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ازصبح ساعت هشت من و همه ى کارکنان و مسئولین کارخونه منتظر بودیم که صاحب جدید کارخونه تشریف 

 . ساعت ده بود و هنوز خبرى ازش نشده بود. فرما بشند و دیدگانمون را با قدومشون منور بفرمایند

از روى اجناس ما کارخونه ى ما در حال ورشکستگى بود و همه ى محصوالت به خاطر مارك هاى تقلبى که 

تو اوج بدبختى ها یه . چوب کثافتکارى یکى دیگه رو ما داشتیم می خوردیم . زده بودند، برگشت خورده بود

نمى دونم کدوم آدم بى کله اى هم چین کارى کرده بود . ناجى پیدا شده بود و حاضر شده بود کارخونه رو بخره

 . ر نمى شدیمولى هر چى که بود به نفع ما بود که از کار بیکا

با اینکه بهمن ماه بود ولى دو . جلوى در ورودى ساختمون ایستاده بودیم و آفتاب مستقیم توى چشممون بود 

با اون سوز سردى هم که میومد حس مى کردم به زودى لبهام دو برابر ... ساعت زیر آفتاب موندن زجر آور بود 

باد که مى وزید و ... ر بودم مدام با زبونم ترشون کنم گرماى آفتاب لبهام رو خشک مى کرد و مجبو... میشه 

مثل بچه گى هام که همیشه تمام زمستون ... آفتاب هم که مى تابید و حسابى لبهام در حال سوخته شدن بودن 

صداى .. پس کى قرار بود بیاد ... اوف ... دور تا دور لبهام خشکى میشد و زجر مى کشیدم ... دو لبه بودم 

 ...یر زیرکى هم میومد غرغرهاى ز

 ...دو ساعته اینجا عالفیم  -

 ... حاال انگار قراره پادشاه از راه برسه  -

 ...کم مونده فرش قرمز هم پهن کنند  -

حیف که نون زن بچه باید دربیاریم وگرنه همه امون ول مى کردیم مى رفتیم که بفهمه یه ملتى رو این قدر  -

 ...عالف نمى کنند 

 ...رکید اینقدر سر پا وایسادیم پاهامون ت -

 ...سر زد از افق ... دستهاتونو بذارید روى سینه اتون می خوایم سرود ملى بخونیم  -

با اون مدلى هم که ... طبق معمول مزه پرونى مى کرد ... صداى شوخ و شنگ بنیامین همه رو به خنده انداخت 

چه خوب بود ! ... کرد قراره سرود کشورمون رو بخونیمماها صف ایستاده بودیم، هر کى مارو مى دید فکر مى 

حتی االن که آفتاب، عرق از تیره ى ... که بنیامین تو هر موقعیتى یه چیزى براى خندیدن پیدا مى کرد 

 ! کمرمون راه انداخته بود و باد هم کمر به قولنجمون بسته بود

بنیامین پرید جلو ... مالى کارخونه، شنیده شد  باالخره صداى بوق مسخره ى ماشین آقاى حیدرى ، مشاور امور

 :و شروع کرد به صاف و صوف کردن بقیه 
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ا ا خانوم بخشایى مقنعه اتون چرا ... حاج منصور تسبیحتو بگیر دستت ... آقا مسعود دکمه ى باالیى تو ببند  -

 ... کج شده 

 :دستشو گذاشت روى یقه ى لباسمو گفت ... رسید به من 

 ... پیرهنت لکه شده آقا نیما ... نگاه نگاه ... هوا بستنی خوردى و کاکائوش هم مالیدى به پیرهنت تو این  -

 :انگشت اشاره ى دست راستمو زیر بینیش گذاشتم و کشیدم باال و گفتم

 ...اون موقع که ما از این بازى ها می کردیم تو پستونک می خوردى ... برو بچه  -

 :و بنیامین با لحن خاله زنکى گفت دوباره صداى خنده بلند شد

خاله ... بزنم به تخته ... ولى خیلى خوب موندى .... اصال بهت نمیاد شصت سالت باشه ها ... الهی بمیرم  -

 ...مى پسندیش واسه ات عقدش کنم؟ ... بخشى 

ستش رو به نشونه خانوم بخشایى که حدود پنجاه سالش بود و از کار کناى رستوران بود، از خنده ریسه رفت و د

 :توى هوا تکون داد و گفت "خاك بر سرت  "ى 

 ...بیا وایسا سر جات اینقدر شیطونى نکن ... خدا نکشدت بنى  -

خانوم بخشایى ... صداش میزد  "خاله بخشى  "بنیامین اون قدر با خانوم بخشایى صمیمى بود که گاهى وقتها 

و سال پیش فوت شده بود، بنیامین رو مثل پسرش دوست هم که هیچ وقت بچه دار نشده بود و شوهرش هم د

 !صداش میزد "بــِنى  "داشت و 

پشت سرش هم یه !! ماشین آقاى حیدرى از جلوى نگهبانى رد شد و اومد به سمت ما جمعیت عالف 

روى  تمام چشمها عین وزغ ، زوم شده بود... یه نگاه به اطرافیانم انداختم !! ماکسیماى سورمه اي شیشه دودى

 !شیشه ى ماشین و مى خواستن از بین اون شیشه هاى دودى هر چه زودتر رئیس جدید رو کشف کنند 

در ماشین باز شد و اولین چیزى که از جناب رئیس ظاهر شد، دست چپش بود که روى لبه ى در ماشین قرار 

 ... دستى که مزین به حلقه اى سفید و گرون قیمت بود ... گرفت 

*** 

... که از رئیس کارخونه نمایان شد، پاي چپش بود که همه ي سرهارو به طرف خودش چرخوند عضو بعدى 

کمی از بین تن و ... تمام کسایى که ردیف جلویى من ایستاده بودند، بال استثنا سرهاشون خم شده بود 

ى که هر چکمه ى چرم مشکى رنگ... بدنهاشون گردن کشیدم و چیزي که دیدم، چشمهاى منو هم خیره کرد 
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باالخره تمام قد از ماشین خارج شد و تونستیم ! چى روى پاش باالتر مى رفتم، لبه ى انتهاییش معلوم نمیشد

 ...از همون چکمه ها شروع به براندازیش کردم ... زیارتش کنیم 

کیف ... دم آستین ها و یقه اش ، خز مشکى دوخته شده بود ... پالتوى بلند قهوه اى که تا وسط ساق پاش بود 

فکرى که از لحظه ى اول ... رسیدم به سر و صورتش ! ... اندامش هم که بیست بود ... چرم مشکى دستش بود 

... یه زن صاحب جدید کارخونه بود ... یه زن .. پیاده شدنش تو ذهنم مى چرخید، درست از آب دراومده بود 

 !!ابروهام باال رفت و این بار به چشم دیگه اى نگاهش کردم

تمام موهاش با هد مشکى رنگى اسیر شده بودند و حتى ... شال قهوه اى با لکه هاى پراکنده ى مشکى 

بینیش تقریبا ... جزء اصلى صورتشو زیر عینک آفتابى پوشونده بود ... و اما صورتش ... تارمویى ازشون پیدا نبود 

این چه عالقه اى بود که به قهوه اى ... سیدلبهاش با اون رژ لب قهوه ایش برجسته به نظر مى ر... متناسب بود 

شاید موهاشم یکى در میون مشکى و قهوه اى رنگ ... و مشکى داشت؟؟ سر تا پاش مشکى و قهوه اى بود 

فعال که بد نبود ولى اصل کار چشمهاش بود که باید اون ... صورتش تقریبا گرد بود و پوستش گندمى ! کرده بود

 :صداى بنیامین زیر گوشم پیچید ... بشه نظر داد  عینکش رو اول برمى داشت تا

 !آق نیما به فکر کادوى عروسیم باش که عروس ننه ام پیدا شد -

 :با پشت کفشم، ضربه اى به جلوى کفشش زدم و زیر لبى گفتم

 ...خوبه مى بینى حلقه داره ... خفه  -

 :ریز خندید و گفت

 ...اینو گذاشته تو انگشتش که مگس پرونى کنه ... حلقه ى چى؟ کشک چى؟ اینها همه سیاه بازیه  -

 !چه با اطمینان هم حرف میزد... کمی سرمو به عقب چرخوندم و نیم نگاهى بهش انداختم 

 !!خوبه خودت مى دونى مگسى  -

 :قیافه اش رسما کش اومد و باز با اطمینانی دو برابر گفت

 ...وقتى سیاه کاریش معلوم شد به هوش من ایول میگى ... ولی ببین کى بهت گفتم ... هى مسخره کن  حاال -

 از کدوم ثبت احوال آمارشو درآوردى که اینقدر خیالت جمعه؟ -

... االن دیگه همه ى دخترهاى مجرد الکى حلقه دست مى کنند ... ثبت احوال نمى خواد ... تو هم خنگیا  -

 ه اش میاد متاهل باشه؟اصال به قیاف

 :نفسمو با شدت بیرون دادم و گفتم... حوصله ى حرفهاشو نداشتم 
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 ...حاال فعال اون دهنو ببند بذار دو دقیقه زبونت استراحت کنه تا بعد  -

 :آقاى حیدرى با دست به خانوم اشاره کرد و گفت

اگر ایشون لطف نمى کرد و اینجارو از ... صاحب جدید و صد البته ناجى کارخونه هستند ... خانوم صداقت  -

صاحب قبلیش نمى خرید االن همه ى ما بیکار کنج خونه هامون نشسته بودیم و کاسه ى چه کنم چه کنم 

 ...دست گرفته بودیم 

از طرف ... حاال خانومو هوا برمیداره که انگار بت من ِ ... چى میگفت واسه خودش ... چشمهامو تنگ کردم 

با این ... همچین مطمئن هم نباش ... هه ... من که هر جا برم رو هوا میبرنم ... آقاى حیدرى خودت حرف بزن 

با یه نفس عمیق افکار مزاحم رو دور ... یادت رفته با چه بدبختى اى همین کارو پیدا کردى ... وضعیت کار 

 :کردم و حواسمو دادم به حیدرى که حاال داشت می گفت

 ...به افتخارشون  -

به اجبار، بدون توجه به ریتم ... روع کرد به دست زدن و پشت سرش هم صداى دست زدن جمعیت بلند شد و ش

صداى ناموزون دستهام، نگاه خانوم صداقت رو به سمتم چرخوند ... دست زدن بقیه، شروع کردم به دست زدن 

 !!بین هر بار خوردن دستهام به همدیگه، یک سالى فاصله بود... 

هر چند چیزى نمى دیدم اما حس مى ... متم چرخید، مستقیم زل زدم تو شیشه هاى عینکش سرش که به س

نور ... عینک آفتابیشو برداشت ... سرشو چرخوند سمت حیدرى ! کردم درست مردمک چشمهاشو هدف گرفتم

 ...بلند و فر خورده ... آفتاب پیچید بین مژه هاش 

 ...ممنون آقاى حیدرى  -

یه مالحت خاص همراه با یه ... نه خیلى خشن و دورگه ... نه خیلی نازك و پرعشوه . ..عجب صدایى داشت 

سرشو چرخوند سمت ! احساس کردم از شدت اعتماد به نفس در حال انفجاره... اقتدار عجیبى توى صداش بود 

رنگشون زیاد  ...نسبتا درشت ! ... چشمهاش هم قابل تامل بود... هومممم ! ما که عین بز زل زده بودیم بهش

... باز هم قهوه اى و مشکى ... عجب بابا ... معلوم نبود ولی فکر کنم یه چیزي بین قهوه اى و مشکى بود 

یادم باشه بهش ... اصال هم بهش نمیومد ... ابروى پیوسته دوست ندارم ... نوچ ... ابروهاى پیوسته ى مشکى 

کسى از تو نظر خواست که اینقدر زن مردمو ... خفه خون بگیر یه دقیقه ... اه نیما ... بگم وسط ابروشو برداره 

 :کنکاش مى کنى؟ صداى ملیحش توى گوشم پیچید 
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.. آقاى حیدرى فرمودند که خیلى وقته منتظر هستید ... به همه ى شما کارکنان محترم سالم عرض مى کنم  -

به حساب بدشانسى بذارید که همین روز اول ... امیدوارم این تاخیر رو به حساب بدقولى نذارید ... شرمنده ام 

بهتره جایى صحبت ... فکر مى کنم حرف هاى زیادى براى گفتن باشه ... خب ...الستیک ماشین پنچر شد 

 ...کنیم که بیش از این اذیت نشید 

 :رو کرد سمت حیدرى و پرسید

 اینجا سالن همایش نداره؟ -

 ...از این طرف بفرمایید ... البته که داره  -

ما هم که عین ... حیدرى به سمت سالن راه افتاد و خانوم صداقت پشت سرش با قدم هاى موزون حرکت کرد 

بنیامین خودشو بهم ... کاش زودتر این بساط تموم میشد ... چه حس بدى داشتم ... جوجه دنبالشون راه افتادیم 

 :رسوند و با لودگى گفت

 ...چه با قر و ناز راه میره ها  -

 :زدم پس کله اش و گفتمیکى 

 نمى خواى این چرندیاتتو تموم کنى؟ -

 :همون طور که اخم کرده بود و پشت گردنشو ماساژ میداد گفت

فقط موندم دیروز کى بود با من و ژاله و مهسا تو پارك گل ... یادم نبود شما طیب و طاهرى ... ببخشید  -

 ...و گل میشنید  گفتیم

خواد به خاطر هیچ  یاصال دلم نم... حواستو جمع کن بنیامین ... اینجا محل کاره ... میگى پارك  يخوبه دار -

 ...و پوچ اخراج بشم 

صندلى ها که نشستیم، خانوم صداقت پشت تریبون قرار گرفت و یه چیزى گفت که ما رو هم عین  روى

 ...الستیک ماشینش پنچر کرد 

 ... زم باشه که یه موضوعى رو در همین ابتدا باهاتون درمیون بذارم فکر مى کنم ال... همکارهاى عزیز  -

 :صاف کرد و خیلى ناگهانى گفت گلویى

 ...من چیزى از کارخونه دارى بلد نیستم  -

مارو باش ... هر دو سه نفر سرهاشونو تو هم کرده بودند و پچ پچ می کردند ... اى بین جمعیت افتاد  ولوله

همونطور که سرم رو شونه ى چپم ... پوفى کردم و سرمو با تاسف تکون دادم ! دیمدلمونو به کى خوش کر
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نفسى تازه ... بقیه نگاه مى کرد  دنبا آرامش و لبخند عجیبى داشت به پچ پچ کر... بود،به صداقت نگاه کردم 

 :کرد و خیلى محکم و جدى گفت

 ... اما  -

 ...ى سرها برگشت سمت صداقت  همه

قطعا . من براى زنده کردن مجدد این کارخونه فکرهاى خوبى دارم... وز شروع نکرده جا بزنم قرار نیست هن -

ازتون مى خوام . هر کدوم از شما در حیطه ى کارى خودتون متخصص هستید و تجربه هاى ارزشمندى دارید

با کمک و . مخیلى امیدوار نم. که با نهایت صداقت و پشتکار براى سرپا کردن این کارخونه زحمت بکشید

 .همکارى شما این کارخونه رو به یک رقیب شکست ناپذیر براى کارخونه هاى مشابه تبدیل مى کنیم

ملت هم معطلن یه ... آخه کدوم حرفش ارزش دست زدن داشت؟ ! ... دفعه همه شروع کردن به دست زدن یه

 ...چیزى بشه الکى دست بزنن 

اگر قرار باشه یه غذاى خوب و خوشمزه پخته بشه چه ... ن کنم بذارید با یه مثالى منظورمو براتون روش -

همه ى ... نظارت سر آشپز ... دست پخت آشپز ... دستورالعمل پخت غذا ... شرایطى الزمه؟ مواد اولیه مرغوب 

 ... اینها الزمه 

میاد خودت هم می دونى ولى خوشم ... آخه تو رو چه به کارخونه دارى ... تو بیا برو آشتو بپز ... ى منگل  دختره

 ...هیچی بارت نیست و فقط واسه پشت اجاق گاز خوبى 

شرایط نگهدارى و انبار ... مواد اولیه مرغوب ... براى تولید یه محصول مرغوب هم ، تمام این شرایط الزمه  -

 ...تخصص و کاردانى ... بهداشت خط تولید ... کردن مواد 

چشم و ...  "چیه "سرى تکون دادم که یعنى ... بنیامین بود ... برگشتم  به سمتش... اى به پهلوم خورد  ضربه

 :ابرویى به سمت صداقت انداخت و گفت

 ... "کاردان  "میگه ... تو رو صدا میزنه  -

خنده ى موذیانه اى کرد و ادامه ... ى سمت راست لبم رو باال دادم و با بى حوصلگى فقط نگاهش کردم  گوشه

 :داد

 ...  "کاردانى  "دکترا هم که بگیرى آخرش ... نه؟ ... یلى بده خ... آخى  -

 :ى خرناس مانندى کرد و گفت خنده

 ... "دکتر کاردان  "فامیل قحط بود رو خاندانتون گذاشتین؟ فکر کن یکى بخواد صدات بزنه  -
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ام از شدت خنده مى نمى دونم چرا با وجود مزخرفاتى که مى گفت، توى معده ... خنده شونه هاش مى لرزید  از

دیگه تو هر جا و مکانى آبرومو ... ولى نباید میذاشتم این بنیامین دیوونه بفهمه از حرفش خوشم اومده ! لرزید

 ... مى برد 

بودن داشتى که با وجود کاردان بودن به خودت میگى  "دکتر  "طرف پیش خودش فکر مى کنه عقده ى  -

 دکتر 

مو از داخل گاز گرفته بودم که نخندم، برگشتم به سمت صداقت که با هیجان همونطور که لپها... خندید  باز

 ... مشغول سخنرانى بود و اکثریت هم با تکون سر، حرفهاش رو تایید مى کردن 

بلکه فرموالسیون یک محصول هم یکى از ... نه فقط تجهیزات و مرغوبیت و تخصص و چنین مسائلى نیازه  -

که انشاءاهللا به زودى تغییراتى در ... وجب انتخاب کاال توسط مشترى ها میشه مهمترین گزینه هاییه که م

 ...فرموالسیون ایجاد مى کنیم 

... حداقل حرف زدنش که خوب بود ... ولى همچین هم بد نمى گفتا ... ملت جوگیر شدن و دست زدن  باز

 ...یه دست قابل دار براش میزنم (!) پس حداقل به پاس سخنوریش... انصافا تسلط خوبى تو سخنرانى داشت 

 ...همراه بقیه براش دست زدم  و

کارشناس ها و متخصصین دونه دونه معرفى شدن و نوبت . نطق خانوم تموم شد و نوبت به معارفه رسید باالخره

 .به من رسید

 .کارشناس ارشد و سرپرست آزمایشگاه...آقاى نیما کاردان  -

 :زیر لبى گفت  بنیامین

 ...والسالم ... این فقط کاردان ِ ... این کارشناس هم نیست چه برسه به ارشدش ... میگى حیدرى  چرا چرت -

بلند شدم و ... کم مونده بود با نیش شل شده عرض اندام کنم ... سوخته وقت گیر مى آورد براى مزه پرونى  پدر

به سبک خودم جواب داد و پشت ... به زور جلوى خودمو گرفته بودم که نخندم ... با خم کردن سر، سالم کردم 

 :میکروفون گفت

 ...از آشنایى تون خوشوقتم  -

حیدرى ... ولى با اون فاصله اى که ازش داشتم نهایتا مى تونست لب خونى کنه  "ر منم همین طو " گفتم

 :گفت
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آزمایشگاه که رو ... یه جورایی همه کاره ى اینجاست ... این آقا نیماى ما فقط سرپرست آزمایشگاه نیست  -

هاى کارخونه هم آقا نیما  تو اکثر برنامه... تمام زیر و بم خط تولید رو هم از بره ... انگشت ایشون مى چرخه 

 ...کمک حاله 

بله خانوم ... صداقت فقط لبخند میزد و سر تکون میداد ! ... عجب این حیدرى یه بار تعریف مارو کرد  چه

منم اگه ... حاال کجاشو دیدى ؟ ... دست راست رئیس قبلى کارخونه بودم ... اینجا من همه کاره ام ... صداقت 

فقط خدا کنه ...االن رقیبت بودم نه همکارت  ره،ر داشتم که کادوى تولد، برام کارخونه بخمثل تو یه باباى پولدا

 ... وگرنه ... زن با جنبه اى باشى 

هر کارى هم دلش بخواد می ... مثال مى خواى چه غلطى بکنى؟ طرف صاحب کارخونه است ... چى؟  وگرنه

... پس در ِ مغزتو ببند و سرت به کار خودت باشه ... حتى الزم نیست براى کارش به کسى توضیح بده ... کنه 

این ورشکستگى مفتضح هم  سپ... بودى  "دست راست رئیس قبلى  "تو که اینقدر ادعات میشه ... درضمن 

 ... خدا به داد این کارخونه برسه اگه باز هم قرار باشه تو همه کاره اش باشى ... تقصیر خودته 

کف دستمو بو کرده بودم که یه نامردى این ...جورى بگى دیگه از بقیه چه توقعیه؟ تو که این... بى معرفت  اى

 تو طرف منى یا این دختره ى قرتی؟ ... اصال بگو ببینم ... جورى اعتبار کارخونه رو از بین میبره؟ 

 این بیچاره کجاش قرتیه؟... دوما ... حرف حق هم تلخه ... که من طرف حقم  اوال

 ...حاال بى خیال شو بذار ببینیم چه خبره ... و راست میگى خب بابا ت خیلى

طبق معمول همیشه ... معارفه که جمع شد، صداقت گفت که مى خواد بازدیدى از کارخونه داشته باشه  بساط

همیشه کارآموزها یا دانش آموزهایى که براى بازدید از کارخونه میومدن، ... کار بازدید بر عهده ى من بود 

بودم که دیگه از چرخیدن تو کارخونه و  هاونقدر این کارو انجام داد. راهنماییشون بر عهده ى من بود وظیفه ى

 ولى چاره چى بود؟... توضیح درباره بخش هاى مختلف، حالم به هم مى خورد 

مت کارکنان تو سالن همایش منتظر موندند و من و حیدرى و صداقت ، همراه چند تا از سرپرست ها، به س بقیه

کارخونه ى ما تولید کننده مواد شوینده و آرایشى و بهداشتى بود و من همه ... ساختمون خط تولید راه افتادیم 

سیستم هاى توزین و بارگیرى ... محصوالت  اختاز مخازن مواد اولیه تا مخازن س... چیز رو براش توضیح دادم 

تست ... ى مخازن و مسیرها ى منتهى به اون طریقه ى شست و شو... نحوه ى اختالط مواد در مخازن ... 

 . بسته بندى و ذخیره و غیره... هاى میکروبى و شیمیایى 
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به آزمایشگاه که رسیدیم ، برق چشمهاشو ! ... کم مونده بود زبونم از گفتن این حرفهاى تکرارى مو دربیاره دیگه

 :آورد و با آرامش گفتدهن باز کردم که توضیح بدم ، ولى دستشو باال ... به وضوح دیدم 

ممنون بابت توضیحات خوب و ... اینجا تنها جاییه که به خوبى باهاش آشنا هستم ... نیازى به توضیح نیست  -

 ... کاملتون 

 ...وظیفه ام بود ... خواهش مى کنم  -

 :زد و ادامه داد لبخندى

البته به اضافه ى ... دانشتون احتیاج دارم  به کمک و... من براى فکرها و ایده هایى که دارم ... جناب کاردان  -

 ... آزمایشگاهتون 

 :با لبخند عمیق ترى اضافه کرد و

 ...امیدوارم ناراحت نشید اگر یه مدت تو آزمایشگاه مزاحمتون باشم  -

 انگار نه انگار که صاحب کارخونه است و مالک تمام... توقع نداشتم این قدر متواضعانه باهام حرف بزنه  اصال

 :بى اختیار گفتم... از این مدل حرف زدنش خوشم اومد ... تجهیزات و امکاناتش 

 . این آزمایشگاه متعلق به خودتونه... اختیار دارید خانوم  -

 ...هم فقط لبخند زد و سر تکون داد  باز

مسیر دفتر  صداقت بدون هیچ راهنمایى،... و گذار توى کارخونه که تموم شد، رفتیم به ساختمون ریاست  گشت

 "ببخشیدى  "در اتاق رو باز کرد و رو به ما . انگار با این ساختمون کامل آشنا بود. رئیس رو در پیش گرفت

. میز ریاست قرار داشت نشستیم قابلروى مبل هایى که م. من و حیدرى هم پشت سرش. گفت و وارد اتاق شد

 :فتصداقت کیفشو روى میز گذاشت و روى مبل مقابلمون نشست و گ

حقوق این ماهشون رو هم واریز کنید که فعال نگرانى ... جناب حیدرى فعال کلیه ى کارکنان رو مرخص کنید  -

 .اى بابت مخارجشون نداشته باشند

 :من و منى کرد و گفت حیدرى

 .ما توان پرداخت حقوق کارمندهارو نداریم. ولى خانوم صداقت، موجودى کارخونه خیلى کمه -

من و . از نوع نگاهش معلوم بود که اصال حیدرى رو نمى بینه و رفته تو فکر. لحظه به حیدرى خیره شد چند

 .حیدرى هم به صداقت خیره شده بودیم
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تک تک اجزاى صورتش قشنگ بودن ولى در کل، کنار هم صورتى متوسط مایل به خوب . اش خوب بود قیافه

مى !! بیشتر از این ها ازت توقع مى رفت ها ... بینى و لبها، خدایا با این چشم ها و . رو به وجود آورده بودند

تقریبا بیست و هفت . موقع قالب بندیش فکر کنم حواست پرت شده بوده. تونستى خیلى خوشکلترش کنى

خوب مى  "ولى خب این احتمال هم وجود داره که از اون دسته آدم هایی که . هشت ساله به نظر مى رسه

 ! و االن یه ده سالى از من بزرگتر باشهباشه  "مونند 

 :صداقت حواسمو جمع کرد صداى

مى خوام حقوقشون کامل . من از حساب خودم مبلغى رو به حساب کارخونه واریز مى کنم... بسیار خب  -

 !پرداخت بشه که ماه آینده به محض شروع مجدد ، با جون و دل کار کنند و عقب افتادگى هارو جبران کنند

 ...ولى خانوم صداقت لزومى نداره  – حیدرى

 چرا؟ -

 :لبشو تر کرد و با احتیاط گفت! که فکر کنم حیدرى به کلى حرفشو فراموش کرد "چرا  "محکم گفت  اونقدر

 یعنی نمى خواید حتى با وکیلتون مشورت کنید؟ -

 . ایشون در جریان هستن -

 :لحن مالیمى ادامه داد با

 .ممنونم. وقتش که شد خبرشون مى کنیم. ارگرها هم بگید برن خونه هاشونلطفا به ک... آقاى حیدرى  -

منم ... بله دیگه . اینکه لحنش مالیم بود ولى اون قدر قاطع بود که باعث شد حیدرى دیگه هیچ حرفى نزنه با

رو احساس کردم داره یه مبلغ هنگفتى ! اون هم براى کار نکرده. تو پول غلت میزدم، بى حساب مى بخشیدم

خودش داره همین جور بریز ! ها نیستتو شاهد باش اگه باز ورشکست شدیم تقصیر من ... پوفففف . صدقه میده

 .و بپاش مى کنه

مهم اینه که تو اونقدر از . پیش گرفتى که پس نیفتى؟ مهم نیست که این خانوم با پولش چیکار مى کنه دست

