چسبیدم به دیوار واسه این که دور تا دور زخم سر بشه ... اولین امپول که و

... ده تا دکتر تو اتاق بود که هر کدومشون یه امپول گرفته بودن دستشون , می رفتن جلو و می اومدن عقب ... همه سفید پوش با پیش 

  !زیر لب گفتم : نه , بند سبز ... دستکش هم داشتن ... بهم نزدیک شدن

چشم که باز کردم خودمو توي یه محیط غریبه دیدم , دستم می سوخت , اخی گفتم و بهش نگاه کردم , یه سوزن با چسب به دستم بود 

همون  , , یه شیلنگ هم بهش وصل بود که منتهی می شد به سرم , مایع داخلش قطره قطره وارد شیلنگ می شد , نیم خیز شدم بشینم

  .شکر خدا حالت بهتره موقع پارسا وارد اتاق شد :

 ! من چاقو خوردم تو از حال می ري ؟ , با لبخند ادامه داد : پهلوون پنبه

  با خجالت پرسیدم : خوبی ؟ , دوباره همه چی یادم اومد و موجی از شرمندگی وجودمو گرفت

شرت نو دارم چون این یکی به درد نمی به خودش اشاره کرد : می بینی که ! سر و مرو گنده ! هیچی م نیست . فقط احتیاج به یه تی 

  . هم پاره شده هم خونیه , خوره

  . ـ همه ش تقصیر منه

پارسا روي صندلی کنارم نشست : طوري نیست , خودم مقصرم , می بایست حواسمو جمع می کردم , اگه زودتر عکس العمل نشون 
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  .رتر جیغ کشیده بودي اوضاع خیلی وخیم می شداگه یه ذره دی , داده بودم نمی تونست کاري بکنه ... ازت ممنونم

 ؟ـ چند تا بخیه خورد 

  .خندید : چیز قابل ذکري نیست ... افت داره بگم

 ؟اصرار کردم : چند تا 

  !هشت تا , با همون خنده مهربون گفت : ناقابل

ار کنه , هی دستش رو می اورد جلو که یه دفعه زدم زیر گریه , حال گریه نکن , کی گریه بکن , بی چاره پارسا نمی دونست چی ک

بخیر  , دستمو بگیره ولی میونه راه پشیمون می شد و دستش رو پس می کشید , چند ثانیه که گذشت , اروم گفت : گریه نکن نرمه

  ... گذشت . باز خدا رو شکر به همین جا ختم شد

به دل گرفته , می دونم تا زهرشو نریزه دست بردار نیست ... سرمو تکون دادم و با پشت دست اشکامو پاك کردم : بدجوري کینه منو 

باعث سلب ارامشت  , حاالم که این بال رو سر تو اورده ... به خدا خجالت می کشم تو روت نگاه کنم ... داشتی زندگیت رو می کردي

  ... شدم و این طوري انداختمت تو عذاب

شده , خیلی یکنواخت و کسالت بار شده بود , نه هیجانی , نه اتفاق جالبی ! بعد از  ـ چه فکرایی می کنی ؟! تازه یه ذره زندگیم مهیج

می بایست زود می جنبیدم و یه فن حسابی بهش می زدم که تا  , مدتها زندگیم از رکود و سردي در اومده , امروزم تقصیر خودم بود

  .نیم ساعت گیج بمونه

نه اي گفت : راستش رو بخواي فکر نمی کردم این قدر نامرد باشه و از پشت بهم ضربه با دست موهاش رو مرتب کرد و با لحن مظلوما

  ... بزنه

  .باید خیلی مواظب خودت باشی , جدي تر ادامه داد : نشون داد ادم خطرناکیه

ره ,  یه جوب نمی چشمامو به عالمت تائید بستم , صداش گوشمو نوازش کرد : البته اگه هر سري بخواي غش کنی و ولوشی ابمون تو

 فشارت خیلی پائین اومده بود , داشتم از نگرانی قبض روح می شدم , به دکتر گفتم به تو برسه , پاك درد خودم یادم رفته بود

  .خالصه اول جنابعالی منتقل شدین روي تخت و یه دکتر دیگه اومد سر وقت شما و منم رفتم به دوخت و دوز رسیدم, 

 ؟ت و دوز با تعجب پرسیدم : دوخ

 .اره دیگه پهلوم یکم شکاف برداشته دادم دوختنش-

  .خندیدم:من ساده رو بگو که باور کرده بودم

 ؟به سرم نگاه انداختم هنوز خیلیش باقی بود ولی طاقت موندن نداشتم رو به پارسا گفتم میشه بریم

  .ه حالت خیلی بد بود تازه بعدشم میبایست معاینه بشیبا اخم جواب داد:نه که نمیشه باید سرمت تموم شه دو تا امپول تقویتی توش

 تبا دلخوري گفتم:من که طوریم نیس

اره خوب من بودم که یه دفه نقش زمین شدم!حاال خوبه سرت به جایی نخورد واال مشکل با یه سرم حل نمیشد و تو هم کارت به -

 .خیاطی و وصله پینه می رسید

 ؟لبم:باز خوبه حالت خوبه زیاد درد نداريیه ذره سر حال شدم لبخند نشست روي 

 هخیالت راحت باشه مشکلی نیست اسیب جدي بهم وارد نشد-

  چند لحظه به صورتم خیره موند و با مالیمت گفت:جریانو تعریف کن
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م پرسیدبی کم و کاست همه چیز رو براش گفتم تازه یادم اومد ازش بپرسم اون تو خیابون خونه عمو چی کار میکرده؟وقتی ازش 

دستاشو روي سینه چلیپا کرد و پا رو به پا گذاشت :واقعیتش حس می کردم دیگه به حضورم احتیاجی نیست قلبم با شدت تپید :پس 

 .حدسم درست بود اون از من دلگیر بود

ي قرار ما این ادامه داد :وقتی براي مهمونی گفتی نیام اولش بهم برخورد و ناراحت شدم ولی وقتی خوب فکر کردم دیدم حق دار

بود که بگیم هیچ کس نمی دونه این طوري واسه تو بد میشد و فامیل و دوست و اشنا هزار تا سوال ازت می کردن و دو روز دیگه برات 

مشکل پیش می امد با خودم گفتم اگه بخواي زنگ می زنی البد یه بهونه اي واسه زنگ نزدن و نیومدن من جور کردي و عمو و 

نع شدن می دونستم بهرود دیروز میره پس ترجیح دادم مزاحمت نشم ...اهی کشید و سکوت کرد جرات پرسیدن خانواده اش قا

نداشتم ولی خودشم نمی خواست تا ابد ساکت بمونه:هر کس صالح کار خودش رو بهتر میدونه تو صداش رگه هاي دلخوري حس 

م خواستم از شاداب بپرسم کجایی اما دیدم اونا سر حالن اون وقت بود میشد تا امروز دوستات رو تنها دیدم فهمیدم نیومدي نگران شد

که خیالم راحت شد اتفاقی نیفتاده...تا اینکه متوجه خسرو شدم داشت با تلفن حرف می زد بهش نزدیک شدم عصبی و کالفه بود فقط 

ره گرفت صداي عصبی و هیجان زده اش رو می یه کلمه تاوون سنگین رو شنیدم ضمیر ناخوداگاهم بیدار شد تلفن رو قطع کرد و دوبا

شنیدم داشت یکی رو تهدید می کرد فهمیدم تویی بد جوري نگرانت شدم وقتی که دیدم از دانشگاه اومد بیرون زنگ خطر برام به 

ه دیگه پنج دقیق صدا در اومد دیگه واسم مهم نبود که کالس درس چهار واحدي سخت با اون استاد بد پیله که نیم نمره ارفاق نمی کنه

شروع میشه.خداخواهی بود که امروز ماشین اورده بودم هر چند اگرم نمی اوردم تاکسی دربست می گرفتم حسم می گفت داره میاد 

جایی که تو هستی و صد در صد اونجا خونه عموته بقیه اش هم که خودت شاهد بودي.به سختی گفتم:به هر حال امروز کاري کردي که 

ت باشم هر چند قبل از اینم کم در حقم لطف و محبت نکرده بودي چیزي که این روزا کم پیدا میشه.با خجالت ادامه یه عمر مدیون

دادم:من شانس بزرگی اوردم اگه قبل از این جریانات تو رو نمی دیدم و درجه خوبیت رو نمی فهمیدم معلوم نبود چی میشد فکر کنم 

  .می خوردمهنوز بهرود اینجا بود و من داشتم حرص 

 .حاال که خطر اقا بهرود رد شده هر چند بعید می دونم یک صدم این پسر خطرناك باشه-

در صدد دفاع از بهرود بر اومدم:نه بیچاره همچین ادمی نیست فقط یکم لوسه یه کم هم خوش گذرون و بی خیال...اما بعید می دونم 

 .اره دیکه پهلوم یکم شکاف برداشته دادم دوختنش-ده اگه یدونه از  این کارا رو بکنه حداقل تربیتش این اجازه رو بهش نمی

  .خندیدم:من ساده رو بگو که باور کرده بودم

 ؟به سرم نگاه انداختم هنوز خیلیش باقی بود ولی طاقت موندن نداشتم رو به پارسا گفتم میشه بریم

  .یتی توشه حالت خیلی بد بود تازه بعدشم میبایست معاینه بشیبا اخم جواب داد:نه که نمیشه باید سرمت تموم شه دو تا امپول تقو

 تبا دلخوري گفتم:من که طوریم نیس

اره خوب من بودم که یه دفه نقش زمین شدم!حاال خوبه سرت به جایی نخورد واال مشکل با یه سرم حل نمیشد و تو هم کارت به -

 .خیاطی و وصله پینه می رسید

 ؟ست روي لبم:باز خوبه حالت خوبه زیاد درد نداريیه ذره سر حال شدم لبخند نش

 هخیالت راحت باشه مشکلی نیست اسیب جدي بهم وارد نشد-

  چند لحظه به صورتم خیره موند و با مالیمت گفت:جریانو تعریف کن

تی ازش پرسیدم بی کم و کاست همه چیز رو براش گفتم تازه یادم اومد ازش بپرسم اون تو خیابون خونه عمو چی کار میکرده؟وق
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دستاشو روي سینه چلیپا کرد و پا رو به پا گذاشت :واقعیتش حس می کردم دیگه به حضورم احتیاجی نیست قلبم با شدت تپید :پس 

 .حدسم درست بود اون از من دلگیر بود

حق داري قرار ما این  ادامه داد :وقتی براي مهمونی گفتی نیام اولش بهم برخورد و ناراحت شدم ولی وقتی خوب فکر کردم دیدم

بود که بگیم هیچ کس نمی دونه این طوري واسه تو بد میشد و فامیل و دوست و اشنا هزار تا سوال ازت می کردن و دو روز دیگه برات 

مشکل پیش می امد با خودم گفتم اگه بخواي زنگ می زنی البد یه بهونه اي واسه زنگ نزدن و نیومدن من جور کردي و عمو و 

ه اش قانع شدن می دونستم بهرود دیروز میره پس ترجیح دادم مزاحمت نشم ...اهی کشید و سکوت کرد جرات پرسیدن خانواد

نداشتم ولی خودشم نمی خواست تا ابد ساکت بمونه:هر کس صالح کار خودش رو بهتر میدونه تو صداش رگه هاي دلخوري حس 

گران شدم خواستم از شاداب بپرسم کجایی اما دیدم اونا سر حالن اون وقت بود میشد تا امروز دوستات رو تنها دیدم فهمیدم نیومدي ن

که خیالم راحت شد اتفاقی نیفتاده...تا اینکه متوجه خسرو شدم داشت با تلفن حرف می زد بهش نزدیک شدم عصبی و کالفه بود فقط 

و دوباره گرفت صداي عصبی و هیجان زده اش رو می  یه کلمه تاوون سنگین رو شنیدم ضمیر ناخوداگاهم بیدار شد تلفن رو قطع کرد

شنیدم داشت یکی رو تهدید می کرد فهمیدم تویی بد جوري نگرانت شدم وقتی که دیدم از دانشگاه اومد بیرون زنگ خطر برام به 

یگه نمی کنه پنج دقیقه دصدا در اومد دیگه واسم مهم نبود که کالس درس چهار واحدي سخت با اون استاد بد پیله که نیم نمره ارفاق 

شروع میشه.خداخواهی بود که امروز ماشین اورده بودم هر چند اگرم نمی اوردم تاکسی دربست می گرفتم حسم می گفت داره میاد 

جایی که تو هستی و صد در صد اونجا خونه عموته بقیه اش هم که خودت شاهد بودي.به سختی گفتم:به هر حال امروز کاري کردي که 

ر مدیونت باشم هر چند قبل از اینم کم در حقم لطف و محبت نکرده بودي چیزي که این روزا کم پیدا میشه.با خجالت ادامه یه عم

دادم:من شانس بزرگی اوردم اگه قبل از این جریانات تو رو نمی دیدم و درجه خوبیت رو نمی فهمیدم معلوم نبود چی میشد فکر کنم 

  .تم حرص می خوردمهنوز بهرود اینجا بود و من داش

 .حاال که خطر اقا بهرود رد شده هر چند بعید می دونم یک صدم این پسر خطرناك باشه-

در صدد دفاع از بهرود بر اومدم:نه بیچاره همچین ادمی نیست فقط یکم لوسه یه کم هم خوش گذرون و بی خیال...اما بعید می دونم 

بهش نمی ده اگه یدونه از کاراي اون دیوونه رو بکنه باور کن عمو دور از جونش سکته این کارا رو بکنه حداقل تربیتش این اجازه رو 

 همی کن

 هکاراي اون دیوونه رو بکنه باور کن عمو دور از جونش سکته می کن

م ک اره خوب خانواده عموت خیلی خوبن .از جا بلند شد یه اخم کوچیک نشست رو صورتش با نگرانی پرسیدم:درد گرفت؟تبسم کرد:یه

  مهم نیست انقدر حساس نباش خوب میشه

یه دفه یاد پدر و مادرش افتادم :بنده هاي خدا اگه پارسا رو اینجورس ببینن خیلی ناراحت می شن و به عامل این مسیله که بنده هستم 

 یاره نشست روي صندلناسزا و لعنت میگن.ناخوداگاه این فکر رو به زبون اوردم.پارسا خندیداون قدر که پهلوش درد گرفت و دوب

فکر کردي من ان قدر نازك نارنجی ام که به محض رسیدن تو خونه پهلومو نشون بدم و خودمد لوس کنم؟نه ترمه جان خیالت -

 نراحت نمی ذارم متوجه شندر واقع لزومی نداره متوجه ش

 هجواب دادم اینم میش

ازت پرسیدن چرا لباستو عوض کردي هزار تا دروغ دیگه هم می با شیطنت اضافه کردم:البته تی شرت نو فراموش نشه بعدم وقتی 

 .تونی سر هم کنی و تحویل بدي به دروغ که مالیاتتعلق نمی گیره
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دست به چونه اش گذاشت و متفکرانه گفت:فکر کردي من این قدر احمقم و همین االن می رم یه تی شرت قرمز می خرم که مامانم 

د میگیرم البته زخم رو حسابی بسته بندي میکنم که خونابه پس نده بعدشم همین که برسم خونه یه متوجه شه نه جانم یه تی شرت سفی

 ملباس تیره می پوش

 .اینم حرفیه-

به سرم نگاه کردم:میشه از پرستار بخواي بیاد سرم رو تنظیم کنه زودتر تموم شه؟ابرو باال انداخت:نه.دکتر گفت یک ساعت و نیم باید 

نمونده فقط نیم ساعت چهل دقیقه دیگه مونده تو این مدت چشم رو هم بذار و یه کم استراحت کن در ضمن اروم و طول بکشه چیزیش 

بی خیال باش سعی کن به هیچ چیز فکر نکنی حتی اگه تونستی بخواب... برات خیلی خوبه یاد یادداشتی که براي زن عمونوشتم 

 ؟افتادم :میشه گوشیتو بدي من یه زنگ بزنم

 .عت گوشی را از جیبش در اورد:این چه سوالیه حتمابه سر

زنگ زدم به زنعمو و توضیح دادم بیرونم با پارسا ارزو کرد خوش بگذره گوشی رو که بهش برگردوندم نگاهم به نگاهش افتاد و منم 

ه نمی از پارسا پنهون بمون رگه هایی از عشق رو تو چشاش دیدم گونه هام گر گرفت سرمو تا جتی ممکن خم کردم تا تغییر رنگ صورتم

 .دونم موفق شدم یا نه

چند لحظه بعد پارسا از اتاق رفت بیرون قبلش گفت:ذهنتو و خالی و فقط به استراحت فکر کن .و چه جالب بود که همین اتفاق افتاد و 

 .راحت خوابیدم

ماشین را جلوي یک مرکز خرید شیک و مدرن از درمونگاه اومدیم بیرون پارسا گفت:اول بریم تا من از شر این تی شرت خالص شم 

پارك کرد پهلوش راه افتادم که تی شرتش معلوم نشه رفتیم داخل اولین مغازه پارسا از فروشنده خواست چند تا تی شرت سفید بیاره 

خودش  ري که او بهشبیه ترین اونا روانتخاب کرد و پوشید فروشنده کنجکاو شده بود اما پارسا خیلی عادي و خونسرد رفتار کرد طو

اجازه پرسیدن نداد.تی شرت خونی توي نایلون بود اون رو انداختیم تو اولین سطل زباله پارسا ازم پرسید:حال داري یه دوري توي 

 ؟ایت پاساژ بزنیم

  تعجب کردم:ولی تو زخمی اي تازه پانسمان شدي

 ؟من مشکلی ندارم حاال موافقی-

رو ندیده بودم یه گشتی زدیم بعد به پیشنهاد پارسا رفتیم توي یه کافی شاپ و بستنی سفارش  بدم نمی اومد تا اون روز این پاساژ

 ؟دادیم رو به پارسا پرسیدم:درد داري

  یه کم قابل تحمله-

دهنمو باز کردم که شروع بع اظهار ناراحتی و شرمندگی کنم اما پارسا فهمید و با دست مانع شد:نه ترمه خواهش می کنم شروع نکن 

  از اینکه خودت رو مسیول بدونی ناراحت میشم اتفاقه دیگه پیش می اد

گارسن با ظرفاي بستنی مزدیک شد پارسا یه ظرف گذاشت جلوي من :به جاي این حرفها دهنت رو شیرین کن بعدشک برام از مهمونی 

 .بگو

از  می کردم خوب نقش اجرا نکردیم یا اینکه پیش از شک بهرود گفتم و اینکه بو برده پارسا متفکرانه گفت:عجب پس اونقدرام که فکر

 .حد تصور ما باهوشه

 ؟خندید:البته نقش بازي کردن تو خیلی مصنوعی بود قرمز شدم : چکار کنم
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 .با رضایت گفت: مسثله اي نیست ، اینطوري خیلی بهتره

 !کنجکاو پرسیدم چطوري؟

 .فکر نکن بی خیال مشغول خوردن بستنی اش شد ، آروم گفت: هیچی ، بهش

ولی من که نمی تونستم بهش فکر نکنم ، از طرفی ام روم نمیشد بپرسم، شروع به خوردن بستنی کردم، طعمش به خوبی رنگش نبود، 

 .پارسا که انگار فکر منو خوند :فقط آب و رنگ داره ، زیاد خوشمزه نیست

میت میداد که آدم رغبت کنه یه مرتبه دیگه ام به اطراف اشاره کرد: دکورش عالی و قشنگه ، اي کاش به کیفیت کارشم اه

 .بیاد،اینطوري همه بار اول و آخرشونه

 .با توجه به قیمت هاي منو حرفشو تایید کردم: تازه خیلی ام گرونه

 ...بستنی دو نخورد: پول دکور و تزئین هاشونو میگیرن ، نخور ترمه

 .خیلی ام بد نیست-

 .ست نکردم از نخوردنش ناراحت بشمبستنی رو از مقابلم برداشت: من که در

 .پول میز رو حساب کردو اومدیم بیرون ، پارسا دستاشو بهم مالید :چشمم دنبال یه بستنی خوشمزس

 ؟با لبخند ادامه داد: با بستنی دستگاهی میونه ات چطوره

 .دستمو گذاشتم توي جیب مانتوم:خوشمزه اس ، مزه شیر خشکمیده ، آدم یاد بچگی هاش میافته

 !پارسا همچین خندید که سرش به عقب متمایل شد، با تعجب گفتم:مگه شیر خشک خنده داره؟

سعی کرد خنده اشو کنترل کنه:نه، من از شسیر خشک خوشم نمی آد،راستش من از موقعی که به دنیا اومدم با شیر خشک تغذیه شدم 

 .شک خوشم نیاد، مادرم آدم مشغولی بود و خیلی فرصت نداشت،پس بهم حق بده از شر خ

بعد از چند ثاتیه سکوت گفت:البته بیست چند یال از اون زمان گذشته ، بد نیست یه بار مزه اش بیاد زیر دندونم.شاید االن شیرخشک 

 .ها خوشمزه شده باشن

 .ناخودآگاه گفتم : بعضی مارکاش خوشمزه اس

 ؟ارنشدنی اش پرسید: مگه هنوزم شیر خشک میخوريحرفی بود که زده بودم و دیگه کاریش نمیشد کرد.پارسا میون خنده مه

 .خجالت زده و سرافکنده گفتم : گاهی دور هم جمع میشیم یه قوطی می خریم و قاشق قاشق میریزیم رو دستمون و میخوریم

 .آروم که شد گفت:عجب دختر عجیبی هستی

 .دوباره خندید و گفت: شیر خشک میخوري... چه جالب

یده اي که زده بودم عصبانی بودم:همه آدما بچه ان ، بچه هاي بزرگ! بد نیست یه وقتایی اون عادتارو از دست خودم و حرف نسنج

 .زنده کنیم

 .آره خوب ، حق با تو-

جلوي پاساژ پسري پاي دستگاه ایستاده بود و بستنی میفروخت.ازش دو تا خریدیم ، بعد از تست کردن طعمش پارسا ابرو با ال 

 !اس، خیلی خوشمزه تر از اون بستنی شیک و پیکانداخت:هوم، خوشمزه 

 !رو به من کرد و گفت:مزه شیر خشک هم بد نیستا

 .من که گفته بودم-
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 .همین موقع یه پسر بچه که دشته هاش گل تو دستش بود اومد و مقابل پارسا ایستاد : یه دسته گل بخر، واسه نامزددت یه دسته گل بخر

 ؟د و روبه پسر گفت : چندهپارسا لبخند بامزه اي تحویلم دا

 ...هزار تومن 1پسر دسته هاي مریم رو گرفت طرفش:

 !لب ورچیدم :اوه چه گرونه

 .پسر بچه همه گالرو گرفت طرفم: همه اشو ببر شش هزار تومن ، چهار تا دسته اس

 .پارسا نگاهی به من کرد و گفت: بگیر

 ....دهن باز کردم : آخه این

 .قط بگیرپرید وسط حرفم: هیس ، تو ف

 .پسر بچه دسته هاي گل رو گذاشت تو دست من: تا یه هفته تازه می مونه و کیف می کنین

محسور بوي گلها بودم ، پارسا پول رو داد و رفتیم طرف ماشین ، دررو برام باز کرد، نشستم ، وقتی اونم سوار شد، پرسیدم:مطئنی 

 ؟حالت خوبه

 .ه این خوبی نبودماستارت زد : عالی ، شک نکن ، تا به حال ب

 ؟چشماش میدرخشید .نتونستم طاقت بیارم ، نگامو ازش دزدیدم.تودلم یه چیزي ریخت.پارسا پرسید : حاال کجا بریم

 ؟به ساعتم اشاره کردم :دیگه موقع خونه رفتنه ، میدونی ساعت چنده 

 ؟پاشو گذاشت روي گاز : مگه باید کارت ورود و خروج بزنی

 .ن رفته ، احتیاج به استراحت داريولی پارسا تو ازت خو-

 !منو دست کم گرفتی ؟! ورزشکارم ها-

 .به هر حال باید به فکر خودت باشی، تو مسیر منو پیاده کن و برو خونه استراحت کن، میترسم خداي نکرده برات مشکلی پیش بیاد-

ه باش وسط راه پیادت کنم.تا دم در می اخمی رو چهره اش نشست:به خاطر تو میرم خونه و استراحت میکنم ولی توقع نداشت

 .رسونمت

 .اعترض کردم : راهت دور میشه

با اتفاقی که امروز افتاد اصال صالح نیست تنها رفت و آمد کنی.از فردا موقع رفتن و برگشتن دانشگاه خودم میام و میبرمت.تا -

 .باالخره فکري واسه این پسر شرور وبدجنس بکنیم

 .ه پشتمو لرزوند، اما حرفی در موردش نزدم.به خونه که رسیدیم پیاده شدم، پارسا صدا کرد:گالت جا موندیاد اتفاقات اونروز تیر

 .قلبم تپید و دستم لرزید.گلهارو گرفتم ، دودسته اش رو به طرفش دراز کردم: اینام مال تو، بزار تو اتاقت بوش حرف نداره

 .ن برمدست گذاشت روي چشمش و گالرو گرفت : حاال برو تا م

 .آخه زشته ، تو که بري منم میرم خونه-

 .با لحن آمرانه اي گفت: اول تو برو که من خیالم راحت بشه

 ؟لبخند زدم و گفتم: باشه ، تو نمی آي تو

 .نه ، مرسی-

ا هی ببا تردید به طرف در رفتم.دوست داشتم میاومد تو، انگار خدا صداي دلمو شنید، چون همون لحظه ماشین کیوان رسید و ب



عشق توت فرنگی نیست رمان 223  
 
 

سرخوشی پیاده شد و سالم و علیک گرمی با پارسا کرد و به اصرار ازش خواست .ارد خونه بشه ، کیوان هم کلی ازش خواهش کرد ، 

 .کیوان نگاه پرسشگرانه اي بهم کرد ، با بستن چشمام ازش خواستم بیاد

رسا دو تا دسته گل خودش آورده بود ، همه رو با هم هر چهار نفر وارد خونه شدیم ، عمو وزن عمو به گرمی ازمون استقبال کردن، پا

بردم تو آشپزخانه و زرورق دورشو باز کردم و شاخه هاي خوش عطر مرسم چیرم تو گلدون، بعد گلدون رو گذاشتم رو میز نهار 

 .خوري

 .ون دو تا دلداریش میدادنزن عمو با دیدن پارسا و کیوان یر درد دلش باز شده بود و بااشک و آه از بهرود و رفتنش میگفت و ا

وقت داروي پارسابود ، دکتر بهش مسکن داده و براي جلوگیري از عفونت آنتی بیوتیک تجویز کرده بود، براش آب آوردم که 

 .داروهاشو بخوره.زن عمو هزار تا سوال کرد که دارو ها واسه چیه و پارسا عذر آورد که دندونش درد میکنه

 .وزه افتاد..دندونپزشک ها خودشون از دندون درد میرن دکترعمو با خنده گفت:خیاط تو ک

یه بالش براي پارسا آوردم تا پشتش بزاره و کمرش در وضعیت خوبی قرار بگیره و زخمش اذیتش نکنه، بهنوش حسابی دستم انداخت، 

 .طوري که از خجالت سرخ شدم و چند لحظه بعد رفتم تو اتاقم

 !یهی پشت سرم اومد : عروس خجالتی

 .رو کردم بهش: کارت قشنگ نبود

 .فهمید حسابی دلخورم ، اومد از دلم دربیاره:نمیخواستم ناراحتت کنم

روي تخت نشستم و سرمو گرفتم بین دستام :من باید حد خودم رو بدونم، این بازي همین امروز تموم شده بود و اگه میبینی پارسا االن 

 !این جاس ، فقط عاملش خسروئه

 ؟د : خسرو؟!مگه چکار کردهبهی چند پلک ز

همه ماجرا رو براش گفتم و آخرش با لحن سزنش باري اضافه کردم: دلیل بالش بردنم همین بود، پهلوش زخمه، میخواستم کمرش 

 .صاف باشه و خیلی دردش نگیره؛ واال خودت میدونی من از این کارا نمی کنم

 !بهی حسابی ناراحت شد:طفلک چه بالیی سرش اومده

ن به بعد باید خیلی محتاط باشم، این پسر تا زهرشو به من نریزه راحت نمشه که نمیشه.میترسم یه بار زنگ بزنه به عمو یا زن عمو از ای-

حرفایی بزنه و منو پیششون خراب کنه.از این پسر هر کاري بگی برمیاد.امروزم که فهمیدم اینجارو خوب بلده ... خیلی میرسم بهی! 

 !خیلی

 ...م گره کردم: هم براي خودم ، هم براي پارسا.امروز نشون داد از صدمه زدن به اون هم ابایی ندارهانگشتامو در ه

بهی کنارم نشست و دلداریم داد: پارسا خودش مواظب خودش هست. هرچی باشه اون یه مرده، از پس خودش برمی آد، ورزشکارم 

 ...دت باشکه هست ، اونم از نوع رزمی ، پس غصه اشو نخور! به فکر خو

 .به شوخی اضافه کرد: باید نقشه ایی واسه اون بکشیم بفرستیمش جایی که عرب نی انداخت

 

 .پوزخند زدم : اگه بذاره آب خوش از گلوم پایین بره چشم

 ...بازومو گرفت و کشید: حاال پاشو بریم بیرون که زشته

. زن عموم با شرمندگی می گفت: امروز دست و دلم به هیچ هر دو رفتیم بیرون عمو داشت تلفن می زد و سفارش چلوکباب می داد
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 !کاري نمی رفت

آه تلخی کشید و با حسرت گفت: می شد این جا نگهش داشت ولی قسمت نبود، دل بچه ام گیر بود اما به نتیجه نرسید وگرنه با جون و 

 .دل برمی گشت

ن عمو ول کن نبود، تا این که عمو مداخله کرد: حاال که رفته همه می دونستیم منظورش چیه ولی به روي خودمون نیاوردیم، اما ز

خانم، شاید ازدواج هم می کرد برنمی گشت! دست زنشو می گرفت و با خودش می برد، اون وقت یه دختر بیچاره ام تو غربت گرفتار 

 .می شد و مادر اونم به حال و روز تو می افتاد

 . و، نگو که یه چشمم اشکه و اون یکی خونزن عمو بدنش رو به چپ و راست تکون داد: نگ

 .بعد دستش رو به زانو گرفت و بلند شد : حداقل برم یه ساالد درست کنم

 .از جا بلند شدم: شما زحمت نکشین زن عمو من درست می کنم

ما موقع استراحت شعمو با دست به هردومون اشاره کرد:هر دوتاتون بشینید احتیالج به زحمت نیست ، ساالدم سفارش دادم، امشب 

 .خانماس

هر دو نشستیم. نگام به نگاه پارسا افتاد. نگاهش اون نگاه روز اول نبود، احساس کردم گرما و حرارت نگاهش منو داره می 

 !سوزونه....نکنه اون احساس و عالقه اي که به دست و پاي من زنجیر زده اونم اسیر خودش کرده

یه طور دیگه اي این ارتباط بینمون به وجود می اومد امیدي بود. اما االن؟! بهتره بهش فکر حاالم کرده باشه که چی؟! شاید اگه "

 "نکنم واال سرم درد می گیره

 .همون موقع یه مسابقه فوتبال شروع شد اونم بین دو تا تیم ایتالیایی. بهنام با خوشحالی اعالم کرد: خوبه تخمه خریدم

آفتابگردون آورد به جز من همه عالقمند بودن و چارچشمی به صفحه تلویزیون نگاه می کردن،  با عجله فت و از اتاقش یه پاکت تخمه

حتی زن عمو مشتاقانه راجع به فوتبالیست ها از بهنام سوال می کرد. دیگه جاي موندنم نبود رفتم تو اتاقم. حوصله هیچ کاري نداشتم، 

دقیقه که گذشت چند ضربه به در خورد مطمئنا بهی نبود چون احتیاج به  یکی از جروه هامو برداشتم ویه نگاهی بهش انداختم چند

 .اجازه نداشت در هر شرایطی سرشو می انداخت پایین و می اومد تو. جزوه ام رو بستم و گذاشتم کنارم: بفرمایین

 ؟در باز شد و پارسا اومد تو: مزاحم نیستم

 .خودمو جمع و جور کردم : اختیار دارین

 .یه نگاه به دور و بر اتاق کرد:قشنگه

 .سلیقه من نیست، اتاق بهیه، اینجا من فقط چند تا کتاب و یه تخت و چند دست لباس دارم-

 ؟به صندلی کامپیوتر اشاره کرد: می تونم بشینم

 .به حواس پرتم لعنت فرستادم: معذرت می خوام بفرمایین لطفاً

 .پس الزم شد اتاق خودتو ببینم با ژست مخصوص نشست و پا روي پا انداخت:

 .البته هر وقت اومدي شیراز می تونی ببینی- 

یه عکس دو نفري از من و بهی روي میز تحریر بود ، مال زمانی که هنوز هیچکدوم مدرسه نمی رفتیم. پارسا برش داشت و با دقت 

مپل بودي، اما بهنوش خیلی عوض نشده راحت  نگاش کرد چند لحظه بعد گفت: از بچگی تا االن عوض شدي، اون موقع حسابی تپل

 .می شه شناختش
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عکس رو برگردوند سرجاش: خیلی دوست دارم بیام شیراز رو از نزدیک ببینم به محض اینکه فرصتش دست بده این کارو می کنم. 

 .دوست دارم همه جاهاي تاریخی و شاعرانه اش رو ببینم

 .ستش دارم. دلم براش تنگ شدهرفتم تو خلسه: شیراز شهر رویاهامه. خیلی دو

 .چیزي نمونده امتحانا شروع بشه البد بعدش می ري دیگه- 

 !با خوشحالی گفتم: یه لحظه ام صبر نمی کنم... دلم واسه شاهچراغ یه ذره شده، واسه معنویت حرمش! دوست دارم برم حافظیه

 !کف دستاشو چسبوند بهم و گرفت مقابل صورتش: چه شاعرانه و لطیف

هیجان گفتم: اونجا زادگاهمه، کلی ازش خاطره دارم،اون جا بزرگ شدم، باورت نمی شه پام که می رسه اون جا روحیه م ده برابر با 

 .بهتر می شه

 .نگاهش گرم و مهربون بود: پس باید اون جا ببینمت، ترمه واقعی خودشو تو شیراز نشون می ده

 .صداي زنگ در اومد. گفتم: مثل اینکه غذا رسید

از جا بلند شدم. پشت سر منم پارسا بلند شد، غذا به موقع رسید چون تحمل نگاههاي سوزان و آتشین پارسا رو نداشتم...شایدم پیش 

 .خودم اینطوري فکر می کردم، شایدم رفتار اون معمولی بود و من پیش خودم اینطوري مجسم می کردم

 

بود از جلوي در دانشگاه با شاداب و ساغر تاکسی دربست بگیریم. اون روز از از دانشگاه اومدیم بیرون. پارسا حسابی سفارش کرده 

 .صبح کالس داشتم و حسابی خسته بودم

وقتی رسیدیم خونه اول یه چایی خوردیم و بعد شروع کردیم درس خوندن. دیگه مهلتی نبود . سه روز دیگه امتحانا شروع می شد و 

 .یسه نبوداز لحاظ سختی مطلب با ترم اول قابل مقا

 .نشستیم پاي درس. به قول ساغر می خواستیم کتابامونو بجویم

ساعت از دوازده که گذشت شاداب خمیازه کشید: من یکی بریدم از االن به بعد تا فردا صبح هم بخونم یه کلمه ام حالیم نمی شه، بابا 

 .این مغزه کامپیوتر که نیست

 .کنین کتابو جمع کرد گذاشت اون ور: چراغا رو خاموش

 .ساغر اعتراض کرد: ولی ما می خوایم درس بخونیم

 .شاداب بی مالحظه گفت: تشریف ببرین بیرون درس بخونین من می خوام بخوابم. بی خوابی پوستمو خراب می کنه

 !گفتم: غلطاي زیادي

 .شاداب خندید: داداشت سفارش کرده مواظب خودم باشم

 .ربیت کرده و انداخته زیر دست دختراي مردمتقصیر مامان منه که پسراي خوب و مودب ت- 

دوستی تموم شد، شما دوتا عروس خواهر  "ساغر گفت: تقصیر خود بی عرضه اته. از روز اول هی بهش رو دادي، هی بهت گفتم

په مرگشو ک ولی به خرجت نرفت که نرفت. اینم از نتیجه اش همینو می خواستی؟! حاال پاشو بریم بیرون و بذاریم این نکبت "شوهرین

 .بذاره

بالش رو پرت کردم رو سرش و از اتاق اومدم بیرون. ساغرم اومد. نرگس و ملکه اخالق داشتن درس می خوندن، نرگس با دیدن ما 

 .لبخند زد: خسته نباشین
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 .رو زمین نشستم: آي گفتی! موقع امتحانا از دانشگاه اومدنم پشیمون می شم

می کنی...منم ترماي اول و دوم همین طوري بودم ولی بعدا یاد گرفتم چه جوري باید تو  شونه باال انداخت: عیب نداره، عادت

 !دانشگاه درس خوند. تو هم دستت می آد زیاد بهش فکر نکن، راستی چایی دم کردم می خوري؟

 .چه کار خوبی کردي- 

 ؟از جا بلند شد و از ملکه اخالق پرسید:واسه تو بریزم

 .نه، اگه چایی بخورم نمی تونم بخوابم ملکه اخالق جا به جا شد:

 .ولی ساغر موافقت خودشو اعالم کرد

 !ملکه اخالق پرسید: شاداب کو؟

 .صفحه مورد نظرم رو پیدا کردم: خوابید

 .خوش به حالش- 

 .دلم براش سوخت: خوب تو هم برو بخواب

کنم واال انگار نه انگار که قبال خوندمشون. االنم مغزم کاش می شد آخه من فردا امتحان دارم و باید درسامو یه مرتبه دیگه مرور - 

 .کشش نداره

 .پیشنهاد کردم: خوب صبح زود بیدار شو، چند ساعت بخواب بعدا بخون، اینطوري بهتره

 .راست می گی امتحانم ساعت دوازده است- 

 .خوب پس فرصت داري اگه خیلی هم خسته باشی خوندنت فایده اي هم نداره- 

 .کتاباشو دسته کرد و گذاشت یه گوشه: راست می گی برم بخوابم

 ؟نرگس با سینی چایی اومد تو : کجا به سالمتی

 !با اجازه تون الال- 

 مبخون برو بخواب منم نهایتا نیم ساعت دیگه طاقت بیارم و- 

یم نمی شد که نمی شد. چند بار نزدیک ملکه اخالق شب بخیر گفت و رفت اتاقشون! هر قدر می خواستیم به اسم خودش صداش بزن

 ...بود خودمونو لو بدیم که داشت آبرو ریزي می شد

 !این روزا دیگه اسمش با مسما نبود، چون اخالقش یه کم بهتر شده بود. هر از گاهی تبسمی می کرد و با بچه ها کمی خوش و بش

 ! چاي جدیده؟سه نفري چاي خوردیم، طعم چاي عوض شده بود. رو به نرگس پرسیدم: 

 .با غرور گفت: نه خانوم همون قبلیه اس فقط به ترکیبش هل و عطر چایی و دارچین اضافه کردم

 ....ساغر گفت: با هر کدوم اینا به تنهایی م طعم چاي کلی فرق می کنه، اون وقت تو هر سه تا رو به هم استفاده کردي

ن به جا و به اندازه استفاده شده، اگه باور نمی کنی برو خودت دم کن تا سرشو باال گرفت: ترکیب و مقدار خیلی مهمه، هر کدومشو

 .فرقشو بفهمی

دنباله حرفشو گرفتم: همه می دونن قرمه سبزي، لوبیاست وسبزي و گوشت و لیمو عمانی! ولی بعضی قرمه سبزي ها رو نمی شه 

 .ط موادش ماهرانه بودهخورد، بعضی ها رو حتی نمی شه نگاه کرد، چایی نرگس هم همین طور! مخلو

 .ساغر مسخره م کرد: چطوره اسمشو بذاریم چایی نرگسی
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 .بدنمو کشیدم و قوس دادم: بد فکري م نیست، اسم قشنگیه

زیاد دم کردم تا شماها در موردش بحث می کنین من می رم بخوابم. از ائن طرف زودتر پاشم اثزش  نرگس پا شد: چایی نرگسی

 بیشتره

نرگس رفت. بعد از گذشت یه ربع دیگه چشمام باز نمی شد، براي این که با خواي مقابله کنم صورتم رو چند بار آب شب بخیر گفتیم و 

زدم، بعدم دو تا چایی ریختم و برگشتم پیش ساغر. ساغر یه چایی برداشت: چه به موقع بود، تو هم الزم نیست این جوري خودتو 

 .ه امتحان نداري، خودت رو نکشعذاب بدي و درس بخونی... همین فردا صبح ک

یه کاکائوگذاشتم دهنم، طعم تلخ و شیرینش باعث تمدد اعصابم شد، چاییمو خوردم، جزوه هامو دسته کردم و چیدم یه گوشه، ساغر 

 پرسید: می ري بخوابی؟

 .ـنه، تازه خواب از سرم پریده

، برهم کردم. یه قلب، یه مستطیل، یه تیکه ابر، صفحه شطرنجی یه کاغذ سفید و یه خودکار برداشتم و شروع به کشیدن شکلهاي درهم و

 !چشم و ایرو، صلیب... خالصه همه چی! درست مثل مغز خودم بود، یه کودن بهم ریخته... یه سمساري واقعی

 !همون طور که سرم رویکاغذ خم بود و داشتم شکل یه حیوونی که معلوم نبود چیه رو می کشیدم، گفتم: ساغر

 ...!گفت: هوم

 !در همون حین صفحه کتاب رو عوض کرد: چیه؟

 .مردد گفتم: می خواستم باهات حرف بزنم

 .همون طور چشم به صفحه کتاب دوخته بود: گوشم باهاته بگو

 .ـ این طوري نمی شه، باید بهم توجه کنی

 ی قسم بخورم باورت شه پارسا دوستتداشت صفحه ها رو می شمرد که ببینه چند صفحه دیگه مونده: این قدر فکر و خیال نکن، به ک

 !داره، شده محافظ شخصی جنابعالی، از این بیشتر می خواي؟

آهی کشید و با لحن بامزه اي گفت: همه که مثل من بدشانس نیستن، این شاداب که تکلیفش روشن شد، جنابعالی م که نعلومه... اصال 

 ه که سر از پا نمی شناسه، فقط این نرگس و من بدبخت موندیمهمین ملکه اخالق، می بینی! اِاِاِ پسره چنان عاشقش شد

 .چهار دست و پا اومد طرفم: تو صورتم خوب نگاه کن

 !نگاه کردم و شونه باال انداختم: خوب که چی؟

 .دقت کن

 ....دقت کردم: صورتت مثل همیشه اس تغییر نکرده که من

 نی من چیزي ننوشته؟پرید وسط حرفم: خنگ خدا، منظورم اینه که ببین رو پیشو

 !زدم زیر خنده: تا جایی که من می بینم نه

 ....ناامید خودشو عقب کشید: چرا نوشته! فقط چشم بصیرت می خواد، چیزي که تو نداري

 .به طعنه گفتم: البد من چشم بصیرت ندارم تو هم شانس

 .ـ افرین! درست زدي به هدف، همینه که می گی

شامو بستم: دلم نمی خواد بگم اگه شانس اینه که من دارم کاش مال کس دیگه اي بود.... ولی نه سرمو تکیه دادم به دیوار و چ
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 !سرنوشت هر کس یه جوره

 بهم نزدیک شد: چی می خواستس بپرسی؟

 .لبخند زدم: بس که عجولی مهلت نمی دي! رستش روم نمی شه بپرسم

 .تاراحت نمی شم. با خیال راحت هر چی تو دلته بریز بیرونبه آرومی گفت: هر چی دوست داري بپرس، من از هیچ سوال تو 

انگشتر نقره ام رو تو دست چپم چرخوندم:: یه مدت قبل راجع به پسر داییت یه کم صحبت کردي، واقعیتش فکرمو مشغول کرده، چند 

ه دي! اونم فقط براي این کوقت پیش که برام گفتی فقط یکی دو جمله به شوحی بود و من فکر کردم همین طوري الکی یه حرفی ز

 ....عریضه خالی نباشه! ولی

 ...انگشتر رو درآوردم: ازهمون شب مهمونی بهرود حسابی تو فکرم

 ...خندید: حاالم از فضولی خوابت نمی بره و تا ته و توي قضیه رو در یاري آرامش نداري

 ....منم خندیدم: قربون آدم چیز فهم

رگتره ولی کار و فعالیت سنش رو بیشتر نشون می ده. پسر خوبیه، پاك و سالم و سر به راه! نفس عمیقی کشید: سه سال از من بز

زحمکش و مهربون؛ خیلی روستم داره، خیلی! یه ذره بچه بودیم این موضوع رو فهمیدم. تو بازي هاي کودکانه مون همیشه نقش زن و 

می آوردم و الکی غذا درست می کردم، یه دقیقه بعد مثال عصر  شوهر رو بازي میکردیم، عروسکاي منو می چیدیم. من کاسه بشقاب

 ...می شد و مرتضی خسته از کار روزانه می اومد منم براش چایی می آوردم و خالصه بساطی داشتیم

 ...لبخند کجی زد: اون زمان عاشق این بودم که زن مرتضی باشم و حاال

سایه با مرتضی بازي می کرد و زنش بود، قشقرقی به پا کردم اون سرش اشک تو چشماش حلقه زد: یه مرتبه یکی از دختراي هم

ناپیدا، با مالقه مسی اسباب بازیم کتکشون زدم، بعد از اون هیچ کس جز من زن مرتضی نبود... البته زمان این بازیها فقط یکی دو 

ر می کنی چند ساله بودیم؟ نهایتش من شش سالم سال بود، یه کم که بزرگتر شدیم مادرامون اجازه ندادن با هم بازي کنیم حاال فک

 ...بود و اون وقت مامانم بهم گفت

ساغر دست به کمرش زد و لحنش رو عوض کرد: دختر گنده خجالت نمی کشی؟ برو یه نگاه تو آینه به خودت بکن... تو دیگه بزرگ 

 ...شدي زشته بري گوشه حیاط با پسر نامحرم بازي کنی

 !ولی هر چی به آینه نگاه کردم چیزي ندیدم، جز یه دختر بچه شش ساله کوچولو شونه هاي ساغر افتاد:

بعد از اون از بازي کردن با مرتضی و بقیه پسرا منع شدم، اما شیرینی او روزاي پر خاطره هنوز کامم رو خوش طعم می کنه.... هر 

شتر می شد. اوایل احساس خوبی داشتم، نمی دونم قدر بزرگتر می شدیم نگاههاي مرتضی بهم عوض می شد، روز به روز عشقش بی

 ....شاید منم با نگاهم به عشقم جواب می دادم

از این که مورد توجه قرار گرفته بودم خوشحال بودم، اون موقع ها فقط چهارده پونزده سالم بود. همین که حس می کردم یکی هست 

ار تا رویا می بافتم، رویاهاي بلند و دراز و روشن، شاید به بلنداي جاده دوستم داره واسم کافی بود، شبها که می خواستم بخوابم هز

 ....ابریشم

ساغر چند لحظه سکوت کرد، نگاهش به سقف ثابت بود: اونم تا دوم دبیرستان بیشتر نخوند و رفت دنبال کار، واسه خودش و خونوادش 

ما من هر ا« ار کنه و عرق بریزه و پول در بیاره.، هر چی زودتر بهترمرد باید جوهر داشته باشه باید ک» تحصیالت مهم نبود، می گفتن 

چی بزرگتر می شدم عشق و عالقه م به درس بیشتر می شد، فهمیدم که آینده م فقط به درس خوندن بستگی داره، دیدم تشنه 
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، بدم، تمرکزم رو گذاشتم روي درس تحصیلم... هدفم معلوم شد، ي خواستم برم دانشگاه و تو یکی از بهترین رشته ها ادامه تحصیل

 !فقط درس، دیگه عوض شده بودم، دیگه مرتضی برام فقط یه پسر دایی بود، یه پسر داییپ

آه کشید: ولی احساس او نسبت به من عوض نشد من براش یه دختر عمه ساده نبودم، هنوز نو دوست داشت، دوست داشتن معمولی 

پول هاشو رو هم می ذاشت. وقتی همدیگه رو می دیدیم با افتخار از پیشرفت کسب و کارش  نه! عاشقم بود... همه ش کار می کرد و

می گفت... مامانش بهش افتخار می کرد، ورد زبونش این بود: پسرم کاریه، اهل زندگیه، مثل جووناي دیگه دنبال قرتی بازي و 

 ...من بشهعیاشی نیست، فکرآینده اس... آتیه داره، خوش به حال اون که زن پسر 

ساغر پوزخندي زد: زن دایی از ارادت پسرش به من خبر داشت، می خواست این طوري بهم بفهمونه خیلی از دخترا منتظرن مرتضی 

بره خواستگاریشون... اون موقع هنوز دبیرستانی بودم، برام مهم نبود زن دایی چی می گه، راستش االنشم مهم نیست... فقط یه چیز 

 ...آزارم می ده

 .رشو انداخت پایین: اونم نگاهاي مشتاق و پر آرزوي مرتضاستس

 دستشو گرفتم توو دستم: دوستش داري؟

 .نا امید سر تکون داد: نمی دونم، نمی دونم.... به هر حال پسر داییمه و با هم بزرگ شدیم

 .م که با اون یه دنیا فاصله دارمچند لحظه مکث کرد: دوست دارم خوشبختی اش رو ببینم ولی اون فقط دنبال زندگی با منه، من

 لبخند تلخی زد: زمانی که تموم هم و غم و فکرم درس بود، می دیدمش با حسرت نگام

میکنه، منتظر یه لبخند بود، از همون موقع سعی کردم طوري رفتار کنم که ازم قطع امید کنه، بفهمه به درد هم نمی خوریم. درخت 

 .تضی این کار را نکرد.... حتی از موفقیت هام خوشحال می شدعشقش رو خشک کنه، ولی متاسفانه مر

باورت میشه ترمه؟ موقعی که تو استان مقام اول درسی رو کسب کردم و امیدم براي ورود به دانشگاه چند برابر شد، گفتم این باعث 

یه دست گل بزرگم به مناسبت این می شه فاصله بین امون زیاد بشه.... وقتی خبر پخش شد همون شب با دایی اومدن خونه مون، 

 ....موفقیت با خودشون آورده بودن

مرتضی خیلی خوشحال بود ولی تو چشماش یه غم بزرگ می دیدم، دو حس متضاد داشت هم از موفقیت من راضی بود و هم راضی 

ه همیشه واسه زن حق و حقوق و نبود، می دید این موفقیت ها منو داره به سرعت ازش دور می کنه و مرتضی اینو نمی خواست! البت

 .احترام قائله... اما دوست نداره خیلی ام از زنش پایین تر باشه

 .ناخواسته گفتم: مگه تو فکر می کنی شخصیت آدم ها به تحصیالتشونه

 .با حالت استفهام آمیزي گفت: نمی دونم، باالخره درس آدمو عوض می کنه، باعث می شه یه دید تازه به دنیا پیدا کنه

سر تکون دادم: اینایی که می گی همه اش درسته، تحصیالت خیلی نکات مثبت داره! ولی یه چیزي رو بدون، شخصیت آدمها با هیچ 

چی عوض نمی شه. خیلی ها هستن موقعیت ادامه تحصیل ندارن ولی از هر راهی که بتونن خودشون رو باال می کشن، معلومات کسب 

می کنی! اصال همه اینها به کنار... مگه فقط تو جامعه دکتر و مهندس و خلبان می خوایم؟! فقط می کنن و وقتی حرف می زنن کیف 

پشت میز نشین می خوایم؟ نه جونم، جامه به همه مشاغل احتیاج داره، همون قدر که نیاز به یه جراح و متخصص قلب احساس می شه، 

 !نوا، خیاط قابل هم الزمهبه کشاورز هم احساس می شه! همون قدر که مهندس الزمه، نو

ما باید تخصص داشته باشیم و این تخصص از هر راهی می تونه بدست بیاد، شاید االن یه فوق لیسانس مکانیک نتونه عیب یه ماشین رو 

 !پیدا کنه، اما مرتضی یه نگاه به موتور کنه بفهمه دنیا دست میه
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ن! بچه ها جون می کنن و چهارسال وقت می ذارن تا برن دانشگاه، اون آه کشیدمک متاسفانه جامعه ما داره مدرك گرا می شه همی

وقت تو دانشگاه خستگی اون چهارسال رو در می کنن، هدفشون فقط واحد پاس کردنه، درس که تموم شد یه سال دیگ هده خط از 

درس می خونیم؟ در حالی که می  درسا یادشون نیست، مگه این که واقعا خواسته باشن درس بخونن، همین بنده و جنابعالی چقدر

 .دونیم وظیفه مهمی در اینده رو دوشمونه، ولی کی اهمیت می ده؟! هیمن که خانم دندونپزشک بشیمبا دممون گردو می شکنیم

 .سرشو به عالمت تایید تکون داد: آره نود درصد فقط می خوان مدرك داشته باشن

یی رو می ارن که هیچ تناسبی با مدرك دانشگاهی شون که کم کم چهارسال پوزخند زدم: جالبه که اکثرا بعد از درس به شغال

 ....عمرشونو براش صرف کردن نداره

 ....همین طوره- 

 !تو چشمام نگاه کرد: می خواي بگی من از مرتضی سر نیستم؟

ار ل اخالقی و انسانی رو معیخیلی جدي جواب دادم:ممکنه تعداد کتابایی که خونده باشی از اون بشتر باشه ولی اگه بخوایم فضای

 .قرار بدیم می گم نه. تو از مرتضی سرتر نیستی! با این تعاریفی که می می کنی پسر شریف و خوبیه

آه لرزانی کشید: خیلی آقاست! موقعی که خبر قبولی ام رو شنید برام هدیه گرفت و از صمیم دل تبریک گفت. از وقتی پسراي خوش 

 .و هم دیدم بیشتر از مرتضی فاصله گرفتم. البته مرتضایی که قلبش از همه اونا بزرگتر و پاکترهتیپ و خوش صحبت داشنگاه ر

 .سرزنشش کردم: حاال باز خوبه خودت می دونی

 .چی کار کنم! تو جامه ما رسم اینه که مرد از لحاظ تحصیالت از زن بهتر باشه- 

 .اهم و عشق تو زندگی ات حرفی واسه گفتن ندارننه همیشه هم این طوري نیست.... مثل این که محبت و تف- 

چشماش پر از اشک شد، حتی دو قطره هم چکید روي بلوزش؛ نه ترمه این طوري نیست، ظاهر آدما به قول تو عوض می شه ولی 

ه ب درون و باطنشون نه! عوض کردن سر و وضع مرتضی با عشقی که به من داره هیچ سخت نیست، من نمی خوام براي اون مشکل

 .وجود بیاد

 پس دوستش داري؟- 

 .مظلومانه گفت: نمی دونم، نمی دونم

تو دوستش داري ساغر، فقط تو الیه هاي ذهنت جا سازیش کردي، همین! تو صداقت و عشق و مهربانی اونو دوست داري، به نظرت - 

 .آدم خوبیه، شریف و پاك! اما شوهر مناسبی نیست! البته واسه تو، خانم دندونپزشک

 با حرص گفت: چی می شد اونم درسشو می خوند؟- 

 .یادمه دفعه پیش گفتی داره درس می خونه که دیپلم بگیره- - 

 !اره همین طوره- 

بخاطر تو می خواد دیپلم بگیره.... شاید اگه همین روال رو طی کنه دانشگاه هم بره. ولی یادت باشه دانشگاه فقط معلوماتشو اضافه - 

 !مونهمی کنه، شخصیت اش ه

با عصبانیت گفتم: چرا راه دور بریم؟ مگه این پسره عوضی خسرو نیست، مگه قرار نیست چند سال دیگه اسم مقدس پزشک رو یدك 

 <بکشه؟! به نظر من به درد پادویی ام نمی خوره، چه برسه به درس خوندن. تو ازش یه برخورد شایسته دیدي

 هترن؟اون دندونپزشکه و مرتضی مکانیک... کدومشون ب
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نفس اروم و بلندي کشیدم: البته هر کس جاي خودشه، هر قدرم تو بگی و من بشنوم نمی تونم احساست رو درك کنم، تو خودت باید 

 !تصمیم بگیري، خودت

 دلم براش می سوزه، دوست ندارم در مقابلم کم بیاره!؟- 

ن این دسترالعمل ها و فرمولها پیدا کرد، پاکی و نجابت رو چرا؟! فقط به خاطر اینکه چهارتا کتاب خوندي؟ انسانیت رو نمی شه بی- 

نمی شه یاد داد.... اینا چیزاییه که آدما تو چند سال اول زندگی کسب می کنن. االن موقعیه که معیارامونو عوض کنیم، صادق باشیم، 

 ....مهمتر از همه با خودمون

 .ه خوشبخت می شهآروم گفت: مرتضی پسر خیلی خوبیه، هر کی باهاش ازدواج کن

با دست بهش اشاره کردم: مشکل تویی، تو از دست هاي سیاه اون خجالت می کشی، دوست داري شوهرت اتو کشیده و کراوات زده 

پشت میز بشینه... بابا جون هر شغلی واسه خودش حسن و عیب داره... اصال همین دندونپزشکی، شاید یه روزي مریضی داشته باشی 

ش حالت بد بشه ولی مجبوري اون بو رو تحمل کنی و دندون بیمارت رو درست کنی، تو حق نداري به صرف بوي بد که از بوي بد دهن

دهنش که چه بسا از عفونت دندونش باشه، از مداواش شونه خالی کنی، چون وظیفه اته... هر کاري اینطوریه! تو مرتضی رو دوست 

شنا بگی که شوهرم مکانیکه... اگر مکانیک قابلی باشه چه اشکالی داره؟ هر شغلی داري ولی نمی خواي بین در و همسایه و دوست و ا

 ...به خبره و استاد نیاز داره

 !آرومتر اضافه کردم: تو عذاب وجدان داري و می ترسی! با تکلیفت رو با خودت و دلت یه سره کنی و بعدشم با اون پسر بیچاره

 !گفت: باید در موردش فکر کنم... می ترسم دلش بشکنه و اهش دامن منو بگیره هر دو سکوت کردیم، ساغر بعد از چند دقیقه

ابروهامو باال بردم و گفتم: نه دیگه نشد؛ تو نباید به خاطر این مسئله قبول کنی باهاش عروسی کنی... بعد یه مدت همه چی حل می 

ه باهاش ازدواج کنی چی به دست میاري، چی از دست شه، تو فقط باید به دل خودت رجوع کنی باید ببینی چقدر دوستش داري، اگ

می دي؟ ببینی کسی پیدا می شه عاشقانه تر و صادقانه تر دوستت داشته باشه؟ این طوري از صمیم دل خواستار پیشرفت و موفقت تو 

ت و اینا مهمه.... شخصیباشه؟! اصال کسی هست که این طوري از زیر و بم وجود و شخصیتش رو بشناسی؟ با ایمان و خدا ترس باشه؟ 

وجودش باید برات مهم باشه، نه این که از آهش بترسی. تو باید اونو به خاطر خودت دوست باشی. همون طور که اون تو رو به خاطر 

خودت دوست داره، از روزي که چشم باز کرده تو رو دوست داره... به خاطر این بهت عالقه نداره که دو روز خانم دکتر میشی... 