 ! وت بشه با افتخار سرتو جلوى من بلند کنىر. درستى کارت مطمئن باشی که جلوى من شرمنده نشى

حیدرى که از اتاق بیرون رفت، صداقت از ! جوابشو بدم که بلند شدن حیدرى افکارمو به هم ریخت  خواستم

دستشو همراه با کتاب . کیفش رو باز کرد و کتابى بیرون کشید. روى مبل بلند شد و به طرف میز ریاست رفت

 :به سمتم دراز کرد و گفت
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لطفا در اسرع وقت این کارو انجام بدید تا هر چه سریع تر . مطالبش رو با دقت مطالعه کنید... جناب کاردان  -

 .با کمک هم کار رو شروع کنیم 

 ... جام بلند شدم و به سمتش رفتم تا کتاب رو بگیرم  از

*** 

 :مطور که به سمتش مى رفتم سوالى که توى مغزم چرخ مى خورد رو مطرح کرد همون

 ..مى بخشید خانوم صداقت  -

 :ادامه دادم. باال گرفت و منتظر نگاهم کرد سرشو

 شما قبال از کارخونه بازدید نکرده بودید؟ -

 :هاشو کمى روى هم فشار داد و گفت لب

 چه طور مگه؟ -

نشون بدم و  شما از من خواستید خط تولید رو بهتون. انگار چندان با محیط کارخونه آشنا نیستین... آخه شما  -

اینها یعنى که شما قبال کارخونه . شما حتى نمى دونستید اینجا سالن همایش داره یا نه. در موردش توضیح بدم

 . رو ندیده بودید

 :کردم و گفتم فکرى

پس احتماال این جارو قبال . شما خودتون مى دونستید دفتر ریاست کجاست... البته در مورد این ساختمون  -

 . دیدین

 :تکون دادم و بى حوصله گفتم سرى

 .ببخشید من زیادى کنجکاوم -

حرفهام که تموم شد . مدتى که حرف میزدم در سکوت گوش میداد و لبخندش هر لحظه عمیق تر میشد تمام

 :گفت

 ! هم کنجکاوید هم باهوش -

 !الحق که صداقت دارى. دمت گرم صداقت جون. عجب تعریفى ازم کرد اوه

ن دیروز اومدم کارخونه که البته فقط تو همین ساختمون با جناب فتحى رئیس قبلى، م... حق با شماست  -

 ... دیگه فرصت نشد باقى بخش هارو ببینم . مالقاتى داشتم

 شما چه طور کارخونه اى رو خریدید که قبال ندیده بودینش؟ -
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. همه چیز به عهده ى ایشون بود. وکیلم آقاى مقدسى اینجارو دیده بودن. من ایران نبودم که بخوام ببینم -

 .البته ایشون یه توضیحاتى داده بودن ولى خب، شنیدن کى بود مانند دیدن

 یعنى اینقدر بهشون اعتماد دارین ؟ -

 . فقط نگاه کرد و لبخند زد باز

! قدم آخرو که برداشتم، ناهموارى کوچیکى زیر پام احساس کردم. ازش بگیرمجلوتر رفتم تا کتاب رو  کمى

همون لحظه صداقت دستشو به لبه ى میز گرفت و در حالى که ابروهاش به هم گره خورده بود، آخ کوتاهى 

 !شتازه متوجه شدم که پامو گذاشتم روى پا. ناخوداگاه ابروهاى من هم گره خورد و زیر پامو نگاه کردم! گفت

 :پامو عقب کشیدم و پشت سر هم عذرخواهى کردم فورا

 چیزیتون شد؟... معذرت مى خوام عمدي نبود ... ببخشید حواسم نبود ... شرمنده  -

با زحمت نفس مى کشید و قفسه ى سینه اش طورى باال و پایین مى رفت که حس . کلى ریخته بود به هم به

براى . باز عذرخواهى کردم. قدر دردش اومده بود؟ چه سوسولیعنى این. کردم هر آن ممکنه نقش زمین بشه

 :لحظه اى سرشو باال آورد و نیم نگاهى بهم انداخت 

 .مهم نیست -

واسه یه لگد ساده؟ دستمالى از جعبه ى روى میز بیرون کشیدم و . چشمهاش پر از اشک شده بود! الخالق جل

 :طرفش گرفتم

 . واقعا متاسفم -

 :داد و گفت توى هوا تکون دستشو

 .هر وقت خوندینش به آقاى حیدرى اطالع بدید. شما مى تونید برید. چیز مهمى نیست -

چپوند توى دستم که هنوز با دستمالى به سمتش دراز مونده بود و با دست به سمت در اشاره کرد که برم  کتابو

 :و ببندم گفتقبل از اینکه در. گفتم و به سمت در رفتم "با اجازه اى  "زیر لب . بیرون

 .لطفا بیشتر از سه روز طول نکشه -

 .باز هم معذرت می خوام. حتما -

 . جواب نموندم و از اتاق بیرون رفتم منتظر

شوهرش چه جورى با این نازك نارنجى پولدار زندگى مى کنه؟ حتما تا بهش دست میزنه، خانوم دو  بدبخت

 !ساعت آبغوره میگیره
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*** 

پشت فرمون نشستم و کتاب رو روى صندلى بغل . سفید 206. پارکینگ بودسمت ماشینم که توى  رفتم

قبل از اینکه بشینه، کتاب رو از . هنوز استارت نزده بودم که در ماشین باز شد و بنیامین چپید تو ماشین. انداختم

 :فتمسرى تکون دادم و گ. زیر باسنش بیرون کشیدم و روى صندلى عقب انداختم

 .بدهدم در . بفرما تو -

 :اى تحویل داد و گفت خنده

 چه خبر؟... خب . فرماییدم -

 از کجا؟ -

 :سرش به ساختمون ریاست که پشت سرمون قرار داشت اشاره کرد و گفت با

 .شنیدم قراره از کیسه خلیفه حقوق دریافت کنیم -

 اومدى که همینو بپرسى؟ -

صبح که قالمون گذاشتى و با بدبختى . فروختم یادت رفته ماشینمو. اومدم که منو برسونى خونه. نه داداش -

دو ساعت هم که تو آغوش نسیم و آفتاب . فقط پول کرایه از جیبم رفت. که اى کاش نیومده بودم. اومدم

 .عمرا پول حروم نمى کنم تدیگه براى برگش. باید برم کلى خرج پوستم کنم یه وقت کک مک نزنه. موندم

خالق شوخش پیر هم بشه؟ از وقتى باهاش آشنا شده بودم، هم نشینیش در من بنیامین ممکن بود با این ا یعنی

 .هم تا حدودى اثر کرده بود و دیگه مثل روزهاى اول از اراجیفش اعصابم خورد نمیشد

چند تا آهنگ رو رد کرد و آهنگ رپ خنده . فلشى از جیبش درآورد و پخشو روشن کرد. زدم و راه افتادم استارت

 :دارى گذاشت 

 ...میگى دوسم دارى واقعا رژیم دارى  اگه

زیر شکم کوچیکم، که به خاطر حالت نشسته ام و کمربند شلوارم ایجاد شده بود، گذاشت و با آهنگ  دستشو

 :همخونى کرد

 ...پاشو برقص واسم یه کم آب شه اون شیکم  پاشو

ثل بچه ها سرتق بود و م. انگار نه انگار که سى سالشه. پسره ى دیوونه ى سرخوش. ام گرفت خنده

 ... "آقا ببخشید  "و بنیامین به جاش می گفت  "خانوم ببخشید  "آهنگ می خوند .شیطون

 آقا ببخشید چند کیلویى شما؟  -
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 ... اى؟ واى مامانم اینا  خجالتى

همزمان با مسخره بازى هاش منم . دستش رو به حالت کشیدن چادر توى صورتش، جلوى صورتش تکون داد و

 ."سرخوشى  "م داشتم وسوسه میشدم که یه کم بزنم تو خط کم ک

 ...دیگه گز اصفهان بشه کمر مثل استکان  نخور

 :پشت چراغ قرمز و آهنگ عوض شد رسیدیم

 زیبا بود در این زمونه بال زن

 اى بى بال هرگزنمونه اى خدا خونه

 گل ماتمه خار و گل با همه زن

 نامهربون دشمن جونه زن

 عالم کمه سراي غمه غم دل

 ى دل ولى بى زن نمونه خونه

به خصوص که بازخونى شده بود و بین آهنگ یه قسمت هایى رپ هم مى . بدجورى بهم مزه داده بود آهنگش

 :خوند و خنده رو به لبم مى آورد 

 زن دارم شاه نداره ناصرالدین شاه نداره یه

 نداره شاخ نداره باباش ویال و کاخ نداره آخ

چرت و پرتهایى که خواننده مى گفت و قر و اطوارى که بنیامین میومد، از شدت خنده اشک توى چشمهام  با

من روى فرمون ضرب گرفته بودم و شونه . حاال دیگه هر دومون با آهنگ ریتم گرفته بودیم. جمع شده بود

یشه ى سمت خودش رو هم ش. هامو تکون میدادم، بنیامین هم که تمام اهنگ رو حفظ بود و باهاش مى خوند

 .پایین داده بود و حسابى هنرنمایى مى کرد

 جون، بازم جون، شکرى و قند قندون واى

 ناز خندون، هر جا راه میره میشه راه بندون کوچولوى

صداى موزیک سنتى اى که از ماشین شنیده میشد، سر . سمت راستمون رسید و پشت چراغ متوقف شد ماشینى

بنیامین همچنان با . راننده ماشین بغلى هم با نگاه متعجبى به ما نگاه مى کرد. چرخوندهردومون رو به سمتش 

 :خواننده مى خوند

 ولوم میدیم که خانوم قر بده/ حاال پشت چراغ قرمزه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ١٧ 

 ...تو نگاه راننده ى ماکسیماى سورمه اى قفل شد  نگاهم

*** 

. و جذاب تر شده بودن، به ما خیره شده بود صداقت با چشمهایى که به خاطر تعجب کمى درشت تر اخانوم

بنیامین تا چشمش به . اونقدر غافلگیر شده بودم که حتى دستم سمت ضبط نمى رفت که حداقل کمترش کنم

و با تکون سر سالم  کردصداقت افتاد، دستهاشو که در حال تکون خوردن توى هوا بودن، روى سینه اش قالب 

 :ند و آبروى نداشته امون رو بر باد میدادآهنگ همچنان مصرانه مى خو. کرد

 مى خوام بکنمت مزه مزه... بیا تپلى ِ سبزه مبزه  -

در جواب بنیامین سرش رو تکون نامحسوسى داد و قبل از اینکه عکس . متعحبش رنگ بى تفاوتى گرفت نگاه

یشه هاى دودى پنهون چهره اش پشت ش. العملى نشون بدم، صورتشو برگردوند و شیشه ى ماشینش رو باال داد

 :بنیامین مشتى روى رونم زد و گفت. شد

 !!آخه این مزخرفات چیه تو گوش میدى؟ ببین مردم چى گوش میدن یه کم یاد بگیر . خاك بر سرت -

 .از این بنیامین که تحت هیچ شرایطى از رو نمى رفت امان

همین روز اولى چه طور این بنیامین . سبز شد و خانوم صداقت مستقیم رفت و ما به سمت چپ پیچیدیم چراغ

 .حتما صداقت به این نتیجه رسیده که دو تا پسر عالف و خوش گذرونیم. آبرومونو برد

که نیستین؟ یعنى مى خواى بگى خیلى سربه زیر و چشم پاکین؟ هر کى شمارو نشناسه من که دیگه  نه

 . من و تو که دیگه از این حرفها با هم نداریم. پس نمى خواد جلو من حفظ ظاهر کنى. یشناسمم

دیگه . خونه ى بنیامین چندان فاصله اى تا خونه ى ما نداشت. بیرون دادم و جلوى کوچه امون ترمز زدم نفسمو

 !از این جا به بعدش رو بهتر بود خودش پیاده بره 

 !"یه کم آب شه اون شیکم  "بعدش رو پیاده برو که از اینجا به . خوش اومدى -

 :بنیامین همون طور که فلشش رو برمیداشت گفت! خودم از حرفم قاه قاه خندیدم  و

 . نوبت ما هم میرسه وسط راه ولت کنیم. گذر پوست به دباغ خونه میفته آقا نیما -

، تا در خونه برسونمت؟ همه اش دو تا کوچه  کم امروز از دستت کشیدم که توقع دارى. برو اینقدر وراجى نکن -

 .مى خوام برم یه چرت بخوابم. برو پایین که خیلى خسته ام. آفرین داداش. است دیگه

در حیاط . حدود پنج عصر بود که رسیدم. رفت و منم در خونه رو باز کردم و ماشین رو بردم توى حیاط بنیامین

هنوز به در ورودى سالن نرسیده بودم . عقب ماشینم جا مونده بودرو بستم و رفتم سراغ کتابى که روى صندلى 
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معلوم بود یه خبرى شده که من قبل از رسیدن به داخل خونه باید خبردار . که نـَجال با عجله خودشو بهم رسوند

 :آب دهنش رو با صدا قورت داد و گفت. بشم

 !!کارت در اومد... داداش  -

همیشه . جورى که این گیس بریده خبر میداد ، بند دل آدم پاره میشد .دونم چرا با حرفش دلم ریخت نمى

رشته اى از . نفس حبس شده امو بیرون دادم و پشت سرش یه دم و بازدم عمیق. عادت داشت از کاه کوه بسازه

 :موهاى بلندشو دور انگشتم تاب دادم و گفتم

 ... "راپونزل  "سالمت کو  -

 :ورتم گرفت و با ناز و کرشمه گفتکوچیک دست راستشو جلوى ص انگشت

 ...عرق ملى داشته باش آقاى مهندس ...  "رودابه  "نه و  "راپونزل "اوال که  -

 :دومش رو کنار انگشت کوچیکش قرار داد و اضافه کرد انگشت

 ...اینقدر هیجان زده ام که یادم رفت سالم کنم ... سالم ... ببخشید ... دوما هم  -

 :ه بال بال زدن و گفتهم شروع کرد ب بعد

 ...مامان به خونت تشنه است ... بدبخت شدى ... نیمـــــــــا  -

با بی حوصلگى . باز ریختش به هم. تازه ریتم تنفسم عادى شده بود. اگه گذاشت آرامش داشته باشم...  لعنتى

 :گفتم

 چه خبر شده ؟ -

 :کنار گوشم آورد و گفت سرشو

 ...ى تشریف آوردن و با شما کار دارن یه خانوم ترگل ورگل و مامان -

*** 

اون هم یه خانوم . خانوم ترگل ورگل؟ اینجا؟ با من کار داشت؟ مگه میشه؟ من کسی رو نداشتم بیاد سراغم یه

 !!خوشکل و ترگل ورگل

 کى هست؟ خودشو معرفى نکرد ؟ -

 :اى باال انداخت و گفت شونه

 .میگه اسمش ژاله است -
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... امروز ساعت سه با هم قرار گذاشته بودیم ... با بنیامین ... دیروز توى پارك ... مهسا ... ژاله ... واااااى  اى

دستى رو که مى رفت تا محکم روى پیشونیم فرود بیاد، نیمه ى راه جلوشو گرفتم و به خاروندن نمایشى 

 :پیشونیم تبدیلش کردم 

 ژاله؟؟ ژاله دیگه کیه؟ -

 :چپى نگام کرد و گفت چپ

 ... ما خودمون زغال فروشیم آقاى مهندس  -

 :باال دادم و گفتم ابرویى

 از کـِى تا حاال؟ مامان جونت خبر داره دخترش هم تو خطه؟. چشمم روشن -

کم داشت متوجه حرفى که ناخواسته زده بود و برداشتى که من کرده بودم میشد، چشمهاش کمى گرد شد و  کم

 :لب گزید و گفت

 ... پررو  ...خجالت بکش  -

در ِ سالن پذیرایى ... خندیدم و پشت سرش حرکت کردم و رفتم سمت آشپزخونه ...راهشو کشید و رفت داخل  و

تو در آشپزخونه که رسیدم، مامان رو در حال غر زدن دیدم که با صداى ... نیمه باز بود و یک جفت پا معلوم بود 

 :آرومى به نجال مى گفت

-  د د قبال یه جو شرم و ... چشم و رو حاال دیگه پاى دوست دخترهاشو به خونه باز مى کنه  پسره ى بى... د

من دوست دخترشم  "دختره ى چشم سفید زل زده تو چشمها ى من و میگه ... حیا داشت که از ما مخفى کنه 

 ...دختر هم دخترهاى قدیم ... واه واه واه...  "

... چهره اش هر لحظه برافروخته تر و قرمز تر میشد ... ن طور که غرغر مى کرد چشمش افتاد به م همون

باید قبل از اینکه .. حس کردم صورتش داره متورم تر میشه ... لبهاش رو با عصبانیت تمام روى هم فشار میداد 

 ...اولین کارى که به ذهن خسته و خواب آلودم رسید رو انجام دادم ! ... منفجر میشد، بمب رو خنثى مى کردم

حاال نمیشد این شیرى که بازش ... لعنتى ... هوه !! سمت سینک ظرفشویى و سرمو زیر شیر آب گرفتم  یدمپر

خون توى رگ هام ... نفسم بند اومد ... یخ زدم ... مى کردم آب گرم مى بود نه سرد؟؟ اون هم توى زمستون 

 !به جاى مامان خودم خنثى شده بودم ... منجمد شد 

هر ... دستى روى شونه ام قرار گرفت و از زیر شیر آب کنارم کشید ... و نجال بلند شد  مامان "هین  " صداى

ولى من فقط منتظر یه اشاره بودم تا صد متر با ... چند زورش اون قدرى نبود که بتونه منو از جام تکون بده 
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از ... از تو به یک اشاره  "بوده که گفته  رفتهشاید شاعر هم تو چنین وضعیتى قرار گ... شیر آب فاصله بگیرم 

 !!  "من به سر دویدن 

ببین چى به روزم ... فقط بذار دستم بهت برسه ... دختره ى عفریته ... سرمو از زیر شیر آب بیرون کشیدم  سریع

مامان ... به خاطر ندونم کارى یه دختر احمق باید این جورى عین موش آب کشیده از درون بلرزم ... آوردى 

پوست ... خیس باشه دردش بیشتر میشه  ستبى انصاف مگه نمى دونى وقتى پو... آخ ... کله ام  یکى زد پس

 ... گردنم سوزن سوزن میشد 

 :با صداي نه چندان عصبانیى گفت مامان

 این کارها چیه میکنى؟... خل شدى پسر؟  -

شت موهام داخل یقه ام چکید و قطره ى آبى از پ... ظاهرا وضعیت سفید بود ... رنگ طبیعى گرفته بود  صورتش

چشمهامو بستم و سرمو با شدت تکون دادم تا قبل از فرود اومدن قطره هاى بعدى ، ... شونه هام بى اراده لرزید 

 :صداي جیغ مامان و نجال بلند شد ... از شرشون خالص بشم 

 ...چندش ... شستیمون ... چیکار میکنى نیما ... اَه  - نجال

 ...خواى این عادتو ترك کنى ؟ آخه این جورى مو خشک مى کنن  کـِى مى – مامان

با یه دست حوله رو روي موهام حرکت دادم و ... باز کردم و همون لحظه حوله اى روى سرم افتادم  چشمهامو

 :با دست دیگه گونه ى نرم مامان رو کشیدم و گفتم

 .چرا اینقدر حرص بیخود مى خورى عزیز دلم... مامان خانوم  -

 :دست به خودم اشاره کردم و ادامه دادم با

من خودمم نمیدونم این ... آخه قربونت برم ... صبر کن مجرم به دادگاه برسه بعد حکم اعدامشو صادر کن  -

 ... دختره چرا پا شده اومده اینجا 

 :پشت چشمى نازك کرد و گفت مامان

 کنى؟ با همین زبون ریختن ها دخترهاى مردومو از راه به در مى -

ایشى کرد و سریع در ماشین لباسشویى رو باز کرد و ... حوله رو روى سر نجال انداختم ... بدتر شد که ... خدا  اى

... چند تاشون با سماجت دوباره توى صورتم ریختن ... موهاى ده سانتیمو با دست باال زدم ... چپوندش اون تو 

 :نگاه مثال دلخورى به مامان انداختم و گفتم
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االن دخترها دیگه دست کمى از پسرها ... شد یه بار بگى ، دخترها پسرمو از راه به در کردن؟مامان جان  -

 ...ندارن 

 :کردم سمت نجال و گفتم رو

 !البته بال نسبت شما  -

گرفتم و با  ballسریع از حرکتش ... دستهاشو روى سینه اش قالب کرد و با ناز و غمزه روشو برگردوند  نجال

 :اشاره نجال رو نشونه رفتم  انگشت

همین ناز و کرشمه هارو میاین که جوون هاى مردم هوایى ... این هم نمونه اش ... دیدى گفتم ... دیدى  -

 ...میشن 

 :دستشو روى شونه ام گذاشت و به سمت در آشپزخونه هولم داد مامان

 ...بیا برو زودتر این عفریته رو از خونه ى من بنداز بیرون ... بسه دیگه این قدر زبون نریز  -

 .سرى تکون دادم و رفتم سمت پذیرایى. به کلى این دختره رو فراموش کرده بودم اصال

*** 

با نگاه کوتاهى ...  با تکون سر جوابشو دادم... سالن پذیرایى که شدم، ژاله جلوى پام بلند شد و سالم کرد  وارد

کى مى خواستم دست از این عادت زشتم بردارم؟ همیشه هر زنى رو که . به سر تا پاش، تیپش رو بررسى کردم

 .هم از این قاعده مستثنا نبود الهو قطعا ژ! مى دیدم اول از همه هیکل و تیپش رو چک مى کردم 

. نارنجى سرش کرده بود و دسته اى از موهاى مش شده اش رو از زیر شال روى پیشونیش ریخته بود شال

ساپورت مشکى رنگى که تمام انحناها و حجم پاش رو نشون . بافت سفیدى پوشیده بود که تا باالى زانوش بود

اق کوتاه هم مربوط به س دپس اون چکمه هاى سفی! دیگه این پوست رو هم نمى پوشیدى ژاله خانوم . میداد

 ! حداقل ساق بلند مى پوشیدى که کمتر این پر و پا معلوم باشه. حضور ژاله بود

زبریشون خبر از خشک . لب هاى خشک شده امو با زبون تر کردم. کاناپه ى سه نفره ى مقابلش لم دادم روى

 !ظاهرا قرار بود بعد از سالها دوباره لب قلوه اى بشم . شدنشون میداد

 :حرکت داد و با ناز گفت شوسر

 ...چه راحت یادت رفت ... امروز ساعت سه قرار داشتیما ... تو معلوم هست کجایى؟  -

 :دلخورى روشو برگردوند و گفت با

 مخ کدوم بیچاره اى رو کار گرفته بودى که منو فراموش کردى؟ -
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و خودت گرفتى ؟ تا زن ندارى مامان و این زن چى بود خلق کردى ؟ بیکار بودى آرامش رو از ما ... خدا  واى

وقتى هم که زن گرفتى، خواهر و مادر و دخترهاى مردم که هیچ، زن و . خواهر و دخترهاى مردم ولت نمى کنند

چه مى کشیم از دست این . ودمونآخ بمیرم براي خ! مادر زن و خواهرزن هم به بدبختى ها اضافه میشه

 جماعت زن ها ؟ 

اشته بودم و احتماال، چند دقیقه اى عالفش کرده بودم، یه عذرخواهى بهش بدهکار بودم خاطر قرارى که گذ به

 ... 