ن فقط براي اینکه زودتر به یه جایی برسه بتونه زندگی جمع کنه درسشو ول کرد و رفت چسبید به کار، طفلک حاال هم به خاطر تو او

 .می خواد درس بخونه. خدا رو چه دیدي شایدم رفت دانشگاه، این ادمی که تو تعریفش می کنی به خاطرت تا قله قاف می ره

 !توئه! همش واقعیتهساغر روي زمین دراز کشید: حق با 

 گلومو صاف کردم: معلومه که واقعیته، مگه شکم داري؟

 به نظر تو حرف زدن و برخورد یه ادم تحصیلکرده با یه کارگر ساده فرق نمی کنه؟- 

تها نالبته که فرق می کنه، خوب هر چی ادم مطالعه کنه و با آدماي فرهنگی تر معاشرت داشته باشه، قشنگ تر حرف می زنه.... م- 

تموم این اتفاقات تو دانشگاه نمی افته، دانشگاه فقط یه محیط فرهنگیه که تاثیر مثبت داره ولی کارخونه ادم سازي نیست، هر کسی 

 .ادم حساب نمی شه، اینو مطمئن باش

ثبت داشته؟ حرف با دست زدم به شونه اش: خسرو رو ببین. از روز اولی که اومده دانشگاه چقدر فرق کرده؟ یه سر سوزن تاثیر م

 ...زدنش که بماند... لباس پوشیدنش رو هم که دیدي، جلف و سبک و گاهی ام زننده
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شونه باال انداختم: می بینی که اصال هم درس نمی خونه... پس دانشگاه حاصلی براش نداشته، جاي این ادم تو دانشگاه نیست. من 

ادامه تحصیل می داد، قطعی بدون که موفقیت هاش چند برابر بود،  نمی دونم چطوري گذرش افتاده؟! حاال در نظر بگیر مرتضی

 ....منتهی قسمت نبود دیگه

 !هیچ کس مثل خودت نمی تونه نتیجه گیري کنه.... تو خودت باید با خودت کنار بیاي... خودت

 !ساغر نشست: کاش مکانیک نبود، کاش

 یعنی شغل ابرومندي نداشت؟- 

 ...............و ول می کرد، کاش اون موقع مامان و باباشمنظورم این نیست، کاش درسش- 

 

 ....مانعش می شدن و از فایده هاي درس می گفتن

 با لبخند گفتمک ولی یه مکانیم خبره از یه دندونپزشک ناشی بیشتر به در جامه می خوره، اینو که قبول داري؟

 .که تو دنیا هیچ کس جز مامان منو اندازه مرتضی دوست ندارهساغر از از جا بلند شد: باید باهاش صحبت کنم، اینو مطمئنم 

 !منم بلند شدم: خیلیی حرف زدم، نمی دونم درست یا غلط ولی تصمیم باتوئه. فقط خودت

منم غلط و درستی اشو نمی دونم. فقط می دونم سبک شدمف مرسی ترمه! مدتها بود این قدر راحت در مورد مرتضی حرف نزده - 

 !می خواستم وانمود کنم اون نیست.... و لی حاال می بینم که هست... حتی با دستاي سیاه و لباس روغنیبودم، همیشه 

 !صورتمو بوسید: شبت بخیر ترمه

حالم خوش نبود، همین طور عرق می ریختم. از شانس بد، درست ده دقیقه قبل از امتحان باید خسرو را ببینم که سرشو برام می 

ر تا معنی می تونه داشته باشه. پنج دقیقه ورقه سواالي امتحان روبروم بود و من گیج و منگ فقط نگاهش می جنبونه، تکون سرش هزا

کردم، انگار نه انگار که امتحان پایان ترمه! گرماي ها مزید بر علت بود، نمی دانم کولر جون نداشت سالن رو خنک کنه یا من زیادي 

 !داغ بودم

 مو جلب کرد، با همون لحن پدرانه و مقتدرش پرسید: مشکلی داري دخترم؟وضعم طوري بود که توجه استاد

سرمو تکون دادم که یعنی آره، اما وقتی دهن باز کردم کلمه نه ازش بیرون اومد. استاد متوجه حالم شد: مثل اینکه حالت مساعد 

 .نیست

 .ش امتحان می گیرمیکی از مراقب هاي خانم رو صدا زد: دخترم رو ببرین اتاق اساتید، بعداً از

مراقب پذیرفت و کمکم کرد، اون جا یه لیوان شربت خنک به خوردم دادن، هواي خنک و مطبوع اتاق حالمو بهتر کرد، رو به مراقب 

 .گفتم: می تونم امتحان بدم

 با تردید پرسید: مطمئنی؟

 .اره بهترم، دوست ندارم این درس رو بیفتم یا نمره کم بیارم- 

سالن و من سرجام نشستم، سوالها راحت بود، مثل اب خوردن، به قول شاداب بس که خر خونی کرده بودم مطالب  دوباره برگشتیم

جزوه و کتاب رو حفظ بودم. فقط وقتم کافی نبود، از خدا یاري خواستم و شروع کردم، نصف سوالها رو که جواب دادم بچه ا شروع 

 .م: واي پس دیگه دقت ندارمکردن به دادن برگه هاي امتحانی، به خودم اومد

از شدن اضطراب داشتم یه سوال رو جا می انداختم که استادم نزدیکم شد: عجبه نکن دخترم تو وقت داري... همه ام برن تو می تونی 
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 .با خیال راحت سواال رو جواب بدي

 .نفس آسوده اي کشیدم و مشغول شدم

نم بودند، ساغر دور بود و اصال متوجه نشده بود، ولی شاداب دیده بود که وقتی رفتم حیاط دانشکده ساغر و شاداب منتظر و نگرا

جلسه امتحان را ترك کردم و حسابی هول کرده بود. فکر کرده بود ازم تقلب گرفتن، بعداً طاقت نایورد و جریان رو پرسید. بعد از 

 .امتحانم ساغر فهمیده بود و حاال هر دوشون مضطرب بودند

د از دانشکده رفتیم بیرون، پارسا چند متر جلوتر توي ماشین منتظرم بود، هرچقدر به بچه ها اصرار کردنم خیالشون که راحت ش

 .نیومدن و من به تنهایی رفتم طرف ماشین

 .پارسا طبق معمول با دیدن من پیاده شد و در رو برام باز کرد، خندیدم: منو لوس می کنی

 .یه ذره اش ایرادي نداره- 

 !اینه رو تنظیم کرد: امتحان چطور بود؟ خیلی دیر کرديراه افتادیم، 

 .همه چی رو براش گفتم، نگران شد: از این پسره براي خودت هیوال درست کردي

 .مگه نیست؟ بعد از اون بالیی که سر تو آورد فهمیدم هر کاري می کنه- 

شجو به تو آسیب برسونه. اون اتفاق تو یه ظهر خلوت و اون قدرام کلهخراب و احمق نیست که تو دانشکده و مقابل چشم یه عالم دان- 

 .کوچه کم رفت و آمد افتاد... به هر حال نباید این قدر ازش بترسی، این طوري اذیت می شی

 پرسیدم: امتحان تو چطور بود؟

 .خوب بود، بعدش رفتم خونه و یه دوش گرفتم و یه فیلم دیدم و حاضر شدم و اومدم دنبال شما- 

 !ی گفتم: حسابی افتادي تو دردسربا شرمندگ

 .شروع نکن ترمه، کاري نمی کنم.... قراریه که از اول با هم گذاشتیم- 

یه چیزي تو دلم فشرده شد، جمله اش ناراحتم کرد! از نظر اونهمه اینا یه قراره، قراري که مدت داره و باالخره تموم می شه و من 

 «.ول بکشه عالقه ام بهش بیشتر می شه، اگه دیگه نبینمش مریض می شمهر قدر بیشتر ط» دوست نداشتم این طوري بشه

 صداش منو از افکار خارج کرد: کجا بریم؟

 !ناخواسته لحن صدام سرد بود: لطفا منو برسون خونه عمو

 تعجب کرد: خیلی عجله داري؟

 .پس فردا یه امتحان مهم دارم- 

 .ناراحت شد: باشه

، درست رفتار یه مسافر با راننده. بنده خدا این همه راه رو کوبیده بود فقط به خاطر این که بیاد حق داشت، رفتارم باهاش خوب نبود

 ...دنبالم و اون وقت من این طوري

سر خود داد کشیدم: خوب چی کار کنم؟ وقتی به اینده این رابطه امیدي نیست چرا باید این وطري ادامه پیدا کنه... خبر مرگت تو 

ي یکن، اصال چطوره ازش بخواي دیگه دنبالت نیاد، این وطري بهتره، هر قدر کمتر ببینی اش دلت کمتر بهونه اشو هم زودتر یه فکر

 .می گیره

تا دم خونه عمو حرفی بین امون رد و بدل نشد، پیاده که شدم. سرمو بردم داخل ماشین: مرسی پارسا، ولی من اینطوري معذب و 
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ز درس و کار و زندگی بیفتی، باالخره خودت هزار جور گرفتاري و مشکل داري و درست نیست ناراحتم. دوست ندارم به خاطر من ا

درگیر دردسراي من بشی. مشکل بهرود که به خاطرش این بازي شروع شده بود تقریبا حل شده. مشکل خسر هم از قبل بوده و معلوم 

یاد اسیر بشی! چه بسا بعد از خسرو، یه مشکل دیگه واسم پیش بنیست کی فیصله پیدا کنه، پس درست نیست به خاطر این جریان تو هم 

 ...و اونوقت ممکنه بازم گرفتار بشی

لبخند زدم و آب دهنمو قورت دادم: دو تا امتحان دیگه بیشتر نمونده، مسیرامون که خیلی طوالنیه، بهتره دیگه دنبالم نیاي... بهت 

 .قول می دم با آژانس برم و برگردم

ه شد، هیچی نگفت! عضالت فکش محکم شده بود و رنگ صورتش سفیدتر از حد معمول! نگامو دوختم به دنده: معذرت تو چشمام خیر

 !می خوام پارسا! من با خودخواهی هام زندگی تو رو هم انداختم تو دست انداز

 .خیلی سرد گفت: اینطوري فکر می کنی

ت بینمون حاکم شد، تا این که این سکوت سخت و سرد رو پارسا شکست: این مرتبه من بودم که جواب ندادم. چند لحظه طوالنی سکو

 !به هر حال خودت می دونی

 ....پوزخند زد: صالح دونستی بیام تو زندگیت و حاالم صالح می دونی برم

 .آه سردي کشید: به خواسته ات احترام می ذارم، همون طوري که روز اول این کار رو کردم

 !یرون: تو این مدت خیلی لطف کردي، خیلیسرم رو از شیشه آوردم ب

 .سر تکون داد و بدون اینکه نگام کنه گفت: خواهش می کنم

 !این پا و اون پا کردم: اجازه دارم گاهی زنگ بزنم و حالتو بپرسم؟

شت رو گاز پارسا پا گذابه تلخی نگام کرد... این بار سکوت این قدر طوالنی شد ه نگو... در نهایت من یه قدم از ماشین فاصله گرفتم و 

 .و رفت

رفت و دل منو با خودش برد. رفت و عشق منو با خودش برد... نفسم باال نمی اومد، به تقدیر بدم لعنت فرستادم و بدتر از اون از 

 بخودم عصبانی بودم: خیالت راحت شد این وطري رفت؟ ناراحت و دلگیر! عذاب وجدان نمی گیري؟! الاقل مثل آدم یه وقت مناس

 ! تر این حرفا رو می زدي اونم قشنگ، نه این طوري مثل روانی ها! یا اینکه به کیوان می گفتی بهش بگه

حالم از خودم به هم خورد، یادم اومد که روز اخر امتحاناي من روز تولد اونه، می تونستم براش یه هدیه بگیرم و به رسم تشکر بهش 

 !جدا می شدیم، نه این طوري بدم و اون وقت خیلی آروم و دوستانه از هم

نمی دونم چه مدتچه مدت همون جا تو کوچه ایستاده بودم و فکر می کردم... باالخره با صداي بوق یه ماشین گذري به خودم اومدم 

 .و رفتم خونه

 .وارد که شدم متوجه ناراحتی زن عمو و عصبانیت عمو شدم

وي دستههاي مبل بود...اخمشم باز نمیشد.سالم کردم و رفتم تو اتاق،خوشبختانه عمو روي مبل نشسته و پا رو پا انداخته و دستهایش ر

بهی بود که ازش بپرسم چی شده،ولی هنوز بهی چیزي نگفته بود که صداي فریاد مانند عمو ما رو کشوند به سالن،خانم این پنبه رو از 

،درس خوندن همین یه دونه واسه خودم و هفت پشتم گوشت بیار بیرون که بهنام رو هم بفرستم اون ور پیش بهرود درس بخونه

بسه...اصال دوست ندارم اون یکی ادامه تحصیل بده،همین دیپلم رو بگیره بسه،عرضه داشت همین جا میره دانشگاه و اگه هم نداشت 

 .هیچی،من یکی پول اضافه ندارم بدم پسرا براي دختراي خارجی خرج کنن
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 :،چند تا عکس بود.اونا رو تو دستش تکون دادخم شد و چیزي از روي زمین برداشت

خجالتم نمیکشه این عکسها رو واسه ما میفرسته.حیام چیزه خوبیه....پسره ي نفهم رفته وأیساده بین پنج تا دختر لخت و عور عکس -

 گرفته که چی بشه؟

 :زن عمو در صدد دفاع بر اومد

 خوب اونجا این جوري لباس میپوشن دیگه؟-

منم بلوز آستین حلقه ي با شلوارك پوشیده....نکرده یه تیشرت با شلوار تنش کنه...این عکسها رو نشون کسی بدیم که پسر بی غیرت -

 .آبرو برام نمیمونه

 :زن عمو از جا بلند شد

  یادت رفته روزي که تصمیم گرفتی بفرستیش بره چقدر گریه کردم؟ولی-

ت پز پسر مهندست رو بدي،چقدر گفتم نمیخوام بره،بچه ي بزرگمه،نفسم به مرغ یه پا داشت،میخواستی جولی رفیق رفقاجنابعالی

 .نفسش بنده ولی گوش نکردي،حاال اینم نتیجه اش

 :زن عمو با دلخوري رفت آشپزخانه،عمو آهی کشید و سر تکون داد،منو که دید گفت

 .خدا دوستت داشت،تو با این چیزا نمیتونستی کنار بیاي-

 :چند دقیقه که گذشت بهی گفتبعدم سکوت بود و سکوت،

 .چیزي نشده،بازم بهرود پسر بدي نیست،طفلک یه ذره خودشو گم کرده،اونم به اقتضاي سنّ و سالشهحاال م-

 :عمو حرفشو بورید

 .از چند سال بعد میرسه اونور تا یه مدت و مبهوت میمونه و نمیدونه چه غلطی بکنه...نه پاش این مال شیش ماه اول که آدم-

بابا اینا عکسهاي هم دانشگاهی هاشه....اونجا مسئله ي نیست که هم شاگردیا با هم برن مهمونی و پارك و مسافرت...عکس هم -

 .میندازن دیگه

 :بهنوش پیشونی عمو رو بوسید

 .بهرود فرق کرده بابا...روزاي اول خیلی بدتر بود،فقط شما عکساشو ندیده بودین-

 :منفجر شد یه دفعه عمو مثل کوه آتشفشان

 .باید به من میگفتین،باید عکسا رو نشونم میدادین که برم گوششو بگیرم و برش گردونم

 :زن عمو از آشپزخانه بیرون آمد

 .از یه پسر بیست ساله چه توقع داري؟یه بچه رو فرستادي اونجا اون بدون بزرگ تر واهلل باز بد از آب در نیومده-

 :دستش را با پیش بند پاك کرد

که باباشی همین االن بري اونجا سر از پا نمیشناسی...اون دیگه بچه س.من دوست ندارم پسرم الابالی باشه ولی میبینی که دستم  تو-

 .از همه جا کوتاهه

 :دستاشو برد به سمت آسمون

 .خدایا خودت این بچه رو به راه راست هدایت کن هر جور که صالحه-

 .برگشت آشپزخونه و عموم دیگه حرفی نزد
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من و بهنوشم برگشتیم اتاق.یه عالمه مجله ریخته بود کفّ اتاق،دو زانو نشستم و شروع کردم به مراتب کردن.بهنوشم لباساي شسته شده 

 :رو تا کرد و چید توي کشو

نه که)خوب یدر رفته،از وقتی عکسا رو دیده مثل اسفند روي آتیش شده،اونقدر عصبانیه که نگو....ورد زبونشم ا کورهبابا حسابی از-

 .شد بچه ي برادرم بدبخت نشد(از دستت مامانم خیلی عصبانیه که از روش و رفتار بهرود بهش حرفی نزده

مامان بیچاره م خیلی تقصیري نداره،اوایل با بهرود خیلی حرف میزد،از هر ده دقیقه که با تلفن حرف میزدن،هشت دقیقش نصیحت 

یله نکنه مرور زمان خودش اونو سر عقل مییاره،حالم که میبینی،البته نسبت به اوایل خیلی بود،بعدم مامان فکر کرد بهتر زیاد بهش پ

 .بهتر شده ولی در مجموعه بهرود پسر کم جنبه ایه،همون موقع هاشم همینطور بود،شور همه چی رو در میآورد

 :آهی کشید و ادامه داد

 .به هیچ صراطی مستقیم نمیشد بازم جاي شکرش باقیه این مدت درس شو خوب خونده وأال بابا

 :مجلهها رو بسته بندي کردم و گذاشتم زیر تخت

همینام یه حسنه،بعضیها که بعد از چند سال برمیگردن و مادر و پدر بیچارشون امید دیدن دکتر و پرفسور رو دارن و به جاش میبینن 

 .هیچی عایدشون نشده،پسره تو رستوران ظرف میشسته

 :بهی چشمک با نمکی زد

این مرتبه بدجوري اشتباه شده،چون شانس ما همین دومی است که گفتی،حاال باز جاي تحقیق و تفحص داره،باید سر از کارش در -

 .بیاریم.ببینیم واقعا درس خونده یا نه

 :هر دو خندیدیم،گفتم

 .مبادا این حرف رو پیش عمو بزنی وأال همین االن میره دست داداشت رو میگیره مییاره،ال اقل به فکر من باش-

 .اره دیگه این مرتبه قربونی تویی،بخاطر سر به راه شدنش باید زنش بشی،بخصوص که برادر زبل و زرنگم به این نامزدي شک کرده-

 :دیاد پارسا افتادم و بی اختیار مور مورم ش

 یعنی االن کجاست؟-

 :مثل اینکه حالتم تغییر کرد چون بهی پرسید

 طوري شده؟-

 :بی خیال گفتم

 نه چطور مگه؟-

 ....یه طوري شده،بگو پنهان نکن-تو چشام نگاه کرد:

 .نه چیزي واسه قایم کردن ندارم،خیلی خسته م بخاطر امتحان دیشب خوب نخوابیدم-اه کشیدم:

 :بهی سرش رو عقب برد

 .تو براي امتحان اینطوري به هم نمیریزي،به کم خوابی عادت داري تعریف کن ببینم چی شدهنه،-

نشستم رو تخت و به دوار تکیه دادم.دستامو حلقه کردم دور زانو هام و با صداي لرزونی که حالم ازش بهم میخورد،شروع به تعریف 

ایی که به پارسا زده بودم،کردم.همه چی رو گفتم و آخر سر زدم ماجرا از اول صبح و دیدن خوسرو و بد شدن حالم سر جلسه و حرف

 .زیر گریه
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 .دهان بهی باز مونده بود،می دونستم چه حرفایی تو چنته داره که بهم بگه اما داره خودشو کنترل میکنه

 .مثل اینکه که دلم از اون چه که فکر میکردم بیشتر گرفته بود،چون اشکم بند نمیاومد

تت و سرزنش از اتاق بیرون رفت و چند دقیقه بعد برگشت،برام یه لیوان شربت به لیمو آورد و به خوردم داد،حتا بهی به جاي شما

 .خنکاي بیش از حد شربت نتوانست از داغی و اضطرابم کم کنه

 :دستاي بهی رو گرفتم و تو چشاش خیره نگاه کردم

 .اینطوري ندیده بودم،مثل مجسمه شده بود از دستم ناراحت شد.بدون خداحافظی رفت...تا االن پارسا رو

 .من پارسا رو دوست دارم،بدون اون طاقت نمیارم-خجالت میکشیدم بگم:

 :بهی مثل آب خوردن فهمید تو دلم چی میگذره،ولی از دستم عصبانی بود

چی به اون ذهن نا خلف رسید االن میپرسی چی کار کنم؟خراب کاري کردي و تازه یادت افتاده از دلش در بیاري؟قبل از اینکه هر -

 .بگی،می بایست حواستو جمع کنی

 :دستاشو از دستم بیرون آورد

 .بیچاره پارسا،طفلک وقتی حرفاتو شنیده چه حالی شده-

 .یه کلمه نسنجیده تموم ذهن منو بهم رخت-با هق هق گفتم:

 .ره لغات فارسی حذف میکنم.فقط تو بگو چه کلمه ياجازه دارم بپرسم چه کلمه ي؟اگه بتونم اون کلمه رو از دای-حرصش گرفته بود:

 :اشکامو پاك کردم

 .ازش تشکر کردم و گفتم افتادي تو دردسر.اونم گفت)قراري که با هم گذاشتیم(،وقتی اینو گفت ریختم بهم--

 دستاشو از هم باز کرد:همین،فقط براي همین؟

 ...از یه مدتمنظورش این بود که قرار گذاشتیم فعال نامزد باشیم و بعد -

 .ترمه تو رو انقدر خنگ و احمق نمیدونستم.یعنی تو این برداشتو از حرفش کردي؟یعنی انقدر نفهمی؟واقعا که-حرفمو قطع کرد:

منظورش این بوده که قرار بیاد دنبالت و ببره بیاردت،اونم بخاطر اون پسره ي نفهم تر از -سر تکون داد و لبشو گاز گرفت:

 .که با رضایت این کار رو انجام میده و خودش خواسته تو.منظورش این بوده

دستشو مشت کرد و گذاشت جلوي دهانش:ا ا ا،پسره ي بیچاره رو ببین که دستش هیچ نمکی نداره،چقدر اون بد شانس دیگه.این همه 

 .بهت لطف کرده،اینم جاي دستت درد نکنه ته

و نسنجیده بود،اون موقع که بهش احتیاج داشتم کمک کرد،طفلک به دوباره گریه م گرفت،بهی راست میگفت.رفتارم خودخواهانه 

 ....خاطرم چه کارا که نکرد،بعدم اون بال سرش اومد،و آخر سرم که

 .یه مسکن میاري؟سرم داره میترکه-سرم درد گرفته بود،رو به بهی گفتم:

 ....؟از اتاق بیرون رفتسر دردت خوب میشه ولی با عذاب وجدانت میخواي چی کار کنی-شونه باال انداخت:

هنوز به هفته نرسیده بود که با ساغر حرف زده و انقدر مالمتش کرده بودم و اون وقت خودم؟اگر ساغر ایشنید چه چیزا که بهم 

 ...نمیگفت.من دلم براي مرتضی که فقط اسمش رو شنیده بودم سوخت،ولی پارساي بینوا رو چزوندم

 .ن ابو طرفم دراز کرد:کوفت کنبهی اومد تو،قرص رو داد بهم و لیوا

شوخی تو کارش نبود،لحنش جدي بود.قرص رو گرفتم....نگاهم افتاد به تلفن،دوست داشتم گوشی رو بردارم و زنگ بزنم به پارسا 
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 .ولی با چه رویی

  خوابیدم روي تخت و پتو رو کشیدم

 

 .روي سرم

منی که هر وقت اراده میکردم میخوابیدم،هر کاري کردم پلک رو هم نذاشتم.دوست داشتم یه جوري از دل پارسا در بیارم،ولی 

 .چهجوري؟این خودش یه مشکل بزرگ بود.هر قدر فکر میکردم،کمتر نتیجه گرفتم

رو به قطرات آرام بخش آب سپردم،حالم بهتر پتو رو کنار زدم،حسابی عرق کرده بودم...بعد از مرتب کردن تخت رفتم حموم و بدنم 

 :شد.لباس که پوشیدم بهنوش با دو لیوان چاییی اومد تو

 .بخور شاید مغزت کار بیفته-

چایی اثر مثبتی داشت.بعد از بهتر شدن حالم تصمیم گرفتم درس بخونم و خودمو واسه امتحان پس فردا حاضر کنم،)باالخره غرق 

 (هتر میکنه،ال اقل اونقدر فکر رو مشغول میکنه که به چیز دیگه ي توجه نکنمشدن تو مسایل درسی حالمو ب

شروع به درس خوندن کردم،پونزده شونزده صفحه از جزوه رو خونده بودم که تلفن زنگ زد،گوشی رو برداشتم،البته فقط و فقط به 

 امید اینکه پارسا باشه و کدورت هامون رفع بشه:بله؟

 ،دوباره گفتم:بله؟صداي خنده تو گوشی اومد

 ....هنوز زنده ي؟امروز صبح که دیدمت فکر کردم روحته،اون روز بدجوري ترسیده بودي-صداي شیطانی خسرو را شنیدم:

ناجی افسانه أیت زنده س؟شانس آوردي به موقع جیغ کشیدي وأال -دندونامو از شدت عصبانیت رو هم فشار دادم،دوباره گفت:

 .اشت،شایدم نفس نمیکشید....البته خیال نکن میزارم راحت باشه و قسر در بره،نهمعلوم نبود االن چه حالی د

 .هیچ غلطی نمیتونی بکنی نامرد آشغال-با عصبانیت گفتم:

 قهقهه زد:خوشم اومد،تو هم بلدي حرف بد بزنی؟

 حتا لیاقت نداري حرف زشت بشنوي،اینو میدونستی؟-

 .مسخرهام کرد:اوه اوه

 .ندیگه م اینجا زنگ نز-

 :صداش خشن و کلفت شد

 تو به من نمیگی چی کار بکن،چی کار نکن،هیچ کس هق نداره واسه ي من تعیین تکلیف کنه،می فهمی؟-

 تو هم هق نداري صداتو واسه من ببري باال،حالیت شد؟--صدام بلند شد:

جا می دونم چه باالیی سرت بیارم.دیگه م ایناگه یه مرتبه،فقط یه مرتبه دیگه مزاحم زندگی من بشی،-با لحن تهدید آمیز ادامه دادم:

 .زنگ نزن

گوشی رو گذاشتم.دست و پام میلرزید،می دونستم با این حرفا خسرو جري تر میشه ولی نمیتونستم ساکت بشینم،دوباره تلفن زنگ 

 :زد،همین که گوشی رو برداشتم صداي خسرو پیچید تو گوشم

ي دوست داشته باشم میکنم،تو که سهلی ،بزرگ تر از تو هم هق نداره به من امرو نهی دوباره بهت زنگ زدم که بهت بفهمونم هر کار-

 .کنه...از این به بعد هر روز منو میبینی،هر روز

صداي بوق اشغال توي گوشی پیچید،خواستم گوشی رو بگذارم ولی نتوانستم و از دستم افتاد.حالم بد بود،قلبم به شدت میزد،طوري 

ي سینهام رو پاره کنه،نفسم باال نمیاومد،احساس خفگی داشتم،می خواستم دکمه ي باالیی بولیزم را باز کنم ولی که نزدیک بود قفسه 
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شدت لرزش دستم به حدي بود که نتوانستم،می خواستم یه صدائی از دهنم خارج کنم تا به گوش یکی برسه و بیاد کمک،اما هیچ 

م تا برم بیرون ولی هنوز یه قدم بیشتر برنداشته بودم که افتادم روي زمین،دستم صدائی از گلوم خارج نمیشد....به سختی بلند شد

 ....کشیده شد به شیشه ي میز توالت و دیگر نفهمیدم

چشم که باز کردم نور اذیتم کرد،خواستم بگم)چراغ رو خاموش کنین(ولی فقط ناله کردم و یه دفعه بهی باالي سرم ظاهر شد:هوش 

 ...اومد

 چی شد مادر،الهی بمیرم،چی به سرت اومد؟-ستمال اشک چشمش را خشک کرد:زن عمو با د

شونه هاش تکان میخورد،طفلک از بس هل کرده بود،مانتویی که واسه سبزي و میوه خریدن از وانتی جلوي در تنش میکرد پوشیده 

 .رمبود،یه روسري رنگ و رو رفته م سرش بود.دلم براش سوخت:طوري نشده زن عمو....االن بهت

 آخه چی شد یه دفعه؟-

 .لبخند زدم:طوري نیست از فشار درس بود

خوب انقدر درس نخون مادر،تو بیست و چهار ساعته چسبیدي به -دوست نداشتم به نگرانیشون اضافه کنم.زن عمو با دلسوزي گفت:

 ...یشهمانت بفهمه از دست ما ناراحت ماین کتابا،نیم کیلو گوشت به تنت نیست،یه مشت پوست و استخون،تو پیش ما امانتی....اگه ما

 .دستم میسوخت،اوردمش باال و نگاش کردم،باند پیچی شده بود

 .طوري نیست،بخیه م نخورده،با شیشه ي میز توالت بریده-بهی فورا گفت:

 :عمو اومد تو،وقتی دید چشام بازي،دستاشو برد باال

 ...خدا رو شکر حالت جا اومده،تو که ما رو نصف عمر کردي-

 حالت خوبه؟-پیشونیم رو بوسید:

 .چشامو بستم:فقط یه کم سرم سرد میکنه-

 ...استراحت کن حالت خوب میشه-

کترا د االنم پارسا میآید،بهش زنگ زدم و گفتم اینجایی،طفلک خیلی نگران شد و گفت)خودمو تند میرسونم(منم حرفاي-لبخند زد:

رو واسعش گفتم...اصطالحات علمی رو که نفهمیدم،فقط فهمیدم از شدت اضطراب و استرس این طوري شدي،نفست در نمیاومد،بهت 

 .....اکسیژن وصل کردن و ازت نوار قلبی

 ؟سا میاومددیگه متوجه بقیه ي حرفاي عمو نشدم،از شنیدن اومدن پارسا جون تازه پیدا کرده و خون زیر پوستم دوید،یعنی پار

 

 

تو دلم ناخواسته از خسرو که باعث این اتفاق شده بود تشکر کردم،اگه اون بهم زنگ نمیزد و فشار خونمو تا سر حدً مرگ باال یا پائین 

نمیبرد کارم به بیمارستان کشیده نمیشد و بهونه ي براي دیدن پارسا دست نمیداد...خیلی خوشحال بودم و بی صبرانه چشمم به در بود 

که بیاد،انتظارم خیلی طوالنی نشد،پارسا سراسیمه وارد اتاق شد،یه دسته مو ریخته بود روي پیشونیش،مثل همیشه مرتب و خوش 

 ...لباس نبود،معلوم بود هر چی دم دستش آمده بوده پوشیده و با عجله خودشو رسونده

 .....سالم کرد،از خجالت نمیتونستم تو چشاش نگاه کنم،زیر لب جوابشو دادم

 چطوري؟-نزدیکم شد و با نگرانی پرسید:

 .بد نیستم، بهترم-به آرومی گفتم:

 .نمی دونی چطوري خودمو رسوندم،چند بار کم مونده بود تصادف کنم-

 ....ممنون که اومدي،لطف کردي-نجوا کنان گفتم:
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 ....وظیفه بود-انگشت گذاشت رو بینی ش:

 .ر میکنم اه تو منو گرفتامروز دیونه شده بودم،فک-همانطور ادامه دادم:

 .لبخند زد و ردیف دندونهاي مرتبش مشخص شد:من که آهی نکشیدم

 .معذرت میخوام دست خالی اومدم،انقدر دستپاچه شده بودم که یادم رفت-بلند تر رو به عمو گفت:

 ...اه دورنه عمو جان این چه حرفیه؟همین که به این سرعت اومدیاي ول داره....تو این ترافیک و با این ر-

پارسا جون مادر،تو بهش بگو،به حرف ما که گوش نمیکنه،بس که درس میخونه به این روز افتاده،تو بهش بگو شاید -زن عمو گفت:

 .افاقه کنه،سالمتی اش از درس واجب تره

 :دستشو به زانو گرفت و از روي صندلی بلند شد

 .بیا بشین مادر،بیا

 .مه راحتمنه شما راحت باشین،من اینجا پیش تر-

 تا کی باید بمونه؟-عمو پرسید: بعد رو به

 .دو سه ساعتی باید بمونه که جواب ازمایشاش بیاد و اگه خطري نبود مرخص میشه-عمو گفت:

 .عمو جان شما تشریف ببرین،من اینجا هستم-پارسا با احساس مسئولیت عمیقی گفت:

 :عمو سرش را به نشان نفی باال انداخت

نه باید بمونم و خیال راحت شه،نمی دونی چقدر خودمو سرزنش کردم،پیش خودم فکر میکردم به خاطره داد و بیدادهاي من -

 :حالش بد شده....خیالش رو راحت کردم

 نه عمو جان،شما به من چی کار داشتین؟-

 .ه بودم رو سرماون قدر از دست بهرود عصبانی و ناراحت بودم که خونه رو گذاشت--عمو سر تکون داد:

 ...تقصیر شما نبود بابا،بی خود خودتو اذیت میکنی-بهی به طرف عمو رفت و بازوش رو گرفت:

 .حاال که آقا پارسا اینجاست بهتره ما بریم تا ترمه استراحت کنه،دورش خلوت باشه بهتره-رو به زن عمو کرد:

کنارش باشه اتوماتیک وار حالش خوب میشه،دیگه نه آمپول آره ترمه ما رو میخواد چی کرد؟وقتی نامزدش -زن عمو لبخند زد:

 ....تقویتی احتیاج پیدا میکنه،نه اضطراب جرات میکنه پا بذاره تو دلش،آره مادر ما بریم بهتره

 پارسا جان عمو،حتما پیشش میمونی؟-عمو مردد بود:

 .این چه حرفیه عمو جان؟می مونم وظیفمه....شما بهتره استراحت کنین-

 .دکتر صحبت میکنم و بعد با ترمه میایم خونه من با

 .کاري،چیزي داشتی حتما تماس بگیر-عمو با اصرار گفت:

 .خیالتون راحت باشه-

همه رفتند و من و پارسا تنها موندیم،مالفه ي سفید رو گرفته بودم بین انگشتام و مچاله میکردم،حرفی م نداشتم بزنم،در واقع از نگاه 

 .شرم داشتم کردن به چشماي پارسا

 چی شده؟-گرفت گفت: امو پارسا دست باند پیچی شده

 

 .بریده-صدا به سختی از گلوم در اومد:

 با چی؟-
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 .مثل اینکه با شیشه میز توالت-

 ...مثل اینکه دیگه چه صیغه یه؟یعنی نمیدونی-تعجب کرد:

 

یدم ستم نفس بکشم خواستم از اتاق بیام بیرون که نفهممنتظر بود برایش بگم، وباالخره م باید براش می گفتم: حالم بد شد، نمی تون

 ...وافتادم، همین حین دستم با شیشه بریده، آخه شیشه میز توالت لب پرشده بود و دقیقاً به همون جا کشیده شده

 نگاهش تلخ بود: چرا حالت بد شد؟

 !همین طور که مالفه رو مچاله می کردم گفتم: به خاطر درس

 .بهم دروغ نگولحن پارسا خشک شد: 

 .هول شدم: دروغ نمی گم

لبخند کجی زد و روش رو برگردند: این شد دوتا دروغ، دختر جون گفتن حقیقت از هر چیزي بهتره، حاال بگو ببینم چی شد که این بال 

 !به سرت اومد؟

ه بود، با نگرانی گفتم: من ب زیر فشار نگاهش طاقت نیاوردم وماجراي تلفن رو گفتم، صورت پارسا مثل مرمر سخت و بی حالت شده

 .خاطر خودم نگران نیستم، بیشتر دلشوره و اضطرابم بابت توئه، می ترسم بالیی سرت بیاره واین طوري یه عمر خودمو نمی بخشم

ز ا صورتش نرم تر شد: تو نگران من نباش، می تونم از پس آدم ناجوانمردي مثل اون بربیایم. فقط باید هرچی زودتر شر این پسر رو

 .سر خودت کم کنی

 ...یه کم فکر کرد: بهتره انتقالی بگیري وبري یه واحد دیگه، حتی یه شهر دیگه

 .فکر بدي نبود ولی از این که رفتاراي خسرو داشت باعث دربدري م می شد، از خودم واون متنفر بودم

 فصل سی ویکم

دکتر جواب آزمایش ها را نگاه کرد، یه نوار قلبی دیگه ازم گرفت: خانوم مشکل خاصی نداره، می تونین مرخصش کنین، فقط باید 

 ...آروم باشه... از استرس و اضطراب دور باشه. یه کم هم تقویت الزم داره

 .بعد از رفتن دکتر پارسا گفت: خیالم راحت شد

 !ا؟به طرف در رفت، صداش کردم: پارس

 !با صداي نرمی گفت: جانم

 ....با لکنت گفتم: بابت امروز معذرت می خوام، رفتارم عادالنه نبود

 .سر تکون داد: از دوست هر چه رسد نیکوست

 ...طلبکارانه گفتم: ولی حقش نبود بدون خداحافظی بري

 ...چپ چپ نگام کرد: سنگ پاي قزوینه

 !خندیدم: کجاشو دیدي؟

تو نگاش پر عشق و محبت بود، تاب نگاهشو نیاوردم. همین موقع صداي زنگ تلفن همرانش بلند شد، گوشی زیر چشمی نگاش کردم، 

 .شیک و ظریفش رو درآورد، ابرو باال انداخت: از خونه اس

بهتره...  ...جواب داد: سالم... نه حالم خوبه، مرسی!... آره بهم خبر دادن یک از دوستام به مکل برخورده... بیمارستان... بهتره

 نگران نباشین، چشم.... خداحافظ

گوشی رو قطع کرد: مامانم بود. از این که سریع و بدون حرف از خونه بیرون زدم نگران بود.... به تو هم سالم رسوند. حاال می رم 
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 .کاراي ترخیصتو انجام می دم

 شحالم که این جایی.... دوست دارم ببینمت، حتیبعد از رفتنش نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم و لبخند زدم، زیر لب گفتم: خو

 .به قیمت بیمارستان اومدن و بستري شدن

به آرومی از جا بلند شدم، مانتوم به چوب لباسی بود، پوشیدم و نشستم روي صندلی تا پارسا بیاد، چند دقیقه بعد پیداش شد: حاال می 

 .تونیم بریم

 دم پارسا به طرف خونه نمی ره، با تعجب پرسیدم: کجا داریم می ریم؟ از درمونگاه خارج و سوار ماشین شدیم، متوجه

 !خوش اخالق جواب داد: یه جاي خوش آب وهوا

 .ولی من پس فردا امتحان دارم- 

 .اخمی ساختگی روي چهره ش نقش بست: به قول زن عمو سالمتی از درست واجب تره منم می خوام یه کم به سالمتی تو برسم

 !ردم، مرتب و روبراه نبودم... خود پارسام با همیشه فرق داشت، با بدجنسی گفتم: با این سرو وضع؟نگاهی به خودم ک

شونه باال انداخت: مگه چشه؟! خیلی م خوبه! اصالً تو بد عادت شدي اون قدر که منوشیک وآال مد دیدي. حاال یه بار این جوري م رو 

 .ببین شاید پسندیدي

ي نگفتم، به ترانه قشنگی که از ظبط پخش می شد گوش کردم، نفهمیدم چقدر زمان گذشت که رسیدیم، لبخند مهربونی زد. دیگه چیز

 !با تعجب پرسیدم: این جا کجاست؟

 !دربند- 

 !حروف رو کشیدم: د ر بـ نـ د؟

 !ترمز دستی رو کشید: تا االن نیومدي این جا؟

 .به اطراف نگاه کردم: نه اولین باره

 .فس بکش، هواي این جا عالیهپس پیاده شو و خوب ن- 

پیاده شدم و نگاهی به دورو بر انداختم، چند تا بساط لواشک فروشی و آلو درختی با رنگاي شاد این ور و اون ور دیدم، رنگشون 

 .خیلی قرمز بود رو به پارسا گفتم: اینا به آدم چشمک می زنن

 .ش دکتر چی گفتپارسا آستین مانتومو گرفت: یادت نرفته که همین نیم ساعت پی

 .آب دهنمو قرت دادم: آخه دهنم آب می افته

 .نگاه سرزنش آمیزي بهم کرد: خب بهشون نگاه نکن

 .آخه نمی شه- 

خندید: خجالت بکش... حالت که بهتر شد یه روز می آیم این جا و هرقدر دوست داشتی از این هله هوله ها بخور. هر چند که بیشتر 

 !گاشون طبیعی نیست می بینی چقدر قرمزناز فایده ضرر دارن، چون رن

 .همینه که آدمو می کشونه طرفش- 

 .دفعه بعد... الن آوردمت که تقویت بشی- 

رفتیم روي تخت یه رستوران شیک و خوش منظره نشستیم، پارسا سفارش چگر ودل و قلوه داد یه دفعه دلم زیر ورو شد: من دوست 

 .ندارم

خود دوست نداري باید بخوري، چطور چیزاي بی خاصیت هوس می کنی اما نوبت به خوراکیهاي نگاه تند وتیزي بهم انداخت: بی 

 مقوي می رسه هزار تا بهونه و اطوار می آي؟
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 :مسئول رتوران سیخ هاي جیگر رو آتیش و زیر لب شروع به خوندن کرد

 آي دل و قلوه کبابه آي دل و قلوه کبابه »

 «با سلیقه بیا فالی صناره گردو

 .ي گرم ودلنشینی داشت، پارسا گفت: عمو بلندتر بخونصدا

 .باشه جوون، اینم به خاطر شما- 

 لبو لبو گرمه لبو صبحانه لبو» صداشو برد باالتر: 

 حکیم فرموده گوجه حکیم فرموده گوجه

 صفرا رو می بره شاتوت صناره گردو لبو لبو گرمه لبو صبحانه

 آلو لبو آب زرشک و آلبالو گوجه وشاه توت وآب

 «زرد آب و صفرا بره گردو لبو لبو گرمه لبو صبحانه لبو

 .سیخ هاي جگر رو گذاشت الي نون و بعد وسط سفر: نوش جون

 .تو سفره دوغ و سبزي خوردن و ترشی هم بود، پارسا گفت: دل و قلوه فراموش نشه

 .اي به چشم قربان- 

 .و باید بخوريپارسا رو به من گفت: این قیافه رو به خودت نگیر، همه ش ر

 .این قدر ظالم نباش. از قیافه اش بدم می آد- 

 .الن فقط یه میر غضبم ، یه میر غضب واقعی. اگه نخوري از فلک شروع می کنم- 

دست بردم و یه سیخ برداشتم، یه تیکه جگر گذاشتم الي نون و خوردم، بدك نبود، از اون چه که فکر می کردم بهتر بود، قیافه م باز 

 رسا لبخند رضایت آمیزي زد: خوشت اومد؟شد. پا

 .یه تیکه چیگر نمک زدم و بدون نون خوردم: خوبه خوشمزه اس

 .من تو رو جاي بد نمی برم- 

این جمله رو با غرور گفت و یه پیازچه خورد. این مرتبه سیخ هاي دل و قلوه پیدا شد. پارسا تشکر کرد وشروع کردیم به خوردن. چند 

، سکوتی که قیافه متفکر پارسا رو در پی داشت، یه مرتبه بشکن زد وخندید: گفتم این شعر چقدر واسم آشناست، دقیق تو سکوت گذشت

 !خیلی قدیمیه، یه هنرمند تقریباً شصت وهفت هشت سال پیش اجراش کرده اسمش چی بود؟

 ...با نوك انگشت چند ضربه به پیشونیش و بعد از ثانیه اي گفت: استاد بدیع زاده

 .اومد، آهنگشم مین با شیان ساخته یادم

 .هوم! چه اطالعات جالبی داري، فکر نمی کردم- 

 .من به تاریخ موسیثی عالقه دارم- 

 !چه خوب- 

 

دو مرتبه مشغول خوردن شدیم , چه اشتهایی باز کرده بودم , هر قدر می خوردم سیر نمی شدم و پارسا مجبور شد چند سیخ دیگه 

  !این هوا باعث شده زیاد بخورم شایدم ضعف بعد از بیماري , گفتم : من این قدر پرخور نسیتم , آ سفارش بده . با شرمندگی

دکتر می گفت خیلی  , پارسا با محبت یه لقمه درست کرد و داد دستم : دلیلش مهم نیست , مهم اینه که فعال خوب به خودت برسی

  !ضعیفی
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شروع به تعریف از دوران بچگی م کردم , زمانی که مامانم شمبون بی مخ صدام می  اینو که گفت یه جورایی به رگ غیرتم بر خورد و

بعد نوبت به مدرسه و شیطنت هاش رسید . اون قدر حرف زدم که فکم درد گرفت و جالب این جا بود پارسا با اشتیاق چشم به  , زد

  .دهنم داشت و هر چی می گفتم لبخند می زد

پارسا برام مقداري پسته و بادوم خرید :  , کمر باریک سوار ماشین شدیم و به طرف خونه عمو رفتیم بعد از خوردن یه استکان چایی

  .نرمه حتما بخوري ها ! نیام ببینم چیزي نخوردي و اال گوشتو می گیرم

  .دلم به هیجان اومد : چه خشن

 چرا اسمتو یه کالس نمی نوسی ؟ , ـ تو باید ورزش بکنی

 !ـ کو وقت ؟

  .نات که تموم شد حتما این کار رو بکنـ امتحا

  .اما تو شیراز , ـ باشه

 صداش غمگین شد : بر می گردي شیراز ؟

  ...بعد از ظهر چهار روز دیگه بلیط دارم , ـ اره دیگه

  ... پارسا متفکرانه و ناراحت گفت : درست فرداي روزي که امتحانات تموم می شه

  .آه کشیدم : رفتنی باید بره دیگه

کوت کردیم ... مقابل خونه عمو که رسیدیم تعارفش کردم بیاد تو اما قبول نکرد , ضمن سفارش به این که خیلی مواظب خودم باشم س

  . موافقت کردم و از هم جدا شدیم , و به تلفن جواب ندم گفت پس فردا می اد دنبالم که منو برسونه دانشکده

استراحت کنم , چند مرتبه اي م تلفن زنگ زد و کسی حرف نزد , احتمال دادم خسرو اون شب خیلی درس نخوندم , بیشتر سعی کردم 

باشه . شام زیاد نخوردم , بعد از اون همه دل و جگري که عصر خورده بودم , نمی تونستم ! با بهی اومدیم تو اتاق تا یه چایی بخوریم . 

زم سوال کرد . وقتی همه چی رو فهمید , گفت : این تلفن دیگه به اون که هنوز نمی دونست چی باعث شده کارم به دوا دکتر برسه ا

درد نمی خوره , از تکنولوژي سالها عقبه , می بایست یه گوشی بگیریم شماره انداز داشته باشه . این طوري الاقل می فهمیم کی زنگ 

  ! جواب نمی دیم تا یه مدت دیگه بره پی کارش , زده و اگه اون مزاحم عوضی باشه

هی لیوان خالی چایی رو تو دستش چرخوند و با شیطنت گفت : ولی خودمونیم هر دوتون دنبال بهونه بودین ها ! بابا که به پارسا تلفن ب

  .احتمال دادم پرواز کرده باشه ... عاشقیه دیگه , زد خودشو با سرعت نور رسوند من تعجب کردم چطور به سالمت رسیده

  .م : سه روز دیگه تولدشهحرکت خون رو تو رگهام حس کرد

  .ـ پس باید یه کادو براش بگیري

  .باالخره باید ازش تشکر کنم هر چند که در برابر کار اون هدیه به چشم نمی اد , ـ اره این کار رو حتما می کنم

  .ـ کادو بگیر به خاطر این که دوستش داري

  .ـ نمی دونم چی واسش بگیرم

  !کتاب , شه گرفت , پیراهن , اودکلن , کروات ... چه می دونم خودکار لبهاشو کج کرد : خیلی چیزا می

  .با خوشحالی گفتم : خودشه کتاب

  ... کتاب هدیه هیجان امیزي نیست , شونه هاي بهی اویزون شد : حاال من یه چیزي گفتم
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ایی با یکی دو تا سی دي قدیمی ... از اون اهنگـ بعدازظهر بهم گفت به تاریخ موسیقی عالقمنده می تونم یه کتاب در این زمینه بگیرم 

  ... که ادم رو صفحه گرامافون بعضی فیلم هاي قدیمی می شنوه

  ... ـ فکر بدي هم نیست

  .چون خودش می آد دنبالم , یه کم فکر کردم : فقط عیبش اینه نمی تونم غافلگیرش کنم

ی کارم , چاره اي نیست خبر مرگم خودم با اون رنوي فکستنی م می ـ گفتی امتحانت سه روز دیگه اس ؟! ... خوب من اون روز ب

  .پارسا فقط بیاد دنبالت , برمت دانشکده

حاال که این قدر مهربون و با محبتی فردا یه ساعت برام وقت بذار با هم بریم یه  , گونه اشو بوسیدم : قربون تو دختر عموي چیز فهم

  .سا رو بگیرمکتابفروشی تموم عیار تا من کادوي پار

 !دیگه چی ؟ , ـ اونم باشه

  ... این کپسول بی چاره خراب می شه , بالش کوچیکی که بغلش بود پرت کرد طرفم , بلند گفتم : نکن

  ... زد زیر خنده : واقعا شکل کپسوله فقط یه کم بزرگتره ... چطور تا االن دقت نکرده بودم ؟! مخصوصا این که دو رنگ م هست

  دم : تو خوابت نمی آد ؟خمیازه کشی

  .بهی رفت سراغ صندلی که بشینه : باید درس بخونم فردا اخرین امتحانمه

 ! عیبی نداره من بخوابم ؟ , بهش حسودیم شد : خوش به حالت من دوتا امتحان دیگه دارم

 م خاموش کن نور اذیتت نکنهبا مهربونی خاص خودش گفت : نه عزیزم استراحت کن , منم دو سه ساعت دیگه می خوابم ... چراغ

  .من چراغ مطالعه رو روشن می کنم, 

  .اون شب تا صبح از دست خسرو فرار می کردم و تنها جایی که ارامش پیدا می کردم کنار پارسا بود

تبه مزاحم رصبح که بیدار شدم بهی نبود , بعد از صبحونه بکوب نشستم پاي درس و چند باري م که تلفن زنگ زد طرفش نرفتم , دو م

بعد از یه استراحت کوتاه شروع به دوره کردم و بعدازظهر با بهی به  , بود , یه مرتبه مامانم و یه مرتبه پارسا . تا ظهر درسم تموم شد

  .قصد خرید هدیه از خونه زدیم بیرون

داد نگاهمو دنبال کرد و با دیدن روبروي خونه روي یه موتور بزرگ پرشی خسرو نشسته بود , با دیدنش پاهام لرزید , بهنوش امت

  .نگاش نکن , خسرو دست گذاشت پشتم و گفت : برو سوار شو

تو ماشین نشستم , همون طور روي صندلی موتور کج نشسته و دستش به کمرش بود . پوزخند به لب نگام می کرد . بهی ماشین رو 

ی خواد چه غلطی کنه ؟ اصال بهش توجه نکن , ندید بگیرش ! اون روشن کرد و با سرعت دور شد : چرا این قدر خودتو باختی ؟! مگه م

 !چرا جلوي این پسر این قدر وا می دي ؟ , وقتی ضعف تو رو می بینه لذت می بره ... تو که این طوري نبودي نرمه

 !دستامو چنگ زدم : ازش می ترسم ... ببین دنبالمون می اد یا نه ؟

  .ت راحت باشهاز تو اینه پشت سرشو دید : نه خیال

  .دیدن سرمو بخوره از کسی م نشنیدم , ـ ادم این طوري تا االن ندیده بودم

  ... اعتراض کردم : بهی این چه کاریه ؟ مثال تحصیل کرده اي , بهی چراغ قرمز رو رد کرد

  .این چراغ قرمز خیلی طوالنیه حوصله نداشتم , ـ بی خیال بابا

  .ـ پس قبض هاي جریمه ات دیدنیه
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  .علی الخصوص کتاباي هنري , لبخند زد : اون قدرم بد شانس نیستم ... خب حاال می ریم یه کتاب فروشی محشر که همه چی داره

 ! ـ خیلی دوره ؟

  .چند دقیقه دیگه می رسیم , ـ نه زیاد

عد رفتم قسمت موزیک و ازش چند حق با بهی بود , کتاب فروشی بزرگ و خوبی بود , جامع و کامل ... یه کتاب مناسب پیدا کردم و ب

تا سی دي خیلی قدیمی خواستم و خوشبختانه دوتا داشت . همون جا خانمی بود که بسته بندي و کادو کردنش حرف نداشت , خرید 

  .با کاغذ کادوي لیمویی که جنس خاصی از الیاف داشت و روبان ابی و گل ریز اونو بی نهایت چشمگیر تزئین کرد , هامو بهش دادم

از فروشگاه که خارج شدیم توقع داشتم خسرو رو ببینم خوشبختانه نبود , با خیال راحت سوار شدیم و به طرف خونه رفتیم . نزدیک که 

بدون توجه وارد خونه شدیم .  , شدیم متوجه شدم خسرو همون طوري روي موتور نشسته با همون ژست زننده ! این بار نترسیدم

  ... د و بعدش گاز داد و رفتصداي روشن شدن موتور اوم

 همون طور که مانتومو به جالباسی اویزون می کردم گفتم : موندم این ادم کار و زندگی نداره ؟

  .بیا درست رو بخون که فردا امتحان داري , بهی روسریش رو با بی قیدي انداخت یه گوشه : اصال ادمه ؟ ولش کن

البته  , انشگاه و برگشتم خونه , بهش گفتم براي اخرین امتحان فقط دم دانشگاه بیاد دنبالمنشستم سر درسم , روز بعد با پارسا رفتم د

  .راضی نمی شد ولی باالخره پذیرفت

امتحان اخر هم به خوبی برگزار شد . پارسا چند متر جلوتر از دانشگاه تو ماشین منتظرم بود و البته مقابل در دانشگاه خسرو ! سرمو 

تو دلم دعا می کردم هیچی نگه ... ظاهرا اون قدر عاقل بود  , کردم بدون ترس رد شم . قلبم چنان می زد که نگو باال گرفتم و سعی

  .که بعد از اون همه جنجال جلوي بقیه حرفی نزنه

 !پارسا سالم کرد : امتحان چطور بود ؟ , سریع رفتم و سوار شدم که البته از چشم خسرو دور نموند

  ... البته در مجموع بد نبود , بی انصافا نکرده بودن یه روز قبلش برامون تعطیلی بذارنـ خیلی سخت بود , 

 طوري نشسته بودم که نایلون هدیه از نظرش مخفی بشه , می خواستم تو یه فرصت

 مناسب بهش بدم، پرسید: ناهار که نخوردي؟

 دلم به قارو قور افتاد: نه از کجا فهمیدي؟

هره، حاال با هم میریم یه رستوران و هر چی دوست داشته باشیم می خوریم،میو نه ات با غذاهاي تند و فلفلی از این جایی که االن ظ-

 چطوره؟

 .بد نیست، فقط آلرژي دارم-

 اگه اذیت می شی می ریم یه رستوران دیگه،غذاي چینی می خوریم چطوره؟-

 .دستامو زدم به هم: عالیه

  .یه دونه خوبش همین نزدیکیهاست-

ور رستوران قابل توجه بود ،همین طور لباس گارسون ها، فضا کامال چینی بود و احساس کردم تو دل پکن هستم . اسم غذاها عجیب دک

 .غریب بود، از گارسون کمک گرفتیم و غذا سفارش دادیم

 .و بیست سال زنده باشیساالد و نوشیدنی که روي میز قرار گرفت ، بسته کادو شده رو گذاشتم جلوي پارسا: تولدت مبارك ، صد

چشماش از حیرت گشاده شده و باز مونده بود ،کم کم لبخند نمکین و جذابی روي لبهاش نشست : تو روز تولد منو از کجا می 
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 !دونستی؟... هم غافلگیر شدم ،هم خوشحال و هم شرمنده

 کردي؟ دست گذاشتم زیر چونه م ونگاش کردم : این همه احساس متفاوت رو چطوري یه جا جمع

 بسته رو کشید به سمت خودش: لطف کردي ،دستت درد نکنه... حاال بگو تاریخ تولد منو از کجا می دونستی؟

 .با لحن مرموزي گفتم:از اسرار، متأسفم نمی تونم فاش کنم

 .مهم نیست .خیلی خوشحال شدم-

 !چشماش برق زد: مرسی ترمه، ممنون

حض به یاد بودنه، محض یادگاري ! اگه می خواستم چیزي بگیرم که جبران زحمتا و صادقانه گفتم: قابل شما رو نداره... فقط م

 ....محبتهاي تو رو بکنه ،همه پولهاي عالم کم بود

 !حرفمو قطع کرد: خرابش نکن ترمه .... اجازه هست بازش کنم؟

 .البته-

ش که به کتاب و سی دي ها افتاد فریاد کوتاهی از با دقت گلها رو از روبان جدا و روبان رو باز و با احتیاط کاغذ رو گشود، چشم

 .خوشحالی کشید: همون چیزیه که می خواستم

 .با هیجان گفتم: واقعا ؟! می ترسیدم خوشت نیاد

 .این عالیه ، حرف نداره... صدبار تشکر می کنم ترمه-

 .دیگه خجالتم نده-

طول غذاي متفاوتی که خوردیم راجع به رفتن من حرف زدیم . پارسا  گارسن با ظرفهاي غذا اومد و تعارف هامون نصفه کاره موند ، تو

 غصه دار بود: نمی شد تو همین تهران بمونی؟

 .نه دلم واسه بابا وسودي جون و تورنگ و ترنج تنگ شده-

  .با حسرت گفت: کاش توي یه شهر نزدیک تر زندگی می کردي

  .فاصله و دوري خوشحالم با یه لبخند تلخ گفتم: می خواستم اعتراف کنم از این

 تعجب کرد :چرا؟

 .با اندوه سر تکون دادم: متأسفم ... نمی تونم بگم

خودش متوجه منظورم شد، چیزي نگفت. وقتی منو مقابل خونه پیاده کرد ازش تشکر کردم و در حالی که سعی می کردم مواظب 

 !باشم بغضم معلوم نشه خداحافظی

 ....با دلی اندوهگین وارد خونه شدم . چشمم هواي باریدن داشت خیلی سفارش کرد مواظب خودم باشم،

 !من عاشق بودم، عاشق پارسا

یه ماهی از اومدنم به شیراز گذشته بود، به قول سودي جون آبی زیر پوستم رفته و یه کم رو اومده بودم . به هر حال پیش خونواده 

و خونه می خوردم و می خوابیدم. خبر خوشحال کننده این که باالخره بودن مزایاي زیادي داره، از طرفی درسم نداشتم و مدام ت

مشکل بابا بعد از یه سال و خرده اي حل شد و یه لبخند حقیقی روي لبهاش نشست به تبع اون بقیه م شاد و خوشحال شدیم، روزاي 

دیم و یه آب خوش از گلوي همه پائین خوبی بود... خیال همه راحت بود... از وقتی پلمپ کارخونه شکسته بود یه نفس راحت کشی

 .رفت
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کم کم زندگی به روال عادي خودش بر می گشت، تنها یه چیز آزارم می داد و اونم بی خبري از پارسا بود، درست سی و چهار روز 

ار پشیمون ک بود که هیچ خبري ازش نداشتم ، دلم براش خیلی تنگ شده بود، چند باري رفتم سراغ تلفن که بهش زنگ بزنم ولی وسط

شدم، بنده خدا تو این مدت محبت رو در حقم تمام کرده بود و درست نبود بهش زنگ بزنم و تو عمل انجام شده قرارش بدم .... اون 

 .باید فکر می کرد و تصمیم می گرفت، هیچ دلم نمی خواست خودمو بهش تحمیل کنم

ه نبود با هم در تماس باشیم. به هر حال تک فرزند بود، پدر و مادرش براش با این که متوجه شده بودم اونم بهم عالقه منده ولی عاقالن

هزار تا نقشه داشتن و ممکن بود خودشون کسی رو براي پارسا در نظر گرفته باشن. به هر حال پسري با شرایط پارسا واسه هر دختري 

چشماي مهربون و براقش می خوابیدم و صبح با تجسم  ایده آل .... از دوریش می سوختم و می ساختم ، هر شب با یاد لبخند گیرا و

چهره دلپذیر و نمکینش بیدار می شدم. دلم براش یه ذره شده بود ولی چاره اي نداشتم جز صبر! شاید که خدا گشایشی حاصل می 

 .کرد

 .بابا یه روز صدام زد: ترمه جان ! دخترم

 !خودمو لوس کردم و انداختم تو بغلش : سالم بابایی

 .ه اخم ساختگی گفت: بچه شديبا ی

 .گونه اشو بوسیدم : مگه شک دارین؟ من همیشه بچه شمام

 ...پیشونیم رو بوسیدو نگاهی به سر تا پام کرد: با این ریخت و قیافه دست کمی م از بچه هاي پنج شش ساله نداري

 بی تفاوت پرسیدم: چایی می خورین؟

 !ه چرا که نهکیفش رو کنار مبل گذاشت : اگه از دست تو باش

رفتم آشپزخانه ، بابا حق داشت اون روز مثل بچه ها لباس پوشیده بودم ؛ یه دامن شلواري کوتاه قرمز با گالي سبز و زرد و آبی، با یه 

 .بلوز آستین حلقه اي زرد رنگ ، موهامو گیس کرده بودم و انداخته بودم دو طرف شونه م

 .بابا: قربون شما باباي خوبم برمسینی چاي رو گذاشتم روي میز و چسبیدم به 

 .دستش رو انداخت دور شونه ام : یه ساعت دیگه حاضر شو بریم خرید

 تعجب کردم: خرید؟! چی قراره بخریم؟

بدون اینکه مهلت بدم جواب بده ازش فاصله گرفتم و با لحن پند آمیزي گفتم: قرار نیست ولخرجی بکنیم آ.... تازه چند روزه کار 

 ....ادخونه راه افت

بابا پرید وسط حرفم : تو به این کارا کاري نداشته باش، خیالت راحت که به لطف خدا هیچ مشکلی نیست.... حاالم می خوام واسه تو 

 .گوشی بخرم

 خودمو زدم به اون راه : بابا جون ، چند بار بگم که من قرار دندونپزشک بشم، گوشی به دردم نمی خوره ، حاال تا چند سال دیگه می

  .گم چی الزم دارم برام بخرم

 !بابا خندید :گوشی تلفن گیج من

 .بعد دست کرد توي جیب و یه سیم کارت باز نشده آورد بیرون : صفر، خط تهرانه ... مبارکت باشه

  .دوست داشتم از خوشحالی برقصم : واي بابا جون مرسی ، خیلی زحمت کشیدي

  .راحته ، هر وقت که بخوام می تونم باهات تماس بگیرم نه عزیزم وظیفه امه . این طوري خیال خودمم-
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 !چایی اشو برداشت و یه خرما به دهن گذاشت ، گفتم االنم نوبت یه گوشی شیک و آخرین مدله ،نه

  .الوعده وفا دخترم-

این یه ساله خیلی استکان خالی چایی رو در حالی که هنوز بخار از روش بلند می شد گذاشت روي میز و با لحن اندوهباري گفت: 

 ...اذیت شدي

 .نذاشتم ادامه بده: چه اذیتی بابا؟ شهریه م که به موقع حاضر بود، گرسنه مونده بودم یا بی لباس ؟! خیلی م خوب بود

 ....لحن بابا غمگین بود: نه عزیزم، نه! ... ولی جبران می کنم واسه ترم جدید یه خونه خوب براي تو و شاداب اجاره می کنم

  .د کردم: ساغر با ماستتاکی

 !خیلی خوب باباجون ! ساغر خانومم با شما... دیگه چی؟-

انگشت گذاشتم رو پیشونیم و فکر کردم ، بابا ادامه داد : به امید خدا یه ماشین م واست می گیرم که عصاي دستت باشه و هر جا می 

  .خواي بري راحت باشی

 ...قربونت برم باباي خوبم-

به شرط این که دختر خوبی باشی و حواستو جمع کنی و این مرتبه براي حل مشکلت هر راه حلی به ذهنت رسید به کار بابا اخم کرد : 

 ....نبري

 .شرمنده شدم : بابایی خودت گفتی یه جوري حلش کن

  .به هر حال گذشت ، فقط این که عاقل باش ، تو دیگه بزرگ شدي و همه روت یه جور دیگه حساب می کنن-

 ...پایین انداختم ، دلم از یاد پارسا فشرده شد، بابا مکثی کرد و با آه بلندي ادامه دادسرمو 

 !داد:باز شانس آوردي پارسا پسر خوب و فهمیده اي بود

بغض رو نشوند توي گلوم، این یعنی اینکه ز نظر بابا هم همه چی تموم شده و دیگه پارسایی وجود نداره.دیگه نتونستم « بود»کلمه 

 .م ، عذرخواهی کردم و در میون حیرت بابا رفتم به اتاقمبمون

دلم گرفته بود، آخه چرا؟چرا من به پارسا عالقمند شده بودم؟ مگهقرارمون این نبود که فقط مدت کوتاهی نقش بازي کنیم پس 

مدت  ندیدمش حتما تو این سی و چها روزه که..»چرا؟میبایست احساسات خودمو کنترل میکردم...نباید اینطوري بهش وابسته میشدم 

تو یاد و خاطره پارسا کمرنگ شدم ، وقتی برگردم تهران دیگه کمتر هم دیگه رو میبینیم و به مرور یادش میره...عشق و عاشقی از 

 «.سرمون میافته

ه سال دي؟..نه!یگوشه اتاق مچاله شدم: نه بعید میدونم...از سر تو یکی که نمی افته.مگه تو این بی خبري سرسوزنی ازش غافل ش