 ... امروز کارم طول کشید و کال قرارمون رو فراموش کردم  -

 :به خودم فشار آوردم تا بتونم بگم کلى

 ...متاسفم  -

 :فوت کردم و گفتم نفسمو

ولى اشتباه بزرگى کردى که اومدى . ارو چه جورى پیدا کردىمن نمى دونم آدرس اینج... ببین ژاله خانوم  -

. اگه اینجا به جاى خانواده ى من چند تا پسر مجرد زندگى مى کردن مى دونى چه بالیى سرت میومد. اینجا

یا اینکه عادت دارى هر خونه اى که آدرسشو بهت دادن یه ... اصال به کارى که انجام دادى فکر کردى یا 

 ؟ سرى بهش بزنى

 :جمله ى آخرم اخم هاش تو هم رفت و با عصبانیت گفت با

 متوجه هستى دارى چه تهمتى به من میزنى ؟ -

 :به سر تا پاش انداختم و با خونسردى گفتم نگاهى

 ...تیپت که این طور نشون میده  -

 :اعتراض گفت با

 ...من این لباس ها رو به خاطر تو پوشیدم ... نیمـــــا  -

خنده هام که تموم . د بزنم ولى جمله اش اونقدر مسخره بود که نتونستم جلوى قهقهه امو بگیرمپوزخن خواستم

 :شد ، نگاه بدى بهش انداختم و گفتم

نه اینکه از اون ... اگه این لباس هارو به خاطر من پوشیده بودى ، چادر سرت مى کردى و تا اینجا میومدى  -

 ...در ضمن ... تو خیابون جولون بدى و نمایش مجانى راه بندازى  سر شهر تا این جا ، با این سر و وضع ،
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آرنج هامو روى زانوهام گذاشتم و انگشت هامو در هم قفل . امو از پشتى کاناپه گرفتم و به جلو خم شدم تکیه

ر درست لحظه اى که مى خواستم جمله امو کامل کنم، چشمم به بند باریک نارنجى رنگى افتاد که از کنا. کردم

 :گرفتم و به چشم هاش خیره شدم یىنگاهمو از اون بندینک کذا... پوف ! یقه ى بافتش بیرون زده بود

 ...دیگه نمى خوام دور و برم ببینمت  -

*** 

 :صدا دارى زد و گفت پوزخند

تو نمى خواى منو ببینى ؟ پس براى چى هر موقع با مهسا مى رفتم پارك سر و کله ى تو و اون بنى دیوونه  -

 پیدا میشد؟

 :بین موهاى نمدارم فرو کردم و گفتم دستى

 ...بهتره اینو از دوستت و همون بنى دیوونه بپرسى  -

همیشه هم که منو دنبال ... هاش قرار میذاشت نمیدونم بنیامین از چى ِ مهسا خوشش اومده بود که اینقدر با من

 !خودش میبرد و مهسا هم در تمام موارد ژاله رو با خودش مى آورد

 :جام بلند شدم و با دستم ، در خروجى سالن رو نشون دادم و گفتم از

 . خوش اومدى -

از کنارم . در خروجىعصبانیت بلند شد و کیف بافتنى سفید و مشکیش رو از کنار مبل برداشت و رفت سمت  با

پوست کلفت تر از اون بودم که یه ضعیفه . که رد شد ایستاد، یه دفعه برگشت و سیلى بى جونى تو گوشم زد

 :پوزخندى زدم و گفتم... بتونه آسیبى بهم برسونه 

 ... اگر با این سیلى دلت خنک میشه  -

 :دیگه ى صورتمو رو به روش گرفتم و ادامه دادم طرف

 ...ولى یادت باشه ... کى دیگه هم بزن این طرف صورتم ی... بیا  -

 :باال دادم و تهدیدوار گفتم ابروهامو

 ...حاال دیگه مى تونى برى ... تو این خونه مهمون بودى که جوابشو نوش جون نکردى  -

 با فاصله پشت سرش رفتم که مطمئن بشم از. چشمهاى قرمز شده، برگشت و سریع از در سالن خارج شد با

در حیاط رو که محکم به هم کوبید ، صداى ... توى ایوون ایستادم و رفتنش رو تماشا کردم ! خونه میره بیرون 

 :نجال رو زیر گوشم شنیدم 
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 چه لباسى واست پوشیده بود؟ نکنه بافتنیشو درآورد؟ -

پنجه ى پاش بلند روى . گوششو تابوندم!! دختره ى ورپریده چه حرفهایى میزد... تعجب به سمتش برگشتم  با

 :شد و پشت سر هم گفت

 ...ول کن، تا به تا شدن ... گوشم کـش اومد ... ول کن دیوونه ... آى آى آى  -

 :و گفتم خندیدم

 ...عوضش یاد میگیرى که دیگه فالگوش نایستى ... عیب نداره  -

 :گوششو ماساژ داد و با دلخورى گفت... ول کردم  گوششو

 !ش میدادخب مامان هم داشت گو -

 :ولى اینبار آرومتر... گوشش رو گرفتم  دوباره

 ...این هم براى اینکه یاد بگیرى همدستت رو لو ندى  -

 :زبونى درآورد و گفت... پاش ضربه اى به ساق پام زد که باعث شد خم بشم و گوشش رو ول کنم  با

 ... این هم براى اینکه یاد بگیرى با یه لیدى محترم چه طورى رفتار کنى -

به سمتش دراز کردم که جیغى کشید و دوید سمت مامان که با خنده به دیوار آشپزخونه تکیه داده بود  دستهامو

 ! از چهره ى خندون مامان معلوم بود که از چیزهایى که پشت در شنیده راضیه ... و مارو نگاه مى کرد 

نجال خنده ى سرخوشانه اى ... ش کردم کوچکترین تالشى براى گرفتن نجال، سر جام ایستادم و نگاه بدون

 :سر داد و گفت

 ...قبال تا منو نمى گرفتى و یکى پس کله ام نمیزدى بى خیال نمیشدى ... پیر شدى ها  -

 :و گفتم خندیدم

 ...قبال وقتى دور و برم مى پلکیدى بو شامپو میومد ، ولى جدیدا بو لیته میاد ... تو هم ترشیده شدى ها  -

 :غش غش خندید و گفت مامان

 ... این دختر همه اش بیست سالشه ... اذیت نکن بچه امو ... نیما  -

 :دستهاشو به سینه زد و موذیانه گفت نجال

اتفاقا همه ى دوستهامم ! جدیدا از همون عطرى که شما کادوى تولد بهم دادى استفاده مى کنم ... آقا نیما  -

 !واسه ات خریده؟ میپرسن کدوم آدم خوش سلیقه اى اینو
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بایدم این ... باالخره دست پرورده ى خودم بود ... این همه زبون درازیش فقط لبخند زدم و رفتم سمت اتاقم  به

 !جورى جواب میداد 

طبق معمول نجال بدون در زدن، پرید تو اتاق و تا منو ... از پام درآوردم که لباس راحتى بپوشم  شلوارمو

 :بلند بلند خندیدم و گفتم... د و درو بست اونجورى دید ، هینى کشی

 کـى مى خواى یاد بگیرى که در بزنى ؟... حاال دیدى حقته گوشتو بکشم  -

 :پشت در گفت از

نزدیک بود مامان ازش به عنوان زیر ... پایان نامه رو ، روى کابینت ها جا گذاشته بودى ... بیا و خوبى کن  -

 ... قابلمه اى استفاده کنه 

 :درو باز کردم و با تعجب گفتم... لباسم تموم شده بود  یضتعو

 کدوم پایان نامه؟ -

*** 

از دستش گرفتم و به نوشته هاى روى جلد ... کتابى که صداقت بهم داده بود رو جلوى چشمم گرفت  همون

... خانوم صداقت اون هم پایان نامه ى ... پایان نامه بود ... حق با نجال بود ... سورمه ایش نگاهى انداختم 

سایه "... توى ذهنم تکرار کردم  ولبخند روى لبم نشست و اسمش ر... نگاهم روى اسم کوچیکش ثابت موند 

  "صداقت

دستشو روى پایان نامه گذاشت و کمى به سمت پایین کشیدش؛ با ابروهاى باال رفته و حالت مشکوکى  نجال

 :گفت

 ایشون کى باشن؟ سوژه ى جدیده؟ -

نمى دونم این خانواده چه رفتارى از من دیده بودن . نوبر بود واقعا؛ یه الف بچه منو بازخواست مى کرددیگه  این

نکنه هر شب یه دختر تو بغلم مى ... کم کم داشتم به خودم شک مى کردم !! که اینقدر بهم تهمت میزدن

البته یه بار تو ... ت دخترها بود تا جایى که یادم میومد، خالف سنگینم گرفتن دس! خوابه و خودم خبر ندارم ؟

این هم از بخت ... دوران جاهلیت، دخترى رو بوسیدم که جاش یه مشت اساسى از پدر گرامى نوش جان کردم 

شاید هم از ... بد من بود که تو همون سینمایى که ما رفته بودیم، این نجالى ورپریده و رفیقش هم بودن 

با اتفاق امروز هم حتما مطمئن شدن که من همون پسر ! ضنون شدنبهم م یشههمون موقع بود که براى هم

 ...!خر ما از کره گى دم نداشت... هى روزگار ... جاهل سابقم 
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 باز هوس کردى گوشتو بپیچونم؟ -

 :روى گوش هاش گذاشت و تند تند تکون داد و گفت دستهاشو

 ...من غلط کردم ... نه نه نه  -

 :امو کنترل کردم و گفتم خنده

 ... حاال شد  -

 :اشاره ى ابرو، در اتاقشو نشون دادم و گفتم با

 ...مى تونى برى  -

 :اشو لوس کرد و گفت قیافه

 یعنى نمى گى؟  -

قطعا مامان توى آشپزخونه منتظر خبر ... بهتر بود براى یه بار هم که شده از خودم دفاع کنم و توضیح بدم  شاید

 :ى تکون دادم و گفتمسر... نجال بود تا به قضاوت بشینه 

 یادته گفتم امروز قراره رئیس جدید کارخونه بیاد؟ -

 :ادامه دادم... با هیجان تکون داد و منتظر نگام کرد  سرشو

 ...خب امروز اومد و این هم پایان نامه اشه  -

 :هاشو تو هم کشید، چند ثانیه بعد اخمش باز شد و با ابروهاى باال رفته گفت اخم

 یعنی رئیستون یه زنه؟ -

سرشو با ... همین حرکت من کافى بود تا نجال ابرهارو سیر کنه ... و لوچه اى یه ور کردم و سر تکون دادم  لب

 :غرور باال گرفت و با چشمهاى باریک شده که اوج خباثتشو نشون مى داد گفت

بزن ... رن؛ دیگه دور، دور خانوم هاست دیدى آقا نیما، خانوم ها در تمام عرصه ها نقش فعال و پر رنگى دا -

 ...کنار جناب 

معموال نجال موقع فحش دادن، ... از این مدل صدا زدن خوشم نمیومد ... گفتنش منو یاد صداقت انداخت  جناب

 :موهاشو کشیدم و گفتم!  "جناب  "بهم مى گفت

برو منم خسته ام یه چرت ... فیس بده برو رد ِ کارت بچه، هر موقع خودت یه کاره اى شدى، بعد بیا اینجا  -

 .بخوابم
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تو قسمت . نگاهى اجمالى به پایان نامه انداختم... رفت و منم برگشتم تو اتاق و روى تخت دراز کشیدم  نجال

چشمهامو تنگ کردم و دوباره ... بود  89دو رقم اولش ... مشخصاتش، چشمم افتاد به شماره دانشجوییش 

ارشدش فارغ التحصیل شده بود؟  مقطعیعنى خانوم صداقت فقط یک سال بود که از ...  ؟89... شماره رو خوندم 

سال  25یعنى که صداقت فقط ... اگر تمام مقاطع تحصیلیش رو بدون وقفه طى کرده باشه، این یعنى که ... 

پس بیچاره از  سالش باشه 25اگر واقعا ... چهره اش بیشتر از این نشون میده ... غیر ممکنه ... داره؟؟ نه 

 ...البته شاید هم یکى دو سال پشت کنکور مونده باشه ...  ناونهاست که خیلى زود شکسته میش

دو ساعته زوم کردى رو یه عدد و حساب کتاب مى کنى ... مثال مى خواستى بخوابى ... نیما بس کن دیگه  اَه

 رقى مى کنه؟که چى بشه؟ حاال به فرض هم که بفهمى چند سالشه؟ به حال تو چه ف

بینیم رو خاروندم و پایان نامه رو، روى میز کامپیوتر گذاشتم و خوابیدم ... اصال به من چه مربوط ... میگیا  راست

. 

اونقدر برام جذابیت داشت که نمى تونستم لحظه اى بى خیالش ... پایان نامه فقط یک روز طول کشید  خوندن

 :نجال هم که مدام مى گفت... بشم 

 ... فهمیدى وقتى یه رمان دستم مى گیرم، چرا تا تموم نشه ولش نمى کنم حاال  -

واقعا نجال از خوندن رمان، همون قدر که من از خوندن اون پایان نامه لذت برده بودم، لذت مى برد، دیگه  اگر

 . جاى هیچ خرده گرفتنى باقى نمى موند

ت ماده اى بود که در پاك کننده ها و شوینده ها نامه ى صداقت دو بخش داشت؛ بخشى در رابطه با ساخ پایان

قابل استفاده بود و بخش دیگرش در رابطه با ترکیبات انواع شوینده ها و به کار گیرى همون ماده در 

چند تا ایده هم . محصوالت بود لیغآخر پایان نامه هم، برگه اى رو ضمیمه کرده بود که در مورد تب. محصوالت

خیلى دوست ! کم کم داشت ازش خوشم مى اومد. زن جالب و خالقى به نظر مى رسید. دبراى تبلیغات داده بو

داشتم بفهمم زندگى خصوصى و خانوادگیش چه طوریه؟ این کارخونه رو با پول باباش خریده یا شوهرش؟ اصال 

 بازیه؟  سیاهشوهر داره یا به قول بنیامین همه اش 

نیم ساعت بعد . قرار شد که روز شروع کار رو بهم اطالع بده غروب بود که با حیدرى تماس گرفتم و نزدیک

زنگ زد و گفت که صداقت خواسته یکى دیگه از همکارهاى آزمایشگاه رو هم مطلع کنم و فردا رأس ساعت 

 ! هشت صبح، کارخونه باشیم
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ه نشین شدنمون، چى بهتر از این؟ بهترین گزینه بنیامین بود که تو این مدت ورشکستگى کارخونه و خون...  خب

 !تمام پس اندازشو صرف خوش گذرونى کرده بود و براى این روزهاش هم قطعا برنامه ها داشت

گوشى بنیامین تماس گرفتم و به محض اینکه تماس برقرار شد، امون حرف زدن بهش ندادم و با سرخوشى  با

 :گفتم

 .در خدمت خانوم صداقت باشىاز فردا باید . پاشو کاسه کوزه اتو جمع کن که الواتى تموم شد -

! جیغ زنونه اى توى گوشى پیچید و متعاقبش، سیل فحش و ناسزا بود که نثار روح اجداد بنیامین مى شد صداى

 :صداى زن رو شنیدم. براى چند لحظه، شوك زده به مکالماتى که از پشت گوشى شنیده مى شد، گوش دادم

 .چ زنى تو زندگیت نیستاین صداقت دیگه کیه ؟ تو که گفتى جز من هی -

 :صداى بنیامین  و

 آروم باش مهسا، کدوم زن؟  -

 . همین االن دوست جونتون فرمودن که باید در خدمتشون باشى -

 .بذار برات توضیح بدم. اون گلدونو بذار زمین. چرا این جورى مى کنى مهسا -

 :صداى شکستن و خورد شدن و داد بنیامین و

 .ون عتیقه بوددختره ى روانى اون گلد -

 . از شوك خارج شدم و پقى زدم زیر خنده باالخره

 .تو که از این سلیقه ها ندارى. معلوم نیست کدوم زنیکه اى واست خریده بوده. به درك -

 :ى بلند بنیامین و حرفى که جیغ مهسا رو درآورد خنده

 .من اگه سلیقه داشتم که دنبال تو نمى افتادم. واهللا به خدا -

به ثانیه . چه دست بزنى هم داشتن. عجب دخترهایى بودن این ژاله و مهسا... به به !! این بار صداى سیلى و

 :نرسید که صداى سیلى بعدى بلند شد و این بار جیغ و داد هم قاطیش

 رو من دست بلند مى کنى روانى؟ -مهسا

 .پا آویزونت نکردمخداروشکر کن از . از مادر زاده نشده کسى که رو من دست بلند کنه -

 .مـــال این حرف ها نیستى -

 :بلندتر و بعد جیغى

 .دل و روده ام اومد تو حلقم. بذارم زمین بى شعور -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٢٩ 

باید یه جورى . ولى انگار وضعشون خیلى داشت بغرنج میشد. شدت خنده اشک توى چشمم جمع شده بود از

بعد از پنج شش . به شماره ى خونه اش زنگ زدم تماس رو قطع کردم و این بار. این قضیه رو فیصله مى دادم

 :تا بوق جواب داد و همون طور که نفس نفس مى زد گفت

 .هان؟ چیه؟ زهر خودتو ریختى؟ دلت خنک شد؟ زندگى رو به گند کشید و رفت -

 :طور که مى خندیدم گفتم همون

برترش تو همون یه دقیقه اتفاق  سکانس. تا همین یه دقیقه پیش که فقط یه گلدون شکسته بود... اى بابا  -

 افتاد؟

 :کرد و گفت پوفى

 ! دختره ى دیوونه روى فرش باال آورد -

 :بنیامین با عصبانیت گفت! قهقه اى زدم که خودم از صداش ترسیدم چنان

 .ببین چیکار مى کنیا؟ شاممونو کوفتمون کردى. کر شدم. زهر مار -

 :خنده گفتم میون

 حتما پیتزا؟حاال چى کوفت مى کردى؟  -

 :بى حوصلگى گفت با

حاال تو . دختره ول کرد رفت. نمى دونى پدر سوخته چه دست پختى داره. مهسا فسنجون پخته بود... نه بابا  -

 میاى واسه من غذا بپزى؟

 !آشپز گیر آورده بود. بگو چرا بنیامین این قدر هواى مهسا رو داشت پس

اجراى کارخونه و فردا رو براش گفتم و با کلى فحش و بد و بیراه، تهدید بعد از کلى غر زدن ِ بنیامین، م باالخره

هر چند اگر این . کرد که اگه نرم دنبالش، کارى مى کنه که بالیى مشابه اونچه مهسا سرش اورده بود، سرم بیاد

 !هارو هم نمى گفت بازم دنبالش مى رفتم

 . ..فردا، ساعت شش و نیم جلوى خونه ى بنیامین بودم  صبح

*** 

 :خنده ام گرفت و گفتم! با چشم هاى پف کرده و موهاى نه چندان مرتب سوار ماشین شد بنیامین

 این چه وضعیه؟ مگه دیشب نخوابیدى؟ -

 :روى صورتش کشید و با بى حالى گفت دستشو
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 یک ساعت. هنوز هشت ساعت خوابم کامل نشده. صبح هم که شش بیدار شدم. دیشب یازده و نیم خوابیدم -

 ! و نیم کمبود خواب دارم

یکى زدم پس کله اش؛ از بس ! اون هم همیشه مى گفت در شبانه روز باید هشت ساعت خوابید. نجال افتادم یاد

دهنشو باز . خواب از سرش پرید و با اخمهاى درهمش برگشت سمتم! خودشو شل و ول گرفته بود، پرت شد جلو

جلوى صورتش تکون دادم و  مودست! ن موند و دهنش هم بازکرد تا یه چیزى بگه ولى همونطور خیره به م

 :گفتم

 چته؟ خشکت زد؟ -

چه مرگش شده بود؟ نگاهى ! دفعه با صداى بلند شروع کرد به خندیدن و با انگشتش صورتمو نشون مى داد یه

با بى حوصلگى استارت زدم و حرکت کردم تا هر موقع . به خودم توى آینه انداختم ولى چیز غیر عادى ندیدم

نیمه جدى و نیمه شوخى به  تىکم کم خنده اش از بین رفت و حال. که خنده اش تموم شد، خودش حرف بزنه

 :خودش گرفت و گفت

فکر مى کردم دیگه این کارها رو ترك کردى و سر ! با ژاله چه برنامه اى داشتى که اینقدر لبهات باد کرده؟ -

جلو مامانت اینا خجالت نکشیدى؟ خواهر مجرد تو خونه داریا، این کارهاى تو، چشم و گوششو باز . به راه شدى

 !مى کنه

جوابى ندادم و نگاه دقیق ترى تو آینه به خودم و لبهام ! کالمش رگه هاى تلخى و عصبانیت داره کردم حس

نگاهى به بنیامین ! یاد راه حل نجال براى درمان لبم افتادم! هنوز آثار خشکى روى لبهام معلوم بود. انداختم

 :انداختم و گفتم

! ر با اعتماد به نفس، خنده ى دندون نما تحویل ندهاوال وقتى دیشب و امروز یادت رفته مسواك بزنى اینقد -

 ... دوما از داخل داشبورد اون چرب لب رو بده 

 :کمرنگى کرد و در داشبورد رو باز کرد اخم

 چى چى رو بدم؟ -

 . نجال داده براى خشکى لبم. یه چیزى شبیه رژ لبه. چرب لب -

 :اطانه گفتِ چرب لب رو باز کرد؛ با دقت نگاهش کرد و خیلى محت در

 نجال خانوم خوبن؟ -
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این حرکت بنیامین معنیش . نگاهى به لب بنیامین که بین دندونش نگهش داشته بود انداختم. پرید باال ابروهام

 :چرب لب رو از دستش بیرون کشیدم و خیلى خشک و سرد گفتم! این بود که استرس داره

 .خوبه -

از دیروز که نجال اینو بهم داده بود لبم ... لبمو چرب کردم  دستمو به فرمون گرفتم و با دست دیگه، کمى یه

بى خود نبود که بنیامین فکرهاى ! لبهام بدجورى ورم کرده بودن. حق با بنیامین بود. خیلى بهتر شده بود

یعنى . ..بنیامین گفت ژاله؟ جلو مامانم اینا؟ ... ژاله؟ ... عمرا ... اون هم کى ؟ ژاله ... هه . احمقانه کرده بود

 ...بنیامین مى دونست که ژاله اومده بود خونه ى ما؟ اى نامرد عوضى 

 :عصبانیت به سمتش برگشتم و گفتم با

 تو بهش آدرس دادى پدرسوخته؟... تو از کجا میدونى ژاله خونه ى ما بوده؟  -

 شد و با تته پته گفت؟ دستپاچه

 خواب نما شدى؟. ..کى گفته من آدرس دادم .. کى ... نه ... ن ... من  -

 :هامو با حرص روى هم فشار دادم و گفتم  دندون

 ... خیلى ابلهى بنیامین  -

 :دفعه چهره اش از اون حالت دستپاچه خارج شد و خیلى ریلکس تکیه داد به پشتى صندلى و گفت یه

ئن شدم که حقت اگه یه درصد از اینکه آدرستو بهش دادم پشیمون بودم؛ دیگه با کار دیروز و پریروزت مطم -

 .تا تو باشى منو وسط راه ول نکنى و دوست دخترمو اونجورى فرارى ندى. بوده

 نسبتى با شتر دارى بنیامین؟ این کینه شترى رو از کى به ارث بردى؟ -

 خوبه منم بگم نسبتى با سگ دارى که اینقدر سگ اخالقى؟... هوووووى  -

 :دستى به شونه اش زدم و گفتم! فهمیدم که چى گفتم تازه

 . عصبانى بودم یه چیزى گفتم. بى خیال داداش -

 ...هشت بود که رسیدیم کارخونه  ساعت

 :بنیامین گفت! سورمه اى توى پارکینگ بود ماکسیماى

 ... خانوم تشریف آوردن ... اوه اوه  -

 :بنیامین هى مى گفت. مرو با فاصله ى یک ماشین، کنارش پارك کرد ماشین

 ! بچسبون به درش که نتونه سوار شه -
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 .پیاده شو بریم دیر شد. خفه بابا -

کارخونه تعطیل بود و همه جا رو سکوت . نامه ى صداقت رو از روى صندلى عقب برداشتم و پیاده شدم پایان

خدا به . االن که روز بود و هوا روشن، اینقدر ترسناك به نظر مى رسید! فقط نگهبان بودش. عجیبى گرفته بود

 . داد شبش برسه

در حالى که خمیازه (!) ت خوابش تکمیل نشده بودخانوم منشى که ظاهرا اون هم هشت ساع. دفتر ریاست رفتیم

 :اشو کنترل مى کرد گفت

 ! خانوم صداقت رفتن آزمایشگاه -

 :و بنیامین نگاهى به هم انداختیم و یه دفعه دو تایى گفتیم  من

 !بدبخت شدیم -

 :یزد گفتبنیامین همون طور که نفس نفس م... زودتر از من شروع کرد به دویدن و منم پشت سرش  بنیامین

 ...شانس آوردیم ... کم نکنه ... حقوقمونو ... تاخیر ... واسه  -

 ...این قدر حرف نزن ... بدو بنیامین  -

... نگاهى به ساعتم انداختم ! ساختمون ریاست تا آزمایشگاه چه قدر طوالنى بود و من دقت نکرده بودم مسیر

 ! هشت و هفت دقیقه

روپوش سفید آزمایشگاه تنش بود و مقنعه و ! ت رو پشت در آزمایشگاه دیدمآزمایشگاه که رسیدیم، صداق نزدیک

دویدنمو به راه رفتن تبدیل کردم و خیلى آقاوار رفتم سمت . شلوار مشکى با چکمه هاى ساق کوتاه مشکى

هاى کف سالن سر داد و  رامیکبنیامین اما، در حین ترمز زدن، طبق عادت همیشگیش، پاشو روى س. صداقت

 ! یه مترى صداقت سرسره بازى کردتا 

وقتى همچین منگل هایى تو یه کارخونه کار کنند باید هم  "با نگاهى که انگار تو دلش مى گفت صداقت

صداقت بدون ! بنیامین صاف ایستاد و سالم کرد! به پاهاى بنیامین و سرسره بازیش نگاه کرد "ورشکست بشه

 .از اون نگاهى به من انداخت دفقط به جواب سالم اکتفا کرد و بعاینکه تغییرى تو چهره ى سردش ایجاد بشه، 

جواب داد و براى لحظه اى، نگاهش . خاطر دویدن، گرمم شده بود و در حین درآوردن کاپشنم، سالم کردم به

نکنه صداقت هم ... لعنت به این لبهاى خشک شده ... ناخوداگاه لبهامو به هم فشار دادم ! رفت سمت لبهام

 :تمبراى تغییر جو گف! که بنیامین در موردم کرده بود، به ذهنش برسهفکرى 

 چرا نرفتید داخل؟ مگه کلید آزمایشگاه رو ندارید؟ -
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 . دارم ولى توى دفتر جا گذاشتم -

 :تکون داد و گفت سرى

 . مسیرش یه کم طوالنیه -

 ! "حال نداشتم برگردم کلید بیارم"روش نمى شد بگه ! گرفتم منظورشو

جا کلیدى ... پایان نامه و کاپشن رو دست بنیامین دادم و دسته کلیدمو از جیبم درآوردم ... نزدیک تر رفتم  کمى

بنیامین هم دستشو برد سمت پنگوئن و یه ! اهدایى نجال که یه پنگوئن چاق و چله بود، از کلید ها آویزون شد

 :دفعه صداش بلند شد

 "...  I love you... مــــــــــــاچ  "

بنیامین ! قطعا درست نبود که بخوام صداقت رو نگاه کنم. گاز گرفتم و با عصبانیت به بنیامین نگاه کردم لبمو

 :شونه اى باال انداخت و با لودگى گفت

 این کادوى سى و دو سالگى بوده یا دو سالگى؟ -

شلوارش، به شوینده  ولى چنان نگاهى بهش انداختم که فکر کنم. که جلوى صداقت نمى شد جوابشو داد حیف

 !هاى تو انبار محتاج شد

عقب ایستادم تا خانوم صداقت داخل . کلید آزمایشگاه رو از بین انبوه کلیدها پیدا کردم و درو باز کردم باالخره

 :خم شد تا کارتنى که جلوى پاش بود رو برداره؛ پیش دستى کردم و کارتن رو برداشتم و گفتم. بشه

 .ارمشما بفرمایید، من می -

بنیامین رو که داشت پشت سر صداقت وارد مى شد، با تنه ام به عقب هل دادم و خودم . کرد و وارد شد تشکرى

خیلى سریع محتویات کارتن رو که یه سرى شیشه هاى حاوى مواد شیمیایى و جزوه اى ! زودتر رفتم داخل

پایان نامه ى صداقت و  غم سراروپوشم رو پوشیدم و رفت. دست نویس بود، روى سکوى آزمایشگاه گذاشتم

 ! کاپشنم که بنیامین روى سکو ولشون کرده بود

 !صفحه ى مربوط به طریقه ى کار رو پیدا مى کردم که حضورشو کنارم احساس کردم داشتم

نگاهى به بنیامین . به سمتش چرخوندم و نگاهم روى ابروهاى پیوسته و چشمهاى قهوه ایش ثابت موند سرمو

داشتم جون مى کندم که نذارم چشمهام عین . دن روپوشش بود انداخت و بهم نزدیک تر شدکه مشغول پوشی

ى دهنمو قورت دادم و  اشتهآب ند! صداقت چش شده بود؟ دیگه کم مونده بود بیاد تو حلقم! وزغ بزنه بیرون

 ... دستشو آورد باال و . نگاهش کردم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٣٤ 

 :ى آرومى گفتآورد باال و روى پایان نامه گذاشت و با صدا دستشو

 شما به این آقا اعتماد دارید؟ -

یه نفس دیگه کشیدم و مثل ! حبس شده امو آروم آروم دادم بیرون که نفهمه چه فکر منحرفى دارم نفس

 :خودش با صداى آروم گفتم

 چه طور مگه؟ -

قطعا . چیزهایى که تو این پایان نامه نوشتم و کارهایى که تو آزمایشگاه انجام مى دیم، نباید جایى درز کنه -

 .اونى که موجب ورشکستگى این کارخونه شده هنوز هم چشمش دنبال اینجاست

 :بینیم رو خاروندم و گفتم نوك

طور به من اعتماد کردین؟ از کجا معلوم که  شما چه. فقط نمى دونم که. من به بنیامین کامال اطمینان دارم -

 من خودم توى این ورشکستگى دست نداشته باشم؟

صورت معمولیش با این لبخند، به یه چهره ى ! که اى کاش ندیده بودم. براى اولین بار لبخندشو دیدم باالخره

قبل از اینکه نگاهم . لبهاى صورتیش بدجورى نگاهمو میخکوب کرده بود. دلنشین و خواستنى تبدیل شده بود

یه ... نگاهش ... چشمهاش ... خدا  واى... واى . به لبهاش طوالنى و بى شرمانه بشه، به چشمهاش نگاه کردم

 ! انگار داشت به چیزى فکر مى کرد که خیلى براش شیرینه... چیزى توى نگاهش بود

بود، که اگر مى شد تا االن بعید نبود یه  ثانیه بود که داشتم نگاهش مى کردم؟ قطعا اونقدرها طوالنى نشده چند

 ...چه قدر بی حیا بودم که این جورى زل زده بودم به زن مردم! شیشه اسید روم خالى کرده باشه

 مردم؟؟؟ زن

. صداش، نگاهمو به سمت چشمهاش چرخوند! دستش تو جیب روپوشش بود. رفت سمت دست چپش نگاهم

 :لى جدى گفتخی. اثرى از لبخند چند ثانیه قبل نبود

 !سوابقتون مطالعه شده -

دهنمو که براى گفتن حرفم باز مونده بود بستم و به . گفت و رفت سمت دیگه ى سکو و مشغول کارش شد اینو

سوابقم مطالعه شده؟ خب چرا سوابق بنیامین رو مطالعه نکرده؟ اصال اگه کسى خائن و . بنیامین خیره شدم

بدجورى مشکوك به نظر مى رسى صداقت ! ؟ "من خائن هستم  "سه جاسوس باشه مگه تو سوابقش مى نوی

... 