 .دیگه هم بگذره تغییري به وجود نمی آد

 با خودم فکر میکردم و اشک میریختم که صداي بابا از پشت در اومد:حاضري بابا؟

 .دقیقه دیگه میام 1اشکامو با پشت دست پاك کردم:« سعنی یه ساعت شده؟»از جا جهیدم، هنوز حاضر نبودم

موهامو باز کردمو شونه کشیدم ، جین پوشیدم و روش مانتو سفید ریال یه روسري نخی صداي دور شدن قدم هاي بابا اومد، سریع 

 !سفید سر کردم که کمتر گرمم بشه، یه نگاه به آینه کردم: واي بااین چشا بابا میفهمه گریه میکردم...حاال چه کار کنم؟

ل شیک و خوش تیپ، فهمید گریه کردم آ با قدمهاي چند ضربه به در خورد و بعد سودي ون اومد دداخل، حاضر و آماده ، طبق معمو

 سریع اومد طرفم:مامانت بمیره ترمه جون، چرا ناراحتی دختر گلم !اشکتو نبینم الهی ، چیه عزیزم ؟چی شده؟
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نمیخواستم گریه کنم ولی اون لحظه به سینه پر محبت سودي جون احتیاج داشتم سرمو گذاشتم رو سینه پرمحبتش و گریه کردم ، 

ودي جون سرمو نوازش میکرد و تو گوشم کلمات محبت آمیز و آرام بخش میگفت: چی ترمه نازنین منو این طور ناراحت کرده؟! س

 دردت بخوره به جونم ، چیه عزیزم؟

 هبه من بگو چرا ناراحتی ...قربونت برم عزیزم ... حیف نیست چشماي نازت رو با اشک خراب کنی؟ اونم چشماي قشنگ و خمار که هم

 ...آرزوي داشتنشو دارن

 منو از خودش جدا کرد و با یه دستمال اشکامو پاك کرد : نمی خواي به من بگی چی شده؟

 .زورکی خندیدم :از خوشحالیه ، از اینکه حقانیت بابا ثابت شد و تونستیم دوباره عادي زندگی کنیم

 !سودي جون فهمید تو دلم چه خبره ، باشیطنت مادرانه گفت: خودتی

 ...ل شدم : چیچی خودمم ! باور کنهو

لبخند زد: گریه هاتو همون موقع کردي، االن یه طور دیگه اته.عیب نداره ! دوست نداري نگو! حاال برو به صورتت آبی بزن که بابات 

 .جلوي در منتظر ، گناه داره زیر پاش علف سبز شده ، برو دخترم

ردم لبخند بزنم ، گوشه هاي لبم را به طرف باال بردم ولی قشنگ نشد ، تو روشویی چند مشت آب سرد به صورتم زدم ، سعی ک

 .مصنوعی و غیر قابل تحمل ! حرصم گرفت یه مشت آب پاشیدم تو آینه: واي اگه سودي جون بفهمه کلمو میکنه

 .ماین فکر یه تسم حقیقی رو نشوند رو لبم، با خوشحالی به سمت بابا و سودي جون رفتم : خوب حاال کجا بری

 .بابا ازآینه بهم نگاه کرد :بریم اول یه گوشی واسه دخترم بگیرم

 گردنمو کج کردم: بعدش کجا بریم؟

 ...هرجا تو بگی-

 .مکث کردم: خب ... بدجوري هوس فالوده کردم، یه فالوده شیرازي اصیل

 بابا از سودي جون پرسید: کالس ترنج کی تموم میشه؟

 .عت و ربع دیگهسودي جون به ساعیش نگاه کرد :یه سا

 .بابا سرش تکون داد: اول میریم گوشی بخریم بعد میریم دنبال ته تغاري که اگه بشنوه بدون اون رفتیم گردش دلش میشکنه

 .موافقت کردم:خوبه

 ...جلوي راسته گوشی فروشها ایستادیم ، بابا سخاوت رو در حقم تموم کرد:هر گوشی دلت خوایت بگیر

 باشه چی؟ به شوخی گفتم :خیلی گرون

شونه باال انداخت: مهم نیست ،هرروز که نمی خواي گوشی بخري ! درضمن تو دختر خوش سلیقه اي هستی و خیلی خوب از گوشی ات 

 .مراقبت میکنی

 !در حالی که چشمم یه گوشی رو گرفته بود: هندونه زیر بغلم میذارین؟

 ...گوشه اسسودي جون به یه گوشی اشاره کرد: اون چطوره ؟ اون سیاهه که 

 !نپسندیدم: خیلی بزرگه ، مردونه اس

 .حسابی روم زیاد شده بود ،آخر سر یه گوشی قلم نوري خردیدم: اگه اینو نمی خریدم میترکیدم

شب ککه شاداب با تورنگ اومدن خونه امون حسابی سر به سرش گذاشتم: فکر کردي میذاشتم گوشی ات بهتر از مال من باشه؟ نه 
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 .زه ایی بهت نمیدادم ، بالخره عروسی گفتن ، خواهر شوهرس گفتن ... چزوندنی گفتنخانوم همچین اجا

 .شاداب بدون اینکه اخم به ابرو بیاره گفت: یه گوشی میگرفتی به هیکلت بیاد، این که از خودت گنده تره

  ...کم نیاوردم :گربه دستش به گوشت نمیرسه

 ...گربه خودشو گم نکرده-

 !زیاد میشه ها اخم کردم : داره روت

 :در گوشم زمزمه کرد

 .به جاي سخنرانی برو آبی ، چایی ، قهوه اي چسزي بیار، مثال من مهمونم

 ...تودیگه صاحب اختیاري، من و تو نداریم که خودت برو قهموه دم کن براي منم بیار-

 نمی گرده ، از یه ماه دیگه فقط منم و تو ... یادت پاشد: به هم میرسیم ترمه خانوم،حاال نمیتونم جوابتو بدم ولی بدون در به یه پاشنه

 .باشه

 .گیالس قرمز و درشتی که بهم چشمک میزد و برداشتم : معلومه که یادم هست ، حافظه ام خیلی خوبه ، حاال برو قهوه بیار

 یواش طوري که هیچ کس نشنوه گفت:ببینم جرات داري به گلپرم از این دستورا بدي؟

 ...معلومه که نه چون بهش احترام میذارمبا بی خیالی گفتم:

 .بلندتر ادامه دادم: ولی تورو خیلی بیشتر دوست دارم

  .پا شدم : بیا با هم بریم قهوه درست کنیم

 ...تورنگ اعتراض کرد: آشپز دو تا شد

 ...شاداب بهش چشم غره رفت: من و ترمه با هم نصفه آشپز هم نمیشیم

 .ه تایی یه آشپز بشیمترنج بلند شد: پس منم میام تا س

 .گوششو کشیدم: نه خانوم کوچولوي فضول ، بگو میخوام ببینیم شما دوتا در مورد چی حرف میزنید .بگو میخوام سر دربیارم

 !ترنج موزیانه خندید: خوب،حاال که خودت میدونی پس چرا میپرسی؟

داد اون جا بمونه ، آخرش کار به التماس کشیده شد و همه زدیم زیر خنده، اون سب کلی به مامان شاداب اصرار کردم تا اجازه 

 .باالخره قبول کرد، البته ته دلش راضی نبود

خوشحال بودم، میتونستم با شاداب درد دل کنم تا سبک بشم، تنها کسی بود که راحت راجع به پارسا باهاش حرف میزدم، اون شب 

حرفام گوش کرد و در نهایت سعی داشت دلداریم بده.حرفاش مثل مرهم هرچی تو دلم بود ریختم بیرون، شاداب با صبر و تحمل به 

  ...بود اما نوازش دارویی موقت! چیزي که من احتیاج داشتم یه خبر از پارسا بود

حتی یک عکس ازش نداشتم که وقتی دلم تنگ شد نگاش کنم.عاشقی ام بد دردیه ها! اونم درد بی درمون... خدا وقتی دردي میده 

قرار بود یکی از دوستاي قدیمی سودي جون بیاد خونه امون، آدم وقت شناس و دقیقی بود، به موقع  .نش هم زود بدهکاش درمو

اومد و به موقع رفت! منم به خودم رسیده بودم، یه بلوز صورتی روشن با دامن ارغوانی که حاشیش با رنگ صورتی گلدوزي شده بود 

 .که سوقات شاداب از کیش بود، به پا به تن داشتم، یه جفت صندل بندي صورتی
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موهامم بعد از حمام خشک نکرده و اجازه داده بودم فرهاش به همون حالت خشک بشه و اونهارو آزاد و رها روي شونه ولو کرده 

 !!ده بوبودم.... برخالف همیشه آرایش مالیم و کمرنگی داشتم که به قول ترنج زیبایی هاي نهفته ام رو چند برابر آشکار کرد

 

 

دوست قدیمی بعد از این که حسابی سرتا پاي منو برانداز کرد، شروع به تعریف از خواهرزاده فرنگ رفتش کرد، هی از محاسنات آقا 

گفت، از تحصیالت باال، ادب و اصالت، فرنگ و شخصیت، اخالق نیک، وضع مالی توپ، خوش لباسی، خوش قد و باالیی! خالصه هر 

 .د همه جمع شده بود تو وجود خواهر زاده دوست قدیمیچیز خوب تو عالم بو

 
 

 :در نهایت پس از کلی تعریف و تمجید از جناب خواهر زاده، ایشون اجازه خواستن بیان خواستگاري. هی میخواستم بپرسم

 از اول همچین نیتی داشتین یا االن تصمیم گرفتین؟ -

 .ه بعدا زنگ بزنه و خبر بگیره بیان یا نیانولی زبونم نچرخید. سودي جون تونست دوستش رو راضی کن

 
 

البته بعد از رفتن ایشون، بنده اعالم کردم جناب آقاي خواهر زاده محترم حق ندارن پا تو خونه بذارن. چون اوال من از فرنگ رفته 

رکارشون میذاشتم و یه ها هیچ دل خوشی ندارم، ثانیا میخوام درس بخونم ثالثا دل و دماغ درست و حسابی ندارم واال حسابی س

 .تفریحی میکردیم

 

 

سودي جون اعتراف کرد که خیلی بدذاتم و در ضمن اشاره کرد که دختر گنده شدم و وقتشه جدي باشم و هر چیزي رو بازیچه قرار 

 .ندم

 

 

 :بعدم رفتم اتاقم، مقابل آینه قدي یه چرخی زدم، لبخندي از سر رضایت نقش بست رو لبام

 .هم میاد، چقدر ناز شدمرنگ صورتی هم ب -

 

 

 :یه چرخ دیگه زدم و از یه زاویه دیگه به خودم نگاه کردم

 !هوم! حاال که غریبه نیست. منم و این تصویر... خوشگلم ها -

 

 

 .خوشگل، خوش اندام... حرف ندارم

 
 

 :از خودخواهی خودم خندم گرفت

 .خود ستایی بسه -

 
 

 :ی بهره نذاشتهخدا رو شکر کردم که منو از مواهب خودش ب
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خدایا از خوشبختی که بهم دادي سپاسگذارم، از این که مخلوق به این زیبایی خلق کردي متشکرم... منو ببخش که این قدر از  -

 .خودم خوشم میاد.... خدایا شکرت

 

 

هاي خانوادگی رو  دلم نیومد لباس عوض کنم، به شکم روي تخت دراز کشیدم و شروع به خوندن مجله کردم. سالها بود که مجله

 :دنبال میکردم، جسابی غرق یه مطلب بودم که در زدن، به خیال این که سودي جون یا ترنج گفتم

 !بیاین تو -

 
 

چند ثانیه بعد در باز شد و بعد بسته! به پشت سرم نگاه نکردم، چند لحظه اي به سکوت گذشت و از کسی که وارد شده بود صدایی در 

 :و میخواست اذیتم کنهنیومد، حتما ترنج بود 

 ...چی کار داري ترنج؟ بگو و برو -

 
 

 :بازم صداش در نیومد، مجله رو ورق زدم

 ...میبینی که دارم مجله میخونم.... اگه چیزي الزم داري بردار -

 
 

هت باز از شدت بعجیب بود که اینقدر ساکت و بیصدا و صبود شده، با حرکتی ناگهانی نشستم روي تخت و روم رو برگردوندم، دهنم 

موند! مات و گیج بودم.... صحنه مقابلم مافوق تصور بود، چند بار چشمامو باز و بسته کردم تا مطمئن بشم بیدارم و قدر مسلماین که 

 !بیدار بودم، بیدار بیدار

 

 

بود! یه  لبخند همیشگیش روي لبپارسا مقابلم ایستاده بود، با پیراهن آستین کوتاه بژ و شلوار و کراوات شکالتی... آراسته و مرتب! 

شاخه گل سرخ، زیباترین گل سرخی که دیده بودم به دست داشت، اونقدر غافلگیر شده بودم که سالم نکردم. به معناي واقعی دهنم 

 .قفل شده بود

 
 

زنم، آروم رم حرف بچند دقیقه گیج و مات نگاهش میکردم، به نظرم تندیس میرسید. یه تندیس دوست داشتنی! انگار فهمید قصد ندا

 :سالم کرد. اما جوابی نشنید. به اطراف اشاره کرد

 .اتاقت خیلی قشنگه! خیلی با سلیقه اي -

 
 

اومد نزدیک و دستش رو دراز کرد طرفم، منتظر بود شاخه گل رو ازش بگیرم ولی من تو دنیا نبودم. چند لحظه که گذشت، مهربون 

 :گفت

 دستم خشک شد، نمیخواي گل رو بگیري؟ -

 :مثل یه آدم آهنی دست دراز کردم و گل رو گرفتم، باالخره لب از لب باز کردم
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 !تو....تو اینجا چی کار میکنی؟ -

 
 

 .صدام به قدري آروم بود که اگر سکوت مطلق حاکم نبود، نمیشنید

 
 

 :روي صندلی میز توالت نشست، پا روي پا انداخت

 .ط اومدم تو رو ببینمهیچی فق -

 
 

 :باورم نمیشد یعنی این همه راه کوبیده و اومده که منو ببینه؟! صداش گوشمو نوازش مرد

 !دلم برات خیلی تنگ شده بود، این مدت هم خیلی طاقت آوردم که ندیدمت.حرفاش منو به آسمون برد، یعنی دوستم داشت؟ -

 

 :از جا بلند شد و اومد کنارم روي لبه تخت نشست

 !خیلی منتظر تلفنت بودم، چرا بهم زنگ نزدي؟ همین رو میخواستی؟! دلت میخواست این همه راه رو بیام؟ -

 

 :تو چشمام خیره شد

دوستت دارم ترمه! تو این مدت که ندیدمت متوجه شدم که بدون تو نمیتونم زندگی کنم، بی انصاف چجوري دلت اومد باهام تماس  -

 !نگیري؟

 .اعث شم مسیر زندگیت عوض شه، دوست داشتم خودت راهتو انتخاب کنی، خودت منو بخوايدلم نمیخواست ب -

 

 :انگشت گذاشت روي لبم

 :لبهام به خنده پر کرشمه اي باز شد، ادامه داد!هیس -

 ...وقتی اینطوري میخندي، خوشگل و خواستنی میشی عزیزم -

 

 :بعد از یه لحظه مکث پرسید

 :م بال در می آوردم، خندیدم و پلک هامو روي هم گذاشتم، اخم کرد، اخمی ساختگی و شیرینداشت!با من ازدواج میکنی؟ -

 .جواب بده -

 

 :دوباره خندیدم، اخماش بیشتر رفت تو هم

شیطنتم گل کرد، سرمو انداختم باال که یعنی نه... خودشو پس کشید و رنگ صورتش رفت، از .خنده که نشد جواب... حرف بزن -

 :خندم گرفت اما نمیخواشتم اذیتش کنم، میون همون خنده ها گفتمحالتش بیشتر 

 :بعد گفتم...آره -

 بپرس زنم میشی؟ عروس خوشگلم میشی؟ -

 :ضربه مالیم و دوستانه اي به گونه ام زد

 ....ترسیدم -
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 :همون طور نشسته روي تخت باال و پایین پریدم

 .بپرس دیگه -

 

 :نگاهش زالل و صاف! با گردن کج مظلومانه پرسید لبخند زد، چشماش شفاف و درخشان بود،

 

 زنم میشی؟ وصله این تنم میشی؟

 :گفتم

 ....باید فکر کنم -

 

 :وا رفت

 ...خیلی بدجنسی ترمه... من از فرودگاه یه سره اومدم اینجا و اون وقت تو -

 

 :دلم نیومد اذیتش کنم، لبخند زدم

 .با وفات میشم آره زنت میشم، مونس و همدمت میشم.... همسر -

 

 :با مهربونی گفت

 .خوشحالم -

 

دست کرد توي جیب شلوارش و جعبه مخمل سورمه اي رنگی آورد بیرون، درش رو باز کرد، یه انگشتر با نگین مروارید که دور تا 

و گرفت و اونو دورش رو برلیان هاي درخشان محاصره کرده بودن، خودش رو به رخم کشوند، پارسا انگشتر رو درآورد، دست چپ من

 :دستم کرد

 .خیلی خوشحالم ترمه! خیلی دوستت دارم -

 

 :صادقانه گفتم

 .ممنونم که اومدي، دلم برات پر میکشید -

 دروغ نگو دختر بد، براي همین بهم تلفن نزدي؟ -

ه ر درخواستم دوستم داشتشروع آشنایی ما غیر متعارف بود.... دلم میخواست واقعا منو بشناسی و به خاطر وجود خودم، نه به خاط -

 :پارسا اعتراف کرد.باشی

قبل از تموم این حرفا دوستت داشتم ترمه. همون روزي که به خاطرت با اون پسر دهن به دهن گذاشتم، دلم پیشت گیر کرد....  -

یه .اره نامزدت باشمبعدشم اون جریانات پیش اومد و من از خدا خواسته شدم نامزد صوري تو... االن خیلی خوشحالم که واقعا قر

 :دفعه سوالی به زهنم رسید

 آدرس این جا رو چه جوري پیدا کردي؟ -

 :دستی به موهاي خوشحالتش کشید

 ...اول بلیت هواپیما گرفتم و بعد زنگ زدم بهنوش و آدرس گرفتم -

 پس چرا چیزي نگفت؟ -
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 :ابروهاشو باال انداخت

م، سرزده بهتر بود، باورت نمیشه بگم وقتی منو دیده بودي چه قیافه اي خوب معلومه عزیزم، براي این که من ازش خواست -

 .داشتی...انگار روح دیده بودي

 .بدجنس نشو پارسا -

 .حاال بیا بریم عروس خانوم که پدر و مادر شما منتظرن -

 :تو ذهنم یه عالمت سوال گنده نقش بست

 باهاشون حرف زدي؟ -

 ... با اجازه کی اینجام اختیار دارین استاد، پس فکر کردین- 

 .از اول بگو جون به سرم نکن

 دستشو زد یه کمرش:من از زنی که به وهرش دستور بده خوشم نمیادها!گفته باشم

 .ادا در نیار که بهت نمی اد با این حرفها هم سازگار نیستم-

ترمه یه لحظه هم نمی تونم زندگی کنم و با لقاي مهرتاش همزمان رسیدم منو که دیدن تعجب کردن براشون توضیح دادم که بدون -

ازشون خواستم منو به عنوان داماد خانواده قبول کنن ایشونم تعارفم کدن داخل وقتی وارد شدم هر چی چشم چرخوندم تو رو ندیدم 

 .چند دقیقه با والدینت صحبت کردم همه چیز رو واگذار کردن به تو البته سراغ مامان باباي منم گرفتن

 دم که منتظر تلفن من هستن تا با اولین پرواز خودشون و برسوننتوضیح دا-

 به چشمام نگاه کرد:می خواستم خیالم از بابت تو راحت بشه می ترسیدم اشتباه کرده باشم و این عالقه یه جانبه باشه

 .با لبخندي خیالش رو راحت کردم دستمو کشید:بریم بیرون

 .پا شدم:خجالت می کشم

 .ون مرتبه که بابا و سودي جون با پارسا روبرو شدن این قدر خجالت نکشیدم که امروزواقعا شرم داشتم ا

 پارسا خندید:از کی تا حاال؟

 .با حاضر جوابی گفتم:یه بیست ثانیه اي میشه

 .هر دو رفتیم بیرون کمی از هم فاصله گرفتیم بابا و سودي جون نگاه پر از سوالشون رو دوخته بودن به ما

 ..انداختم و با خجالت رفتم کنار سودي جون نشستم با یه نگاه به صورت من گفت:مبارك باشه عزیزم سرمو و پایین

پارسا روي مبل کنار بابا جا گرفت نگام به سبد گل شیک و قشنگی که روي پیشخون اشپزخونه بود افتاد یه سبد پر از گل کاملیا خیلی 

 تلفن به خونه بزنمجذاب بود پارسا رو به بابا گفت:با اجازه شما یه 

شماره گرفت و اروم و شمرده ازشون خواستخودشون رو برسونن پس از چایی و صرف میوه پارسا بلند شد که بره:با اجازتون مرخص 

 .میشم

دلم هري ریخت پایین نمی خواستم بره دوست داشتم روبروم بشینه و نگاش کنم و صداش رو بشنوم خیلی زود به ارزوم رسیدم بابا 

 صمیمانه گفت:کجا پسرم؟شام بمون یه چیزي دور هم میخوریم

 .پارسا نگاه پر از سوالش رو بهم دوخت :زحمت نمی دم

 .حمتی؟تازه هنوز با پسرم تورنگ و خانومش و دخترش ترنج اشنا نشديلبخند زدم که بمون بابام گفت:نه پسرم چه ز
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 .بعد از یه مکث کوتاه ادامه داد:البته عروسمو قبال دیدي تو دانشگاه خودتونه شلداب رو میگم

 .پاسا مطیعانه و مودبانه نشست:بله افتخار اشنایی با ایشون رو دارم

بودن به اتفاق ترنج که از کالس برش داشته بودن وارد خونه شدن قیافه شاداب که و چه شبی بود اون شب تورنگ و شاداب که بیرون 

دیدنی بود وقتی بابا پارسا رو معرفی کرد قیافه تورنگ و ترنج از قیافه شاداب بدتر شد ولی برخالف تصورم تورنگ خیلی گرم و با 

 .محبت رفتار کرد پارسا مهره مار داشت

ی خوردیم و بعد تورنگ پارسا رو تا یه هتل رسوند و برگشت منو که دید با مهربونی گفت:ترمه شام و رو تو محیطی شاد و صمیم

 کوچولو می خواد عروس شه؟

 .لپام گل انداخت.تورنگ گفت:پسر خوبیه خوشبخت بشی

شت از بی داشاداب دستشو حلقه کرد دور بازوم:صد درصد ترمه الیق خوشبختیه.صورتشو بوسیدم همه را ضی بودن بابا احساس خو

اینکه این ماجرا سرانجام خوبی پیدا کرده خیالش راحت بود اون شب نفس راحتی کشید چون از ابروي خودش خیلی می ترسید.پدر 

  و مادر پارسا قرار بود زود بیان براي شام فردا شب وعده گرفتیم اون شب تا صبح خواب به چشمم نرفت

ادر پارسا منو بغل کرد و قربون صدقه ام رفت و پدرش مهربون و صمیمی بود دو همه چی خیلی قشنگ وابرومندانه برگزار شد م

 ...خانواده همدیگه رو خیلی پسندیدند

سودي جون همون شب زنگ زد یه تارخ و اجازه خواست تو همون جلسه به دلیل دوري راه بدون حضورش شرایط رو تعیین کنن و 

می کردم پدر پارسا مهر منو تعیینکرد:اپارتکانی که براي پارسا تو ولنجک در نظر  تارخ هم با خوشرویی قبول کرد روي ابرا پرواز

گرفتم به نام یه دونه عروسم میکنم صد و هفتاد و پنج متره و تا شش ماه دیگه تموم میشه ازم سال تولدمو پرسید و گفت:به همین تعدادم 

هر زندگی از اونه.مادر پارسا یه قواره پارچه مجلسی بهم هدیه کرد و سکه البته یه سفر حج و اینه و شعمدان و قران کریم که برکت 

گردن بندي با اویز مرواید مثل همون گدنبندي که پارسا بهم داده بود انداخت گردنم صورتم رو بوسید:فدات شم عزیزم نمی دونستم 

 .سلیقه تربیتش کردین پارسا انقدر خوش سلیقه اس.دلم از خوشی قنج رفت بااین حال گفتم:شما این قدر خوش

مامان پارسا که خیلی سرحال و با نشاط بود غش کرد از خنده و دوباره صورتمو بوسید وقتی میخندید انگار پارسا می خندید لب و 

دهن و چشماش مثل مامانش بودحالت موها و بینی و ابروهاش به پدرش رفته بود ترکیبی از هر دو مثل هر دو دوست داشتنی و من 

اشقش بودم.مادرش قد بلند و ظریف و خوش لباس بود خیلی هم قشنگ حرف میزد و من از همون نگاه اول ازش خوشم اومد چقدر ع

پدرش مبادي اداب و خوش صحبت و اتو کشیده بود و خیلی زود جاي خودشو توي دل من و خانواده ام باز کرد.نگام که به نگاه پر 

لحظه اونش رو به خاطر سپردم شبی شیرین و به یاد ماندنی همسایه معتقد و با خدایی محبت پارسا می افتاد لبخند می زدم لحظه 

داشتیم که ازش خواهش کردیم همون شب صیغه محرمیت رو بین منو پارسا جاري کنه و همون لحظه فکر کردم عالقه ام به پارسا 

 .تو التهاب و اضطرابی شیرین دست و پا می زدمچندین برابر شد اخر شب خانواده انصاري به هتل برگشتن اون شب تا صبح من 

شاداب اون شب کنارم موند و تا جایی که از دستش بر می اومد اذیتم کرد با خنده می گفت:به این ترمه نزدیک نشین که خیلی گرون 

 ...قیمته

 بعد با دقت نگام می کرد و می گفت:اخه تو پنجاه کیلویی این قدر می ارزي؟

ر دو بشنویم اضافه کرد:اونم با این اخالق سگی اگه پارسا یفهمه و یه مرتبه از اون مدالي شعبون بی مخ نشونش اروم طوري که فقط ه

 .بدي میره و پشت سرش رو هم نپاه نمی کنه
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 .اخر از همه منو می بوسید و بغل می کرد:دیدي گفتم دوستت داره؟دیدي؟ واي ترمه خیلی خوشحالم

 .بتی خواهرانه و شیرین داشتاز ته دل می گفت چشماش برق مح

ترنج از همون لحظه واسه اتاق و وسالم نقشه می کشید خیالش رو راحت کردم که حق نداره بره سر وقت لوازم من حاال کو تا 

عروسی؟تا نزدیک صبح با شاداب صحبت کردیم و از گذشته و اینده گفتیم اینده اي شیرین که پیش رومون بود نتونستم خیلی بخوابم 

ن قرار بود با پارسا بریم بیرون.راس ساعت ده صبح دوش گرفته و مرتب روي مبل منتظر صداي شنیدن زنگ بودم یه مانتوي چو

خاکستري با جین همون رنگی تنم کرده بودم یه شال شیري م انداخته بودم روي سرم.یه محضاینکه صداي در اومد از جا پریدم 

 .خداحافظی کردم

  جلوي در منتظرم بود همین طور با یه لبخند شیرین با مهربونی سالم کرد:سالم به قشنگترین دختر روي زمین پارسا با یه شاخه گل رز

  شاخه گل رو از دستش گرفتم:سالمبه چاپلوس ترین پسر روي زمین

 خندید:از جواب هیچ کم نمی اري ها

 گل را بوییدم:حاال اولشهکجاشو دیدي؟

 هدستمو گرفت:حاضر جوابی هاتم شیرین

 چند قدم تو امتداد خیابون را ه رفتیم پرسید:کجا بریم؟

 ...چشمامو بستم:بریم شاه چراغ زیارت اونجا به هم قول بدیم همدیگه رو خوشبخت کنیم و تو هر شرایطی کنار هم باشیم

 ...هیچ انتظاري هم جز این نیست ما تا اخرین لحظه عمر باید کنار هم باشیم-

 .یست باید عاشق هم باشیم دیوونه ي هم باشیم واسه هم تب کنیمکنار هم بودن خیلی مهم ن-

 خندیدم:زیادي رمانتیکم نه؟

 سرشو به عالمت نفی باال برد:نه یه زندگی شیرین و جذاب بایدم این طوري باشه

 پرسیدم:اوبین بارته می خواي بري شاه چراغ؟

 اره اصال اولین بارمه که شیرازمیام-

 .ري بگو هر حاجتی تو دلته به زبون بیار تو مهمون اه چراغی و حتما حلجتت روا میشهاه کشیدم:پس هر ارزویی دا

 حتما-

از فضاي روحانی و وعطر شاه چراغ بهره گرفتیم با خلوص نیت دعا کردم براي همه.براي تمومکسانی که تو دلشون غم دارن براي حل 

 .مشکالت تموم ادما و براي خوشبخت شدن همه جوونها

  .یم بازار وکیل و گشتی زدیم و برگشتیم خونه ، آخه براي نهار مامان و باباي پارسام قرار بود بیان و همه منتظر ما بودنبا هم رفت

اون روز غذا رو که خوردیم صحبت به مراسم و جشن کشیده شد . قرار شد یک ماه بعد مجلس عقد تو شیراز برگزار بشه ، درست بعد 

شروع کالس ها .... پدر و مادر پارسا اصرار داشتن دوران عقد کوتاه باشه ولی من وخونواده ام قبول از انتخاب واحد من و قبل از 

نکردیم ، به هر حال درساي من سخت و سنگین بود و خیلی با مسئولیت و بار زندگی جور در نمی اومد ، در ضمن من که هنوز سنی 

  !س من باشه یا حداقل یه ترم قبل از فارغ التحصیلی مننداشتم و باالخره توافق شد عروسی بعد از تموم شدن در

**11** 

آرایشگر آخرین نگاه رو بهم انداخت و اجازه داد بلندشم و خودمو تو آینه ببینم ، بهش سفارش کرده بودم زیاد رنگی ام نکنه . از 
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د . آرایش گر موهام رو به صورت باز خودم خوشم اومد ، آرایش مالیم و ساده اي داشتم ، صورتم ملیح و دوست داشتنی شده بو

  !درست کرده و با شکوفه هاي ریز تزئین کرده بود ، پیراهنم فیروزه اي خیلی روشن بود اون قدر که به سفیدي میزد

 خانوم آرایشگر گفت : تو عروس بشی چی میشی ؟! با یه ذره آرایش این قدر ناز شدي ، واي به حال عروسیت ! برم اسفند دود کنم که

  !چشمام یه کم شوره

  .خنده م گرفت . وقتی فضا با بوي اسفند پر شد ، زنگ درو زدن ، میدونستم پارساست چون قرار بود راس ساعت سه و نیم اون جا باشه

  .با عجله از پله ها اومد باال ، منو که دید برگشت : فکر کنم عوضی اومدم

  !خندیدم : لوس نشو

  !: فرشته من ، حوري مننزدیکم شد و گونه امو بوسید 

 !حلقه گل رو انداخت دور مچ دستم : پس اون فرهاي دوست داشتنی موهات کجا رفت ؟

  !دستمو حلقه کردم تو بازوش : برمی گردن غصه نخور

پر از  شینشنلی که همراهش بود انداخت روي سرم و مرتب کرد ،از پله ها پایین رفتیم ، تموم مدت فیلمبردار همراهمون بود . سوار ما

گل شدیم و رفتیم آتلیه . چند تایی عکس با مدلها و ژستهاي مختلف گرفتیم که سر هر کدوم من چند دقیقه می خندیدم . بعضی از 

  .ژستها عالوه بر جالب بودن ، خنده دار بود

حظه ما شدن و باالخره در اون ل در نهایت رفتیم خونه ما و نشستیم مقابل آینه بخت تمام نقره و دیگران مشغول قند سابیدن روي سر

  !باشکوه و مقدس هر دو بله گفتیم ، اون وقت گل و نقل و سکه بود که می بارید ، همه کل می کشیدن و شادي می کردن

  .تو این میون قلب جوون و عاشق من از همه خوشحال تر بود

گیر ! همه چی مثل خواب و خیال و رویا بود ، هدیه هایی  سفره عقدم در نهایت سلیقه و دقت تزیین شده بود ، زیبا و خوشرنگ و چشم

که می دادن ، تبریکات شیرین و صمیمانه و از همه مهمتر حرفاي نفس گیر پارسا که تو گوشم زمزمه میکرد ، اون شب شاعر شده بود و 

  .تمهر لحظه در وصف من یه چیزي می گفت . چقدر این مرد جذاب و قد بلند و خوش تیپ رو دوست داش

  .یه لحظه م از هم دور نشدیم

اون شب ثانیه اي دچار ترس یا تردید نشدم ، پارسا همونی بود که می بایست بود ! کسی که دوستش داشتم و قرار بود یه عمر شریک 

  .زندگیم باشه

 تعدادشون سی نفر بود رفتنتا بعد از نیمه شب مراسم جشن ادامه داشت و بعد از اون همه یکی یکی رفتن . اقوام نزدیک پارسا که 

خونه شاداب و یکی از دوستان قدیم بابا ! پارسا و باباش هم که خونه ما بودن ! همین طور تارخ و گلپر و گلشید کوچلو که جواهر جشن 

  !بود با دایی و خونواده اش

اضی بشه و حرفی به مامان پارسا نزنه . عمو هادي و بقیه م خونه عمه همدم بودن . طفلک بهنوش کلی با زن عمو صحبت کرده بود تا ر

 !چون کلی از دستش دلخور بود و ورد زبونش این بود : مگه ترمه چی کم داره که مامانش مخالفت می کنه ؟

  .البته وقتی محبت هاي بی حد و حصر مامان پارسا رو به من دید به قول خودش خیالش راحت شد که باالخره قدر منو دونسته

ارسا به خونواده اش گفته بود چند باري اومده خونه عموم و از عالقه به من کلی تعریف کرده و مامانش کمی در از طرف دیگه پ

  ....جریان روابط قبل از ازدواج ما بود

باالخره اون شب تموم شد ... هرچند تا نزدیک صبح من و پارسا روي تاب سفید رنگ دونفري ، تو حیاط نشستیم و دست تو دست هم 
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  .هاي رمانتیک و شاعرانه زدیم حرف

سرمو گذاشته بودم روي شونه اش و حرکت مالیم انگشت هاش رو داخل موهام حس می کردم . اون قدر حرف زدیم تا کم کم آسمون 

  .روشن شد و تازه یادمون اومد که خسته ایم و باید بخوابیم

یده بیدار نشه ... آروم لباس عوض کردم و با همون شکل و شمایل رفتم تو اتاق خودم ، خیلی مواظب بودم ترنج که تو اتاق من خواب

  .خوابیدم

آفتاب وسط اتاق پهن بود که چشم باز کردم ، یادآوري لحظات شیرین شب قبل لبخند رو مهمون لبام کرد ، خمیازه کشیدم و مثل گربه 

  .تنبل کش و قوس فراوانی به بدنم دادم

سالم کردم ، آرایشم خیلی خراب نشده بود ، با یه تیکه پنبه و یه کم شیر پاك کن دور چشمامو تمیز  از جا بلند شدم و تو آینه به خودم

  .کردم

  .بعد از شونه زدن به موهام یه شومیز سفید با شلوار عنابی پوشیدم و از اتاق اومدم بیرون

ي گفت ، مونده بودم جواب کدومشون رو با دیدن من سر و صدا به اوج خودش رسید و هرکس در وصف عروس تنبلی مثل من چیز

بدم که مامان پارسا اومد طرفم ، دست حمایتگرش رو دور کمرم انداخت و با تحکم به بقیه گفت : خودتونم دست کمی از ترمه ندارین 

گل من بگه  عروس ، ظرفاي صبحونه که توي آشپزخونه تلنبار شده گواه درستی حرفاي منه . از این به بعدم اگه کسی از گل نازکتر به

  .با من طرفه

 !ابرویی باال انداخت و صورتم رو بوسید و با اخم به بقیه گفت : روشن شد ؟

  .همه دست زدن و هورا کشیدن ، زن دایی چشماي سبزش رو خمار کرد : به این میگن مادرشوهر ، باید همه ازش یاد بگیرن

! اون که همه جوره واسه عروساش مایه می ذاشت . یه دفعه حرصم گرفت نمی دونم از سودي جون بی چاره دیگه چه توقعی داشت ؟

و مثل بقیه مواقعی که کنترل زبون بی صاحبم رو از دست میدم ، رو بهش با لبخند گفتم : نوبتی م باشه نوبت شماست زندایی ... 

 !میکنی ؟مادرشوهر من و سودي جون که روسفید از آب دراومدن ، ببینم شما واسه عروست چی کار 

  .رنگ صورت زندایی برگشت ، با این حال خودش را نباخت : میام پیش خواهرشوهرم و درس می گیرم دیگه

  !لبخند زدم : شکر خدا معلم خوبیه

نگام به سودي جون افتاد که ابروهاش رو می داد باال که یعنی )) ادامه نده (( منم با خنده گفتم : صد البته زندایی جون شمام 

  !اد خوبی دارین ... مطمئنا مثل سودي جون می شین یه مادرشوهر نمونهاستعد

تو دلم از خدا خواستم واقعا این طوري بشه و بدجنسی ذاتی زندایی خیلی خودشو بروز نده ... عروس خوبی که نبود ! مادرزن 

  ....خوبی م که نیست ، پس

، حق داشت ! می بایست اول از همه اونو ببینم و بهش سالم کنم .  پارسا کنار پدرش نشسته بود و صورتش نشون میداد دلخور شده

  .چشماش پف داشت ، ظاهرا فقط چند دقیقه از من زودتر بیدار شده بود . با خنده رفتم طرف آشپزخونه : صبحونه خوراش دنبال من

ن ها ! این طوري می خواد بگه فقط به پدر پارسا خندید : عجب عروس با سیاستی دارم من . می دونه جز پارسا همه صبحونه خورد

  .فکر شوهر خودش نیست و براش مهمه که وضع معده هاي بقیه چطوري

  .خندیدم : پس یه جور دیگه از پارسا می خوام که با من بیاد آشپزخونه و صبحونه بخوره ، روش غیر مستقیم خوب نیست

  .رو به پارسا گفتم : بریم آشپزخونه و صبحونه بخوریم
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  .جا بلند شد : چه عجب یکی به فکر ما افتاداز 

سروصداي اعتراض بلند شد ولی ما بدون اهمیت به سروصداها رفتیم آشپزخونه . دو تا لیوان چایی ریختم و گذاشتم روي میز ، پنیر ، 

می از بگیره ولی موفق نکره و مرباي سیب رو میز بود . لقمه درست میکردم و میذاشتم دهن پارسا ، مدام سعی می کرد انگشتم رو گ

  ...شد . آخر سر اعتراض کردم : عوض این که تالفی کنی و تو هم واسم لقمه بگیري ، دندوناتو به رخم می کشی ؟ دستم بشکنه

  ...نذاشت حرفم تموم شه ، دستمو گرفت و روي انگشتامو بوسید : خدا نکنه دستت بشکنه

  !فهمیدم چقدر دوستم داري دستمو کشیدم : خوب دیگه ، خودتو لوس نکن ...

  .نچی کرد : نفهمیدي ، هیچ وقتم نمی فهمی ، چون هنوز معیاري وجود نداره که بتونه عشق و عالقه منو نسبت به تو بسنجه

  .با دلخوري گفتم : همین یه دقیقه پیش میزان عالقه تو نشون دادي

  ...دستمو گرفت : به دل نگیر عزیزم

 به چشمام دوخت : بعد از صبحونه کجا بریم؟نگاه مهربون و بی ریاشو 

  . هرجا که دوست داري- 

 !باغ ارم چطوره ؟– 

  .شونه باال انداختم : خوبه ، عالیه ! به ویژه براي تو که اونجا رو ندیدي

ی ادت دارم دو تا چاینخودي خندید : میبینم ، مگه چیه ؟! مگه جنابعالی همه شهرا رو دیدي ؟ به جاي اخم یه چایی دیگه برام بریز . ع

 ! بخورم یکی تلخ ، یکی شیرین

اگه منظورت اینه که باید هر روز بهت صبحونه بدم ، باید توضیح عرض کنم که نخیر جناب آقا از این خبرا نیست ... من صبحونه بده - 

  .نیستم

دم واال بنده همچین شجاعتی در خودم نمی بنده م از شما چنین توقع نابجایی ندارم ، االن چون مهمون تو هستم ازت درخواست کر- 

  .بینم که چنین درخواست زشت و ابلهانه اي بکنم

  .نگاهش می خندید ، خندیدم : حاال چون مهمونی چشم ! یه چایی دیگه واست می ریزم ، ولی قول بده بد عادت نشی

ونم یه زن حرف گوش کن و خانه دار به خودش ندیده ، آه بامزه اي کشید : نه بابا ! مرداي خانواده ما از زن شانس نیاوردن . یکیش

همون قدر که بابام در حسرت صبحونه آماده کردن مامانم مونده ، منم خواهم ماند و مثل روز برام روشن و مسجله که بچه م اگه پسر 

یلی و بی چارگی تو خونواده ما باشه خواهد ماند ... چرا که پدربزرگم هم به همین سرنوشت ناگوار دچار بوده ... به عباري زن ذل

  ...ارثیه

  !خیلی از شنیدن این خبر خوشوقتم ، اگه زودتر میدونستم خودم قدم پیش میذاشتم و خواستگاري می کردم- 

  .حاال که بیل به کمرم خورد و اومدم خواستگاریت- 

  .بی معطلی حواب دادم : حاال که کلنگ تو سرم خورد و جواب مثبت دادم

  !زحمت چایی یادت نره ... اون چایی تلخهپس بی - 

دستامو پشت سرم قالب کردم : کتري رو گازه ، لطفا یکی م واسه من بریز . خوشرنگ باشه ، نه کمرنگ نه پررنگ ... نه سرریز ، نه 

  .نصفه

  ...از جا بلند شد : رو رو برم
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ما نشد و خوش گذشت . بعد هر دو حاضر شدیم و رفتیم باغ با خنده دو تا چایی ریخت . مدتی که تو آشپزخونه بودیم کسی مزاحم 

  .ارم

مهموناي پارسا که از تهران اومده بودن ، روز بعد رفتن . با اصرار و التماس ، پدر و مادر پارسا حاضر شدن چند روزي بیشتر بمونن 

دو چشم بینا (( منم از خدا خواسته قبول کردم  البته با شرط این که موقع برگشت منم با خودشون ببرن . )) کور از خدا چی میخواد ؟

. هرچند که باید می رفتم چون قرار بود بابا براي من و شاداب آپارتمان اجاره کنه و البته نفر سومی م بود که می خواست با ما 

  !همخونه بشه و اون کسی نبود جز ساغر ! اما در کمال تنبلی همه چی رو گذاشته بود به عهده ما

رتمان دوخوابه شیک نزدیک دانشگاه ، حاصل جستجوي دو روزه ما شد . در عرض مدت کمی مبلمانش کردیم . مادر پارسا یه آپا

یخچال ، یه فرش ، یه گاز سه شعله و یه جارو برقی به ما داد . ساغر تلویزیون و ظرف و ظروف و قابلمه خرید . شاداب یه دست مبل 

  ...ت . بقیه لوازم هم که شخصی بود ، تخت و کتاب و دراور و کوفت و زهرمارراحتی سبک و یه ماشین لباسشویی گرف

روي هم رفته خونه شیک و مرتبی شد ، از همه مهمتر به دانشگاه خیلی نزدیک بود . مهمترین و بهترین خصوصیتش این بود که به من 

ي یه ثانیه م مورد بی مهري و بی توجهی قرار نگرفتم و یه حس استقالل میداد . بی چشم و رو نیستم ، تو خونه عمو هیچ وقت ، حتی برا

  .لحظه م خودمو ازشون جدا ندانستم اما احساس میکردم سربارم و از این که دیگه مزاحم بقیه نبودم ، راضی و خوشحال بودم

ستانه و ز ابراز لطف و تبریکات دوروز اول شروع کالسها دو تا جعبه بزرگ شیرینی گرفتم و بین دوستا و هم کالسی هام تقسیم کردم و ا

خالصانه اشون لذت بردم و صد البته برق حسادت رو تو چشم بعضی از دخترا دیدم . می دونستم خیلی ها آرزوشونه جاي من باشن و 

در می  به هر حال خوشبختانه خودم جاي خودم هستم ... جاي واقعیم ... ! چقدر خوب شد که خسرو رو ندیدم واال هیچی ! از دماغم

  .اومد

کالس که تموم شد پارسا اومد دنبالم و گشتی زدیم . می دونستم دنبال مطب می گرده و در کنارش تصمیم داشت درسش رو ادامه بده 

  .و تو یه زمینه اي تخصص بگیره ، پشتکار و همت عالیش ستودنی بود

یم و سري به یه مرکز خرید لوکس زدیم ، دلم هواي خرید بعد از این که براي انجام کاراش چند جایی سر زد ، رفتیم بستنی خورد

  .کرد ، یه مانتو و روسري پسندیدم خواستم بخرم که پارسا اجازه نداد : پولت رو بذار تو کیفت

  .جدي و محکم بود : آدم وقتی با شوهرش می اد بیرون از این کارا نمی کنه

  .می کنم یه چیزي بخرمخندیدم : چه خوب ! پس هروقت باهات بیام بیرون هوس 

  !سري به عالمت نفی تکون داد : نچ نچ

  .رومو برگردوندم : خسیس

  !به مالیمت در گوشم زمزمه کرد : شوخی کردم عزیز دلم ، هرچی بخواي برات می گیرم ... هرچی

  .مهربون و دوست داشتنی بود و هر روز بیشتر از روز قبل با خصائل نیک اخالقیش آشنا می شدم

هر روز دیدنش عادت کرده بودم و به هر بهونه اي دلم می خواست کنارش باشم . البته اونم دست کمی از من نداشت و مرتب باهام  به

  .در تماس بود و پی فرصت می گشت تا با هم باشیم

  !دوران خوب و آرامی داشتم ، روزگار بر وفق مرادم بود و هیچی آزارم نمیداد ... حتی وجود خسرو

بود دور و برم آفتابی نمی شد و اگه به طور اتفاقی م با همدیگه برخورد می کردیم ، روش رو بر می گردوند و خودشو به  مدتی

  .ندیدن می زد ... خدا خدا می کردم این آسایش و فراغ روحی ادامه داشته باشد و دوران پر استرس گذشته تکرار نشه
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** 11**  

  .ون گذاشتیم ، ساغر سرجاش میخ کوب شد. شاداب گفت : چیه دخترچرا کوپ کردي؟ راه بیفتهمین که پامون رو از دانشکده بیر

ولی ساغر همین طور به یه نقطه زل زده و تکون نمی خورد ، امتداد نگاهشو دنبال کردم . مقابل رومون پهلوي باجه تلفن پسر جوونی 

ل یه کوه گل تو بغلش بود ، ایستاده و با لبخندي شرمگین به ساغر خیره با کت و شلوار قهوه اي و صورتی برافروخته که به جاي دسته گ

  .شده بود

سریع دوزاریم افتاد ، مرتضی بود که باالخره طاقت دوري از نگارش رو نیاورده و حرفاش روي دلش سنگینی کرده ، در نهایت پیه 

  .همه چی رو به تنش مالیده و قدم برداشته بود

: معطل چی هستی دختر ؟! برو جلو . نذار بیشتر از این منتظرت بمونه . حرفاتونو بزنین ، هرچی که تو دلتونه  با لبخند به ساغر گفتم

  .بهم بگین

  .دست گذاشتم پشت کمرش و هلش دادم : به خاطر تو این همه راهو اومده ، منتظرش نذار

  .چشماش می بارهشاداب حرفاي منو تایید کرد : برو ساغر جون ... عشق و تمنا داره از 

ساغر یه نگاه به من و یه نگاه به شاداب که سمت چپ و راستش رو پر کرده بودیم انداخت ، گفتم : تردید نکن ساغر . این پسر عاشق 

  .توئه ، عشقشم پاکه ، خیالت راحت

مرتضی با رویی گشاده سالم  ساغر به آرومی حرکت کرد ، قدم اول با سنگینی ، دومی ، سبکتر و سومی مثل حرکت روي ابرا بود .

 کرد و دسته گل پر از مریم سفید و میناي سرخ رو داد دستش ! کمر ساغر به وضوح از سنگینی دسته گل خم شد ، من و شاداب

 

طاقت نیاوردیم و خندیدیم لحظه اي بعد اون دو تا مقابل ما بودن و ساغر مشغول معرفی چند دقیقه که گذشت کبئترهاي عاشق رفتن 

که حرفهاشون رو بزنن از ته دل براشون ارزوي خوشبختی و سعادت کردم.با شاداب رفتیم خونه بعد از خوردن ناهار و چایی ساغر 

و گذاشت رو پیشخون اشپزخونه و خندید :فکر کرده هر چی تعداد گل زیاد تر باشه و کمر من بدبخت اومد خوشحال و سر حال .گل ر

 .بیشتر درد بگیره نشونه بیشتر عاشق بودنه کلی براش توضیح دادم تا بفهمه یه شاخه گل هم همین کار رو میکنه

 ...شاداب گفت:چشم و رو نداري که

  در اورد:یه چایی بیارخودشو پرت کرد روي مبل و مقنعه اش رو 

 .شاداب روشو برگردوند:سیاه بود

ساغر همون طور که دکمه هاي مانتوش رو باز می کرد با حاضر جوابی گفت:حاال نیست جنابعالی مثل بلور می مونی خوب سیاهی 

 .دیگه

 در عرض یه ثانیه قورتش شاداب عروسک خرسی اش را که کنارش بود پرت کرد طرف ساغر :خیلی پرویی بیچاره اون مرتضی که تو

 .می دي اونم با استخون

 ساغر چهرع در هم کشید:مگه من مار پیتونم؟

 شاداب بلند گفت:نخیر مار اناکوندایی

 از تو بهترم-

 غائله رو ختم کردم:خجالت بکشین چند دقیقه دیگه اینجا تبدیل به باغ وحش میشه
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  هشاداب خندید:من نسکافه می خورم کالسش از چایی باالتر

 ساغر روي کاناپه دراز کشید:هر کوفتی میاري زودتر

 هر سه خندیدیم رو به ساغر پرسیدم:کجا رفت؟

 ساغر چشماشو بست:برگشت یزد

 جا خوردم:بنده خدا اصال استراحت کرد؟

 نه حیوونکی صبح رسیده بود به قول خودش اومده بود تکلیف دلش رو یه سره کنه-

 باالخره چی شد؟سکوت کرد طاقت نیاوردم و پرسیدم:

 به سادگی گفت:یه خر به دنیا اضافه شد جواب بعله رو ازم گرفت

 جیغ کشیدم و بلند شدم:تبریک میگم ساغر خوشحالم که باالخره با دلت کنار اومدي

 رفتم طرف ضبط صوت و یه نوار شاد گذاشتم:االن باید رقصید پاشو ساغر

 حوصله ندارم-

 ید بهتر برقصی همه از عروس خانوم توقع دارن قشنگ و با ناز برقصهپاشو تمرین کن رقصیدنت مردونس با-

پس دوستام چی کاره اند؟می رقصن و مجلس رو گرم میکنن من یه گوشه می شینم و تماشا می کنم توي تیر و طایفه ما رسم اینه که -

 .زار تا حرف و حدیث در می ارنعروس سنگین رنگین و با وقار باشه و اصوال بهتره از جاش تکون نخوره واال پشت سرش ه

همون طور که می رقصیدم رفتم طرفش:حرف مردم رو ولش پاشو یه قري با هم بدیم حداقل از شر اون چربی هاي اضافه خالص 

  میشی

ن رقص یباور کن حال ندارم اونقدر گله سنگین بود که نگو یه هفته باید استراحت کنم تا خستگی کمرم در بره حاال از هفته دیگه تمر-

 می کنیم غصه نخور

 شاداب با لیواناي نسکافه وارد شد سینی رو که گذاشت روي میز اومد طرفم :حاال ما می رقصیم تو نگاه کن و یاد بگیر

چند دقیقه اي بشکن زدیم و هوهو کردیم و رقصیدیم واقعا خوشحال بودیم مرتضی قول داده بود از هر طربق ممکن ادامه تحصیل بده 

خداي نکرده مشکلی پیش نیاد چون هیچ کس از اینده خبر نداره .تا یه هفته صحبت ها تو خونه ي ما حول و حوش مرتضی و تا بعدها 

ساغر بود همه از این جریان خبردار شده بودند و هر کس به نوعی اظهار شادي میکرد و با دیدن ساغر بهش تبریک می گفت واقعا 

  مرتضی یک عاشق پاك بود

ساغر واسه هودش می برید و می دوخت و هنوز کمی دودل بود گاهی از خوشحالی می خواست پرواز کند و گاهی  البته همچنان

زانوي غم بغل می گرفت و اظهار پشیمونی میکرد و هزار تا دلیل می اورد که اشتباه کرده...هر قدر می گذشت مرتضی باطن مهربون 

ال ساغر اسوده تر میشد و نسبت به انتخاب شریک زندگیش مطمین تر.مرتضی و بی االیش و عاشقش رو بیشتر نشون می داد و خی

روزي دو بار تلفن می زد و تو هر فرصتی می اومد تهران رنج مسافرت چند ساعته رو تو بیابون خشک و برهوت تحمل می کرد تا فقط 

وري که خودش عاشق تر از مرتضی شد و از هر ده براي دو ساعت ساغر رو ببینه و همین ها باعث شد دل ساغر روزبه روز گرمتر بشه ط

کلمه اي که می گفت توي یکیش مرتضی بود چه روزگاري بود سه تا عاشق دلخسته تو یه اپارتمان هر کی می اومد خونه مون ضعف 

 .قتم نبوداعصاب می گرفت بس که ما سه تا از نامزدامون تعریف می کردیم و از خوبی هاشون می گفتیم که البته غیر از حقی

پارساي من که همتا نداشت اگه یه روز نمی دیدمش حال خودمو نمی فهمیدم و مثل مرغ سر کنده خودمو به در و دیوار می زدم بد 
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جوري بهش وابسته بودم هفته اي یه مرتبه می رفتم خونه شون مامان و باباش پذیرایی گرمی ازم نی کردن منم راحت بودم و احساس 

 .ونممی کردم که دخترش

هفته اي یه مرتبه می رفتم به گلشید کوچولو سر می زدم که روز به روز خواستنی تر میشد و صذ البته بهی و خونواده مهربون عمو هم 

 جزو کسانی بودن که هر هفته می دیدمشون

 بال بودمهر شب خدا رو واسه نعمت ها و الطافش شکر می کردم و از اینکه بعد از مدتها ارامش و اسایش داشتم سبک

اما...تموم اینا ارامش قبل از طوفان بود و درست وقتی فکر می کردم هیچی نمی تونه ارامش زندگینو بهم بزنه و دیگه مشکلی نیست 

سر و کله خسرو پیدا شد با همون ازار و اذیت ها نمی خواستم به پارسا حرفی بزنم می ترسیدم خسرو با کینه اي که تو دلشه بالیی سر 

 ...ه و اون وفت بود که من بمیرماون بیار

خسرو تموم مدت تو دانشگاه دو رو برم بود با یه لبخند تمسخر امیز از کنارم که رد میشد حرفهاي تهدید امیز می زد و من اینبار هیچی 

 .قعیتشوتو جواب نمی گفتم و دندون رو جیگر میذاشتم دلم می خواست زیر دست و پا لهش کنم اما نه قدرتش رو داشتم نه مو

نداشت شاداب هم سر درد بدي گرفته بود و تو خونه استراحت می کرد منم ترجیح می دادم نرم کالس ولی نمی  اون روز ساغر کالس

شد چون هم درس مهمی بود و هم اینقدر به قدر کافی از قبل غیبت داشتم بعد از دانشکده اروم و قدم زنون به سمت خونه می رفتم 

اگین خسرو تو گوشم نشست:تنها شدي خانم؟جوابشو ندادم و به سرعت قدم هام اضافه کردم با سرعت اومد روبه که صداي اشنازو زهر

روم وایساد پوزخند زشتی رو لبش بود و چشماش قرمز و خوفناك شده بود با لحن بدي گفت:چطور سگ پاسبانت دنبالت نیست و عو 

 عو نمی کنه ؟

 د زندگی من توهین کنه ناخوداگاه دستمو و بردم باال و زدم تو صورتشو با غیظ گفتم:خفه شوطاقت نیاوردم حق نداشت به عشق و امی

 .به سرعت دستمو عقب کشیدم از تماس دستم با صورتش چندشم شده بود دستمو با مانتوم پاك کردم :برو گمشو کنار اشغال

 دستشو گذاشته بود جاي ضربه:عجب دست سنگینی ام داري

  رد شم که سد راهم شد:شجاع شدي نترس شدي حاال دیگه روي من دست بلند میخواستم از کنارش 

نشناختی تالفی این کارت رو کنسرت در می ارم کاري میکنم از کرده ات پشیمون شی کاري میکنم روزي صد هزار مرتبه ارزوي مرگ 

  بکنی داغ پارسا رو

 به دلت میزارم

 دیوونه شدم:خفه شو کثافت لسم اونو نیار

مسخره خندید:اوه اوه اوه چه تعصبی روي اون بچه سوسول داره نمی زارم اب خوش از گلوتون پایین بره فکر نکن همه چی تموم به 

 .شده نه تازه اول بازیه منم عاشق بازي

و واسه یه ربه حالت تهدید انگشتشو جلوي صورتم تکون داد:هیچ وقت بازنده نشدم خیالت راحت من برنده این بازیم تو هم برو خودت 

عزاداري حسابی اماده کن اون مرتبه نامزد عزیزت شانس اورد و قسر در رفت ولی مطمین باش این مرتبه ضربه رو اساسی و کاري 

 ...می زنم

دیگه چیزي نفهمیدم با دو دست یقه اش رو چسبیدم و گریه کنون فریاد کشیدم:چی از جون ما می خواي دیوونه بذار زندگیمو بکنم 

 ادم نیستی؟مگه مرد نیستی؟مگه شرف نداري؟مگه تو 

صدام به قدري بلند بود که باعث جلب توجه مردم شده بود و چند نفر به سرعت طرفمون دویدن خسرو زد زیر دستم و ازم فاصله 
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 گرفت:فقط نفرت فقط انتقام همین

رو گرفتن اقاي مغازه داري برام یه لیوان اب قند اینو گفت و دوید گوشه خیابون نشستم زار و زار گریه کردم دو تا خانوم زیر بغلم 

اورد و یکی از اون دوتا خانوم با مهربونی کار کرد تا قطره اخرش رو بخورم ولی نمی تونستم جلوي ریزش اشکام رو بگیرم فکر اینکه 

 ه که گذشت با کمک اون خانوما ازبالیی سر پارسا بیاد مشاعرم رو از کار انداخته بود اون لحظه ارزوم فقط مرگ خسرو بود. چند دقیق

جا بلند شدم ازشون تشکر کردم و اروم در حالیکه دستمو به دیوار می گرفتم رفتم خونه ساغر و شاداب با دیدن رنگ پریده و چشماي 

ي هاي اسرخ من با نگرانی منو نشوندن روي مبل و کمک کردن مانتو ومقنعم رو در بیاورم به محض اینکه شاداب پرسید :چی شده؟ه

زدم زیر گریه چنان اشک می ریختم که نگو طفلک بچه ها رنگ به رو نداشتن جرات نداشتن چیزي ام بپرسن می ترسیدن چیزي بگم 

که اونا طاقت شنیدن نداشته باشن اونقدر اشک ریختم که اون دوتا هم به گریه افتادن اون قدر هر سه گریه کردم که خسته شدیم بعد 

کردم و حرص اون دو تا در اومد بیچاره ها چه فکراي بدي با خودشون کرده بودن فکر می کردن خداي نمرده من ماجرا رو تعریف 

کسی فوت کرده که من به این حال و روز افتادم ولی خوب کار خسرو هم به حد کافی ترسناك بود و باعث نگرانی و وحشت بچه ها 

رار بگیره ولی من می ترسیدم دوست نداشتم بفهمه و قاطی ماجرا بشه هر چند شده بود هر دو عقیده داشتن بهتره پارسا در جریان ق

که پارسا خیلی وقت پیش وارد ماجرا شده بود.فکرم از کار افتاده بود نشسته بودم روي مبل و موهامو می خوردم به قدري اشفته و 

 م ریخته بودننگران بودم که حد نداشت بچه روبروم نشسته بودن نگام می کردن و به وضوح به

 همون طور که غرق فکر بودیم تلفن زنگ زد بدون اینکه به شماره نگاه کنم گوشی را برداشتم:بله؟

صداي خنده وحشتناك و نفرت انگیز خسرو اومد :از این لحظه به بعد خیلی مولظب خودت و اون نامزد خوش لباس و دکترت 

 ..ت دست از سر زندگی من بردارباش.دو دستی چسبیدم به گوشی و جیغ کشیدم:اشغال کثاف

  خندید:نمی شه تازه داره به جاهاي خوبش میرسه خودت خواستی

 فقط می خوام بمیري-

گوشی را کوبیدم روي تلفن و سرم رو گذاشتم رو زانوهام و زدم زیر گریه:خدایا حاال چی کار کنم؟چرا این دیوونه زنجیري ما رو به 

 کا بدي کردم که این طوري دارم تقاص پس می دم؟حال خودمون نمی ذاره؟خدایا مگه چه 

بچه ها مات و مبهوت نگام می کردند و نمی دونستن چی کار کنن حسابی دست و پاشونو گن کرده بودن و حتی سعی نمی کردن 

 ..دلداریم بدن دوباره تلفن زنگ زد ساغر شماره را دید:پارساس

ونقدر زنگ خورد تا قطع شد شاداب اومد کنارم نشست و صورتمو بلند کردو یه با هق هق گفتم جواب نده نمی تونم حرف بزن.تلفن ا

دستمال داد دستم :چرا با خودت این جوري میکنی؟هر مشکلی راه حلی داره این پسره هم بلوف میزنه فکر می کنی جرات داره 

میاره.مگه شهر هرته؟توهم اینقدر نترس خیالت  خدایی نکرده بالیی سر پارسا بیاره؟اگه یه مو از سر پارسا کم شه قانون پدرش رو در

 راحت طوري نمیشه

سرمو به چپ و راست تکون دادم :نه تو خسرو رو ندیدي زهر عجیبی توي چشاش بود نمیدونی چقدر با بغض و کینه حرف می زد 

ورتم پاك می کرد:حاال که اینقدر چهره اش که یادم میاد تنم میلرزه.اشکام بی اختیار می ریخت شاداب با مهربونی اونا رو از رو ص