 :کنارم ایستاد و گفت بنیامین
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 حرفهاتون تموم شد؟ -

 چه حرفى؟ -

 !همون ها که نمى خواستین من بفهمم -

 .پس بگو چرا یه روپوش پوشیدن رو دو ساعت طول دادى... آدم شدیا ... بارك اهللا ... هه  -

 . ده منو بشناسى آقا نیماهنوز مون... بله  -

 !خب پس اگه پسر خوبى شدى مى دونى تو چیزى که به تو مربوط نیست نباید دخالت کنى -

 .چپ نگاهم کرد و چیزى نگفت چپ

بنیامین برعکس اون چیزى که تو ظاهرش نشون مى داد، موقع کار خیلى جدى مى . مشغول کار شدیم باالخره

! نمى تونست هم روى کارش تمرکز کنه هم روى چرت و پرت گفتن چون به قول خودش، در آن واحد. شد

صداقت هم که در تمام مدت فقط از کار حرف مى زد و خیلى خوب و روون جزییات طرح رو با حوصله برامون 

بنیامین که از . جزوه ى دست نویس خودش رو هم به بنیامین داده بود که روند کار دستش بیاد. توضیح مى داد

داشت قراره چى کار کنیم، یکى دو بار خرابکارى هاى کوچیکى کرد و بعد هم به صداقت غر مى زد قبل خبر ن

 ! که دست خطتون خوب نیست و من اشتباه متوجه شدم

بار سوم که بنیامین خرابکارى کرد و دهنش رو باز کرد . هم هر دفعه فقط چپ چپى نگاهش مى کرد صداقت

 :صداقت امونش نداد و فقط گفت "نیست خانوم صداقت خطتون واضح  "که بگه 

 !شما خودتو ناراحت نکن... زمین کجه  -

بنیامین هم با نگاهش واسم خط و ! صداقت اما یه لبخند هم نزد. جلوى خودمو بگیرم و قاه قاه خندیدم نتونستم

 :نشون مى کشید و با لب خونى مى گفت 

 !نیشتو ببند -

اون . جالب بود که باالخره یکى پیدا شده بود نوکشو بچینه! ش در نیومدبیچاره دیگه تا آخر کار، جیک بنیامین

البته جدیتى که صداقت موقع گفتن حرفش داشت، بهمون ! هم کسى که اصال توقع تیکه پرونى ازش نداشتیم

از ظهر بود که از شت خستگى و  عدحدود ساعت دو ب.اجازه نمى داد پامون رو از حد خودمون فراتر بذاریم

 :گى، روى صندلى ولو شدم و خیلى آهسته به بنیامین گفتمگرسن

 دارم از گرسنگى هالك مى شم، نمى خواد یه استراحتى بده؟  -

 :هم که از رنگ و روش معلوم بود چه قدر گرسنه است گفت بنیامین
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باید برم از . کاش دیگه تعطیل مى کردیم و مى رفتیم؛ جنابعالى که مهسا رو پروندى و منم االن ناهار ندارم -

 .بیرون غذا بگیرم

حاال قدر خانوم بخشى رو . مامان اینا دیشب غذا زیاد درست کردن که براى امروزمون بیارم. نگران نباش -

 .بیشتر مى دونیا

کی میشه دوباره کارخونه بیفته رو . نمى دونى چه دستپختى داره. هر روز واسه شامم غذا مى آورد. آره به خدا -

 حاال دیشب شام چى داشتین؟. غلتک منم از این گشنگى و دربه درى خالص شم

 .قورمه سبزى -

ه یکى هم مثل تو، حتى غذا یکى مثل من نه شام داره نه ناهار نه صبحون. خیلى ستم ِ به موال. کوفتت بشه -

 .رو هم براش مى جون و میذارن تو دهنش

صداى آخش، توجه صداقت رو . حرفش نهایت چندش بهم دست داد و پامو کوبوندم رو پاش که آخش دراومد از

 :جلب کرد و گفت

 مشکلى پیش اومده آقایون؟ -

 :هم از فرصت استفاده کرد و گفت بنیامین

 !باید سر وقت غذا بخورم وگرنه عود مى کنه. تىآخ از این معده درد لعن -

نگاهم رفت سمت . دست چپش رو باال گرفت و ساعتش رو نگاه کرد. امو خوردم و به صداقت نگاه کردم خنده

حلقه دستش کرده (!) یعنى ممکن بود حرف بنیامین درست باشه و صداقت، فقط براى مگس پرونى . حلقه اش

 باشه؟

 چرا زودتر نگفتید؟ . سم به ساعت نبوداصال حوا... شرمنده  -

 :نگاهى به ساعتش کرد و گفت دوباره

 فکر مى کنید نیم ساعت استراحت کافى باشه؟ -

 :یعنى بعدش باز هم کار؟ به ناچار با تکون سر تایید کردم و صداقت گفت... خدا  اى

 .مى تونید تشریف ببرید -

قبل از اینکه خارج بشم . کرى زیر لبى کردم و رفتم سمت درتش. تا اینو شنید عین فشنگ از جا پرید بنیامین

 :گفت

 ...جناب کاردان  -
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مگه نمى دونى من از این مدل صدا کردنم بدم ... جناب و کوفت ... جناب و درد  "نوك زبونم اومد که بگم  تا

  "میاد

 :اون بیچاره که نمى دونست بدم میاد پس به ناچار زبونمو گاز گرفتم و فقط گفتم ولى

 بله؟ -

 .لطفا همراه دوستتون تو دفترم منتظر باشید االن میام -

 .بله حتما -

 .رو به جا لباسى آویزون کردم و از آزمایشگاه خارج شدم روپوشم

 :صداش زدم و کمى بعد بهش رسیدم . رو تو محوطه دیدم که به سمت ماشینم مى رفت بنیامین

 .صداقت گفت بریم دفترش کارمون داره -

 :آرنجش، ضربه اى به پهلوم زد و گفت با

 !حتى اگه اتاق صداقت بهشت باشه و خودش هم حورى. من تا ناهار نخورم، هیچ جا نمى رم -

 :از خودش زدم تو پهلوش و همون طور که بازوشو مى کشیدم، گفتم محکمتر

 .یه دقیقه بریم ببینیم چى کار داره بعد برمى گردیم! رند بگو بى تربیتکم چ -

. بنیامین هم دیگه انگار هیچى نمى شنید جز قارو قور شکمش! گن شکم گرسنه دین و ایمون نداره ها مى

 :دستش رو سمتم دراز کرد و گفت

 ...فقط یه راه داره که قبل از ناهارم برم به اوامر صداقت گوش بدم -

 چه راهى؟ -

همون جور که حرف مى زنیم . سوییچتو بده اون قورمه سبزى مشتى رو بردارم و با خودم بیارم اتاق صداقت -

دست و . هیچى حالیم نمى شه. سوخت بهش نمى رسه. من دیگه واقعا مغزم نمى کشه. ناهار هم مى خوریم

 ...پاهام جون نداره

 :سوییچ رو دادم دستش و گفتم! رزن هاى غرغرو حرف مى زددل به دلش مى دادم تا فردا صبح مثل پی اگه

 .با احتیاط بیار بشقاب هارو نشکنى... یه ساك دستى سفید رو صندلى عقبه  -

قطعا بنیامین . سالنه سالنه رفتم سمت دفتر صداقت! تند تند باال پایین کرد و سوییچ رو از دستم کشید ابروهاشو

 :با خنده گفتم. صداى پاش رو شنیدم. اشت و خودشو بهم مى رسونددر کسرى از ثانیه غذاهارو برمى د

 اومدى شکم پرست؟ -
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 !!بله؟؟ -

دستمو به گردنم گرفتم و نگاهش . سریع به عقب برگشتم که حس کردم مهره هاى گردنم جابه جا شد اونقدر

 :دستپاچه شدم و گفتم. با چشمهاى گرد شده از تعجب، نگاهم مى کرد! صداقت بود. کردم

 . این بنیامین دیوونه رو مى گم. آخ آخ ببخشید منظورم به شما نبود -

 "بنیامین در حال نزدیک شدن بود و ساك حاوى غذا یا به قول بنیامین . به سمت راستش انداخت نگاهى

پا کند کردم که هم صداقت . سرى تکون داد و بدون هیچ حرفى رفت سمت دفترش! هم دستش بود "سوخت 

 . بشه هم بنیامین بهم برسهکمى دورتر 

یعنی هر بار که من این خانوم رو مى بینم باید یه سوتى بدم؟ اون از . به دهانى که بى موقع باز شود لعنت

. خدا بعدى هارو به خیر بگذرونه. این هم از این. آهنگ گوش دادنمون پشت چراغ قرمز و اون پنگوئن مزخرف

تقه اى به در زدم و با . خانوم منشى نبود زخبرى ا. دفتر صداقت رسیدیم کنار بنیامین راه افتادم و باالخره به

 . داخل شدیم "بفرمایید  "شنیدن صداى 

صداى سوت بنیامین که از منظره ى ... چه خبره؟ من و این همه خوشبختى محاله ... اینجارو ببین ... به  به

 ...روبه روش حسابى به وجد اومده بود، همه رو به خنده انداخت 

صداقت و خانم خرسند که منشى خانوم صداقت بود، تو اتاق روى مبل ها نشسته بودن و روى میز مبل  خانم

دیس برنج که با زرشک و زعفرون تزیین شده بود و بخار از روش بلند ! هم سفره ى رنگارنگى چیده شده بود

بود و خورش قورمه سبزى،  هن شدمى شد، مرغ سوخارى که دورش با جعفرى و هویج و زیتون و خیارشور تزیی

 !ساالد فصل و دوغى که دونه هاى سبزى توش مى رقصید و بشقابى که پر از ته دیگ هاى طالیى بود

که صداى خنده اش رو فقط براى ثانیه اى شنیده بودم و حاال داشت لبخند مى زد، با دست به مبل سه  صداقت

 :نفره ى روبه روش اشاره کرد و گفت

 . خانوم خرسند زحمت کشیدن و میز رو چیدن... سرد میشه ... بفرمایید  -

که دیگه هوش از سرش پریده بود و من حتى نفهمیدم کـى نشسته بود که حاال داشت با مرغ درسته،  بنیامین

 :نگاهى به خانوم خرسند و صداقت انداختم و در حین نشستن گفتم! کشتى مى گرفت

چرا زحمت . فکر مى کردم قراره درباره کار صحبت کنیم. گیر شدمانصافا بدجورى غافل. خیلى ممنون -

 . کشیدید؟ ما که خودمون غذا آورده بودیم
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کجا سر به نیستش کرده بود؟ نگاهى بهش . یادم افتاد به ساك دستى که حاوى غذاها بود و دست بنیامین تازه

عین . ین پسر آبرو براى آدم نمى ذاشتواى که ا. تیکه اى از مرغ از گوشه ى دهنش بیرون زده بود. انداختم

به طور نامحسوس به پهلوش  نجموآر. بدبخت اون که مى خواست زن این بشه. قحطى زده ها رفتار مى کرد

 :زدم و گفتم

 غذا رو کجا گذاشتى؟ -

از دستش گرفتم و ظر ف هاى حاوى قورمه سبزى و برنج رو . شد و از کنار مبل ساك دستى رو باال آورد خم

 :میز گذاشتم و گفتم روى

 ...اتفاقا خواهر منم دیشب قورمه سبزى درست کرده بود، بفر  -

ى بنیامین به ظرف قورمه سبزى که داشتم به خانوم صداقت تعارفش مى کردم، جمله امو نصفه گذاشت  حمله

ورمه سبزى ظرف خورش رو از دست من بیرون کشید و تند و تند از ق. و همه با تعجب به بنیامین خیره شدیم

 :روى برنجش ریخت و گفت

 ... نگفته بودى دست پخت نجال خانوم ِ  -

صداى صداقت رو . چه قدر تازگى ها از حرفهاش، منظورهاى ناخوشایند برداشت مى کردم. اخم نگاهش کردم با

 :شنیدم که منو مخاطب قرار داده بود

 اسم خواهرتون نجالست؟ -

 . بله -

 .اسم قشنگى دارن -

 :ولى با زبون گفتم "اسم تو هم خیلى قشنگه "گفتم دلم  تو

 . نظر لطفتونه. ممنون -

قطعا هنوز اونقدر خاله زنک ... قدر دلم مى خواست حاال که بحث به خانواده رسیده از شوهرش بپرسم اما  چه

 :ظرف برنجى کشید و بهم تعارف کرد. نشده بودم که در مورد چیزى که بهم ربط نداره فضولى کنم

 ...بفرمایید جناب کاردان  -

هر جور دوست ... اصال به درك ... اه لعنتى ... جناب و ... جناب و ... گناه دارى ... نه مرض نه ... و مرض  جناب

 ...دارى صدا بزن 
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چند دقیقه بعد بنیامین بشقاب دومش رو از برنج . مشغول خوردن شدیم. رو ازش گرفتم و تشکر کردم بشقاب

احساس کردم نگاه خانوم ها روى . پر کرد و باز هم از قورمه سبزى نجال روى برنجش ریخت دست پخت نجال

هر دو خانوم با ابروهاى باال رفته و لبهایى نسبتا خندون به بنیامین ... بله ... سرمو باال گرفتم و . ما زوم شده

 ...مین خانوم خرسند حرفى زد که غذا هم تو گلوى من پرید هم بنیا. خیره شده بودن

 شما با نجال خانوم نامزد هستید؟... آقاى فرمنش  -

آوردم هنوز قاشق برنج رو تو دهنم نذاشته بودم وگرنه منم مثل بنیامین با غذاى پریده به گلو، خفه  شانس

من خواهرمو . بنیامین غلط مى کرد به نجال فکر کنه. واسه خودش مى بره و مى دوزه. خرسند دیوونه! میشدم

من زودتر از بنیامین . دادن ستمونخانوم صداقت و خرسند هر کدوم لیوانى دوغ د. سرخوش نمى دادمبه این 

 :خودمو جمع و جور کردم و گفتم

 چه طور ممکنه نامزدش باشه؟. نامزد چیه خانوم خرسند؟ نجال که سایه ى بنیامین رو هم با تیر مى زنه -

خانوم . جبورم به بنیامین بفهمونم باید دور نجال رو خط بکشهم! این دروغى که گفتم هیچ وقت رو نشه امیدوارم

 :خرسند نگاهى به صورت قرمز بنیامین که سعى داشت پشت لیوان دوغ قایمش کنه، انداخت و ادامه داد

 ...ولى به نظر مى رسه آقاى فرمنش  -

 :با لحن مالیمى میون حرف خرسند وارد شد و گفت صداقت

 ساالد رو بدید؟خانوم خرسند، میشه ظرف  -

ظرف ساالد رو داد به صداقت و دیگه حرفى  "! فضولى موقوف "خرسند هم سریع فهمید که این یعنى  خانوم

 :براى تغییر جو گفتم . همه ساکت بودیم و کسى چیزى نمى گفت. چه جور غذا کوفتمون شدها. نزد

 راستى نگهبان غذا خورده؟ -

 :فتسرش رو براى تایید تکون داد و گ صداقت

حتى . گفت وظیفه اش ایجاب مى کنه که همیشه تو اون اتاقک باشه و مواظب کارخونه. مرد وظیفه شناسیه -

 .براى غذا خوردن هم حاضر نشد پستش رو ترك کنه

 . آدم خوبیه -

 :تکون داد و رو به بنیامین گفت سرى

 چرا با غذاتون بازى مى کنید؟ -

 :گفتقاشقش رو داخل بشقاب گذاشت و  بنیامین
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 . دستتون درد نکنه. ممنون. سیر شدم -

باید از رستوران سر خیابون تشکر کرد و خانوم خرسند که زحمت گرفتن غذا و چیدن میز رو . نوش جان -

 . کشیدن

 :نگاهى هم به خرسند انداخت و گفت بنیامین

 . دست شما هم درد نکنه -

! کامال مودب و متین و سنگین. ازش ندیده بودم تو بدترین شرایط هم چنین لحنى. خیلى جدى شده بود لحنش

 این حالت جدید رو چه طورى باید ترجمه مى کردم؟

ظاهرا برخورد تند و تیزم . نگاه خانوم خرسند و صداقت هم مشخص بود که متوجه تغییر حالت بنیامین شدند از

 !بدجورى کار خودشو کرده بود

با اینکه فقط یک کفگیر برنج کشیده بود، اونقدر آروم . بود نفرى که از غذا خوردن دست کشید، صداقت آخرین

هر چند که من و خرسند با خوردن ساالد و ته دیگ و . آروم غذا مى خورد که آخرین نفر غذاش تموم شد

کرده بود و سرشو با  اختیاربنیامین هم که کال سکوت . ناخنک زدن به تزیینات مرغ، همراهیش مى کردیم

 ! ز صداقت گرم کرده بودبروشورهاى روى می

 :نگاهى به ساعتنش انداخت و گفت  صداقت

 . مى تونید تشریف ببرید. فکر مى کنم براى امروز دیگه کافى باشه -

گفت و از در  "با اجازه اى  "که انگار فقط منتظر همین حرف بود، سریع از جاش بلند شد و زیر لب  بنیامین

 . به ناچار بلند شدم و با تشکرى سرسرى، خداحافظى کردم و دنبال بنیامین رفتم. رفت بیرون

اشین شدم و کنار سوار م. تو جیبش کرده بود و با سرى به زیر افتاده، داشت مى رفت سمت در خروجى دستهاشو

 :پاش ترمز کردم

 .بیا باال -

 :بهم انداخت و گفت نگاهى

 .تو برو خودم میام -

 معلومه چت شده؟. بیا باال ناز نکن -

 .چند که خوب مى دونستم چش شده ولى همچین مواقعى بهترین گزینه،تظاهر به ندونستن بود هر

 .مى خوام یه کم قدم بزنم -
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 اده روى شدى و من نمى دونم؟تو از کى تا حاال اهل پی -

 :بى حوصلگى گفت با

 . برو حوصله اتو ندارم... گیر نده نیما  -

 .فقط به جرم قال گذاشتنت، ژاله رو نفرستى خونه ى ما... خیلى خب -

از آینه وسط ماشین نگاهش . تک بوقى براش زدم و حرکت کردم...  "برو بابا  "دستش اشاره اى زد که  با

 ... کردم

 ...نان سرش پایین بود و دستهاش تو جیب شلوارش چ هم

 :صبح که رفتم دنبال بنیامین، به جاى باز کردن در، پیام فرستاد فردا

 . امروز نمیام کارخونه -

اس ام اس بعدى حاوى یه . چى؟ این چه مسخره بازى اى بود؟ دوباره زنگ رو زدم و این بار طوالنى تر یعنى

 :شکلک عصبانى بود

 . دیشب نخوابیدم. مى خوام کپه مرگمو بذارم. اون انگشت کوفتیت رو از رو زنگ بردار -

 :براش نوشتم. چى که دیشب نخوابیدم؟ کم کم داشتم عصبانى مى شدم یعنى

 مگه دیشب چه غلطى مى کردى که نخوابیدى؟ -

 :بار صداى خواب آلود و عصبانیش رو از پشت آیفون شنیدم این

 مى رى یا با چماق ردت کنم؟. دم به خودم مربوطههر غلطى مى کر -

معلومه چته اول صبحى پاچه مى گیرى؟ مى مردى از قبل خبر بدى نمیاى، تا منم این . پسره ى روان پریش -

 همه راهو نیام؟

 . این قدر هم منت سر من نذار. به قول خودت همه اش دو تا کوچه است -

 کدوم منت دیوونه؟ -

 :بانیت گفتصدایى پر از عص با

 .انگشتتو روى این زنگ گذاشتى، فاتحه ى دستت رو بخون. من دارم مى رم بخوابم... نیما  -

معلوم بود . وسط راه پشیمون شدم! گذاشتن گوشى آیفون رو که شنیدم، دوباره دستم رفت سمت زنگ صداى

 !قب بدى داشتحتى اگه االن این زنگ رو به نیت کمک فشار مى دادم هم عوا. وضعش خیلى خرابه

 . ظاهرا امروز باید تنهایى این مسیر رو طى مى کردم. تکون دادم و سوار ماشین شدم سرى
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سالمى کرد و نگاهش . مشغول آماده سازى وسایل و مواد بودم که رسید. از صداقت به آزمایشگاه رسیدم قبل

 :خیلى عادى پرسید. دور آزمایشگاه چرخید

 جناب فرمنش نیومدند؟ -

سرمو باال انداختم ! همه رو این مدلى صدا مى زنه. ظاهرا این جناب گفتن هاش دست خودش نیست... بابا  اى

 :و گفتم

 .از دیروز زیاد حالش خوب نیست... نه  -

 :برداشت و رفت سمت کمد مواد شیمیایى و گفت بـشـِـرى

 مشکل خاصى که براشون پیش نیومده؟ -

 :اى باال انداختم و گفتم شونه

 .واهللا چى بگم؟ منم از دیروز دیگه ندیدمش -

 :محتاطانه گفت خیلى

 فکر مى کنید مربوط به اتفاق دیروز باشه؟ -

یعنى ممکن بود از ماجراى دیروز هنوز دلخور باشه؟ اگه این طور باشه یعنى که واقعا نجال رو ... فکر کردم  کمى

دندون هامو با . جنازه اش هم رو دوشت نمى ذارم. بنى احمق فقط دعا کن عاشق نجال نشده باشى... نه نه ... 

 :حرص به هم فشار دادم و گفتم

 .مطمئن نیستم -

رفت سمت یخچال گوشه ى آزمایشگاه و . پیوسته اش پرید باال ولى خیلى زود به حالت عادى برگشتن ابروهاى

 :گرفت جلومو گفت. با لیوانى آب برگشت

 شما حالتون خوبه؟ -

 :م و گفتمتعجب نگاهش کرد با

 چه طور مگه؟... بله  -

 :عمیقى کشید و گفت نفس

 ... اون طور که شما حرص مى خوردید  -

 :رو باالتر گرفت لیوان

 .بفرمایید  -
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کى اینقدر گر گرفتم که . پایین اومدن دماى بدنم رو به خوبى احساس کردم. دستش گرفتم و یه نفس خوردم از

 خودم نفهمیدم؟ 

تون به خواهرتون عالقه مند بشه، اینقدر آشفته شدید؟ شما که گفتید به آقاى فرمنش چرا از اینکه دوست -

 اعتماد کامل دارید؟

حق هم . جورى که احساس کردم به بنیامین شک کرده و شاید حتى به خود من. صحبتش طلبکارنه بود لحن

قتش رو ثابت کرده بود ولى اینکه تو این مدت، رفا. باالخره من یا به بنیامین اعتماد داشتم یا نداشتم. داشت

 . اصال تو این زمینه پرونده ى خوبى نداشت.... بخواد شوهر خواهرم بشه 

و این . چند حرفى از عالقه زده نشده بود ولى همه با کارهاى دیروز بنیامین فهمیدیم تو دلش چه خبره هر

نمى خواستم باور . تم باورش کنمهمون چیزى بود که من بیش از یک ماه باهاش جنگیده بودم و نمى خواس

. کنم بهترین دوستم که متاسفانه دخترباز هم هست، بخواد خواهر منو هم طعمه قرار بده حتى با عنوان شوهر

نمى تونستم حتى تو ذهنم از لفظ عالقه استفاده کنم ولى حاال صداقت با بدترین لحن ممکن این واقعیت رو تو 

 .صورتم کوبیده بود

 :ماجبار گفت به

 ... بنیامین یه رفیق به تمام معناست که جونش هم پاى رفاقتش مى ذاره  -

زبونم .به هیچ عنوان دلم رضا نمى داد که این جورى بنیامین رو پیش رئیس کارخونه بى آبرو کنم... کردم  مکث

حتى اگر بعد از  .این اما تمام شخصیتش رو زیر سوال مى برد. رو به زبون بیارم "اما  "نمى چرخید که کلمه ى 

صداقت هر چى فکر بد مى خواد در موردش  تاهیچ حرفى هم نمى زدم، همین یه کلمه کافى بود  "اما  "این 

 چه جورى باید جوابش رو مى دادم؟. بکنه

 :باز کردم تا شاید یه دروغ دیگه اى سر هم کنم که صداقت با حرف و کارش مانع شد  دهنمو

ن بریزید؟گرم سدیم سولفات  40مى شه  - رلـتو این ا 

گرم  40حس کردم االن من حکم خانوم خرسند رو دارم و این ... میلى لیترى رو به سمتم گرفت  100ارلن  و

آخ که چه قدر خوب مى ! یعنى که دیگه بحث تمام و تو هم ادامه نده. سدیم سولفات هم همون ظرف ساالده

صداقت فقط به تکون دادن سر  هناخودآگاه تشکر کردم ک. شد اگه تمام زن هاى دنیا تا این حد فهمیده بودن

 . اکتفا کرد
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همین که تا این حد هم صداقت حرفى غیر از کار زده بود واقعا جاى . در این مورد حرفى رد و بدل نشد دیگه

باالخره صداقت هم یه زن بود و قطعا اون حس خاله زنک بازى، هر قدر هم ضعیف، تو ... خب . تعجب داشت

 ! وجودش بود

صداش رو خیلى . از آزمایشگاه رفت بیرون "ببخشید  "که گوشیش زنگ خورد و با یه  دماى ظهر بود دم

 :ضعیف شنیدم که گفت

 ...سالم نفس من  -

نفس؟ نفس من؟ یعنى چى؟ با کى داره این جورى حرف مى زنه؟ ناخوداگاه پوزخند زدم و ... هام تیز شد  گوش

 "رئیس محترم کارخونه داره با . یى هات غلط از آب دراومدکجایى بنیامین که ببینى پیشگو. یاد بنیامین افتادم

 !دل مى ده و قلوه مى گیره "نفسش 

 . نمى دونم صداش رو پایین تر آورد یا دورتر شد. ضعیف تر شد و دیگه حرفهاشو نشنیدم صداش

ف مى حر "نفسش  "حس خوبى از اینکه صداقت داره با . حس خوبى نداشتم. حبس شده امو بیرون دادم نفس

رگ غیرتم چرا باد ... چه کسى مى تونست باشه جز شوهرش؟ دستى به گردنم کشیدم  "نفس"این . زنه نداشتم

 ! کرده بود؟

تو چه مرگت شده؟ چه غلطى ... خــــاك بر سرت نیما. لحظه از چیزى که تو ذهنم چرخید وحشت کردم یه

تو که این . نند که آبروى هر چى مرد ِ بردى دارى مى کنى ؟ چشمت دنبال یه زن شوهر داره؟ خاك بر سرت ک

 .قدر پستى ، غلط مى کنى به بنیامین خرده مى گیرى

 ...گفته من چشمم دنبال ِ  کى

 خودت اینقدر لجنى بعد واسه بنیامین جانماز آب مى کشى؟... احمق بى شعور ... حرف نزن ... دهنتو  ببند