  ترسیدي و فکر میکنی ادم خطرناکیه به پارسا بگو گوش به زنگ باشه

  اب بینی ام رو باال کشیدم :میترسم اگه بفهمه طاقت نیاره و خودش بره سراغ خسرو و بدتر بشه و پسره عوضب به خواسته اش برسه

 .ین حرفهاست کاري نمیکنه به ضرر خودش و تو تموم شهساغر خیلی محکم گفت:نه عزیزم پارسا عاقل تر از ا
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شاداب رفت اشپزخونه و با یه لیوان اب برگشت همه اش رو یه سر خوردم تلفن دو مرتبه زنگ زد بازم پارسا بود هرسه بهم نگاه کردیم 

شور افتاده شاداب گفت:جواب و جواب ندادیم بعد از این تلفن قطع شد صداي زنگ تلفن همراهم بلند شد مشخص بود دل پارسا به 

 .بده

نمی تونستم براي همین شاداب در خالیکه زیر لب به خسرو بد و بیراه می گفت تلفن رو جواب داد و گفت:حال من خوب نیست پارسا 

 .هم با عجله خداحافظی کرده و گفته خودشو میرسونه

تت حالت جا بیاد اگه پسره تو رو تو این وضعیت ببینه پس می ساغر و شاداب به زور منو هل دادن تو روشویی :یه لب خنک بزن به صور

 افته اون چه گناهی کرده؟

  به اصرار اونا یه کم ارایش کردم و وادارم کردن مانتو شلوار شیک بپوشم و به انتظار پارسا بمونم

بل ش گفتم میام پایین درست مثل قبیست دقیقه بعد پارسا جلوي خونه مون بود مثل همیشه اراسته و مرتب با یه شاخ رز صورتی به

  هیچوقت پارسا در حضور بچه ها باال نیامده بود معتقد بود اونا تو معذورات اخالقی قرار می گیرن

 چشمام هنوز سرخ و متورم بود پارسا نگران به ماشین تکیه زده بود و منتظرم بود با دیدن من رنگش سفید شد:ترمه عزیزم چی شده؟

 .طوري نیست نگران نباش یه کم سرم دزد میکنهبه زور تبسم کردم:

 .پارسا در و برام باز کرد و نشستم لحظه اي بعد پشت فرمون قرار گرفت شاخه گل رو داد دستم:قابل تو رو نداره عزیزم

 زحمت کشیدي-

ه من فقط تمال زیاد جهیزییه جعبه بزرگ گل خشک زیر تختم بود و دیگه جا نداشت باید یه جعبه دیگه تهیه کنم خندیدم:پارسا به اح

 .جعبه هاي پر از گل خشکه

 خیلی ام عالیه-

مت ترمه ببین با محبت و نگرانی به چشمام زل زد:چی باعث شده گل قشنگ من اینجور پژمرده شه؟اصال دوست ندارم غمگین و ناراحت

  جان

ساازار برسونه ؟به اونی که یه پارچه اقاست و چقدر مهربون چقدر عاشقش بودم بغض مهمون گلوم شد:)خسرو جه طوري میتونه به پار

 (یه دنیا خوبه

 اشک روي گونه ام سر خورد سرعت اتومبیل رو کم کردو با مالیمت پرسید:چشاي همسر من چرا بارونیه؟

 حرفی نزدم دوست نداشتم دلگیر و مکدر بشه ولی دست بردار نبود:ترمه جان حرف بزن چی شده؟

وست ندارم چیزي بینمون نگفته باشه ما به هم قول دادیم چیزي رو از هم مخفی نکنیم به همین زودي بعد از چند لحظه سکوت گفت:د

 یادت رفت؟

سرمو انداختم باال یعنی نه لبخند زد و به گرمی گفت:پس تعریف کن چی خاطر لطیف ترمه منو ازرده کرده؟چی باعث ناراحتیت 

  پرسید چی شده ؟از روي اجبار سیر تا پیاز ماجرا رو براش تعریف کردمشده؟پارسا با محبت پشت دستمو نوازش میکرد و می 

صورتش در هم و متفکر شده بود اخرین جمله ها رو که گفتم دیدم عضالت صورتش داره نرم میشه و اروم اروم لبخند میزنه ناخواسته 

 سرش داد زدم :بایدم بخندي من بدبخت داشتم قبض روح می شدم و تو داري میخندي؟

اخه عزیزم خنده داره تو همچین ناراحت بودي که من گفتم چی شده به من نگاه کن و بگو در موردم چه فکري میکنیاخه دخترك -

 ساده با این رفتارت پاك منو از خودم نا امید کردي یعنی من انقدر دست و پا چلفتی م که به خاطرم این طوري دست و پاتو گم کردي
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کی ادامه داد:این قدر منو شل و ول فرض کردي که با تهدید پوچ و الکی یه ادم ناحسابی میدون رو خالی سر تکون داد و با لحن با نم

  کنم فراموش کردي من ورزشکارم این قدر به من اعتماد نداشته باش بابا خجالت کشیدم

کنه نبرده با نامردي هر کاري می پریدم وسط حرفش:موضوع این نیست مسیله اینه که خسرو ادم نیست غیرت نداره بویی از مردونگی

اون ادم مریضه اون که نمی اد روبروي تو قرار بگیره از پشت خنجر میزنه اگه غیر از این بود نمی ترسیدم فکر کردي حرف حساب 

 حالشهنفرت و انتقام کورش کرده

 خندید:تو به فکر من نباش می دونم چه جوري از پسش بر بیام

اش اون ادم قید همه چیز رو زده فقط و فقط می خواد زندگی رو به کام من و تو تلخ کنه از هر راهی حرصم گرفت:انقدر بی خیال نب

  که بشه این کار رو میکنه

 صداش و انداخت تو گلوش و بالحن جاهالنه اي گفت:جیگر می خواد

 ...رفته چه جوري با چاقوخندم گرفن ولی خودم رو کنترل کردم :اون یه کفتاره مکار و کصیف و حیله گره هنوز یادم ن

نتونستم ادامه بدم اشکام سرازیر شد پارسا با مهربونی ارامم کرد:قربونت برم ترمه که انقدر دل نازکی حاال که من سر و مر و گنده 

 اینجا نشستم و چیزیم نیست اتفاقی ام نیفتاده پس چرا انقدر بی تابی؟

  رسا با جدیت اوامه داد:البته نمی بخشتفکر اینکه بالیی سر پارسا بیاد دیوونم می کرد پا

 بلند پرسیدم:چرا مگه من چی کار کردم؟

تو نمی بایست نوضوع به این مهمی رو از من پنهون می کردي اگه روز اول می فهمیدم خسرو داره مزاحمت ایجاد میکنه کاري می -

  ...احمت بشهکردم به این مرحله نرسه به مرحله اي که به خودش اجازه بده تو خیابون مز

رگهاي گردن پارسا بر امده شده بود و صورتش قرمز بود:هیچ دلم نمی خواد چیزي ازم مخفی بمونه مخصوصا مسیله به لین مهمی و با 

حوصله شماتت و سرزنش نداشتم؛نخواستم بدونی چون دوست نداشتم بالیی سرت بیاد نمی خواستم مداخله کنی و خداي  .اهمیتی

 .نکرده طوریت بشه

پارسا بلند و عصبی گفت:این یعنی توهین ،تو به من و غیرت و شعورم توهین کردي ترمه.قبول کن منو آدم مهمل و احمقی فرض 

 !کردي.یا فکر کردي من یه الت چاقو کشم و میرم سراغ خسرو و عربده می کشم...هان؟!چه فکري کردي ترمه؟

فکر می کردم با بی محلی و بی تفاوتی راهشو می کشه و می ره...فقط نمی دستامو گذاشتم روي شقیقه هام،صدام لرزید:هیچ فکري.

 .خواستم توي دردسر بیفتی.همین!نمی خواستم بازم درگیري فکري پیدا کنی

 .تن صداش رو آورد پایین:نمی بایست داد می زدم ،معذرت می خوام

ابش زل زدم...دلم نمی خواست یه تار مو از سرش کم موزیک آرام و مالیمی گذاشت و هر دو ساکت شدیم.به نیم رخ مردونه و جذ

 .بشه،باید زودتر این مشکل رو حل می کردیم

 «!نمیشه که با ترس و هراس دائمی از وجود خسرو زندگی کنیم!باید خودمونو از شر مزاحتمهاش خالص کنیم»

 آروم پرسیدم:میگی چی کار کنیم؟

 !ونم از خودم مراقبت و در صورت لزوم دفاع کنم،اما تومن فقط نگران توام.باالخره من یه مردم و می ت_

 .روي صندلی جابجا شدم :هر کار بگی می کنم

صداي موزیک رو کم کرد:دیگه به تلفن هاي مشکوك و بدون شماره جواب نده.در صمن تنها رفت و آمد نکن...اگه زمانی مجبور 
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ه خودت باشه،حتی تو دانشگاه.خیلی مراقب پشت سرت باش حتی شدي تنها جایی بري حتما از آژانس استفاده کن.حواست خیلی ب

المقدور دور و برت شلوغ باشه.با کوچکترین اذیت از طرف خسرو مسئوالي دانشکده رو تو جریان بذار.مهم تر از همه در برابرش 

فاوتی می کنه.باید ماسک بی ت عکس العمل نشون نده،تا همین االنشم فهمیده که ترسیدي به خاطر همین جري شده و با اعصابت بازي

 .به صورتت بزنی

با انگشت هاي دستم شروع به بازي کردم:نمی تونم...نمی تونم،وقتی می بینمش چارستون بدنم به لرزه می افته و آب دهنم خشک 

 ...می شه،باور کن از این وضعیت بیزارم ولی دیگه دست خودم نیست ازش می ترسم

 .ولی ناخواسته به این مرحله رسیده بودم.پارسا سر تکون داد:می فهمم .حق داري از ضعف و زبونی خودم بدم اومد

دیگه هیچی نگفتیم.چند دقیقه بعد مقابل یه رستوران پارك کرد:من که ناهار نخوردم.از رنگ و روي تو هم معلومه که داري ضعف می 

 .یی برسونیمکنی.واسه این که الیه خاکستري رنگ مغزمون فعال شه باید بهش مواد غذا

ترمز دستی رو کشیده،پیاده شدم...چشمم به موتور سواري افتاد که نگاه زهر آگینش رو پاشید توي صورتم،پاهام سست شد و طاقت 

 .نیاوردم و روي جدول کنار خیابون نشستم...موتور سوار برام دست تکون داد و دور شد

سرعت به طرفم اومد و بلندم کرد،سرمو به شونه اش تکیه دادم و زار زار پارسا با دیدن حال و روز من که دیگه رمقی نداشتم...به 

 .گریستم

پارسا بی معطلی کمک کرد سوار ماشین بشم.خودشم نشست.هیچی نمی گفت ولی از نفس نفس زدن و گاز دادن و رنگ کبود صورتش 

د البته چند دقیقه بع«سرعت داریم کجا میریم؟با این »می فهمیدم حال خوشی نداره و خون داره خونشو می خوره.نا نداشتم بپرسم

جوابش رو گرفتم.جلوي کالنتري از ماشین پیاده شدیم و یه شکایت نامه مبنی بر مزاحمت خسرو تنظیم کردیم و خواستار رسیدگی 

 .شدیم

 پارسا رفتیم خونه اشونبه قدري ترس و وحشت تو دلم رخنه کرده بود که هیچ کدوم از این چیزا آرومم نمی کرد.بعد از شکایت ،با 

 ..خوشبختانه کسی اونجا نبود.پارسا از غذاي شب قبل گرم کرد و چند لقمه اي به زور خوردیم

سرم مثل کوه سنگین بود،پارسا قرص آرام بخش بهم داد و وادارم کرد بخوابم.اما چه خوابی؟!از همون لحظه که مثال خوابم برد 

ل شده بود دنبالم می دوید و من فقط فرار می کردم.هر جا پا می ذاشتم مقابلم بود...هیچ کابوس دیدم.خسرو که تنه ش به مار تبدی

 ...جا نبود که از دستش فرار کنم،هیچ جا

دست گرم و نوازشگر پارسا شونه هامو می مالید و صداش آهنگین و مهربون بود:عزیزم،ترمه جون،قشنگم!نترس من اینجام...چشماتو 

 .باز کن

نارم دیدم نفس بلندي کشیدم و اشک ریختم.انشگتاي پارسا میون موهام می لغزید و نوازشم می کرد...اونقدر اشک پارسا رو که ک

 .ریختم تا سبک شدم

پارسا آورم در گوشم زمزمه می کرد:تو فقط خواب دیدي عزیزم،یه خواب بد!خیالت راحت من هیچ وقت تنهات نمی ذارم،از هیچی 

 .نترس ترمه جون

رسیدم،هیچ وقت تو زندگیم این قدر نترسیده بودم،هیچ وقت!هم براي خودم هم براي پارسا!احساس می کردم خط ولی من می ت

 .بزرگی تهدیدمون می کنه.خالصانه از خدا خواستم لطف و مرحمتش رو ازمون دریغ نکنه و خودش حافظ و مراقبمون باشه

ومده بود،نه خونه اشون بود.این ماجرا به دانشکده هم کشید و مسئوالن یه هفته از شکایتم می گذشت،تو این مدت خسرو نه دانشگاه ا
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پدر اونو خواستن.بنده خدا پیرمرد خوب و محترمی به نظر می رسید،خودشم از دست پسرش خونِ دل می خورد اما چاره اي نداشت 

 .و به قول معروف :فرزند اگر توده خاکسترست نور دو چشم پدر و مادرست

رخواهی کرد اما اینا دردي از من دوا نمی کرد.من بیست و چهار ساعت تو هول و وال بودم.از شدت نگرانی و بی حسابی از من عذ

خوابی شکل مرده قبرستون شده بودم.جرات نداشتم قدم از قدم بردارم،همه اش فکر می کردم خسرو تعقیبم می کنه و هر آن می 

 .م به لبم می رسیدخواد بالیی سرم بیاره.اگه پارسا کنارم نبود،جون

 ....هر آن تصور می کردم خسرو بهش حمله کرده و زخمیه،حال بدي داشتم

پیرمرد اعتراف کرد که این بچه از همون اول شر بوده و هیچ کس ازش دل خوشی نداره.همیشه با اطرافیانش درگیر بوده و فقط به 

ت بعد از تحقیقات مفصل از گذشته و دوستاي قدیمیش مشخص صرف پول کالنِ پدرش چند نفر دور و برش جمع شده بودن و در نهای

 !شد سوالهاي کنکور رو خریده واال اون کجا و رشته دندون پزشکی کجا؟

 .همین یه مورد باعث شد مهر اخراج توي پرونده دانشکده ش بخوره و از لحاظ قانونی م حق شرکت تو کنکور رو دیگه نداشت

ینش می کرد.از این که هر کار از دستش بر اومده انجام داده و نتونسته پسرش رو آدم کنه پدر بی چاره ش اشک می ریخت و نفر

 .ناامید و سرخورده بود.بنده خدا با کمري خم شده از دفتر رئیس دانشکده بیرون رفت

و  ه با سرافکندگیمنم به سهم خودم خسرو رو نفرین کردم.هم به خاطر عذابی که از دستش کشیده بودم،هم به خاطر اون پیرمرد ک

خجالت گردن کج کرده بود...خدا به هیچ کس همچین فرزند ناخلف و نابابی نده.بچه نداشتن بهتر از داشتن بچه ایه که مایه ننگ و 

 .بدنامیه

ره ختا چند روز از سایه خودم هم می ترسیدم،هر جا بودم فکر می کردم یکی مواظب و منتظر منه تا نقشه شومش رو اجرا کنه و باال

 .موقع اجراش رسید

 .اون روز شوم و لعنتی و اون لحظات جهنمی تا آخر عمرم به یادم می مونه و هیچ وقت فراموشش نمی کنم

عصر جمعه بود،من و پارسا وشاداب نهار خونه تارخ بودیم،چقدر خوش گذشت.گلشید کوچولو چند تا دندون بامزه در آورده و سر 

می گفت.خیلی تپل و بامزه شده بود و دوست داشتم مرتب ببوسم و گازش بگیرم.ولی دلم نمی  جاش می ایستاد و کلمات نامفهومی

اومد...گلپر و تارخ براي پذیرایی سنگ تموم گذاشتن و حسابی شرمنده امون کردن.عصر من و پارسا می خواستیم یه سر به دوست 

یشگاه ماشین !بابا به پارسا توصیه کرده بود یه ماشین مرتب و تر و پارسا بزنیم که چشمش رو عمل کرده بود بعد از اونم به چند تا نما

 .تمیز برام دست و پا کنه،براي همین قرار شد شاداب بمونه و ما بعد از انجام کارامون بیایم دنبالش و بریم خونه

ت گرفته بود و نمی ذاشپارسا تو ماشین منتظر بود،خداحافظی من یه کم طوالنی شد.گلشید با دستاي کوچولو و تپلش دستمو 

 .برم.باالخره تونستم ازش دل بکنم

تارخ تا جلوي در دنبالم اومد.قدم به پیاده رو گذاشتم،به طرف ماشین می رفتم که فریاد دیوانه وار پارسا رو شنیدم،نعره 

 ...کشید:مواظب باش ترمه

یه قدم به عقب برداشتم و کیفم رو گرفتم جلوي  موتور سواري مثل برق بهم نزدیک می شد که یه ظرف بزرگ دستش بود،ناخواسته

 .صورتم و...ناگهان یه سوزش وحشتناك تو بعضی قسمتاي بدنم حس کردم و صداي ناله م بلند شد

تنها چیزي که به فاصله چند لحظه حس کردم خنکاي آب بود که تو سرماي وحشتناك دي ماه بدنم رو لرزوند و دقیقه اي بعد گریه بی 

 .شاداب تو گوشم نشست...هم می لرزیدم ،هم می سوختم،زمان طوالنی اي زیر آب سرد بودم امان گلپر و
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تارخ به سرعت ماشین آورد و منو انداخت عقب ماشین و با شاداب و گلپر و گلشید راهی اولین بیمارستان شدیم،زیر لب ناله می 

 .کردم:سوختم...سوختم

د و در حالی که تقاضاي کمک می کرد وارد اورژانس شد.در عرض چند ثانیه تعداد خیلی سریع رسیدیم بیمارستان.تارخ منو بغل کر

 .زیادي پزشک و پرستار دورم جمع شدن

پرستار از تارخ و بقیه خواستن برن...پس پارسا کجا بود؟!چرا حاال که الزمش داشتم نبود؟دوست داشتم کنارم باشه...گفتم :پارسا 

 ....من پارسا رو می خوام

سوختم،اون قدر می سوختم که نمی دونستم کجام داره می سوزه...همه جام می سوخت...خدایا چه بالیی سرم اومده  داشتم می

 !بود...چه بالیی؟

 ...یه مایعی روي پوستم مالیدن که سوزنش هزار برابر شد:نکنین...سوختم...مردم

 .اونقدر درد طاقت فرسا و سخت بود که از هوش رفتم

عالمه صورت نگران و اشک آلود رو دیدم،از روي چهره هاي غمگین عمو،بهی،تارخ،پدر پارسا رد شدم تا چشم  به هوش که اومدم یه

 به چشم پارسا افتاد که چشماش مثل کاسه خون بود،سعی کردم لبخند بزنم:کجا بودي؟

واسته جیغ کشیدم:دستام،چه دستمو پیش بردم که دستش رو بگیرم ولی از دیدن یه عالمه باند که روش بود زهره ترك شدم،ناخ

 !بالیی سر دستام اومده؟

 صداي گریه ي سوزناك زن عمو منو به خودم آورد،روم رو بهش کردم:شما بگین زن عمو...چی شده؟

 !زن عمو محکم زد توي صورتش و روي زمین نشست:الهی بمیرم برات مادر

 .. به خیر گذشته و طوري نشدهبهی رفت طرفش و بلندش کرد:این حرفا چیه مامان؟!حاال که الحمد..

 !تو دلم بهش خندیدم:چی چی رو بخیر گذشته؟!دستاي منه که اندازه یه کوه باند پیچی شده...من می فهمم بخیر گذشته یا تو؟

هنوز نمی دونستم چی شده،نگاه پر از سوالمو دوختم به چشم هاي نمناك پارسا:حرف بزن.چی شده؟چه بالیی سرم اومد...چرا 

 !سوختم؟

 ...پارسا دست باند پیچی شده امو با محبت گرفت تو دستش و گفت:خدا تو رو خیلی دوست داره ترمه.فقط همینو می گم

  .حرارت لبهاي مهربونی رو روي پیشونیم حس کردم،مادر پارسا بود:دختر عزیزم،خوشحالم که سالمی

 .یه نگاه به دستام انداختم:ولی اینا چیز دیگه اي می گن

 ...نه اي کرد:در برابر خطر بزرگی که از سرت گذشته اینا چیزي نیستتبسم مادرا

 .یادم اومد،یه موتور سوار بهم نزدیک شد و محتویات یه ظرف رو پاشید طرفم...فریاد کوتاهی کشیدم:اسید.من با اسید سوختم

چی کار می کنه؟!عکس دختراي بیچاره اي حالم داشت بهم می خورد،البد پاك از ریخت و قیافه افتاده بودم،می دونستم اسید با آدم 

 .که با اسید سوخته و صد و هشتاد درجه تغییر قیافه داد بودن اومد جلوي چشمم

اشک تو چشمام پر شد،دل و روده م ریخته بود بهم...همه متوجه نگرانی و اضطرابم شده بودن.بدون زیبایی صورتم چی کار می 

م نمی کنه؟!خدایا چقدر بدبختم.اگر سودي جون و بابا بفهمن چه بالیی سرم اومده از غصه یعنی پارسا بازم دوستم داره؟!ترک»کردم؟

همه این افکار فقط طی دو ثانیه به مغزم هجوم آورد...فریاد کشیدم:دوست «دق می کنن!من تحمل شکل و شمایل جدیدمو ندارم...

 ...دارم بمیرم
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و با چشماي اشک بار یه آینه گرفت جلوي صورتم.چشمامو بستم.جرات نگاه شاداب با عجله محتویات کیفش رو روي زمین خالی کرد 

کردن نداشتم .نمی تونستم با چهره جدیدم کنار بیام...می دونستم که زشت و غیرقابل تحمل شدم.شاداب با صداي لرزون 

 .گفت:چشمات و باز کن ترمه

 .خودمو به چپ و راست تکون دادم:می ترسم .نمی خوام

 .صورتت طوري نشدهنترس عزیزم _

صداي مهربون شاداب نور امید رو تو دلم زنده کرد،با احتیاط چشم باز کردم،صورتم سالم بود .ناخواسته به گریه افتادم.شاداب در 

آغوشم گرفت.سر گذاشتم روي شونه اش و اشک ریختم.باور نمی کردم صورتم بی عیب و نقص باشه ولی این خوشی فقط چند دقیقه 

 ..بدنم حتما در اثر تماس اسید از بین رفته و پوستش چروکیده و سیاه شده ،نگاه غم آلودي به دستام کردمدووم آورد..

پارسا که مفهوم نگاهم درك کرده بود ،گفت:ترمه جان،عزیزم،نگران نباش...مشکل مهمی پیش نیومده،خدا خیلی دوستت داشت که 

ه به دست و بدنت پاشیده زیاد نبوده،از قضا یکی از همسایه هام تو پارکینگ کیفت مانع از ریختن اسید روي صورتت شده مقداري م ک

داشته ماشین می شسته و با صداي فریاد ما شیلنگ آب به دست دویده طرف کوچه و تارخم معطل نکرده و آب خنک رو گرفته 

 .روت.همین باعث شده شدت سوختگی به حداقل برسه

 ؟پس چرا این قدر دستام باند پیچی شده_

 .پارسا لبخند کمرنگی زد:متأسفانه دستات یه کم سوخته ولی شکر خدا خوب میشه

 با نگرانی پرسیدم:می تونم ازشون استفاده کنم؟

 !پدر پارسا دست باندپیچی شده امو بوسید:آره دختر گلم،چرا نمی تونی؟

 یعنی جاي سوختگی نمی مونه؟_

شوخی که نیست اسید بوده،اما قابل ترمیمه،دکتر اطمینان داد با یه عمل پدر پارسا جواب داد:روي دست راستت یه کم می مونه،

 .جراحی پالستیک برطرف میشه

 .آه کشیدم:براي دلخوشی من این حرفا رو می زنین،می دونم

 !نه دخترم،خیالت راحت .آب خنک اجازه نداد اسید خیلی بسوزونه_

 !به پارسا نگاه کردم:تو کجا رفتی؟

فته بود:رفتم که پدر اونو در بیارم،همون که اون بال رو سرت آورد.وقتی دیدم تارخ داره به تو رسیدگی می صداي پارسا خشن و گر

کنه،معطلش نکردم و رفتم دنبال اون لعنتی،اون قدر تعقیبش کردم که گرفتمش،اگر مردم سر نمی رسیدن و از زیر دست و پام بیرون 

 .نمی کشیدنش ...به طور حتم می کشتمش

 آه کشیدم:چرا؟«در مورد کی حرف می زنی؟»نبود بپرسماحتیاج 

هیچ کس جواب نداد...چقدر یه آدم می تونه پست و کوتاه فکر باشه که همچین عملی انجام بده.چرا می خواست منو از زیبایی خدا 

ژه می رفت...یعنی آدم دادیم محروم کنه؟چرا می خواست من و پارسا رو از هم دور کنه؟چرا؟هزار تا سوال بدون جواب تو ذهنم ر

 !این قدر سنگدل؟

این چه مدل عشق و دوست داشتنه؟این چه کاریه که وقتی خودت به چیزي نمی رسی،می خواي بقیه رو هم از وجود اون محروم 

 !کنی؟
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داشت ونو بازبعد از چند لحظه پارسا گفت:تو کالنتري م سکوت کرده بود و به هیچ سوالی جواب نمی داد...سر و کله اش خونی بود،ا

کردن و می خواستن منو هم نگه دارن...اما به قدري عصبی بودم که با تهدید هم نتونستن نگهم دارن.رئیس کالنتري م که آدم سرد و 

 .گرم چشیده اي بود اجازه داد بیام

 پرسیدم:تا کی باید اینجا بمونم؟

 .ض شه که سریع تر خوب بشی.باید یه کم تحمل کنیپارسا جواب داد:خیلی طول نمی کشه ...پانسمانت باید زود به زود عو

همین موقع دکتر و پرستاري وارد اتاق شدن،دکتر با خوشرویی گفت:چه خبره این قدر دور مریض ما رو شلوغ کردین؟!لطف کنین و 

 .تشریف ببرین بیرون...معاینه م که تموم شد همگی می تونین برگردین

  ارسا التماس کردم که بمونه.راز نگاموهمه یکی یکی رفتن بیرون.با نگام به پ

 

 :فهمید رو به دکتر گفت

 .اجازه بدین من پیش ترمه بمونم

 بدنم بدجوري سوخته--دکتر با لبخند پذیرفت.بعد از خلوت شدن اتاق تموم نیرو و قدرتمو جمع کردم و پرسیدم:

ي افتاده.هدف اون خدانشناس بیشتر چهرهات بوده که خوشبختانه سپر بال داشتی،کیفت بی چارهات به بد حال و روز-؟دکتر خندید:

به لطف خدا و با سرعت عملی که نشون دادي به نیت پلیدش نرسیده،بقیه اشم بیشتر حالت ترشح داشته.هر چند که اونم خطرناکه.اما 

 .از شانست خوشت برادرت با آب سرد اجازه ي سوختگی بیش از حدً رو از اسید گرفته

 ....همه چی دست به دست هم داد و نذاشت اول جوونی-کرد:دکتر چشمکی نثارم 

 :ادامه ي حرفشو خورد

ولش کن.حاال که خدا دوستت داشته و بخیر گذشته پس بهتره حرفشم نزنیم...در مورد جاي سوختگی م خیالت راحت باشه....فقط -

پس نگران هیچی نباش.البته یه کم باید پر دست راستت به نسبت صدمه ي جدي دیده که با جراحی پالستیک مثل روز اولش میشه.

 ...طاقت و صبور باشی،باالخره موقع تعویض پانسمان و مصرف دارو سوزش داري

 :پرستار با مهربانی گفت

 .حداکثر سعی م رو میکنم تا کمتر اذیت بشی-

 :با محبت به رویش خندیدم

 .مرسی-

 حمت میکشن و کسی نیست این همه رنج و زحمت رو ببینه و ارزش قائل بشهتو دلم از خدا خواستم به پرستارا قدرت و توان بده چون ز

قسمتی از پام میسوخت،زیر لب ناله کردم،پرستار که متوجه شده بود با تجویز دکتر امپولی بهم تزریق کرد،بعد از رفتن اونا همان .

 .زي نشدمطور که به پارسا چشم دوخته بودم،صورتش کمرنگ و کمرنگ تر شد و دیگه متوجه چی

صداي هق هق گریه ي آشنایی به گوشم میرسید،فکر میکردم اشتباه میکنم.چشم باز کردم،همه جا تاریک بود.چند مرتبه پلک هامو بهم 

 :زدم تا بهتر ببینم.دستی مهربون داشت موهامو نوازش میکرد،بوي تنش رو دوست داشتم،خودش بود،زیر لب گفتم

 سودي جون-

 :سودي جون رو شنیدمصداي غمگین و گرفته ي .

 ...جون،عزیزم،سودي قربونت بره--
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 :دیگه طاقت نیاورد و با صداي بلند گریه کرد،با همان دست بانداژ شده دستش رو گرفتم

 .چراغو روشن کن ببینمت،دلم برات یه ذرّه شده-

 .در بود،بابا بوددر اتاق باز شد و نور راهرو اتاق را روشن کرد،هیکل ورزیده اما خمیده مردي تو آستانه ي 

 .وقتی دید بیدارم با قدم هاي سریع چراغ رو روشن کرد و اومد طرفم و پیشونیم رو بوسید

 :با لحن مالمت آمیز و صدائی گرفته که حاکی از گریه ااش بود رو به سودي جون گفت

 ا خانم این چه کاریه؟حاال که اتفاقی نیفتاده.چرا داري گریه میکنی؟-

 :که بدجوري لوش میداد،نگاه کردم به چشماي سرخ بابا

 شما کی اومدین؟-

 :اه تلخ و بلندي کشید

تازه...وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده،رفتیم فرودگاه،دو تا جاي خالی بود که من و مامانت اومدیم.تورنگ و ترنج نتونستنبیان.قراره -

 با پرواز بعدي اگه جا داشته باشه خودشونو برسونن

 :یده بودن؟سودي جون سرم رو بغل کردبنده خداها چی کش.