 .مجرد بودنش رو تو کله ام انداخت تقصیر همون بنیامین بود که از روز اول فکر خب

 ...پس دیگه غلط مى کنى چپ نگاهش کنى . حاال مى بینى که شوهر داره خب

 المروت من کى چپ نگاهش کردم؟ آخه

 االن که رگ غیرتت باد کرده بود، مفهومش چى بود؟ همین

فرینى کردى که به این سرعت، چه ن... آهت چه زود دامنمو گرفت... لعنت به تو بنیامین... لعنت به من ...  اه

 ... حداقل، دنبال زن مردم نیستى ... بهم ثابت شد، تو هر چى باشى از من بهترى 
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. فقط حس کردم یه کم نیاز به حمایت داره... این حرف ها چیه؟ من غلط بکنم دنبال زن مردم باشم  اصال

 . همین

 :در حال خداحافظى بود... صداش نزدیک شد  دوباره

ولى قول مى دم وقتى رسیدم خونه در بست در خدمتت ... دلم ممکنه کارم بیشتر از دیروز طول بکشه عزیز  -

 ...باشم 

از جام بلند . نمى تونستم بشینم همون جا و به مکالمات عاشقونه گوش بدم... هامو روى هم فشار دادم  دندون

به محض اینکه قطع کرد دوباره . ومشدم و در انتهایى ترین قسمت آزمایشگاه ایستادم که حرفهاشو نشن

 :چند لحظه بعد صدام زد... گوشیش زنگ خورد 

 .جناب کاردان -

 بله؟ -

 :قدمى جلوتر اومد و وقتى منو دید گفت چند

 .یک ساعتى استراحت مى کنیم و ساعت دو، مجددا شروع مى کنیم. خانم خرسند، غذا رو آماده کردن -

 .ممنون... بله  -

 :وقتى دید از جام بلند نشدم، پرسید. ایستاده بود و نگام مى کردطور منتظر  همون

 تشریف نمیارید؟ -

پس بنیامین هم، چنین . اصال دل و دماغ کار کردن نداشتم. اجبار از جام بلند شدم، چه قدر اعصابم خورد بود به

 .وضعیتى داشت که نیومد سر کار

درآوردن روپوشم، با چند قدم فاصله پشت سرش حرکت  زودتر از آزمایشگاه خارج شد و من هم بعد از صداقت

مهره هاى گردنم، بدون اجازه ى من، مدام مى . سرم پایین بود و نوك کفش هام رو نگاه مى کردم. کردم

نگهشون داشته بودم، گردنم  ناز بس که به زور پایی! خواستن به سمت باال حرکت کنند و صداقت رو دید بزنن

 .خودم ثابت کنم که هیچ نظرى به این خانوم ندارم باید به. خشک شده بود

چرا به این دفتر کوفتى نمى رسیم؟ بنیامین چرا االن که باید باشى و چرت و پرت بگى و حواس منو پرت  پس

قدم هامو بلند تر کردم و ... کنى نیستى ؟ شاید بهتر بود کنارش یا حداقل کمى جلوتر از صداقت راه مى رفتم 

 . له ى یک قدم جلوتر از صداقت راه رفتمتقریبا به فاص

 :خانوم خرسند جلوى پامون بلند شد و خیلى زود گفت. به دفتر رسیدیم باالخره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٤٧ 

 پس آقاى فرمنش کجا هستن؟ -

 :کوتاه گفتم خیلى

 . امروز نتونست بیاد -

با اون سوال دیروزش توقع داشتم ! از خرسند بعید بود. ولى دیگه هیچ حرفى نزد "چرا  "بودم بپرسه  منتظر

 یعنى اثر هم نشینى با صداقت بود؟. بیشتر از این ها کنجکاوى کنه

یعنى ! نه به دیروز نه به امروز... همین ... برنج و قیمه و سبزى خوردن . به میز و غذاى روى میز افتاد نگاهم

 ! دیروز فقط براى اینکه مارو به کار دلگرم کنه از ترفند شکمى استفاده کرده بود؟

پر توقع شدى نیما؟ توقع دارى هر روز مرغ بریون و بوقلمون جلوت بذارن؟ همین که نمى خواى از خونه بار  چه

 .بکشى و بیارى، کالهتم بنداز هوا

اصال فکرشو نمى کردم این قدر حضورش تو ... بود  چه قدر جاى بنیامین خالى. سکوت کامل غذا صرف شد در

 . زندگیم موثر و پررنگ باشه که وقتى یه روز نیست این جور حالم گرفته باشه

خانوم خرسند ساك دستى اى که دیروز توش غذا برده . خوردنمون که تموم شد، تشکر کردم و بلند شدم غذا

 :بودم، از کنار مبل برداشت و گرفت سمتم

 . رو دیروز جا گذاشته بودیداین ها -

 .ممنون. بله دیروز یادم رفت ببرم... آهان  -

اگر االن خونه ى خودمون بودیم، نجال کلى جیغ و داد مى . دستى رو گرفتم واز دفتر صداقت اومدم بیرون ساك

 ! کرد که بیا کمک کن میز رو جمع کنیم

حتى حال نداشتم، نماز . پیش گرفتم که یه چرت بخوابمراه نماز خونه رو در . خسته بودم هم سنگین از ناهار هم

رو زمین . بیست دقیقه وقت داشتم بخوابم. آالرم گوشى رو براى ساعت یک و چهل دقیقه تنظیم کردم. بخونم

 .دراز کشیدم و خیلى زود خوابم برد

 ...صدایى شبیه فین فین بیدار شدم با

جایى که . چشمهام برداشتم و سرمو به سمت چپ چرخوندمهمون طور که دراز کشیده بودم، ساعدمو از روى  

چشمهامو باریک کردم و زل زدم به اندام ناواضحى . پرده ى سبز رنگى، حدفاصل خانوم ها و آقایون شده بود

کشیده شده بود رو مى  شچادرى که روى صورت. پهلوى راستش رو به من بود. که از پس پرده مشخص بود

 . تونستم تشخیص بدم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٤٨ 

حس کردم دستهاشو . سر جام نیم خیز شدم و به ساعد و آرنجم تکیه دادم. خفه ى هق هق رو شنیدم ىصدا

غیر از خانم صداقت و خرسند که کسى تو . اخم هام در هم شد. جلوى دهنش گرفت که صداش بلند نشه

و بعد از اون به  گهدوباره یه هق هق دی. پس یکى از این دونفر داشت این جور گریه مى کرد. کارخونه نبود

 ... سجده رفت 

یه دردى . یه جور حس دلتنگى و شاید هم بى پناهى. اش بدجورى حس غربت و تنهایى بهم القا مى کرد گریه

 . که انگار رو دلت سنگینى مى کنه و هیچ کارى هم از دستت برنمیاد

بلند شدم و آروم رفتم سمت در از جام . بهتر بود قبل از اینکه متوجه حضور من مى شد، مى رفتم بیرون شاید

 . باید قبل از اینکه سر از سجده برمى داشت، مى رفتم. نمازخونه

کفش هامو پام مى کردم که چشمم افتاد به یه جفت کفش زنونه که دم ورودى خانم ها،کنار هم جفت  داشتم

کفش هاى اسپرت . داختملبمو گاز گرفتم و نگاه دیگه اى به کفش هاى اسپرت ان. اخمم عمیق تر شد. شده بود

 ... سفید، خیلى بهش مى اومد وشسفید با خطوط بنفش که امروز با مقنعه ى بنفشش ست شده بود و با اون روپ

باز هم فکرت رفت دنبال زن مردم؟؟؟ نفسمو با شدت بیرون . باز هم که دارى مزخرف مى گى... احمق  نیماى

 . دادم و راه آزمایشگاه رو در پیش گرفتم

بهترین . هنوز بیست دقیقه به دو مونده بود. از جیبم درش آوردم و خاموشش کردم. آالرم گوشیم بلند شد صداى

رفتم سمت دستشویى ها و . نمازى که خیلى در موردش سهل انگار شده بودم. فرصت بود که نمازمو بخونم

آخه . ر حال گریه کردن باشهد اندلم نمى خواست وقتى دوباره رفتم تو نمازخونه، صداقت هم چن. وضو گرفتم

 چه مشکلى داشت که این جورى گریه مى کرد؟ یعنى فقط یه راز و نیاز ساده با خالق بود؟

 .نفس راحتى کشیدم و رفتم داخل. نماز خونه که رسیدم، خبرى از کفش هاى اسپرت نبود دم

براى دادن جواب . و مشغول کارصداقت تو آزمایشگاه بود . دقیقه به دو بود که قدم به آزمایشگاه گذاشتم ده

سرى از . سالمم، لحظه اى سرشو باال گرفت و بینى صورتى شده اش، از گریه اش تو نماز خونه خبر مى داد

 :صداقت گفت. تاسف تکون دادم و مشغول کارم شدم

 . اگر جناب فرمنش نخواستن بیان، یه نفر دیگه رو جایگزین کنید -

 . کمى گرفته شده بود صداش

 . امروز حالش زیاد مساعد نبود... ادش می -

 . حرفى نزد و تا ساعت پنج عصر که پایان کار رو اعالم کرد، هیچ حرفى جز حرف هاى مربوط به کار نزد دیگه
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. امروز واقعا دلم براى دلقک بازى هاش تنگ شده بود. کارخونه که خارج شدم یکراست رفتم سراغ بنیامین از

 :به گوشیش زنگ زدم و صداش تو گوشى پیچید. واب ندادزنگ خونه اش رو زدم ولى ج

 ...بنال داداش  -

 :لبخندى زدم و گفتم. که شنگول بود و از حرف زدنش هم معلوم بود، دوباره شده همون بنیامین سابق صداش

 . کجایى؟ من پشت در خونه اتم -

 . پیش بهنام... کجارو دارم برم؟ همون جگرکى همیشگى  -

 واسه شام خودتو انداختى بهش؟... آهان  -

تو هم اگه هوس کردى پاشو بیا که جمع جمعه و فقط . مى خوام خودشو مهمون جگرهاش کنم... نه داداش  -

 !زیگیلش کمه

 :ى بلندى کردم و گفتم خنده

 فردا میاى کارخونه؟. زیگیل عمه اته. اى کوفت -

 مگه قرار بود نیام؟ -

 . نیست تو که کارهات معلوم -

مطمئن باش اگه االن کارخونه تق و لق نبود،من به گور ننه بزرگم خندیده بودم که کارخونه رو ... نیما خان -

 .من مى مونم و حوضم... یهو میندازنمون بیرون و اونوقت . دودر کنم

 . پس من فردا میام دنبالت. خوبه -

 نمیاى اینجا جیگر بزنیم تو رگ؟. باشه داداش -

 خداحافظ. باشه واسه یه وقت دیگه. ون خسته امنه ممن -

 ...یا على  -

گفتن هاش تا چه حد اعتقاد داره؟ چرا  "یا على"رو قطع کردم و با خودم فکر کردم، بنیامین به این  تماس

بنیامین با این همه دوست دختر، پاتوقش به جاى کافى شاپ و رستوران، یه جگرکى سر و ساده است؟ چرا هر 

اینقدر خاطرخواه داشت؟ یعنى  امیلشتیم بیرون به دخترها متلک پرونى مى کرد ولى تو خانواده و فبار مى رف

 یا نکنه من نفهمیده بودم بنیامین چه جور آدمیه؟... نمى دونستن بنیامین چه جور آدمیه؟ یا 

 .کالفگى سرى تکون دادم و سوار ماشین شدم و رفتم خونه با
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دستگاه . بعد از اون یک هفته، همه برگشتند سر کارهاشون. ک هفته طول کشیدتغییر فرموالسیون حدود ی کار

براى کم کردن احتمال زدن مارك هاى تقلبى، . ها روشن شدن و برچسب هاى جدید، روى محصوالت زده شد

همه . دستگاه جدیدى هم اضافه شد که مارك کارخونه رو به صورت برجسته روى محصوالت حک مى کرد

انگار حقوق هایى که صداقت بهشون داده بود، کار . جیبى داشتن و با قدرت کار مى کردنشوق و ذوق ع

 !خودش رو کرده بود

ضربه اى به . سرى از محصوالت که تولید شد، نمونه هاش رو توى کارتنى چیدم و بردم که صداقت ببینه اولین

سرش روى . گاهم روى صداقت قفل شدبه محض ورودم، ن. در اتاقش زدم و دستگیره رو با آرنجم پایین دادم

صداش بزنم که چشمم به حلقه اش  مخواست. رفتم داخل و کارتنو روى میز گذاشتم. میز بود و خوابش برده بود

 . حلقه اش رو بین دو انگشت شست و سبابه اش گرفته بود و زیر دستش هم یه عکس بود. افتاد

بغل دستیش هم که لباس . خندون صداقت مشخص بودبین انگشتهاش که روى عکس قرار داشت، چهره ى  از

 !هاى مردونه تنش بود، صورتش زیر انگشت صداقت پنهون شده بود

 :عمیقى کشیدم و صداش زدم نفس

 ...خانم صداقت  -

عکس رو الى سررسیدى که جلد مشکى داشت، گذاشت و . جا پرید و سریع حلقه اش رو تو انگشتش گذاشت از

 :مقنعه اش رو مرتب کرد و گفت. چشمهاش هنوز رگه هایى از قرمزى داشت. شد هاج و واج به من خیره

 چى شده جناب کاردان؟  -

 ...در زدم ولى متوجه نشدید . ببخشید بد موقع مزاحم شدم -

 ...امرتونو بفرمایید . مهم نیست -

 :محصوالت رو نشونش دادم و گفتم کارتن

 . نمونه هارو آوردم -

 ...روى مبل مقابلم نشست و مشغول بررسى محتویات کارتن شد. ز پشت میزش بلند شدسر تایید کرد و ا با

 ...جناب کاردان  -

 بله؟ -

قبل از اینکه محصوالت جدید به تولید انبوه برسن، ما با هم ... شما مسئول کنترل کیفیت محصوالت هستید  -

. وظیفه اتون سنگینه. از اینجاى کار به بعد، برعهده ى شماست. کیفیتشون رو چک کردیم و ازشون مطمئنیم
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شما سرپرست . رو مسئول مى دونم اگر کیفیت پایین تر از اون چیزى باشه که موقع تست، ثبت شد، من شما

پس خیلى مواظب . آزمایشگاه هستید و هر گونه سهل انگارى از جانب همکارهاتون، به نام شما تموم مى شه

 .همکارهاتون و دقتشون در کار باشید

 ...کامال درست بود  حرفش

 .حتما ... بله  -

داشتم به سمت آزمایشگاه مى . ش خارج شدمدقیقه بعد، اجازه ى خروج داد و من کارتن به دست از دفتر چند

با عجله سوار شد و . برگشتم و صداقت رو دیدم که به سمت ماشینش مى رفت. رفتم که صداى دویدن شنیدم

 ...اونقدر با سرعت از نگهبانى رد شد که صداى جیغ الستیک هاش بلند شده بود 

با تبلیغاتى که انجام . خوب پیش رفته بودیم تو این مدت خیلى. ماه از فعالیت مجدد کارخونه مى گذشت سه

 . شده بود و کیفیت خوب محصوالت، تو بازار جا افتاده بودیم و اعتبار سابق برگشته بود

هیچ کس، حتى خانم . چیزى که این وسط اعصابمو به هم مى ریخت، گریه هاى گاه و بى گاه صداقت بود تنها

خیلى تو دارتر از اون چیزى بود که . انواده اش نفهمیده بودخرسند هم چیزى درباره صداقت و زندگیش و خ

 . فکرشو مى کردم

اینو از رفتارهاى صمیمانه . تفاوتى که در صداقت ایجاد شده بود، افزایش اعتمادش به من و بنیامین بود تنها

 . ترش و لبخندهاى گاه گاهش، مى شد فهمید

و چیزى . مى شد، با صداقت قرار مالقات گذاشته بود یکى از کارخونه هایى که رقیب جدى ما محسوب مدیر

جلسات کارخونه به من و حیطه !! که منو متعجب کرده بود، تقاضاى صداقت براى حضور من در جلسه بود

 .کاریم هیچ ارتباطى نداشت

هر سه جلوى . دفتر صداقت که شدم، آقاى حیدرى و آقاى مقدسى، وکیل خانم صداقت، هم حضور داشتند وارد

هنوز چند دقیقه اى از ورودم نگذشته بود که تقه اى به . پام بلند شدند و بعد از احوالپرسى روى مبل ها نشستیم

 :در خورد و خانم خرسند داخل شد

 .خانم صداقت، آقاى سعیدى تشریف آوردن -

 .راهنمایى شون کنید، بیان داخل – صداقت

اون کسى که با صداقت قرار مالقات گذاشته بود  رو درست شنیدم؟ "سعیدى "و واج مونده بودم که  هاج

. سعیدى بود؟ سعیدى همون کسى بود که با آقاى فتحى، رئیس سابق کارخونه، درگیرى هاى زیادى داشتند
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مردى . داشتمهمون کسى که در مورد ورشکستگى کارخونه، شدیدا بهش مشکوك بودم ولى هیچ مدرکى ن

! ه مغرور بود و از نظر من، تا حدودى هم درگیر مشکالت اخالقى بودحدودا سى و شش هفت ساله که فوق العاد

حتى اگر خیلى اتفاقى، بخواد تو خیابون از کنارش . اصال دلم نمى خواست اون عوضى، چشمش به صداقت بیفته

 . رد بشه

ى این شوهر صداقت کجا بود که هیچ وقت حتى یه سر هم به زنش نمى زد، تا ببینه تو این کارخونه  پس

... به زنش اعتماد داره؟؟ باشه قبول ... درندشت بین این همه مرد، چه طورى گلیمشو از آب بیرون مى کشه؟ 

 . نمیاد صداقت زمین بخوره همانگار که بدش . ولى این آقا دیگه رسما زنش رو با این کارخونه رها کرده

م که این چیزها به من مربوط نیست و هامو با حرص روى هم فشار دادم و سعى کردم به خودم بقبولون دندون

 . بهتره کاسه ى داغ تر از آش نباشم

با اون ... مثل همیشه شیک و تمیز و براق... از چارچوب در فاصله گرفت و قامت سعیدى نمایان شد خرسند

 !فقط خدا مى دونه که چه قدر ازش متنفر بودم... قامت بلند و صورت کشیده و چشم و ابروى مشکى 

به محض . ورودش، آقاى حیدرى و مقدسى جلوى پاش بلند شدند، من هم به اجبار و با اکراه بلند شدم با

مسیر نگاهشو دنبال کردم و با . مردك عوضى... ورودش نگاهش رفت سمت جایى که صداقت نشسته بود 

 !!دیدن صداقت، گل از گلم شکفت

جورى ! پاش انداخته بود، از جاش تکون نخورده بودهمونطور که به پشتى مبل لم داده بود و پا روى  صداقت

 ! که انگار نه انگار مدیر عامل یه کارخونه ى خوشنام جلوش ایستاده

آخ که چقدر دلم مى خواست یه مشت پاى اون . نگاه خریدارانه اى به سر تا پاى صداقت انداخت سعیدى

 :صداقت در جواب سعیدى که گفت. چشمش بزنم

 احوال شما؟... قت سالم بر خانم صدا -

انگار صداقت، سعیدى رو حتى . همین اول کارى خیلى خوب حالشو گرفته بود. سرشو تکون مالیمى داد فقط

خشک و خالى هم از دهن صداقت بیرون  "بفرمایید  "حتى یه ! الیق شنیدن صداى خودش هم نمى دونست

با چشمهاى گرد شده به صداقت نگاه مى  حیدرى و مقدسى که از رفتار سرد صداقت شوکه شده بودند،! نیومد

حیدرى که دستپاچه شده بود، مبلى به . کردند که کوچکترین حرکتى براى احترام به مهمونش انجام نمى داد

 :سعیدى تعارف کرد و گفت

 .بفرمایید بشینید -
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هاى  درست روبه روى صداقت نشست و مثل صداقت، پا روى پاش انداخت و مستقیم زل زد به چشم سعیدى

خیره شده بود به چشم هاى وحشى و بى پرواى . عجیب بود که صداقت هم نگاهش رو نمى گرفت. صداقت

و کسى که  نانگار با چشمهاشون دوئل مى کرد. اوج نفرت رو تو چشمهاى صداقت به وضوح مى دیدم. سعیدى

یه چیزى تو مغزم مدام تکرار . اصال از وضعیت پیش اومده راضى نبودم. زودتر نگاهش رو مى گرفت، بازنده بود

 . مى کرد که این مالقات به هیچ وجه یه مالقات کارى نیست

 ... نگاه هاى ممتد و بى وقفه فقط یه مفهوم داشت  این

 ... و سعیدى خیلى خوب همدیگرو مى شناختن  صداقت

 :سعیدى رو مخاطب قرار دادم و گفتم. یه جورى به این جنگ نگاه خاتمه مى دادم باید

 ...خب جناب سعیدى  -

 !گفتن من هم، اثر هم نشینى با صداقت بود "جناب" این

 . از این طرفا؟ خیلى وقت بود زیارتتون نکرده بودیم -

عاقبت به اجبار نگاهش رو . به سمت من چرخید ولى نگاهش قصد دل کندن از صداقت رو نداشت گردنش

نفس عمیقى که صداقت کشید، نشون مى داد که تمام این مدت نفسش رو حبس کرده . گرفت و به من دوخت

 !بوده

 :با لحن تحقیر آمیزى گفت سعیدى

 جنابعالى؟ -

دهن باز کردم حرف بزنم که . ایى که همه رو از باال نگاه مى کردنمتنفر بودم از آدم ه... الدنگ  مردتیکه

 :صداقت زودتر از من جواب داد

 ... ایشون مشاور من و البته  -

 :ابروهاى صداقت باال رفت و با نگاه و لحن موذیانه اى ادامه داد. سعیدى به سمت صداقت چرخید نگاه

 .سرپرست آزمایشگاه هستند -

ابروهاى سعیدى هم ! م کرد که احساس کردم، بزرگترین سـمت این کارخونه مال منهعنوان منو اعال جورى

فقط ! انگار که واقعا عنوان شغلى من براش خیلى اهمیت داره. باال رفت و این بار، جور دیگه اى نگاهم کرد

 :من انداخت و گفت پاىسعیدى نگاهى به سر تا ! مونده بودم اون عنوان مشاور از کجا ظاهر شد؟

 ...بسیار عالى ... که این طور  -
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. مرگش بود این سعیدى؟ حتما صداقت مى دونست، دنبال چیه که اینقدر محکم و قاطع باهاش حرف مى زد چه

. وگرنه این یه مالقات دونفره بود. حضور من و حیدرى و مقدسى، صرفا براى اطمینان خاطر صداقت بود

 :سعیدى کمى سر جاش جا به جا شد و گفت

 قطعا مى دونید که من براى چى اینجا هستم؟ -

 :خودش رو سرگرم کاتالوگ ها کرد و گفت صداقت

 .شاید بهتر باشه خودتون مقصودتون رو تشریح کنید. حرف هاى واهى معاونتون چندان واضح نبود -

 !لحظه اى فک سعیدى منقبض شد ولى خیلى زود لبخندى جاش رو گرفت؛ یا شاید هم پوزخند براى

مطمئن باشید مبلغ . ون طور هم که قبال گفته شد، قصد دارم نیمى از سهام این کارخونه رو ازتون بخرمهم -

 .خوب و چشم گیرى هم بابتش پرداخت مى کنم

 :برگى از کاتالوگ رو رد کرد و بدون نگاه کردن به سعیدى گفت صداقت

ت با کارخونه اى که سابقه ى ورشکستگى شما که از کارخونه داران مشهور هستید، چه نیازى دارید به شراک -

 داره؟ 

 :پاش رو از روى پاى دیگه اش برداشت و به جلو خم شد، آرنجش هاشو روى زانوهاش گذاشت و گفت سعیدى

 . محصول جدید، فرموالسیون متفاوت، تبلیغات خوب، تقاضاى باال. خب االن وضعیت عوض شده -

 :مى داد و دستهاشو رو لبه ى پشتى مبل مى گذاشت گفت از هم باز کرد و همونطور که تکیه دستهاشو

 . اگر موافقت کنى، مطمئنا خیلى خوب ساپورتت مى کنم -

 . خطاب کردنش، اصال خوشم نیومد "مفرد"این  از

 :کاتالوگ رو بست و چشم تو چشم سعیدى با لحن پر نفرتى گفت صداقت

 . ما اینجا هیچ نیازى به حمایت شما نداریم -

 :وزخند وقیحانه اى زد و با نگاهش، اشاره اى به من و حیدرى و مقدسى کرد و گفتپ سعیدى

 .با وجود چنین بادى گاردهایى، نباید هم نیازى داشته باشى -

 :دست به مقدسى اشاره کرد و گفت با

 ...مشاور حقوقى  -

 :رفت سمت حیدرى و ادامه داد دستش

 ...و ... مشاور مالى  -
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 :مکثى کرد و با تمسخر گفت... به من  رسید

 !!مشاور عاطفى  -

همزمان با من صداى بقیه هم بلند . این همه پستى و گستاخیش غیر قابل تحمل بود. واقعا داغ کرده بودم دیگه

 :شد

 . احترام خودتونو نگه دارید -

 :اى کرد و گفت خنده

 . به نفعته با من کنار بیاى. رىهمیشه نیاز به حمایت داشتى و هنوز هم دا... مى بینى  -

 :از جاش بلند شد، با دستش درو نشون داد و گفت صداقت

 .خوش اومدین. به اندازه کافى صحبت کردیم -

 :از جاش بلند شد و گفت. سعیدى به سمت دست چپ صداقت چرخید نگاه

 ... سالم منو به خانواده ى محترم برسونید  -

 :رو به صداقت ادامه دادپوزخند نگاهى به من انداخت و  با

 !!خانم برازنده -

 :این بار با صداى بلندتر و لرزونى گفت. صداقت قرمز شد و لبشو گزید صورت

 ...بفرمایید بیرون  -

 "برازنده "تمام حواسم به صداقت بود که سعیدى . کیفش رو از کنار مبل برداشت و رفت سمت در سعیدى

 . ته و نفس هاى کوتاهش، آشفتگیشو فریاد مى زدخطابش کرده بود و حاال، صورت برافروخ

محض بیرون رفتن سعیدى، مقدسى و حیدرى، شروع به دست زدن کردن و با لبخندهاى پت و پهنى،  به

ولى من اونقدر نگران اشکهاى سمج گوشه ى چشم صداقت بودم، که به هیچ . برخورد صداقت رو تایید کردن

مى کرد که  تالشسرشو پایین انداخته بود و شدیدا . قش تکون بدمعنوان نمى تونستم دستهامو براى تشوی

عاقبت نتونست جلوشون . نفس هاش پى در پى شده بود و پشت سر هم پلک مى زد. جلوى اشک هاشو بگیره

 .رو بگیره و اولین قطره روى گونه اش افتاد

و خیلى سریع با پشت اشکهاش. و حیدرى دستشون خشک شد و مات و مبهوت به صداقت خیره شدن مقدسى

ما . سوییچ و کیفش رو از روى میز چنگ زد و با سرعت از دفتر زد بیرون. دست پاك کرد و رفت سمت میزش

 :اولین نفر حیدرِى بود که حواسش جمع شد و رو به من گفت. سه تا مات و حیرون رفتنش رو نگاه کردیم
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 .با این حالش نذار رانندگى کنه. برو دنبالش پسر -

با سرعت از ساختمون خارج شدم و دویدم سمت ماشین . از شوك بیرون اومدم و تکونى به خودم دادم خرهباال

قبل از اینکه بهش برسم، پاشو روى گاز . صورتش از اشک خیس شده بود. صداقت که داشت دور مى زد

... سمتش مى رفت  به ههنوز مانع باال نرفته بود و صداقت هم بى توج. گذاشت و با سرعت رفت سمت خروجى 

 :تمام توانمو جمع کردم و اسمشو فریاد زدم

 ...سایـــــه  -

دویدم سمتش اما دوباره حرکت کرد و از خروجى که مانعش باال . ترمز کرد و از توى آینه بهم خیره شد محکم

 . نفهمیدم چه جورى سوار شدم و رفتم دنبالش. برگشتم سمت ماشینم. رفته بود، رد شد

ولى با اون وضع رانندگیشو و . قدر زیاد بود که تو همون زمان کم، مسافت زیادى ازم دور شده بود اون سرعتش

 . زیگزاگ رفتنش وسط اتوبان به راحتى مى تونستم تشخیصش بدم

کارى که همیشه مامان و . بیشتر روى پدال گاز فشار دادم و ناخودآگاه شروع کردم به خوندن آیۀ الکرسى پامو

نزدیک تر که شدم، چشمم به ماشین پلیس افتاد که پشت سرش حرکت . قع اضطرار انجام مى دادننجال در موا

 :مى کرد و هشدار مى داد 

 . توقف کن... راننده ى ماکسیما به شماره  -

صداى هشدار پلیس رو . معلوم بود که اصال حال طبیعى نداره. صداقت بى توجه به پلیس، فقط گاز مى داد ولى

 :شنیدم از پشت سرم

 .راه رو باز کن 206راننده پژو -

ولى ظاهرا اون هم به خاطر . فکر کردم االن ِ که بگه بزن کنار و ماشینت بره پارکینگ. سکته رو زدم  المصب

همه دنبال یه ماکسیما اون  206دو تا الگانس پلیس و یه . چه صحنه اى شده بود. صداقت خودشو رسونده بود

 !! تا  170هم با سرعت 

 ...برخورد سپر ماشین پلیس با پهلوى ماشین صداقت، دلمو لرزوند صداى

سرعتم رو کم کردم و . صداقت به کنار اتوبان منحرف شد و چنان ترمز زد که دود از الستیک ها بلند شد ماشین

یکى از ماشین هاى پلیس، جلوى ماشین صداقت رو سد کرده بود و . پشت سرشون، به حاشیه ى اتوبان رفتم

 . اون یکى هم پشت سرش توقف کرد
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یکى از پلیس ها، دستشو . ها هم ریختن دور ماشین صداقت محض توقف، از ماشین بیرون پریدم و پلیس به

چه افتضاحى . بقیه هم با کمى فاصله ایستاده بودند. نزدیک اسلحه اش نگه داشته بود و داشت درو باز مى کرد

 . به بار اومده بود

دویدم جلو و دست افسر رو گرفتم و . ماشین صداقت رو باز کردن و بازوش رو گرفتن که بیارنش بیرون در

ولى تا اومدم به خودم بجنبم، یکى دیگه از افسرها، دستهامو پشت ... کشیدم که نذارم به صداقت دست بزنه 

... اه ... پاهامو از هم باز کرد  ش،صورتمو کوبوند روى صندوق ماشین پلیس و با پا. سرم پیچوند و کشیدم عقب

 :گونه امو له کرد ولى صداى جیغ و دادهاى صداقت، فرصت فکر کردن به درد خودم رو ازم گرفت... لعنت 

 ...چى از جونم مى خواین؟ چرا دست از سرم بر نمى دارین؟ بذارین به درد خودم بمیرم  -

سرم از روى ماشین بلند شد و . ازرسى مى کردو دستى که بدنمو ب. دستبند رو روى مچم حس کردم سردى

 :شونه امو تکون دادم و سعى کردم از زیر دستهاش خودمو آزاد کنم . کشون کشون بردنم سمت ماشین پلیس

 . جناب سروان سوء تفاهم شده بذارید توضیح بدم -

 . برو تو ماشین. حرف نباشه -

با دیدن صورت پریشون و گریون صداقت، کمى از ظاهرا . افسرى که با صداقت حرف مى زد بلند شد صداى

 :اون شدت عملش کاسته شده بود

شما مى دونید با چه سرعتى حرکت مى کردید؟ به فکر جون خودتون نیستید به . خانوم این چه وضع رانندگیه -

 .فکر مردم باشید

 :صداى صداقت که بدجور ترمز بریده بود و

ت شما تو این مملکت چه کاره این؟ اون موقع که باید به داد آدم شما دیگه چى مى گین؟ اصال معلوم هس -

برسین معلوم نیست کدوم جهنم دره اى هستین؟ چرا اون موقع که ازتون کمک خواستم هیچ کدومتون به دادم 

 نرسیدین؟ حاال حرف از جون مردم مى زنید؟ مگه ما جزو همین مردم نبودیم؟

. بینى و چشمهاش قرمز شده بود و صورتش خیس اشک بود. و مى زدبا گریه و جیغ و داد حرف خودش صداقت

افسرها هر چى سعى مى کردند آرومش کنند، صداقت صداش . هر چى پیش مى رفت وضعیت بدتر مى شد

ماشین مواظب من  ربا کالفگى به افسرى که بهم دستبند زده بود و کنار د. باالتر مى رفت و طلبکارتر مى شد

 :بود، گفتم
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دستمو باز کنید . فشار روحى زیادى روش بوده. وضعیت عادى نداره. اون حالش خوب نیست... سروان  جناب -

 .این جورى پیش بره یه وقت سکته مى کنه. شاید بتونم آرومش کنم

 :موقع یکى دیگه از افسر ها بهش اشاره اى کرد و گفت همون

 این آقا چیکاره اشه؟ -

 :گفتم سریع

 ...همکارشم  -

افسر . ه مى خواستم چیزى غیر از حقیقت بگم تو کالنترى که معلوم مى شد دمار از روزگارم در مى اومداگ قطعا

 :اشاره اى کرد و گفت

 . دستشو باز کن بیاد این بساطو جمع کنه -

به محض باز شدن دستم، با قدم هاى بلند رفتم . ماشین پیاده شدم و پشتمو به افسر کردم تا دستمو باز کنه از

. حاال مى خواستم چى بگم که آرومش کنم؟ روى زمین نشست و دستهاشو روى سرش گذاشت. صداقت سمت

 :هنوز داشت داد و بیداد مى کرد. این همه بى قرارى از صداقت واقعا بعید بود

 ؟آخه چرا من...بین این همه آدم چرا من ؟ ... خدایا ... یه مشت زالو ... شما مردها همه اتون لنگه ى همید  -

 :رو زمین نشستم و صداش زدم کنارش

 ...خانوم صداقت ... خانوم صداقت  -

 :کشید جیغ

 ...برازنده ... تو مگه نمى دونى من صداقت نیستم؟ من برازنده ام  -

 :به اجبار بازوهاشو گرفتم و تکونش دادم... با هق هق همراه بود و آزارم مى داد  صداش

 ...هر چى بوده گذشته ... سلط باش خواهش مى کنم به خودت م... سایه  -

 "دفعه سرشو باال آورد و سیلى محکمى زیر گوشم خوابوند که خودش اول از همه وحشت زده شد و با گفتن  یه

 ! بلندى ساکت شد "هین 

. حتى افسرها هم ساکت شده بودن! ساکت شده بودند و هیچ صدایى به جز حرکت ماشین ها نمى اومد همه

نه به ! نامرد چه دست سنگینى هم داشت. گرفت و با چشمهاى درشت شده بهم خیره شد دستشو جلوى دهنش

 !انداخت باباماون ژاله که سیلى زدنش با ناز کردن فرقى نداشت و نه به صداقت که سیلیش منو یاد 

 :با صداى بغض دارى گفت. بازوشو گرفتم و بلندش کردم زیر
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 ...متاسفم  -

خداروشکر که دست رو افسر . یکى این وسط باید کتک مى خورد تا حرصت از سعیدى خالى بشه. مهم نیست -

 ! بلند نکردى

 :نگاه شرمنده اى به افسر انداخت و گفت. از ایستادن و تعادل داشتنش مطمئن شدم، بازوشو رها کردم وقتى

 دستگیرم مى کنید؟ -

 .نه ولى ماشینتون باید بره پارکینگ -

 :تکون داد و گفت سرى

 . متوجه رفتارم نبودم... واقعا متاسفم  -

 . مى تونید تشریف ببرید -

 :دست ماشینمو نشون دادم و گفتم با

 . بفرمایید سوار شید االن میام -

 :نگاهى به افسر انداختم و گفتم. گاز گرفت و رفت سمت ماشینم لبشو

 . به کشتن مى داداگه جلوشو نگرفته بودید خودشو . خیلى ممنونم -

 ... فکر کردم مى خواد باهام دست بده اما . لبخندى زد و دستشو به سمتم دراز کرد افسر

 ... ! تا برگه جریمه تپل گذاشت کف دستم که یکیش مال من بود و یکیش مال صداقت  دو

خجالت زده چشمش که به من افتاد، ! ماشین که شدم، صداقت داشت تو دستمال کاغذیش فین مى کرد سوار

درست . قیافه اش خیلى خنده دار شده بود. دستمال رو از جلوى بینیش برداشت و یه لبخند کجکى تحویلم داد

 :خنده ام گرفت و با نیش شل شده گفتم. مثل بچه هایى که در حین ارتکاب جرم، مچشونو گرفتن

 . مشکلى نیست راحت باشید -

ماشین هاى پلیس حرکت کردن ویکى از افسرها هم . ههاش قرمز شد و صورتشو چرخوند سمت شیش گونه

با وحشت از ماشین پیاده !! یه دفعه صداقت از ماشین پرید پایین و دوید طرف ماشینش. سوار ماشین صداقت شد

چند تا ضربه زد به شیشه ماشین . رسید دم ماشین. باز جنى شده بود و زده بود به سرش. شدم و دویدم دنبالش

 . مى کرد که شیشه رو بده پایین و با دست اشاره

 :کنارش و با استرس گفتم رسیدم

 باز چى شده؟ -
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 :شیشه رو پایین داد و صداقت همون طور که آب دهنش رو به زور قورت مى داد گفت افسر

 .کیفم جا موند... کیفم  -

انگار . عا دیدنى بودقیافه ى افسر هم واق. به خاطر یه کیف چه جورى گوشت تنمو لرزوند... ى دیوونه  دختره

فکر هر چیزى رو مى کردم اال اینکه فقط به خاطر کیفش این ! اونم از حرکت صداقت بدجورى تعجب کرده بود

 !جورى دوى ماراتن گذاشته باشه

زیپ کیفش باز مونده بود و یه سررسید . با دستش به صندلى عقب اشاره کرد و کیفش رو نشون داد صداقت

تشکر کرد و برگشتیم تو ... افسر کیف رو جمع و جور کرد و داد دست صداقت . زده بودجلد مشکى، ازش بیرون 

 . ماشین

 :به صداقت انداختم و گفتم نگاهى

 ...کجا بریم خانوم ِ ... خب  -

بودم چى صداش کنم؟ صداقت؟ برازنده؟ اصال این برازنده چى بود یه دفعه سبز شد؟ این سعیدى چه  مونده

یعنی ممکن بود ... ولی . ؟ این اسم برام آشنا بود "خانم برازنده  "که بهش مى گفت  صنمى با سایه داشت

به نظر مى رسید؟ چرا من یه دفعه  شکوكچرا اینقدر رفتارهاشون م. احتماال یه تشابه اسمى بود... ؟ نه نه ...که

این ماجرا به سعیدى شدم مشاور صداقت و اون هم مشاور عاطفى؟ چه خبر شده بود؟ هر چى که بود، یه سر 

 .وصل مى شد

 :که متوجه علت مکثم شد، خیلى آروم گفت صداقت

 .صداقت بودن رو ترجیح مى دم -

 :نفسى از سر آسودگى کشیدم و گفتم. انگار طوفان تموم شده بود. صداش آروم بود لحن

شما امر بفرمایید تا . خب خانوم صداقت، کجا تشریف مى بردید با این همه عجله؟ من و این لگن در خدمتیم -

 . حرکت کنم

کردم کمى حرف هامو با طنز و شوخى مخلوط کنم که از اون حال و هوا دربیاد و انگار موثر بود که لبخند  سعى

 :نه چندان محسوسى زد و گفت

اگه لطف کنید دم اولین آژانس . راه دوره اذیت مى شید. مزاحم شما نمى شم. حرفیه  این چه. اختیار دارید -

 . پیاده ام کنید ممنون مى شم

 :کردم و گفتم پوفى
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 یعنى منو اندازه آژانس هم قبول ندارین؟ -

 :چشمهام نگاه کرد و با عجله گفت تو

 .نده شما شدمآخه امروز به اندازه کافى شرم. چرا این طورى برداشت مى کنید -

 :جمله ى آخرش سرشو انداخت پایین و با شرمدگى گفت با

 . اصال نفهمیدم دارم چى کار مى کنم. من واقعا معذرت مى خوام -

 .فراموشش کنید. مهم نیست -

 :رو روشن کردم و گفتم ماشین

 . آدرس رو بگید مى رسونمتون -

 :ن و گفتماز مسیر رو که طى کردیم، دستمو بردم سمت پخش ماشی کمى

 اجازه هست؟ -

 .خواهش مى کنم -

 :روشن کردم و صداى شاد خواننده پیچید تو ماشین  پخشو

 تو بغل ِ تو نکنه که جا ندارم من

 ...تویى تنها یارم  آخه

اى تو روحت بنیامین که حتى وقتى نیستى باید آبروى آدمو . شدم و زودى آهنگ رو عوض کردم دستپاچه

 :آهنگ بعدى ازمعین بود. ه ریخته رو فلشهر چى آهنگ مزخرف.ببرى

 هستى و اما دلم تنگ مى شه هر لحظه  کنارم

 مى دونى عادت نیست فقط دوست داشتن محضه  خودت

صاف همین امروز که صداقت تو ماشین من نشسته هر چى آهنگ عاشقانه است باید رو شه؟ حاال ... خدا  اى

 چه فکرى پیش خودش مى کنه؟

به محض اینکه ! هیچ تضمینى وجود نداشت که آهنگ بعدى به درد بخور باشه. رد کردم استرس آهنگ رو با

 :آهنگ رو رد کردم صداى صداقت رو شنیدم

 مى شه همون قبلى رو بذارید؟ -

 ...بله حتما  -
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! رو برگردوندم و شش دونگ حواسم رو دادم بهش که بفهمم چى تو آهنگ بود که صداقت خوشش اومد آهنگ

معین شروع کرد به خوندن و صداقت سرش رو به پشتى صندلى تکیه داد و از شیشه سمت خودش به بیرون 

 .خیره شد

 هستى و اما دلم تنگ مى شه هر لحظه  کنارم

 داشتن محضه مى دونى عادت نیست فقط دوست  خودت

 هستى و بازم بهونه هامو مى گیرم  کنارم

 گم واى چه قدر سرده میام دستهاتو مى گیرم مى

 وقت تنها نرى جایى که از تنهایى مى میرم یه

 اینجا تا دم در هم برى دل شوره مى گیرم از

 تو فکر این عشقم تو فکر بودن با هم فقط

 پیش من باشى برم سر گرم کارى شم محاله

 دونم که یه وقتهایى دلت مى گیره از کارم مى

 که حواسم نیست بگم خیلى دوست دارم روزهایى

 هم مثل منى انگار از این دلتنگى ها دارى تو

 هم از بس منو مى خواى یه جورایى خودآزارى  تو

 هستى و انگار همین نزدیکى هاست دریا کنارم

 موهاتو وا کردى که موجش اومده اینجا مگه

 پاى عشق بیا بى چتر زیر برفرد  قشنگه

 حال منو دارى مى فهمى یعنى چى این حرف اگه

یه جایى . با این که قبال گوش داده بودم ولى انگار یه جاى دیگه هم شنیده بودم. قدر آهنگش برام آشنا بود چه

وشش مى چرا صداقت از همچین آهنگى خ. ولى کجا؟ یادم نمى اومد. یه جاى خاص. غیر از تو خونه و ماشین

این که تا این حد دلتنگ کسى . مى برد سهبدجورى آدمو به خل. اومد؟ اون هم اینقدر عاشقانه؟ این قدر غمگین

 صداقت دلتنگ کى بود؟ . باشى واقعا زجر آور بود
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در خونه . خونه اى ویالیى که درختهاش از دیوار بلندتر بودن. راهنمایى هاى صداقت، رسوندمش در خونه اش با

قبل از اینکه پیاده بشه، . صداقت تشکرى کرد و دستش رفت سمت دستگیره در. چوبى رنگ شده بود به سبک

 :برگشت و خیره شد تو چشمهام 

 ...جناب کاردان  -

 بله؟ -

دودلى از سر و . با انگشت هاش بازى مى کرد. لبشو گاز مى گرفت. دزدید و به رو به روش خیره شد نگاهشو

 :تعاقبت گف. روش مى بارید

 مى شه خواهش کنم کسى از اتفاق امروز با خبر نشه؟ -

 :با اطمینان گفتم. مشخص بود که حرفش چیزى غیر از این بود کامال

 . خیالتون راحت باشه -

 .ممنونم. خوبه -

چى مى خواست . هنوز حتى پاش رو هم از ماشین بیرون نگذاشته بود. ماشین رو باز کرد اما باز مردد موند در

 . این قدر تردید در موردش داشت؟ شاید بهتر بود براى گفتنش، کمکش کنم بگه، که

 ...خانوم صداقت  -

 :نفس عمیقى کشیدم و گفتم. کرد نگام

 .ولى اگر کمکى ازم بربیاد، مطمئن باشید دریغ نمى کنم. مى دونم اونقدرى الیق نیستم که بهم اعتماد کنید -

 :ناراحتى سرشو تکون داد و گفت با

 .تنها کسى که تو اون کارخونه بهش اعتماد دارم شما هستین.  این طور نیستاصال -

تنها کسى که بهش اعتماد داره منم؟ یعنى حیدرى و مقدسى کشک؟ اصال چرا من ؟ چى از . رفت باال ابروهام

هر چند این حرفش خیلى . من و زندگیم مى دونست که بهم اعتماد داشت؟ قبال هم گفته بود بهم اعتماد داره

خت ایستادم و همه چیز انگار که جلوش ل. حس بدى داشتم. خوشایند بود ولى تا حدودى منو نگران مى کرد

 ولى چه طورى؟ چى مسبب این اعتماد بود؟ . زندگیم براش رو شده

 :تونستم بگم فقط

 . ممنونم -

 :درموندگى گفت با
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 ...جناب کاردان  -

 چى مى خواین بگین خانوم صداقت؟ -

 :تکونى داد و با ناراحتى و شرمندگى گفت سرشو

 کمکم مى کنید؟ -

ازم کمک مى خواست؟ من ترسناك بودم یا اون چیزى که در موردش طلب کمک مى اینقدر با ترس و لرز  چرا

 .کرد؟ یعنى ممکن بود که موضوع مربوط به سعیدى باشه؟ لعنت به تو سعیدى

 :بین موهام فرو کردم و گفتم دستمو

 چه کمکى؟ -

ه بار دیگه هم لبهاش باز ی. دوباره خواست بگه اما باز نتونست. براى گفتن از هم باز شد اما منصرف شد لبهاش

 :و بسته شد که دیگه صبرمو لبریز کرد

 چى اینقدر عذابت مى ده که حتى از گفتنش واهمه دارى؟ -

قطره هاى درشت اشک از سطح پلکش باالتر مى رفت و هر لحظه . یه لحظه چشمهاش پر از اشک شد تو

و تو یه لحظه که ازش غافل مى شى  درست مثل وقتى که شیر رو مى جوشونى. ممکن بود که اشکش سر بره

 !سر مى ره

 :نم چشمهاش رو گرفت و با صداى بغض دارى گفت. از جعبه بیرون آوردم و گرفتم سمتش دستمالى

 کمکم مى کنید؟ -

 آخه چه جور کمکى ؟ وقتى نمى دونم مشکل چیه، چه طورى مى تونم کمک کنم؟ -

 :احتیاط ادامه دادم با

 ؟به سعیدى مربوط مى شه  -

دوباره همون نفرت توى چشمهاش نشست و با دندون هاى . تو هم گره خورد و فکش منقبض شد ابروهاش

 :کلیده شده گفت

 ...ازش متنفــــرم  -

 ! عصبانیت از ماشین پیاده شد و درو محکم به هم کوبید با

 !شینم داغون شدبیارن سعیدى که به خاطر ریخت نحست امروز هم جریمه شدم هم سیلى خوردم هم ما خبرتو

 :ثانیه نکشید که در ماشین باز شد و صداقت سرشو به داخل ماشین خم کرد به
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ممنون بابت . یه کم به هم ریخته ام... ببخشید ... من شرمنده ام ... من . اى واى ببخشید درو محکم بستم -

بعدا ... ون موضوع هم در مورد ا. معذرت مى خوام که امروز این قدر اسباب زحمت و دردسر شدم. همه چیز

 . باهاتون صحبت مى کنم

 :تند تند حرف مى زد و منم تند تند جواب مى دادم صداقت

 ...خواهش مى کنم ، دشمنتون شرمنده ،اشکالى نداره، اختیار دارید، مسئله اى نیست  -

 !!یاد سگ آقاى پتى بل افتادم... کله امم تکون تکون مى دادم  و

زنگ رو زد و جلوى . هره هاى گردنم شل بشه، بى خیال شد و رفت سمت خونه اشقبل از اینکه م باالخره

قبل از اینکه درو ببنده سرى تکون داد و منم تک بوقى . چند لحظه بعد در باز شد و رفت داخل. دوربین ایستاد

 .براش زدم و دنده عقب گرفتم

 چى شده دمغى؟ - 

 .چیز مهمى نیست -

 .ولى نمى خواى به من بگى... چیزى که هست  -

 .یه کم فکرم مشغوله -

 به چى مشغوله؟ -

 .گیر نده نیما -

 . هر بار هم مى پرسم جواب سر باال مى دى. چته بنیامین؟ خیلى وقته بى حوصله و دمغى -

هر چند سعى مى . ده بودبعد از اون اتفاقى که تو دفتر صداقت افتاد، از این رو به اون رو ش. هم سکوت کرد باز

کمتر . کرد خودش رو عادى نشون بده، ولى خوب مى فهمیدم دیگه مثل سابق سرحال و سرخوش نیست

 .کم حرف شده بود و سربه زیر. مسخره بازى در مى آورد و بیشتر تو خودش بود

درست مى دیگه شامى که خانم بخشایى براش . خانوم بخشایى هم مى گفت، بنیامین یه چیزیش شده حتى

حس . ولى باورش برام سخت بود که مشکل بنیامین فقط نجال باشه. کرد رو هم یه خط در میون قبول مى کرد

یه پراید خریده بود و  کهتازگى ها هم . مى کردم باید یه موضوع دیگه اى هم باشه که این جور درگیرش کرده

 . االن، با یه ماشین بودیم هر چند بعضى وقتها مثل. بیشتر وقتها تنهایى مى رفت کارخونه

 :به شونه اش زدم و گفتم دستى

 .بیا خونه ما یه شام مفصل بزنیم تو رگ. امشبو مهمون ما باش -
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 :گفت محکم

 . نه ممنون -

 :عصبى شدم و گفتم. هر بار دعوتش مى کردم، هنوز حرف از دهن من درنیومده رو هوا مى قاپید قبال

 بول نکنى؟ بچه شدى؟مى شه بگى چه دلیلى داره که ق -

 تو بگو چه دلیلى داره قبول کنم؟ -

 :ماشین رو جلوى در نگه داشتم و با کالفگى گفتم. بودیم دم خونه رسیده

 چه دلیلى بهتر از رفاقت؟. ما با هم رفیقیم بنیامین -

 :زد و گفت پوزخندى

 . رفاقت یه طرفه که رفاقت نمى شه... هه ... رفیق؟  -

 رفاقت یه طرفه یعنى چى؟ مگه عشقه؟ -

 :سرمو تکون دادم و گفتم! بدى بهم انداخت که نفهمیدم منظورش چى بود نگاه

 چیه؟ نگاه نگاه مى کنى؟ خب درست حرف بزن ببینم مشکلت چیه؟ -

شتم و مى خواست در ماشین رو ببنده که به سمتش خم شدم و با فشار دستم، درو باز نگه دا. ماشین پیاده شد از

 :به شوخى گفتم

حاال شام هم نخواستى بمونى، به درك، مى دم سهمتو گربه ى . بنیامین بیا داخل با هم یه گپى بزنیم -

 .همسایه بخوره

 :لبه ى در ماشین گذاشت و کمى سرشو به داخل خم کرد دستشو

 حاال شام چى هست؟ -

با . د که دلش به موندن راضى نیستاینکه حرفش حکایت از موندن داشت ولی چشم هاش نشون مى دا با

 :دست به در خونه که پشت سر بنیامین بود، اشاره کردم و گفتم

اون زنگو بزن که تا درو باز مى کنند منم ماشین رو یه جا . "گشنه پلو با خورش دل ضعفه "به قول نجال -

 .پارك کنم

 مگه ماشینو نمى برى داخل؟ -

آخر شب ماشینو مى برم . تا آخر شب این قوم الظالمین، صد دفعه منو مى فرستن این ور و اون رو... نه بابا  -

 حاال مى زنى اون زنگو یا نه؟. داخل
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چیزى بگه که یه دفعه در خونه باز شد و نجال جیغ کشون پرید بیرون و پشت سرش هم مامان جارو  خواست

برگردونه که ببینه چه خبر شده، نجال که حواسش به کوچه نبود، محکم خورد  تا بنیامین اومد سرشو!! به دست

فشار ناشى از تنه اى که نجال به بنیامین زد، باعث شد بنیامین به جلو پرت بشه و در ماشین که . به کمر بنیامین

 ! دستشو روى لبه اش گذاشته بود،روى انگشتهاش بسته شد

حال له شدن بود، با صداى جیغ نجال که حاال از ترسش جیغ مى کشید و داد بنیامین که انگشتهاش در  صداى

 !اون وسط فقط عربده زدن منو کم داشتیم. گفتن هاى مامان، قاطى پاطى شده بود "خدا مرگم بده  "

همه چى سریع اتفاق افتاد که مغزم هنگ کرده بود و حتى نمى تونستم، خم بشم و اون در کوفتى رو باز  اونقدر

اولین کسى که تونست یه عکس العمل درست و حسابى نشون بده، نجال بود که در ماشین رو باز کرد و . کنم

 . کرد و سریع از ماشین پیاده شدم خارجکار نجال منو از شوك . انگشت هاى بنیامین رو از الى در بیرون کشید

امین چشمهاشو بسته بود و لبهاشو بنی! رو که دور زدم و بهشون رسیدم، دست بنیامین تو دست نجال بود ماشین

بدبخت چه دردى مى . صورتش قرمز شده بود و پلک هاشو محکم بسته بود. محکم روى هم فشار مى داد

بود به انگشت هاى له  هنجال اشک تو چشمهاش جمع شده بود و زل زد! کشید و روش نمى شد دیگه داد بکشه

 "مان هم که سوزنش گیر کرده بود و یه ریز مى گفتما! شده ى بنیامین و پشت سر هم عذرخواهى مى کرد

 ... "خدا مرگم بده 

براى اینکه جو متشنج به وجود . چشمهاش باز شد و نگام کرد. بنیامین رو گرفتم و کشیدمش داخل خونه بازوى