 ....مردمو زنده شدم تا برسم،پیش خودم میگفتم البد-

 :دیگه نتونست ادامه بده و بلند گریه کرد.بابا شونه هاشو گرفت تو دستاش

 .فعال که خدا خیلی همه مونو دوست داشته و بخیر گذشته.دکتر خیالمو راحت کرد-

 :تسودي جون با صداي لرزون و عصبی گف

 .اگه دستم به اون پسره برسه چشماشو در مییارم-

 :دوباره گریه کرد،بابا گفت

 .قانون خدمتش میرسه-

 الزم نکرده،قانون مگه تونست از دخترم محافظت کنه که حاال بخواد انتقامشو بگیره؟-

 بابا لبخند کمرنگی زد

 .به سزاي عمل زشت و ناجوان مردانه اش میرسه عزیزم خودتو کنترل کن.خدا رو شکر که نتونست قسر در بره و باالخره:

 :سودي جون اشک هاشو با پشت دست پاك کرد

خوشحالم که پارسا حسابی خدمتش رسیده،اینطوري الاقل یه ذرّه دلم خنک شد.اما تا زمانی که جزاي کاراشو کامل نبینه آروم 

 .نمیشینم

 :بابا روي صندلی کنارم نشست و به چشمام خیره شد

 .مون آروم نمیشینیمهیچ کدوم

 :سودي جون دنباله ي حرف اونو گرفت

ترنجم اونقدر گریه کرده که چشماش تو صورتش گم شده بود.بچه م تورنگ صورتش مثل زردچوبه شده بود....دائم براي اون آشغال -

 ..ودهو قصد اونم همین ب خط و نشون میکشید...حاال نمیدونه اون حیوون پست چه نیّتی داشته،فکر میکنه فقط یه کم پات سوخته

 :صداي وحشتناك و عجیبی از گلویش خارج شد.

از کیفت هیچی نمونده،وقتی دیدمش سجده ي شکر به جا آوردم،اگه اسید بجاي کیف ریخته بود روي صورتت من چه خاکی به سرم -

 دگی عادي محروم کنه؟میریختم....آخه اون نا آدم چرا این کار رو با تو کرد؟چرا میخواست تو رو از یه عمر زن
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شونههاي سودي جون میلرزید،صداي نفسهاي بابا بلند بود.خواستم بهشون دلداري بدم:نگران نباشین....سالمتی و زندگیم از صدقه 

 .سر شما و خوبی هاتونه

 :رو به بابا گفتم

 .اونا من جون سالم به در بردمتو اون وضعیت بغرنج حق و حقوق تموم کارگرا رو دادین،باور کنین از صدقه سر دعا ي خیر -

 رو به سودي جون ادامه دادم

نون قلب پاك و بی شیله پیله آتو می خوري...هیچ وقت بد کسی رو نخواستی همیشه قدم خیر برداشتی،اینا هیچ وقت پیش خدا گم -:

 نمیشه

تموم بود....به چه امیدي میبأیست ادامه می دونم صورتت سالمم رو به خاطره شما دارم.اگه صورتم از بین رفته بود دیگه زندگیم .

 بدم؟

 :سودي جون انگشت گذاشت رو لبام

دیگه هیچی نگو عزیزم،بسه.همش تقصیر منه،باید بتونم خودمو کنترل کنم.ولی چی کار کنم که وقتی تو رو اینطوري روي تخت -

 .بیمارستان میبینم جیگرم میسوزه

 :د،طفلک مامانم چه عذابی میکشید،آروم گفتقطرات شفاف اشک پی در پی روي صورتش روان بو

 :کاش این بال سر من میاومد.به روش لبخند زدم-

 .دلت میخواست بی ترمه بشی؟زبونم الل اگه یه مو از سر تو یا بابا کم بشه من میمیرم

 :بابا به این بحث خاتمه داد

 .یه حرف دیگه بزنینبسه دیگه.مادر و دختر امشب میخائن با این حرفا منو بکشین؟دلم ترکید.-

خودش با زرنگی موضوع صحبت رو عوض کرد،حرف دختر عمه همدم رو پیش کشید که خواستگار پار و پا قرصی داره و ممکنه به این 

 .زودیا ازدواج کنه،خیلی خوشحال شدم چون دختر خانم و مهربونیه

اشتم زیر باند هارو بخارونم،دیگه امونمو بریده یه ساعتی که گذشت سوزش و خارش باعث کالفه شدن و وول خوردنم شد.دوست د

بود،ولی نمیخواستم بیشتر از این مامان و باباي بیچاره م زجر بکشن،نزدیک دو ساعت با این عذاب دست و پنجه نرم کردم تا پرستار 

یدار که گین شد و خوابم برد.بکه خدا خیر دو دنیا بهش بده با یه آمپول مسکن به دادم رسید.تحت تأثیر آمپول به آرومی پلکهایم سن

 ...شدم هوا روشن بود و تو اتاق تنها بودم

هنوز به خودم نیومده بودم که در باز شد و دو پرستار با یه عالمه لوازم وارد شدن تا بانداژ رو عوض کنن.بهتره از اون لحظههاي زجر .

 .و آزار چیزي نگم

از شد پارسا باالي سرم بود و پشت سرش روي میز یه سبد گل پر از لیلیوم گل وقتی کارشون تموم شد از ضعف خوابم برد.چشمام که ب

 :بهی و ویبرانوم بود،با دیدم لبخند زد و گونه مو بوسید

 حال عزیز دلم چطوره؟-

 .بد نیست-

 :صورتمو نوازش کرد

 .بد نیست جواب من نشد،بگو خوبه-

 :لبخند زدم

 .هر چند که نیست ولی بخاطر تو باشه،بهتره-
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 :شماش پر اشک شد و دست باند پیچی شده امو گرفتچ

 پارسا میمرد و این روز رو نمیدید-

 .زیر لب جواب دادم:خدا نکنه.

 رو به گل اشاره کردم

 .خیلی قشنگه،خیلی-:

 نه به قشنگی تو عزیزم-

 مسخره م میکنی؟-پوزخند زدم:.

 :چشماش گشاد شد

ساده بیمارستان هم قشنگی،درست مثل حوریهاي بهشتی....مهم چشماته که یه  این حرفو نزن که ناراحت میشم.حتی تو لباس آبی و-

 .دنیا زیباییه

 :دستمو به گونه اش فشار داد

 خدا تو رو برام حفظ کرد،روزي صد هزار بار باید شکرش رو بگم-

 :سوألی که تو ذهنم داشت زجرم میداد رو به زبون آوردم.

 ی ش باقی نمیموند،چی کار میکردي؟اگه صورتم میسوخت و دیگه چیزي از قشنگ-

 :نگاهش سرد و سرزنش آمیز بود

قرار بود چی کار کنم؟دق میکردم.بعدشم هر کاري ازم ساخته بود انجام میدادم تا تو سالمتی تو بدست بیاري....هر کاري،مطمئن -

 .باش

 :در حالی که سعی میکردم نگاش نکنم،گفتم

 ست؟میخواي بگی زیبایی چهرهام برات مهم نی-

 :صداش مالمت گرا بود

اگه بگم نه دروغ گفتم،ولی روح زیبا و سیرت قشنگت رو بیشتر دوست دارم،در ثانی ما داریم تو عصر علم و تکنولوژي زندگی -

 .میکنیم،هر دقیقه به کشفیات و معلومات دانشمندا اضافه میشه،در چنین شرایطی به امید خدا و توکل به لطف و کرمش معالجه میشدي

 :د به تندي اضافه کردبع

حاال که شکر خدا صورتت لطمه نخورده پس بی خودي با این افکار بچه گونه با این افکار بچه گونه و تلخ خودتو آزار نده -

 .عزیزم...خدا تو رو خیلی دوست داره،همینطور منو که نخواسته از لطافت و عطر غنچه گل قشنگی مثل تو محروم بشم

 :خندیدم

 .ري،با همین زبون خرم میکنی دیگهعجب زبونی دا-

 :به وضوح رنگ عوض کرد

 .واقعیت رو گفتم ترمه،اگه دلت نمیخواد باور نکن-

 :فکري که مثل خوره داشت منو میخورد،دست از سرم بر نمیداشت،به کنایه گفتم

 یعنی اگه منو با صورت سوخته و چروکیده میدیدي پیشم میموندي؟-

 :خیلی جدي گفت

میمردم،باور کن.تحمل دیدن زجر تو رو نداشتم،اگرم اون قدر پوست کلفت بودم که نمیمردم تا پاي جون دنبال  نه همان موقع-
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 معالجه ت میرفتم،حاال تمومش میکنی؟یا بازم میخواي با اعصاب من بدبخت بازي کنی؟

 :با دلخوري پرسید

 به عشق من شک داري؟-

 :تو چشماي پاك و زاللش غرق شدم

 .نه-

 :باند پیچی شده مو بوسید دو تا دست

 .فکراي آزار دهنده رو از ذهنت بریز بیرون-

 :رفت سراغ کشو

 برس داري؟-

 :شونه باال انداختم

 .نمی دونم-

 :خوشبختانه یکی تو کشو بود،به مالیمت و آرومی موهاي فر دارم رو برس کشید و به نرمی بافت

 طوري دورت میریزه و کالفههات میکنهببخشین که یه دست و خوب نیست،ولی از هیچی بهتره.این-

 :یه ظرف پر آب کرد و با پنبه خیس صورتمو تمیز کرد و در نهایت پیشونیم رو بوسید.

 دوستت دارم ترمه-

 حدس بزن چیه-راست میگفت.رفت سراغ کیفش و از داخلش یه جعبه ي کادو پیچ شده در آورد:.

 .معلومه عطر-؟به سادگی جواب دادم:

 می شد متوجه نشی؟-ویزون شد:لب و لوچه اش آ

 مگه من نفهمم؟-

روبان رو به مالیمت باز کرد و کادوي قشنگ رو با احتیاط از جعبه جدا کرد.همان عطري بود که خیلی دوستش داشتم)کوکو 

 .شانل(فریادي از خوشحالی کشیدم

 .خوشبوشی مثل همیشه-پارسا یه کم عطر به گردنم زد:

 :و دوست داشتنی،ادامه داد چقدر مهربون بود و چقدر مالیم

 .یه جعبه شیرینی م خریدم که از مالقاتیهات پذیرایی کنیم-

 :خودمو لوس کردم

 واسه من چی خریدي؟-

 چی دوست داري؟-چشاش برق زد:

 .آدم زنده همه چی دوست داره-

 من پنج ساله نیستم ا-دم:در یخچال رو باز کرد،پر بود از آبمیوه و کاکائو و پاستیل و یه عالمه خرت و پرت دیگه،خندی

 واسه ي من بچه ي-یه ظرف آلبالو خشک آورد:.

دونه دونه و با حوصله آلبالوها رو میذاشت تو دهنم و هسته اشو میگرفت.تا رسیدن وقت مالقات حرفهاي عاشقونه و آروم بخش گفت و .

 .نوازشم کرد.نهارم رو داد بخورم و مرتب موها و دستامو میبوسید

سوزشهاي وحشتناك م خبري نبود.البته بود ولی انقدر پارسا با مالیمت و عاشقونه قربون صدقه م میرفت که متوجه شون دیگه از اون 
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نمیشدم.وقت مالقات اطاقم چند بار پر و خالی شد،همه اومدن دیدم،از فامیالي پارسا گرفته تا دوستا و هم کالسیها و چند تا از 

نگ و ترنج که سراسیمه و هراسون خودشون رسونده بودن،طفلکیها منو بغل کردن و اونقدر گریه مسئوالن دانشگاه.از همه مهم تر تور

 .کردن تا اشک همه در اومد،چقدر ماه بودن

 وقتی خودمونیها بودن،زن و مرد مسن و و رنجوري وارد اتاق شدن،پدر و مادر خسرو بودن،سر شکسته و شرمنده

همراهشون بود،همینطور یک جعبه شیرینی.فقط اومده بودن عیادت،هیچ حرفی از پسرشون دسته گلی از میخک مینیاتوري و داودي .

نزدن،خجالت زده و غمگین بودند.شکر خدا اطرافیانم برخورد زشتی با اونا نداشتن و براي مرتبه ي هزارم بزرگی و انسانیت 

 .خودشونو ثابت کردن

 تم این کار رو نکنه،مگه چه گناهی داشت؟پیر زن دستمو بوسید که حسابی خجالت کشیدم و ازش خواس

خودشم تو آتیش سوزانی که پسر نا خالفش روشن کرده بود،می سوخت.دوست نداشتم خورد شدنش رو ببینم.اون و پیر مرد بی چاره 

 .کاره ي نبودن

بیشتر از  از،چون نمیتونستنچند روز بعد از بیمارستان مرخص شدم ولی هنوز احتیاج به مراقبت داشتم.تورنگ و ترنج هم برگشتن شیر

 این از کالساشون غیبت کنن

می دونستم بابا و تارخ و پارسا دنبال کارم هستن اما هیچی نمیپرسیدم و اونام توضیحی نمیدادن.قصد نداشتیم رضایت بدیم،چون .

 بالیی که اون آدم ناجوانمرد سرم آورده بود همه مون رو به سختی آزرده بود

به زندان شد،نفهمیدم و نپرسیدم چقدر؟دلم نمیخواست هیچی بدونم،حاضر نشدم حتی براي یه بارم باهاش  باالخره خسرو محکوم.

رو به رو بشم،زخم روحم عمیق تر از این حرفا بود،آزاري که دیده بودم منم میکرد.با روح و روان من بازي کرده بود و مدتها تحت 

 .شکنجه بودم و در نهایتم که این بال رو سرم آورد

تنها غصه م از بابت تموم شدن محکومیتش بود،می ترسیدم چند سال دیگه که آزاد شه دوباره بیاید سراغم،از یه آدم نا متعادل هر 

 .کاري ساخته س،ولی خوشبختانه فکرم از این مسئله آزاد شد

 :پدرش تو یه نشست خصوصی گفت

میکردم و خودمو از دست خودش و کاراي عجیب غریبش نجات  می بأست همان روز اول که گفت میخام برم خارج به حرفش گوش -

 .....میدادم.فکر میکردم بچه امه و باالخره آدم میشه

 :سر تکان داد

می خواستم قاتق نونم بشه،قاتل جونم شد.میخواستم کنارم باشه و عصاي پیریم بشه،اما خار چشمم شد،آبروي چندین سالمو برد.حاال -

 .سر بلند کنم.کمرم شکستدیگه نمیتونم جلوي مردم 

گفتم بره دانشگاه آدم میشه،سر به راه میشه.....ازم کلی پول گرفت که درس بخونه،من گردن شکسته از کجا میدونستم میخواد سواال 

 رو بخره....راستش بی سواد و نادونم...بازم دلم خوش بود که درس و دانشگاه ازش مرد میسازه،اما از شانس من بدبخت که یه عمر

خون جگر واسه بچه هام خوردم،این یکی نامرد از آب در اومد و رو سیاهم کرد.این پسر از همان بچگی شر بود....به خدا نون حالل 

در میآوردم،زحمت میکشیدم و عرق میریختم،درسته شکر خدا وضعم خوبه ولی همه اش از راه درست و صوابه.این بچه کاري کرد تا 

 .بگیرمعمر دارم نتونم سرمو باال 

 انگشتهاي دستشو میشکست

حاال دیگه نمیخوام ببینمش،نمیخوام چشمم به چشمش بیفته.اصال پسري به اسم خسرو ندارم.سهم ارثشو گذاشتم کنار که گورشو از -:

 ..زي کنهااینجا گم کنه.به همهام گفتم حتی اگه زنده نبودام دلم نمیخواد این پسر راست راست تو این مملکت بگرده و با آبروي من ب
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 :اه بلند و پر بغضی کشید و ادامه داد.

نمیخوام این دختر یه عمر از ترس این بچه بلرزه و آب خوش از گلوش پائین نره،تا االن که عرضه نداشتم زندگیشو از شر بچه م دور -

یه جایی که دیگه اسمشو  نگاه دارم.....ولی از زندان که آزاد شد باید بره.هر قبرستونی که دلش خواست بره و برنگرده.بره

 .نشنوم.دلم میخواد سر پیري آسایش داشته باشم،نمیخوام تو هول و تکون زندگی کنم

 :تو چشماي من نگاه کرد و با صداي لرزونی گفت

 .منو ببخش دخترم-

 .من از شما هیچ رنجشی ندارم.شما تقصیري نداشتین خودتونو عذاب ندین-دلم براش آتیش گرفت،صادقانه گفتم:

 .خیر ببینی دخترم،خوشبخت بشی-د زیر گریه:ز

بابا و عمو و پدر پارسا سعی کردن آرومش کنن و بهش دلداري بدن.حق داشت.بعد از یه عمر زندگی با عزت و آبرو،یه پسر نادون و 

 .دردمنش نوشتنفهم باعث خاري و خفتش شده بود...اما هر کس رو میزارن تو قبر خودش.گناه خسرو رو نباید به پاي پدر پیر و 

بعد از یک ساعت رفت ولی با خیالی آسوده و رها،از اینکه دیده بود ما اونو مقصر نمیدونیم و مالمتش نمیکنیم حس خوبی داشت و 

 :گفت

 .انگار کوه دماوند رو از رو دوشم برداشتن-

امید  نم.ولی خوشبختانه همانطور که دکترچند روز بعد بانداژها را به کلی برداشتن،از ترسم نمیتونستم به پوست دست و پام نگاه ک

داده بود،به جز دست راستم،بقیه ي قسمتها کامال بهبود پیدا کرده بود.پارسا م از یه جراح متبحر پالستیک وقت گرفته بود تا دستم رو 

 .عمل کنه

لطف خدا بخیر و خوشی ختم  اول زیر بار نمیرفتم و میخواستم بمونه....بمونه تا بفهمم یه روزي چه بالیی سرم اومده و به

 .شد.میخواستم جلوي چشمم باشه تا هیچ وقت از خدا و کرم بی پایانش غافل نشم

اما شاداب،بهنوش و ساغر قانعم کردن که تن به جراحی بدم.عقیده داشتن بهتره تنها نشونه و بدترین و تلخترین خاطره زندگیم حذف 

زخم  براي اینکه هیچ نشونه ي از این لکه ي-هر حال حرفشونو قبول کردم،دکتر میگفت:بشه تا هر بار نگاه کردن بهش اذیتم نکنه.به 

 .مانند نمونه باید دو مرتبه جراحی پالستیک بشه

 .چند تا لک روي پام بود که با دارو رفع میشد ولی زمان میبرد

ث شد غم مهمون دل مامان و بابام بشه و شب و ته دلم خسرو رو نفرین کردم که باعث شد این همه عذاب ببینم...نفرینش کردم که باع

 روز پارسا یکی بشه.نفرینش کردم که چند ماه از زندگیمو تباه کرد،اما آخرش چی نصیبش شد؟

 

از خدا خواستم اونو به راه راست هدایت کنه تا بقیه زندگیش رو با کینه و نفرت حروم نکنه و زندگی کسان دیگه رو هم به مخاطره 

 .طور باعث بی آبرویی و سرافکندگی پدر و مادر پیرش نشه نندازهو همین

بعد از جراحی دوم کامالً خوب شدم... تو این مدت هم با مراقبت ها و احتیاط و مصرف داروي به موقع لکه هاي پوست پام رفت و 

 .باالخره یه نفس راحت کشیدم

اشقونه تر جوابمو می داد، دوست داشتم دو مرتبه با اون کت و عاشقونه می فرستادم و اونم ع  smsپشت سرهم با موبایل واسه پارسا

شلوار سرمه اي و پیراهن کرم رنگ و کروات آبی با طرح هاي سورمه اي و کرمش می دیدمش،، دلم براش ضعف می رفت، خیلی 

 .خوش تیپ شده بود. اگه خونه خودمون بودیم براش اسفند دود می کردم. ولی حیف که نبودیم

 !بازي می کنی؟  smsونی از دستم گرفت: حوصله م سر رفت. چرا این قدر با موبایلتشاداب نیشگ
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 !قري به گردنم دادم و پشت چشم واسش نازك کردم: چیه حسودیت می شه؟

 ....روشوبا هزار عشوه و ناز برگردوند: من و تورنگ از این بچه بازیا خوشمون نمی آد

ازي! الاقل جلوي یکی این حرف رو بزن که شما دو تا رو ندیده باشه که بیست و چهار به دماغم چین انداختم: پیش قاضی و معلق ب

 !ساعت ور دل هم نشستین و دل می دین و قلوه می گیرین؟

 .از جا پاشد: لوس بازي در نیار... پاشو که عروس و داماد اومدن

ز با خانومی و متانت به تک تک مهمونا خوشامد گفت و ساغر و مرتضی دست تو دست هم وارد تاالر شدن. اون ساغر شیطون و زبون درا

رفت طرف سفره عقد. سفره عقدي که به طرز زیبا و خیره کننده اي تزئین شده بود و می بایست مرتضی و ساغر کنار اون یه عهد 

 .جاودانه و عاشقانه ببندن

مم بهش تبریک گفتم، وقتی دستشو گرفتم، اشک تو چش زیر آرایش و تور سفید، ساغر خیلی دوست داشتنی و ناز شده بود. از صمیم دل

 .جمع شد و براش آرزوي سعادت کردم

 

عاشقونه میفرستادم و اونم عاشقونه تر جوابمو میداد، دوست داشتم دو مرتبه با اون کت و   smsپشت سر هم با موبایل واسه پارسا

شلوار سرمه اي و پیراهن کرم رنگ و کراوات آبی با طرح هاي سرمه اي و کرمش می دیدیمش، دلم برایش ضعف میرفت، خیلی 

 .مون بودیم براش اسفنددود میکردم. ولی حیف که نبودیمخوش تیپ شده بود. اگه تو خونه خود

 بازي میکنی؟ smsشاداب نیشگونی از دستم گرفت: حوصله ام سر رفت، چرا اینقدر با موبایلت

 قري به گردنم دادم و پشت چشم نازك کردم : چیه حسودیت میشه؟

 ...نمی آدروشو با هزار عشوه وناز بگردوند: من وتورنگ از این بچه بازیا خوشمون 

به دماغم چین انداختم: پیش قاضی و معلق بازي! الاقل جلوي یکی این حرف رو بزن که شما دو تا رو ندیده باشه که بیست و چهار 

 !ساعت ور دل هم میشنین و دل میدین و قلوه میگیرین؟

 .از جا پا شد : لوس بازي در نیار..پاشو که عروس و داماد اومدن

ست هم وارد تاالر شدن.اون ساغر شیطونو زبون دراز با خانومی و متانت به تک تک مهمونا خوشامد گفت و ساغر و مرتضی دست تو د

رفت طرف سفره عقد. سفره عقدي که به طرز زیبا و خیره کننده اي تزئین شده بود می بایست مرتضی و ساغر کنار اون یه عهدجاودانه 

 .و عاشقانه ببندن

خیلی دوست داشتنی و ناز شده بود. از صممیم دل بهش تبریک گفتم، وقتی دستشو گرفتم، اشک تو زیر آرایش و تور سفید، ساغر 

 .چشمم جمع شد و براي ش آرزوي سعادت کردم

بعد از یه کن بزن و بکوب عاقد اومد وخطبه عقد رو قرائت کرد، عروس خانوم بعد از مرتبه سوم اون بعله معروف رو گفت و صداي 

شد. بعد از عقد اقوام دوستان هدیه هاي خودشونو دادن...منم به صرف دوستی و صمیمیتم براش یه زنجیر و آویز هلهله و دست بلند 

 !گرفته بودم و شاداب هم یه دستبند شیک

خانوم ساغر مومن و مذهبی بودن به همین خاطر حتی یه مرد جز داماد تو سالن نبود. بعد از هدیه دادن او هم رفت و مجلس کامال 

نه شد.از بلندگوي تاالر موزیک شادي پخش میشد و دخترها و زنهاي جوون یا شداي مرقصیدن...از من و شاداب هم خواستن که زنو

 .بهشون بپیوندیم و صد البته ما بدون چون و چرا قبول کردیم
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اي در رحمت به روت باز شده، وخیلی جالب بود که اونشب واسه من خواستگار پیدا شد، یکی هم نه ،سه تا! شاداب میخندید و میگفت: 

 . به حالت اگه پارسا بفهمه! دیگه نمیذاره تو هیچ مجلسی قدم بذاري

 !با پررویی جواب داد: خوشگلی این حرفارو هم داره دیگه

ن حادثه وزبونم رو گاز گرفتم: استغفرا....! خدا میتونه در عرض چند ثانیه کاري کنه از نگاه کردن توي آینه گریزون بشم...بعد از ا

 ...فهمیدم که چیزاي ظاهري چقدر فانی و زودگذرن

 .شاداب سر تکون داد: عاقل شدي

 .عاقل بودم- 

 !موذیانه خندید: حاال جواب خواستگاراتو چی میدي؟

 .شونه باال انداختم: چی دارم بگم؟! میگم دیر اومدین تموم شد

ن سبک آرایش و این لباس خیلی بهت می آد. فقط یادت باشه یه حلقه شاداب سر تا پامو برانداز کرد: حق دارن، خیلی ناز شدي ،ای

 .گنده دستت کنی تا حسابی به چشم بیاد و همه بفهمن تو قبال به یکی جواب مثبت دادي

 .یادم میمونه- 

 .شادااب با مزه گفت: حیف که شب میریم هتل و نمیشه واست اسفند دود کرد

ی ام رو درست کردم: اینا رو میگی که منم ازت تعریف کنم؟ نه بابا بی خود به شکمت صابون پامو رو پا انداختم و دامن پیرهن مشک

نزن که من ازاون خواهر شوهرام که جنسشون پر خرده شیشه اس. هیچ ازت تعریف نمیکنم، همون تورنگ زن ذلیل ازت تعریف میکنه 

 .بسه.خودش به قدر کافی حرصم میده تو دیگه اضافه اش نکن

 .برداشت و با چاقو چند تیکه کرد و بدون این که تعارفم کنه خورد ،چند لحظه که گذشت گفتم: معلومه قهر کردي یه شلیل

 !بی تفاوت گفت:نه چه قهري؟

 .قهري دیگه ،اگه قهر نبودي یه تیکه میذاشتی تو دهنم- 

 .من پارسا نیستم آ، ترمه خانوم- 

د، مدل لباستم قشنگه. وقتی ام موهاتو باالي سرت جمع میکنی و یه آرایش بابا خوشگل شدي، رنگ آبی نفتی خیلی بهت می آ- 

 !مالیم میکنی م دیگه حرف نداري. حاال راضی شدي؟؟!آشتی؟

 مالیم خندید: آشتی. حاال میخواي منم از تو تعریف کنم؟

 .زمزمه دار گفتم:نمیخواد، فقط به پارسا بگو برام خواستگار پیدا شده، ممکنه بهش بربخوره

شاداب یه ابرو باال انداخت: برخوردن نداره که، مردم تازگی ها بد سلقیه شدن و جنس مرغوب رو از جنس بد تشخیص نمیدن...این 

خانومایی ام که برات پا پیش گذاشتن خیلی ساده ان بی چاره ها. واال توي بال گرفته رو نمی پسندیدن. چشممون به ظاهر مظلومت 

 .حرفاتو ببینن خودشون از گفته پشیمون میشن افتاده ،دو پرده از کارا و

بهش اهمیت ندادم:تو داري میترکی از این که مثل تو الزم نیست سه ساعت جلوي آینه به موهایم ور برم، همین که خشک بشه انگار با 

 .دستگاه خیلی با دقت فر شده اما تو چی؟! اینوررو سشوار بکشن، به اون طرف بیگودي ببند

 ..عوضش- 

 .تم حرف بزنه: عوض بی عوض! قبول کن که راست میگمنذاش
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 .باشه بابا نیستم- 

 .صورتش را بوسیدم: الهی فدات شم که مثل گل میمونی، البته گل خرزهره

 !!گل گله دیگه- 

بش  هردو زدیم زیر خنده.ساغر از دورهی با ایما و اشاره میپرسید چی شده؟! در نهایت مجبور شدیم بریم کنارش بعد از خوش و

 !معلوم شد براي هر دومون خواستگار پیدا شده...دو تا برادر دوقلو

دیگه نتونستیم خودمون رو کنترل کنیم و ترکیدیم از خنده.مادر ساغر مجبو شده بود قسم بخوره تا مادر دوقلوها باور کنه که ما 

 !ازدواج کردیم، چون باور نمیکرده و اصرار داشته الاقل یکی امونو جور کنه

 !الخالقجل 

 !به حق چیزهاي ندیده و نشنیده

بعد از شام و تموم شدن مراسم، عروس رفت خونه خودشون و دامادم خونه خودشون! چون قرار بود عروسی بعد از پایان تحصیالت 

 !گیدساغر باشه، اینم خوب بهونه اي شده که ماها بهش متوسل میشیم، اینطوري سه چهار سالی دیرتر می افتیم تو مسئولیت زن

ساغر خیلی اصرار داشت شب رو بمونیم خونه اشون! ولی ما قبل از حرکتمون به طرف یزد تلفنی هتل رزرو کرده بودیم. شب رفتیم 

هتل و خوابیدیم. صبح بعد از صرف صبحاه شهر یزدرو دیدیم. مردم گرم و با صفایی داشت. شب دوباره برگشتیم هتل تا صبح زود به 

 .قرار بود چند روزي کنار خانواده باشیمطرف شیراز حرکت کنیم. 

منو پارسا جلو نشستیم و تورنگ و شاداب عقب. پارسا دست منو گرفته بود و رانندگی میکرد. از این که کنارش بودم حس غریب 

 ...آرامش و اطمینان داشتم

 .خوشحال بودم که شریک زندگیم یه مرد تموم عیاره و تو دلم خدا رو شکر میکردم

نی بود ،بعد از نهار تورنگ رانندگی کرد و شاداب کنارش نشست. منم سرمو تکیه دادم به شونه پارسا و سعی کردم بخوابم ،در راه طوال

 .عرض چند دقیقه اتفاقات چند ماه اخیر مثل یه فیلم جلوي چشمم اومد، ناخواسته آه کشیدم

ت و کمی فشار داد: من و تو مثل دو تا حلقه زنجیریم، متصل و پارسا دلیلش رو پرسید، بعد ازاین که براش توضیح دادم بازومو گرف

جدانشدنی! چیزي که دوومشوزیاد میکنه عشقه. ...عشق و صداقت. که خوشبختانه هر دومون از این نظر تکمیل و بی نقصیم. تو هم 

شیرینی که میگذرونیم. قدر این سعی کن ذهنتو از خاطره هاي تلخ و آزار دهنده تخلیه کنی. فقط به خودمون فکر کن، به روزاي 

 .لحظه ها رو بدون ،نباید بعد ها حسرت این روزا رو بخوري

 .در گوشم زمزمه کرد: عزیزم من خوشبخت ترین مرد دنیام

 !پرسیدم: حاال چرا اینقدر یواش میگی؟

ون دنیاس، اینطوري ام ممکنه دعواملبخند زد: براي این که اگه تورنگ بشنوه شاکی میشه و میخواد ادعا کنه اون خوشبخت ترین مرد 

 .بشه

 .زدم روي پاش: اي بدجنس

نگاه مهربون و عاشقش رو بهم دوخت: خیلی دوستت دارم حاال جمله امو تصحیح میکنم من جزء خوشبخت ترین مرداي دنیام چون 

 .جواهر با ارزشی دارم. یه جواهر بی نظیر

 .زمخمیازه کشید.سرمو تکیه داد به شونه اش: بخواب عزی
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 .به آرومی زمزمه کرد: تکیه کن بر شانه هایم، شاخه نیلوفرینم تا غم بی تکیه گاهی را به چشمات نبینم...خوب بخوانی ترمه جان

 !چشم باز کردم، بیابون با وسعت و عظمتی بی نهایت مقابلمون بود، اروم گفتم: حتی کویرم قشنگه

لبته تو از بقیه آفریده ها زیباتري! چون خدا تو رو فقط براي من خلق کرده، دستمو نوازش کرد : همه آفریده هاي خدا زیباست...ا

 .واسه این که مال من باشی

 .پلک هام سنگین بود: واسه این که دوستم داشته باشی

 .صداش مثل ترنم آبشار لطیف بود: دوستت دارم واسه تموم عمرم

 

 پایان