 :اومده رو کمى آروم کنم گفتم

 . به زبون خوش وقتى نمیاى داخل، با کتک میاریمت دیگه -

 :به نجال گفتم. مان و نجال که هراسون و نگران پشت سرمون مى اومدنسمت ما برگشتم

 .یه جا درست پارکش کن. سوییچ رو ماشینه -

بلوز قرمز و دامن مشکى، با شال . تازه نگاهم به تیپش افتاد. استرس سرشو تکون داد و برگشت سمت ماشین با

حاال خوبه هر وقت می ! بهش مى اومد پدرسوخته قرمز خیلى... اوفففف . قرمز که گل هاى مشکى داشت

پریشونش بپره رو بچه  هاىخواست بیاد تو حیاط، یه شالى چیزى سرش مى کرد، وگرنه مى خواست با اون مو

 . بیچاره بنیامین! مردم

 :تکون دادم تا از فکر و خیال هاى مزخرف راحت بشم و رو به مامان گفتم سرمو

 .بتادین و چسب زخم بیار -
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 :ت که دوباره گفتممى رف داشت

 .پنبه هم بیار -

 :بنیامین گفت. به سالن و روى مبل ها نشستیم رسیدیم

ما که دیگه ... چه خبره این قدر شلوغش کردى؟ همچین دستور مى دى هر کى ندونه فکر مى کنه پزشکى -

 .مى دونیم از پزشکى فقط یه روپوشش بهت رسیده

 !زبونت ته حلقت مونده بود چیه؟ نطقت وا شده؟ اون موقع تا حاال که -

 :لحظه نجال با سرعت خودشو انداخت تو سالن و پرید سمت بنیامین و گفت همون

 . واى تو رو خدا ببخشید اصال نفهمیدم چى شد -

یه نگاه به بنیامین انداختم ! خیس شده بود و من و بنیامین از دیدن اشکهاش، دهنمون باز مونده بود صورتش

 :بنیامین با صداى آروم و دلگرم کننده اى گفت! ده، نجالى بى قرار رو نگاه مى کردکه با چشمهاى گرد ش

 . مگه زخم شمشیره؟ یه کوفتگى ساده است خوب مى شه. چیزى نشده که -

 :با وسایلى که سفارش داده بودم، رسید و عز و جز کنان گفت مامان

 پسرم به این مى گى یه کوفتگى ساده؟ -

 :بنیامین نگاهى به دستش انداخت و یه دفعه با صداى بلندى گفت. اره کردبه دست بنیامین اش و

 این چرا این جورى شده؟... یا ابالفضل  -

با دیدن انگشت هاى کبود و ورم کرده و خونى بنیامین . وقت کردم نگاه دقیق ترى به دست بنیامین بندازم تازه

 . از انگشت کوچیکش خون مى اومد. منم شوکه شدم

 :و از مامان گرفتم و به نجال گفتمر پنبه

 . یه ظرف آب بیار -

 :جلو پاى بنیامین رو زمین نشست و گفت. عین فشنگ رفت و با یه کاسه آب برگشت نجال

 اصال چرا نریم دکتر؟. ممکنه عفونت کنه. دستشو آب نزنى ها -

چه قدر هم که زرنگ و تر ! نجال چش شده بود؟ اگه من جاى بنیامین بودمم همین قدر جلز و ولز مى کرد؟ این

از نگاه هاى متعجب بنیامین هم مشخص بود انتظار چنین نگرانى هایى رو از سوى نجال ! و فرز شده بود

تکون دادم و پنبه رو توى آب  نجالسرى از تاسف براى ! خاك تو سرت نجال که حیثیتمونو به باد دادى. نداشته

 . زدم
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بقیه همه . فقط انگشت شستش سالم بود. پخش شده روى دستش رو پاك کردم تا به زخم اصلى برسم خون

بقیه انگشت ها فقط کبود . تمام خون هارو پاك کردم و رسیدم به ناخن انگشت کوچیکش. الى در مونده بودن

رد در ماشین رو به وضوح مى شد روى انگشت هاش ! شده بود شده بودن و پوست و گوشتشون چروك و مچاله

 .تشخیص داد

 :به بنیامین انداختم و گفتم نگاهى

 ...فکر کنم ناخنت  -

رنگش پریده بود و زل . نگاهى به نجال انداختم! حرفمو کامل کنم و با چشم و ابرو به نجال اشاره کرد نذاشت

 :با دلهره گفت وقتى دید نگاهش مى کنم. زده بود به دهن من

 ناخنش چى شده؟ -

چرا مثل همیشه نمى رى تو اتاقت و درو ببندى؟ تو که همیشه تا بنیامین مى اومد مى ... واى نجال ...  نجال

حاال چى شده که نشستى جلو پاى رفیق من و عین . رفتى تو اتاقت و مى گفتى خودت از رفـَـقات پذیرایى کن

 وزغ زل زدى بهش؟ 

باید . ى خواست این حرفها رو بلند بلند بگم و یکى هم بزنم پس گردنش ولى چاره اى نبودقدر دلم م چه

بنیامین هم که قربونش برم، تو ! رفتارش رو به حساب نگرانى و ناراحتى بابت گندى که باال آورده مى ذاشتم

 . فکر خودش نیست که ناخنش افتاده!! اون هاگیرواگیر، نگران نجال بود

 :بنیامین دستمو تو هوا گرفت و با چهره اى درهم گفت. داشتم و روى ناخنش ریختمرو بر بتادین

 .پدر کشتگى دارى با من؟ ولش کن آقا جون، دمارش دراومد... آخ آخ آخ  -

 :طلبکارانه گفت نجال

 !چیکار مى کنى نیما؟ برو اون ور بذار خودم تمیزش کنم -

 :گفتم چشم غره اى رفتم و! این چشم سفید حرف زد باز

 .به جاى اینکه بشینى غرغر کنى، برو یه باند بیار انگشتشو ببندم -

بیچاره چه بالیى . نگاهى به انگشت بى ناخن و ملتهب بنیامین انداختم. اى گفت و سریع از جاش بلند شد باشه

 :دوباره گفتم. نجال سه سوته برگشت و شروع کرد به باز کردن باند. سرش اومد

 .م بیارپاشو یه قیچى ه -
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مطمئن بودم اگه االن بهش بگم پاشو لباس . خنده ام گرفته بود. از جاش بلند شد و رفت قیچى آورد سریع

 ! چه کیفى مى داد هى اذیتش کنم و از جاش بلندش کنم! هامم بشور، مى شوره

نگاهى به . بستمتیکه از باند رو قیچى کردم و بتادین زدم؛ روى انگشتش گذاشتم و با بقیه ى باند، دورشو  یه

 :نجال که زل زده بود به باند، انداختم و خبیثانه گفتم

 !پاشو چسب رو هم بیار، بزنم به باند که باز نشه -

نگاهى به ! دلم از شدت خنده مى لرزید ولى لپمو از داخل گاز مى گرفتم که نخندم! عین فنر از جا پرید نجال

و بنیامین هم در جواب، لبشو یه ورى  "چیه  "کون سر گفتم با ت. بنیامین انداختم که چپ چپ نگام مى کرد

 :کرد و با تاسف سرى تکون داد و گفت

 وقت گیر آوردى اذیتش کنى؟ -

 :باال دادم و گفتم ابرویى

 ناراحتى؟ -

 :با اومدن نجال بى خیال جوابم شدم و تیکه اى از چسب رو کندم و به باند زدم و گفتم. لحظه نگام کرد چند

 . حتما یه سر برو دکترفردا  -

فقط حیف اسید سولفوریک نداشتى بریزى روش که کامل ضدعفونى . ماشاء اهللا شما که خودت یه پا دکترى -

 !بشه

 :پشتش زدم و با خنده گفتم دستى

 !با چه ترفندى خودتو شام انداختیا... پاشو بریم اتاق من  -

سر و وضعشو مرتب کرد و کنار . نجال که باز هم روى زمین و جلوى پاى بنیامین نشسته بود، از جاش بلند شد 

 :بنیامین بلند شد و روبه مامان و نجال گفت. مامان روى مبل نشست

 .ببخشید به زحمت افتادید. خیلى ممنون -

 .شما ببخش که این جورى شد. این چه حرفیه پسرم - مامان

 :قیافه اى کامال خونسرد و بى احساس گفتبا  نجال

 .اصال شما رو تو کوچه ندیدم. معذرت مى خوام -
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خودش هم نمى . این همه تغییر رویه ى ناگهانى نجال نزدیک بود دو تا شاخ خوشکل رو سرم سبز بشه از

انگار مى خواست نه به اون همه گریه زاریش و نه به حاال که با اون قیافه ى عبوسش . فهمید چى کار مى کنه

 !سر به تن بنیامین نباشه

 . هم که متوجه تغییر حالت نجال شده بود، فقط سرى تکون داد و برگشت سمتم بنیامین

. لباسهامو عوض کردم و کنار بنیامین دراز کشیدم. داخل اتاق و طبق معمول، بنیامین رو تختم ولو شد رفتیم

 !البته اگه این صداى تق تق در مى ذاشت. سیده خوابم مى برهاونقدر خسته بودم که مطمئن بودم به ثانیه نر

سینى رو گرفتم و مامان . آخ که چه قدر مى چسبید. مامان بود با سینى شربت پرتقالى. شدم درو باز کردم بلند

 :گفت

 . اینو که گذاشتى بیا میوه رو هم ببر -

نگاهى به هر دوشون انداختم و . مى کرد آشپزخونه که رفتم، نجال هم بود و داشت ساالد شیرازى درست تو

 :گفتم

 حاال چه خبر شده بود که با اون وضع پریدین تو کوچه؟ -

که انگار، تازه یادش افتاده بود چرا با جارو دنبال نجال مى کرد، برگشت سمت نجال و نیشگونى از بازوش  مامان

 :گرفت که جیغ نجال بلند شد و مامان گفت

به چه حقى دست به اون گلدون زدى؟ مگه صد دفعه نگفتم کارى به این گلدون نداشته باشین؟ گفتم یا  -

 نگفتم؟

 :بازوشو با زحمت از بین انگشت هاى مامان بیرون کشید و گفت نجال

الکى کود و آب حروم یه چوب . آخه اون چوب خشکیده چیه نگه داشتى؟ نه برگ مى ده نه بزرگ مى شه -

 .کنى خشک مى

باز هم دعواى همیشگى مامان و نجال سر گل و گلدون . کردم و با ظرف میوه از آشپزخونه خارج شدم پوفى

 :تا منو دید با نگرانى گفت. داخل اتاق که شدم، بنیامین رو تخت نیم خیز شده بود. هاى تو حیاط

 صداى جیغ واسه چى بود؟ -

 :و گفتم خندیدم

 .رى و یه نیشگون ناقابلدعواى مادر و دخت. چیزى نیست -
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. میز شام، وقتى بنیامین دستشو براى برداشتن لیوان دراز کرد، تازه بابا چشمش به انگشت بنیامین افتاد سر

 :دست بنیامین رو گرفت و همون طور که باندش رو بررسى مى کرد گفت

 چه بالیى سر خودت آوردى پسرجون؟ -

نگاهى به مامان . ین و قاشقش رو بى هدف بین برنج تاب مى دادسرشو انداخته بود پای. رفت سمت نجال نگاهم

زیر ! قطعا بنیامین هم از فرصت استفاده کرده بود و نجال رو دید مى زد. انداختم که اون هم زل زده بود به نجال

 :سرش رو سمت بابا چرخونده بود و مى گفت. چشمى نگاهش کردم

 . ند الى در ماشینبى احتیاطى کردم دستم مو. چیز خاصى نیست -

 :که انگار سالى یه دونه دوزارى از جیبش مى افتاد، بقیه ى انگشت هاى بنیامین رو هم وارسى کرد و گفت بابا

 .تمام انگشت هات له شده... ببین چى شده ... آخ آخ  -

 :به شونه بنیامین زد و گفت دستى

 حواست کجا بود؟ عاشق شدى پسر؟ -

نجال زیر چشمى بنیامین رو . نگاهمو بین نجال و بنیامین چرخوندم که ببینم به هم نگاه مى کنن یا نه سریع

 :نگاه مى کرد ولى بنیامین هم چنان تمام حواسش رو به بابا داده بود

 آخه کى دخترشو به ما مى ده که بخوایم عاشق بشیم؟ -

 .ندان بى ربط به نجال هم نبودپس این حال ناخوشش چ. کالمش رو خیلى خوب فهمیدم زهر

باز هم . انشاء اهللا هر موقع کسى مد نظرت بود، بگو خودم برات آستین باال مى زنم. این چه حرفیه بابا جون -

یعنى کال بى خیال نجال شده بود و دلش یه جا . زوم کردم رو بنیامین اما حتى یه لحظه هم نجال رو نگاه نکرد

 .فردا فارغ... این پسر هم که امروز عاشق ِ . ..دیگه گیر کرده بود؟ خوبه 

این قدر با بنیامین دل ! اومد این یه لقمه شام از گلومون بره پایین، بابا حسابى بنیامین رو تقویت عاطفى کرد تا

 !داد و قلوه گرفت که با من که پسرشم این جورى حرف نمى زد

سم رو داده بودم به نجال که برعکس همیشه براى تمام حوا. ده و نیم بود که بنیامین قصد رفتن کرد حدود

! شاید اگر مامان و بابا تا حیاط اومده بودن، باز هم باهاشون اومده بود. بدرقه بنیامین تا دم در سالن اومده بود

 ! دختره ى دیوونه چه جور خودشو تابلو کرد

 :در حیاط که رسیدیم گفتم دم

 مى خواى برسونمت؟ -
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 .نه خودم مى رم -

 تعارف مى کنى؟. ماشین که تو کوچه است -

 وقتى یه دقیقه هم نمیاى بشینى براى چى تا اونجا بیاى؟. نه چه تعارفى -

تو این مدتى که با بنیامین آشنا شده بودم، حتى یه بار هم . بار بود که از نرفتنم به خونه اش گله مى کرد اولین

 . همیشه اون مى اومد. خونه اش نرفته بودم

 .که مى دونى چرا نمیامخودت  -

 .اونى که چیزى نمى دونه تویى... من مى دونم  -

 :نگاهش کردم و گفتم متعجب

 راستى اون رفاقت یه طرفه چى بود پروندى؟... چیو نمى دونم؟ امروز چه قدر عجیب شدیا -

 :تو هوا تکون داد و گفت دستشو

 . فردا تو کارخونه مى بینمت. مهم نیست -

 :دستشو فشردم و گفتم. دادن جلو آوردبراى دست  دستشو

 فردا با ماشین من بریم یا تو؟ -

 .مى خوام تنها باشم. هیچ کدوم -

 :تکون دادم و گفتم سرى

 .بابت انگشتت هم شرمنده -

 :زد و گفت لبخندى

 ...هر چه از دوست . عیبى نداره -

به دست خودش و بعد هم به دست  نگاهى. قیافه اش در هم شد و دستشو از دستم بیرون کشید. خورد حرفشو

 :من انداخت و گفت

 هر موقع با من دست مى دى دستتو آب مى کشى ؟ -

 :سرمو تکون دادم و با بهت گفتم. شدت تعجب ابروهام باال پرید و چشمام گرد شد از

 براى چى آب بکشم؟... نــــــه  -

 :به جاى جواب گفت. گنگى بهم کرد نگاه

 .شب بخیر -
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 .رفت و من تا وقتى از پیچ کوچه خارج شد، هاج و واج نگاهش کردم. جوابم نموند منتظر

همه چى برام عالمت سوال . به اتفاقات دور و برم فکر کرده بودم که دیگه مغزم داشت منفجر مى شد اونقدر

 ...بنیامین، صداقت، سعیدى و حتى نجال . شده بود

نش پشت گوشى، عکسى که زیر دستش بود، سررسید جلد گفت "نفس  "هاى گاه و بى گاه صداقت،  گریه

مشکى که همیشه همراهش بود، آهنگى که گوش مى داد و برام خیلى آشنا بود، حلقه ى توى دستش، شوهرى 

 ... دکه هیچ خبرى ازش نبود، کارخونه خریدنش، آشناییش با سعیدى، حرفهایى که به پلیس ها ز

سرش اومده بود؟ چرا به پلیس گفت اون موقع که باید به داد آدم برسین چى به خدا گله مى کرد؟ چه بالیى  از

 نیستین؟ چرا به من اعتماد داشت؟ چه کمکى ازم مى خواست؟

این سعیدى از کجا صداقت رو مى شناخت؟ چرا صداقت حتى حاضر نشد جلوى پاش بلند بشه؟ چرا ...  سعیدى

روى آزمایشگاه تاکید داشت؟ چرا من شدم مشاور  تا جایى که تونست بهش بى احترامى کرد؟ چرا صداقت

آشفته شد؟ ممکن  دن،خطاب ش "برازنده  "؟ چرا صداقت از  "خانم برازنده "عاطفى؟ چرا سعیدى بهش گفت 

 بود این برازنده با اون برازنده اي که مى شناختم ارتباطى داشته باشه؟

دفعه این جورى براش بال بال مى زنه و دو دقیقه  هیچ وقت بنیامین رو تحویل نمى گرفت و حاال یه...  نجال

چه توضیحى براى این رفتارهاى ضد و نقیض وجود داشت؟ اولین بارى که نجال و . بعد باز کم محلى مى کنه

اومد، تمام مدت تو اتاقش مى موند،  ىبنیامین همدیگرو دیده بودن چه موقع بود؟ نجال که هر موقع بنیامین م

مدیگرو دیده بودن؟ اصال از کجا همدیگرو مى شناختن؟ حاال شاید نجال از پشت پنجره پس این دو تا کى ه

 اتاقش یه دیدى زده باشه ولى بنیامین از کجا مى شناختش؟

چى باعث شده از این رو به اون رو بشى؟ نه به اون همه سرخوشى و بى ... واى بنیامین ... هم که  بنیامین

به  "با هم  "چرا بنیامینى که همیشه . ن همه سکوت و کالفگى و افسردگىخیالى و خوش گذرونى ، نه به ای

با خانم بخشایى عوض شده؟ چرا  ارشکارخونه رفتن رو دوست داشت، حاال تنها رفتن رو ترجیح میده؟ چرا رفت

مى گه؟ چرا یکى مثل مهسا تو خونه اش رفت و آمد مى کرد ولى از نگاه کردن  "یا على"پشت گوشى همیشه 

ه نجال امتناع مى کنه؟ چرا پرس غذاش که همیشه تا آخر مى خورد، حاال اضافه میاد و روز به روز الغرتر مى ب

بکنم تا با سر بیاد خونه امون ولى حاال به هیچ طریقى راضى نمى شه  ششه؟ چرا همیشه معطل بود یه تعارف

آب مى کشم؟مگه دستش کثیفه که آب قدم تو خونه بذاره؟ چرا فکر مى کرد وقتى باهاش دست مى دم دستمو 

خداى ...یعنى ممکن بود که بنیامین ... یعنى ... اى واى ... نکنه ... نکنه ... دستش کثیفه؟ ... کثیف؟ ... بکشم؟ 
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... اى واى ... یا حتى خودش ... یعنى بنیامین فکر مى کرد که از نظر من دستش ... پسره ى احمق ... من 

پس بگو ... غیر ممکن ِ ... محال ِ ... نه ... ث شده که فکر کنى از نظر من نجسى؟ نه آخه چى باع... بنیامین 

شاید منظورم این نبوده ... اى واى... نجس ِ ... که  رسیدهبه این نتیجه . چرا از نرفتنم به خونه اش گله مى کرد

 .ولى با کارهام دقیقا همینو بهش فهمونده بودم

اونى که  "ستم که این قدر راحت در موردش قضاوت کرده بودم؟ وقتى گفت من چى از بنیامین مى دون آخه

این همه وقت کنارش بودم . منظورش همین بود...  "رفاقت یه طرفه  "وقتى گفت ... "چیزى نمى دونه تویى 

ى ول. عین یه رفیق واقعى. اون همیشه کنار من بود. من کنارش نبودم... نه نه ... و هیچى ازش نمى دونستم 

 من چى؟ حتى نمى دونستم چرا تنها زندگى مى کنه؟ خانواده اش کجان؟ 

تقریبا همه چیزو در مورد من مى دونست ولى من چى؟ من حرف نزده اون مى دونست چى تو دلمه ولى  اون

 . پوزخند بزنه "رفاقت  "واقعا که بنیامین حق داشت به این مثال . من خیلى دیر معنى حرفهاشو مى فهمیدم

باید . باید هر جور شده از این سوال هاى تو مغزم خالص بشم. این همه ابهام و سوال و گنگى خسته شدم از

اصال چرا . خونه اش؟ چرا اونجا؟ خب مى شه بیرون هم قرار گذاشت. باید برم خونه اش. برم سراغ بنیامین

 اینقدر از رفتن به خونه اش واهمه دارم؟ 

وقتى من زنگ بزنم خونه اش و مهسا جواب . وم نیست چه کارهایى مى کنهبراى اینکه تو اون خونه معل خب

؟ ...پاك . بده؛ بعد هم از پشت گوشى شنونده ى دعواشون باشم،این یعنى چى؟ یعنى که خونه اش پاك نیست

دیگه تهمت ناپاکى مى زنم؟  فرپاکى دیگرون رو من تشخیص میدم یا خدا؟ اصال خودم چه قدر پاکم که به یه ن

 . ون هم به بنیامینا

شاید هم تا حاال حواسم نبوده و از این به بعد این کارو مى . بنیامین حق داشت که بگه دستمو آب مى کشم پس

اصال اگه فکر مى کنم نجسه چرا باهاش رفت و آمد مى کنم؟ چرا راهش مى دم تو خونه؟ تو اتاقم و حتى . کنم

 اجازه میدم رو تختم دراز بکشه؟

نکنه بنیامین واسه همین از اومدن به خونه امون امتناع مى کنه؟ یعنى نمى خواد زندگیمون با ... واى  اى

آخ آخ بنیامین چه طور این نفهمى هاى منو تحمل مى کنى و دم نمى زنى؟ اگه مقصر این وضعیت ... حضورش 

 .تو من باشم باید سرمو بکوبم به دیوار

به سمت شیشه برگشتم و نگاهم رو . مو از روى فرمون بردارمضربه اى که به شیشه خورد، باعث شد سر چند

 .صورت صداقت ثابت موند
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نگاهش . عینک آفتابیش رو از روى چشمش برداشت. ماشین رو پایین دادم و با گیجى نگاهش کردم شیشه

 :نگران به نظر مى رسید

 مشکلى پیش اومده جناب کاردان؟ -

دقیقه بود که سرم روى فرمون مونده بود؟ دوباره صداقت رو نگاه  چند. به خودم و دور و برم انداختم نگاهى

 :کردم و گفتم

 چه طور مگه؟ -

 :اى باال انداخت و گفت شونه

من رفتم دفترم، کلى فیش امضا کردم و دوباره برگشتم . از وقتى رسیدم شما سرتون روى این فرمون بوده -

 ...االن نزدیک نیم ساعته که شما . ا هستینسراغ ماشینم تا کیفمو بردارم اما شما همچنان اینج

 :لبخند محوى زد و گفت. چیزى نگفت و نگاهى به فرمون انداخت دیگه

 نکنه مزاحم خوابتون شدم؟ -

صداقت از در فاصله گرفت و وقتى . از اون گیجى بیرون اومدم و در ماشین رو باز کردم تا پیاده بشم باالخره

کفش . ناخودآگاه نگاهم رفت سمت کفش هاش . ت کرد تا بتونه نگام کنهپیاده شدم سرش به سمت باال حرک

 :لبخندى زدم و گفتم. ى من بود شونهتقریبا تا سر . دوباره به صورتش نگاه کردم. هاى سبز یشمى بدون پاشنه

 .خواب چه وقته؟ یه کم فکرم مشغول بود... نه  -

 کمکى از من بر میاد؟ -

 کمک؟  -

 :لحظه نگاهش کردم و عاقبت دلمو زدم به دریا و گفتم چند

 نگفتید چه کمکى از من مى خواین؟ -

 :به دور و برش انداخت و گفت نگاهى

 .فکر نمى کنم اینجا جاى مناسبى براى این صحبت ها باشه -

ماشین صداقت کنار ماشین من پارك شده بود و ما تو فضاى اندك بین . تبع اون، نگاهى به اطرافم انداختم به

یکى مارو اینجورى ! صداقت بین دو تا ماشین و من و دیوار پشت سرش گیر افتاده بود! دو ماشین ایستاده بودیم

 مى دید چه فکرى مى کرد؟
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صداقت هم از اون فضاى تنگ و باریک . ماشین فاصله گرفتم گفتم و سریع عقب رفتم و از "ببخشیدى  "

 :خارج شد و گفت

 . همین روزها در موردش صحبت مى کنیم -

ظاهرا از . همون ماکسیماى سورمه اى . تکون دادم و نگاهم دوباره به سمت ماشینش کشیده شد سرى

  .چون اون چند روز، با یه سمند مشکى میومد. پارکینگ پلیس گرفته بودش

 .فعال خدانگهدار. من باید برم -

 :مى رفت سمت دفتر که گفتم داشت

 .کیفتونو فراموش کردین -

 :برگشت سمت ماشینش و همون طور که سوییچش رو از جیبش درمى آورد گفت دوباره

 .اصال فراموش کردم براى چى اومده بودم... ممنون  -

 :ى بدنه ى ماشین افتاد و گفتمسمت راننده رو که باز کرد، نگاهم به خراش هاى رو در

 .باید بره صافکارى -

 :شد کیفش رو از صندلى کنار راننده برداشت و گفت خم

 صافکارى براى چى؟ -

 .رنگشو براتون یکدست مى کنند. براى این خراش ها -

 :تنه اش همراه کیف توى دستش، از ماشین خارج شد و گفت باال

 . من که صافکارى سراغ ندارم -

 .یکى از دوستهام شغلش همینه. گه مایل باشین، من مى تونم براتون انجامش بدمخب ا -

 . زحمتتون مى شه. نه ممنون -

 ! گفتنش مشخص بود که منتظره یه تعارف دیگه است تا قبول کنه "نه  "مدل  از

قبول . دونولى یه چیزى رو ب. من قطعا بهت یه تعارف دیگه مى کنم... خانم سایه صداقت ... صداقت  خانم

که اگر داشتى اون برات این ...  "تو شوهر ندارى  "... اونم اینه که . کردن تو فقط یه مفهوم براى من داره

 .کارهارو انجام مى داد
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شاید اصال یه بیمارى اى چیزى داشته ... یا شاید . دارم میگم واسه خودم؟ شاید شوهرش ماموریت باشه چى

. خب یعنى برادرى هم نداره که از اون کمک بخواد؟ حتما نداره دیگه. باشهباشه که نمى تونه همراه همسرش 

 . باالخره مى فهمى. اینقدر عجول نباش نیما

 . تعارف نکنید. نه چه زحمتى -

 :انداخت پایین و گفت سرشو

 .ممنون مى شم -

 .فعال با اجازه. پس بعد از ساعت کارى ماشین رو ازتون تحویل مى گیرم -

یه بار دیگه به عقب برگشتم و ماشین هارو . د و رفت سمت دفترش من هم رفتم طرف آزمایشگاهتکون دا سرى

به . پس اومده بود. باالخره پیداش کردم و نفس راحتى کشیدم. این بار دنبال ماشین بنیامین بودم. نگاه کردم

جدیتش موقع کار رو . ته بودتوزین نشس هآزمایشگاه که رسیدم، همه مشغول کار بودند و بنیامین هم پاى دستگا

 . هیچ سهل انگارى اى موقع کار نداشت. واقعا تحسین مى کردم

تا اومدم بهش . لبخندى زد و از جاش بلند شد. ورودم همه سالم کردن و بنیامین هم سرش به سمتم چرخید با

ابزارى فلزى و قاشق مانند که براى نرم کردن و برداشتن مواد جامد استفاده مى ( برسم تو یه دستش اسپاتول 

 ). ى براى توزین مواد جامدوسیله اى گرد و شیشه ا( گرفت و تو دست دیگه اش هم شیشه ساعت ) شود

 :به سمتش دراز کردم ولى دستهاشو نشون داد و با خنده گفت دستمو

 .شرمنده داداش دستم بنده -

هر بار که دیده بودمش به یه بهونه اى . از همون شبى که از خونه امون رفت دیگه باهام دست نداده بود درست

 :راستش در آوردم و دستمو تو دستش گذاشتم و گفتمبا دست چپم، اسپاتول رو از دست . طفره رفته بود

 .حاال دیگه بند نیست -

بنیامین هم فقط . اندازه ى اون چند روزى که باهام دست نداده بود، دستشو تو دستم نگه داشتم و فشار دادم به

 :باالخره دستشو ول کردم و گفتم. نگام مى کرد

 .ون کارت دارمبم. جیم نشى ها. بعد از ظهر باید با هم بریم -

 چى کار؟ -

 .خودت مى فهمى -
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به محض اینکه اجازه ى . که ساعت کارى تموم شد، رفتم دفتر صداقت که سوییچ ماشینشو ازش بگیرم عصر

تمام دفترش به هم ریخته بود و . ورود داد و درو باز کردم، از دیدن اون همه به هم ریختگى، چشمهام گرد شد

 ! هم خبرى نبود دشاز خو. بود روى میز کارش و مبل ها ولو بودهر چى کاغذ و مدرك و زونکن 

 اونى که اجازه ورود داد کى بود؟ پس

صورتش . هم خنده ام گرفته بود هم تعجب کرده بودم! زدم و لحظاتى بعد، از زیر میز کارش اومد بیرون صداش

نمى دونم چرا ناخودآگاه . ته بودقرمز شده بود و مقنعه اش عقب رفته بود، چند تار از موهاش هم بیرون ریخ

 :صداش رو شنیدم! واقعا از من بعید بود. سرمو انداختم پایین

 مشکلى پیش اومده؟. بفرمایید جناب کاردان -

 :نگاهى به دفتر به هم ریخته انداختم و گفتم. مقنعه اش مرتب شده بود. با احتیاط باال آوردم سرمو

 اینجا مین ترکیده؟ -

 :اى خنده اش رو شنیدم ولى خیلى زود خنده اش رو خورد و تبدیل به لبخند شدیه لحظه صد براى

 . نمى دونم کجا گذاشتمش. یه چیزى گم کردم... نه  -

 مى تونم کمکتون کنم؟ -

 . کارتونو بگید. ممنون... نه نه  -

 . اومدم سوییچ رو بگیرم -

 :گیجى گفت با

 سوییچ؟ -

 . م صافکارىصبح قرار شد ماشینتون رو ببر. بله -

 :ابروهاش از هم باز شد و گفت گره

 .شرمنده که زحمت میدم. بله یادم اومد. آهان -

 .زحمتى نیست -

 :گشتن بین کاغذها شد و با کالفگى گفت مشغول

 . نمى دونم کیفم کجاست. ببخشید سوییچ تو کیفمه -

کیف . ارك و فیش ها، پیداش کردمباالخره روى یکى از مبل ها، زیر انبوه مد. شروع کردم به گشتن همراهش

 :رو دستش دادم و همونطور که از توى کیفش سوییچ رو درمى آورد گفت
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 . خیلى زحمت دادم. نمى دونم چه طورى تشکر کنم -

 :خودمو از جیبم درآوردم، به سمتش گرفتم و گفتم سوییچ

 شما همیشه اینقدر تعارف مى کنید یا با من رودروایسى دارید؟ -

 :سوییچ ها رو عوض کردیم و خیلى صادقانه گفت همزمان

 !گزینه دوم -

 :ام گرفت و گفتم خنده

 . من اصال اهل تعارف نیستم پس با من راحت باشید -

 .خیلى ممنون -

 .خدانگهدار -

 . به سالمت -

ق عینک آفتابیشو به چشمش گذاشته بود و روى صندو. دفترش که بیرون اومدم، چشمم به بنیامین افتاد از

 :بهش که رسیدم گفت. تا وقتى رفتم نزدیکش از جاش تکون نخورد! ماشینش نشسته بود

 چمن زنت کو؟ -

 چمن زن؟ -

 .دو ساعته مارو اینجا کاشتى ها -

 چمن هاى زیر پاتو بزنم؟... آها  -

 .از علف و چمن رد شده. خودم دیگه سبز شدم. نه خیر -

 :به پشتش زدم و گفتم دستى

 .ه از وسط راه باید سوارم کنىپشت سرم بیا ک -

 مگه وسط راه چه خبره؟ -

 ...ماشینمو دادم دست صداقت  -

 :حرفم کامل بشه و با صداى بلندى گفت نذاشت

 چیکار کردى؟ -

 چرا عین ملخ مى پرى وسط؟. خب دارم مى گم دیگه -

 :روى سینه قالب کرد و گفت دستهاشو
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 .خب بگو -

 . ببرمش پیش رضا واسه صافکارى مى خوام. ماشین اون هم دست منه -

 مگه ماشینش چشه؟ -

 :نوك بینیمو خاروندم و گفتم. در مورد ماجراى پلیس ها بهش نگفته بودم چیزى

 . یه تصادف کوچیک داشته -

 :چپشو باال داد و با نگاه مشکوکى براندازم کرد ابروى

 خب تو رو سننه؟  -

 . حاال پاشو راه بیفتیم. بذار برسیم به مقصد، برات تعریف مى کنم. گیر دادى ها -

 .تکون داد و از روى صندوق پرید پایین سرى

من و . کلى غر زد و از بى معرفتیمون گله کرد. تا چشمش به من و بنیامین افتاد، سر ِ درد دلش وا شد رضا

 !ر رو بهونهبنیامین هم که فقط ابراز شرمندگى کردیم و کا

 :ماشین بنیامین که شدم، نفسمو با شدت بیرون دادم و گفتم سوار

 مهمون دارى بلدى؟ -

 :تعجب گفت با

 چى؟ -

 بلدى از مهمون پذیرایى کنى؟. مهمون دارى -

 مهمون کجا بود؟ -

 . من دیگه -

 :پرید باال و گفت ابروهاش

 تو؟؟؟ -

 .انگار من چمه "تو "همچین مى گى  -

 . من یه چیزیم هست... نیست  تو چیزیت -

 :کمى به سمتش چرخیدم و گفتم. لحنش زهر دار شده بود باز

 آشپزى یاد گرفتى یا باز آشپز استخدام کردى؟. مى خوام ببینم چه جورى زندگى مى کنى -

 :خیلى خودمونى گفتم. کردم جورى حرف بزنم که احساس راحتى کنه سعى
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 .و کجا دودر کردى هاآخرش هم لو ندادى مامان و بابا ر -

 :بهم انداخت و گفت نگاهى

 حاال چى شده که کنجکاو شدى؟ -

 .هیچى از خودت نمى گى. آخه زیادى مرموزى -

 من چیزى نمى گم یا تو چیزى نمى پرسى؟ -

 . خب حاال دارم مى پرسم -

 . فقط رو به روش رو نگاه مى کرد و چیزى نمى گفت. شد ساکت

 م؟این یعنى که فوضولى نکن -

 . این یعنى که چیزى براى گفتن ندارم -

 :دوباره سکوت رو شکستم و گفتم. لحظه سکوت کردیم چند

 باالخره امشب مى خواى یه نیمرو مهمونمون کنى یا نه؟ -

 :زد و گفت لبخندى

اگه مى خواى تلپ شى، ... شب بده به دشمنت ... ظهر بده به دوستت ... تخم مرغ رو صبح خودت بخور  -

 قبوله؟. آبدوغ خیار بهت مى دم

 :جلوش دراز کردم و گفتم دستمو

 .قبوله -

 :کف دستم کوبید و گفت دستشو

 .پس یه میوه فروشى دیدى بگو تا هم خیار بخریم هم هندونه که بدجورى هوس کردم -

 . تازه اول اردیبهشته. آخه االن که هندونه ها درست و حسابى نیستن -

 .همون نوبرش مى چسبه. بى خیال -

قبل از اینکه . دطبقه بو 5خونه اش تو یه مجتمع . خونه اش که رسیدیم، پیاده شد و در پارکینگ رو باز کرد دم

بنیامین هم که از خدا خواسته، . بخواد دوباره سوار بشه، پریدم پشت فرمون و ماشین رو بردم داخل پارکینگ

بنیامین هم بهم رسید و چند تا از کیسه . ردمماشین رو بین ماشین هاى دیگه پارك ک. نیشش تا بناگوش باز شد

 . هاى خرید رو برداشت

 :منتظر بودیم آسانسور بیاد پایین. ورسرش رفتم سمت آسانس پشت
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 طبقه ى چندمى؟ -

 .چهارم -

 هر طبقه چند تا واحد داره؟ -

 .سه واحد -

 تا واحد داره؟ 15یعنى  -

 .اوهوم -

 همه اشون خانواده ان یا باز هم مجرد هست؟ -

 . همه خانواده ان -

 :و گفتم خندیدم

 چه طوریه که تو رو بینشون راه دادن؟ -

 .ورى زد و دیگه چیزى نگفتیه  لبخندى

چشمش که به بنیامین افتاد، لبخندى زد و خیلى گرم سالم و . آسانسور باز شد و دخترى چادرى اومد بیرون در

 :تعارف کرد

 حال شما چه طوره؟. سالم آقاى فرمنش -

چه تحویلى . از تعجب چشمهام گرد شده بود! بنیامین هم در کمال ادب و سرى به زیر افتاده، جوابشو داد و

 یعنى با این دختره هم بله؟! گرفت

تا چشمشون به بنیامین . آسانسور شدیم و طبقه چهارم که رسیدیم، خانم و آقایى منتظر آسانسور بودن سوار

 !افتاد، سالم و احوالپرسى شروع شد و عجیب بود که چه قدر هم تحویلش مى گرفتن

د روابط بنیامین نمى دونست؟ یعنى تا حاال مهسا رو در این مجتمع چه خبر بود؟ یعنى کسى چیزى در مور تو

حال رفت و آمد به این خونه ندیده بودن؟ مگه نمى دونستن بنیامین صد تا دوست دختر داره؟ دو تاشونو هم که 

 . مهسا و ژاله. خودم از نزدیک دیده بودم

 :کلید انداخت و درو باز کرد و گفت. به در خونه اش رسیدیم باالخره

 .جلوتر برم المپ هارو روشن کنم من -
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فقط نور ضعیفى میومد که معلوم نبود از . در ایستادم تا المپ ها روشن بشه بلکه بتونم جایى رو ببینم دم

چند لحظه بعد همون نور ضعیف هم از بین رفت و صداى چرخیدن کلید توى قفل اومد و بعد ازاون، . کجاست

 :خونه روشن شد و بنیامین رو دیدم

 .بفرما داخل رفیق شفیق -

 :با کفش مى رفتم روى فرش که دادش در اومد داشتم

 کجا سرتو انداختى پایین دارى مى رى؟ تو خونه خودتونم با کفش مى رى؟ ... هـــوى  -

کفش هامو داخل جا کفشى گذاشتم و به جاش یه جفت دمپایى رو . حواسم جمع شد و برگشتم دم در تازه

سالنش دو تا فرش دوازده مترى . اهروى کوچک رو طى کردیم و بعد از اون سالن خونه بودیه ر. فرشى بهم داد

ها چند دست پیراهن و  بلروى م. باالى سالن بود و رو به روش مبل ها رو چیده بود LCDیه . خورده بود

 ! شلوار ولو بود و روى میزش هم چند تا لیوان کثیف و یه سرى کتاب

یه میز ناهارخورى چهار . نگاهى به آشپزخونه انداختم. اتاق خواب، که درش بسته بود آشپزخونه ى اپن و یه یه

دسته ى درو . برگشتم سمت اتاق خواب! نفره کنار دیوار بود و کوهى از ظرف هاى نشسته هم داخل سینک

 :نگاهى به بنیامین انداختم و گفتم. گرفتم و تکون دادم ولى باز نشد

 اینجا چرا قفله؟ -

 :و گفت خندید

 !براى جلوگیرى از ورود آدم هاى فضول دیگه -

 داشتیم؟ -

 .اى باال انداخت و جوابى نداد شونه

 :هارو روى اپن گذاشتیم و رفتیم تو آشپزخونه خرید

 . خونه ى جمع و جور و جالبى داریا -

 . قابل نداره -

 .صاحبش الزم داره -

 :کنار ظرفشویى ایستادم و گفتم رفتم

 باید در حقت لطف کنم و این همه ظرفو بشورم؟ اونم من که یه قاشق هم به زور مى شورم؟یعنى االن  -

 :دندون نمایى زد و گفت لبخند
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 !تا تو باشى بدون برنامه، نرى خونه کسى -

 ناراحتى برگردم؟ -

 !پس ظرفتو بشور. حاال که دیگه خونه ى کثیف منو دیدى -

یاد دوران دانشجوییم افتاده بودم و ناخودآگاه . کردن خیار شد ظرف مى شستم و بنیامین هم مشغول رنده من

اگه مى دونستم خونه ى بنیامین تا این حد خاطراتمو زنده مى کنه زودتر از این ها . تمام مدت لبخند رو لبم بود

 !اومده بودم

ق خواب نبود؟ چى تو چرا درش قفل بود؟ احیانا اون صداى قفل که اومد مربوط به اتا. افتاد به اتاق خواب یادم

 اتاق بود که نخواست من ببینم؟

هر چند مطمئن بودم روى همه اشون هنوز لکه . شدن آبدوغ خیار، هم زمان شد با تموم شدن ظرف ها درست

 !هاى کثیفى هست ولى همین هم از سرش زیاد بود

نو روشن کرد و گذاشت شبکه تلویزیو. ى آبدوغ خیار رو با دو تا قاشق برداشتیم و رفتیم پاى تلویزیون کاسه

 .نمایش

 ماهواره ندارى؟ -

 :دهن پر گفت با

 .نه -

 :دهنم گذاشتم و گفتم پیازى

 مگه مى شه؟  -

 چرا نشه؟ -

 .آخه تلویزیون که چیزى نداره -

هر چى شبکه عوض کردم یه مشت مزخرفات بى سر و . واهللا من یه هفته ماهواره گرفتم اصال به دردم نخورد -

 .ته

 :گرد شد و گفتم چشمهام

 ...این همه شبکه هاى سیاسى و اقتصادى و فیلم و سریال و  -
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. فیلم هاش هم که وسطش از بس پیام بازرگانى مى ذاره اعصابمو خورد مى کنه. من که اهل سیاست نیستم -

دیگه الزم  .یه ضرب فیلمو تا آخرش نشون مى ده اونم به زبان مادرى. همین شبکه نمایش از همه اش بهتره

 . نیست جون بکنم زیر نویسشو بخونم

 .تو که زبانت خوبه -

 . ولى دیگه فرانسوى و آلمانى و ایتالیایى و غیره و غیره که بلد نیستم. انگلیسیم آره -

 حاال این چى هست دارى مى بینى؟... خیلى خب بابا قانع شدم  -

 :چپ نگام کرد و گفت چپ

 .ز دارى وراجى مى کنىمگه تو مى ذارى بفهمم؟ یه ری -

صورتش مچاله شد و محتویات قاشقش رو پاشید ! و یکى زدم پس کله اش که سرش رفت تو قاشقش خندیدم

مشتمو پر از آب کردم و . رفتم تو آشپزخونه و صورتمو گرفتم زیر شیر آب. دادم دراومد و از جا پریدم. تو صورتم

 :خندید و گفت. از روى اپن پاشیدم بهش

 !خنک شدم... ــــش آخیـــ -

طول مدتى که بنیامین در سکوت فیلمشو مى دید و آبدوغ خیار مى خورد، منم خونه اش رو دید مى زدم و  تمام

به این فکر مى کردم که چرا تمام مبل هاش تک نفره است؟ پس وقتى کسى میاد خونه اش کجا مى شینن؟ 

نداشتم بیام خونه  تمایلىچرا من که هیچ وقت  !یعنى کار به نشستن هم نمى رسه و یک راست اتاق خواب؟

 .اش، حاال این قدر احساس راحتى مى کردم؟ اون هم تو خونه اى که فکر مى کردم پاك نیست

 :سریع گفت. خوردنمون که تموم شد از جام بلند شدم غذا

 کجا؟ -

 !با اجازه شما توالت -

 :خندید و گفت قاقاه

 !تا تو باشى پیاز نخورى -

 :قبل از اینکه برم دسشویى گفتم. ده ام گرفتخن خودمم

 تو خونه ات جا نماز هم پیدا مى شه؟  -

 :لحنى که ته مایه اى از خنده داشت گفت با

 !بذار برم صندوقچه بابا بزرگمو بگردم شاید یه چیزى پیدا کردم -
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زود کارمو ! ه خبر بود؟تو اون اتاق چ. تو دسشویى و از همون جا، صداى باز و بسته شدن قفل رو شنیدم رفتم

 :تقه اى به در زدم و گفتم. در اتاق بسته بود و خبرى از بنیامین نبود! تموم کردم و پریدم بیرون

 اون تو دارى چه غلطى مى کنى؟ نکنه مواد مى کشى؟ -

 .برو نمازتو بخون.رو به قبله پهنش کردم. از صندوقچه برات سجاده پیدا کردم -

 اون تو چه خبره؟ بنیامین نمى خواى بگى -

 .نمازت قضا شد -

 .نمى خواست چیزى رو جواب بده اصال نمى شد ازش حرف کشید وقتى

داشتم کانال . سجاده رو جمع کردم و روى مبل نشستم. خوندنم طبق معمول، ده دقیقه هم طول نکشید نماز

قطعا . حتى سرمو به عقب نچرخوندم که شاید از الى در چیزى ببینم. هارو عوض مى کردم که در اتاق باز شد

 :اومد کنارم نشست و گفت! این کار فقط سبک کردن خودم بود

 رى؟هندونه که مى خو -

 ! آره اونم هندونه صابونى -

یه بخشى از هندونه برش خورده بود و رنگ قرمزش مشخص . رو با یه چاقو، تو سینى گذاشت و آورد هندونه

 !هم از قرمز بودنش تعجب کردم هم از اینکه، بنیامین کـى یه قاچ هندونه رو بلعید که من نفهمیدم؟! بود

 :دستم داد و گفت برشى

 !هندونه اى جدا کردم؟ داداشت هندونه شناسهحال کردى چه  -

 .اینقدر که تو سر و مغزش زدى له شده -

 :بزرگى به هندونه زد و با دهن نسبتا پر گفت گاز

همیشه دلم مى خواست یه هندونه بخرم، فقط همون قسمتش که تخمه نداره رو بخورم و بقیه اشو بندازم  -

 .آشغالى

 و راحتى رو هم به دل خودت مى ذارى؟عقده ى یه همچین کار بى دردسر  -

 !وجدانم دردش میاد. چه مى دونم -

 چه ربطى به وجدان داره؟ -

 !اسراف مى شه -

 ! خودش شروع کرد به خندیدن و
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سکوت کامل تلویزیون تماشا مى کردیم که یادم افتاد به صداقت و سوالى که این چند روزه تو مغزم تاب مى  در

 :ن و گفتمچرخیدم سمت بنیامی. خورد

 ...یه سوال  -

 ...خب  -

 بپرسم؟ -

 تو که در هر حالت مى پرسى دیگه چرا اجازه مى گیرى؟ -

 ...کوفته  -

 :و گفت خندید

 .خب بابا حاال چرا بهت برمى خوره بپرس دیگه -

ت شاید بنیامین مى دونست و مى تونس. ولى اگه نمى پرسیدم هم دیوونه مى شدم... بودم بپرسم یا نه  مردد

 .کمکم کنه

 مى شناسى؟ "برازنده  "تو کسى به اسم  -

 :عاقبت گفت. داشت فکر مى کرد. تو هم گره خورد و چشمهاش باریک شد ابروهاش

 برازنده؟؟ زن ِ یا مرد؟ -

 !یا شاید هم مرد... شاید هم زن ... هم زن هم مرد  -

بود؟ واقعا نمى دونستم اون برازنده خودمم فهمیدم چرت و پرت گفته بودم ولى چاره چى . چپ نگام کرد چپ

اى که سعیدى به صداقت نسبت داد، همون برازنده اى بود که من حدس مى زدم؟ مثال شاید فامیلى شوهرش 

 !یا شاید فامیل خودش برازنده بوده و صداقت جعلى باشه. بوده

 ...یه نفرو به این اسم مى شناسم ولى . چرا این جورى نگاه مى کنى؟ خب خودمم نمى دونم -

اگر این برازنده همونى باشه که من فکر مى کردم، بنیامین اصال . لحظه تو ذهنم گذشته رو مرور کردم چند

 : به همین خاطر شونه اى باال انداختم و گفتم! نبوده که بخواد بشناسه

 فردا رو پایه اى بریم گشت و گذار؟... بى خیال  -

 مگه فردا چه خبره؟ -

 .جمعه است... هیچى  -

 !اگه زنده بودیم تصمیم مى گیریم... حاال تا فردا  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٨٩ 

 نکنه امشب با عزرائیل وعده کردى؟ -

 !ولى اون اگه وعده کرده باشه ،بدون مشورت با من تصمیم گرفته. من که نه -

 میاى یا نه؟. کم چرند بباف -

 صبح مى خواى برى یا عصر؟. جون تو نمى دونم بشه یا نه -

 .از صبح تا عصر -

 . خسته کننده است... چه خبره بابا  -

 خیلى خب چه قدر ناز مى کنى؟ -

 گشت و گذار پسرونه دیگه؟ -

 پس دخترونه؟ به پسر بودن خودت شک دارى؟ -

 :گرد شد و گفت چشمهاش

 اینه که دختر مختر هم مى خواى دنبال خودت راه بندازى؟ منظورم... زهر مار  -

 . اگه جنابعالى مهسا و ژاله رو نیارى من کسى رو نمیارم -

 :با چشمهاى باریک شده نگاهش کردم و گفتم. و ساکت شد "مهسا و ژاله  "لبى گفت  زیر

 !من که مى دونم هنوزم باهاشون در ارتباطى -

 :به ناچار ادامه دادم. ا نه ولى هم چنان ساکت بودکردم ببینم جواب مى ده ی مکثى

 .البته همین که شر اون ژاله از سر من کم شد، واسه من بسه -

 .هم سکوت کرده بود باز

 .آخرش هم درست جواب ندادى که چرا آدرس دادى به ژاله -

یازه ى بلندى خم. نگاهى به ساعت مچیش انداخت که باعث شد منم به ساعتم نگاه کنم. باز هم سکوت و

 :کشید و گفت

 !چه قدر االن خواب مى چسبه -

 :باال انداختم و گفتم ابرویى

 منظور؟ -

 !خوش گذشت. منظور این که داداش خوش اومدى -

 .مرده شورتو ببرن با این مهمون نوازیت -
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 . دیگه من در همین حد بلدم -

 .به همین راحتى! اینکه جواب بده بحث رو عوض کرد و منو پیچوند بدون

به این دو سال دوستى و . فکر کردن به بنیامین. ربع بعد، تو خیابون در حال قدم زدن و فکر کردن بودم یک

رفاقتى که باعث شد بنیامین . رفاقتى که از محل کار شروع شد و حاال به خونه هامون کشیده شده بود. رفاقت

 .و محله ما خونه بخرهت

اگر بنیامین نجال رو دوست . عجیب بنیامین و مهسا که حاال نزدیک شش ماه بود که ادامه پیدا کرده بود دوستى

آخه . داره چرا بى خیال مهسا نمى شه؟ اگر هم مهسا رو مى خواد که غلط مى کنه چشمش دنبال نجال باشه 

یعنى هم خدارو مى خواى . خورد نشه تتببینم و اعصابم از دس بنیامین چه طور این رفتارهاى ضد و نقیضت رو

هم خرما؟ هم مهسا و هم نجال؟ اگر هم تازگى ها از نجال خوشت اومده خب چرا قید مهسا رو نمى زنى؟ چرا 

 وقتى درباره مهسا مى پرسم سکوت مى کنى؟ توقع دارى از سکوتت چى بفهمم؟

 .دم دم در خونهفکر کردم که نفهمیدم چه موقع رسی اونقدر

*** 

چه قدر . صبح جمعه هم ول کنمون نبودن. کش و قوسى به بدنم دادم. زنگ موبایل از خواب بیدارم کرد صداى

 . دلم مى خواست یه مشت بزنم تو چونه ى کسى که کله سحرى زنگ زده و از خواب بیدارم کرده

. باالخره پیداش کردم. خت رو مى لرزوندویبره اش کل ت. با دست شروع کردم به گشتن. هام باز نمى شد چشم

نور موبایل که به چشمم خورد، احساس کردم عصب هاى چشمم . الى پلک هامو باز کردم تا اسمش رو بخونم

 :خش دارى گفتم اىتیر کشید و هر چى فحش بلد بودم، نثار روح پر فتوح بنیامین کردم و با صد

 ین وقت صبح زنگ مى زنى؟هـــــان؟؟ چیه؟ کله پزى راه انداختى که ا -

 :صداى سرحال و قبراقى گفت با

 !سالمت کو بدعنق؟ کله پزى هم بابات داره که اول صبحى با کله پاچه داره میاد خونه -

 :باز شد و گفتم چشمهام

 چى؟ باباى من؟ کله پاچه؟ االن؟ تو از کجاى میدونى؟ -

گوشى میومد که انگار جواب بنیامین رو مى  صداى نا مفهومى هم از پشت. سالم و علیکش رو شنیدم صداى

 . داد

 با کى حرف مى زنى؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٩١ 

دوباره صداى بنیامین رو . دستى به موهاى به هم ریخته ام کشیدم. رو کنار زدم و روى تخت نشستم مالفه

 :شنیدم

نم گفتم خواستم زنگو بز. مگه دیشب قرار نذاشتى امروز بریم بیرون؟ منم واسه همین اومدم در خونه اتون -

 !ولى ماشاءاهللا آقاى کاردان خیلى سحر خیزن و رفتن کله پاچه هم خریدن. شاید خانواده خواب باشن

 :انگار سرش به گوشى نزدیک تر شده بود. بابا رو تشخیص دادم صداى

 !فقط این نیما عین خرس مى خوابه. شما هم که سحر خیزى. اختیار دارى پسرم -

 :با عصبانیت گفتم. ى پیچیدخنده ى بنیامین تو گوش صداى

 .نیشتو ببند -

 :باز صداى تعارف کردن بابا  و

 !بفرما داخل حاال یه پاچه به نیش بکش بعد همه با هم مى ریم کوه -

بى خود نیست یه ! باباى ما هم امروز یه گوله نمک شده ها! مدل حرف زدن بابا کم مونده بود شاخ در بیارم از

سرخود مهمون دعوت مى کنه و سر خود هم ! بدون مشورتش حرص مى خوره عمره مامان از دست کارهاى

 !برنامه کوه رفتن مى ریزه

مى دونستم بنیامین عاشق کله پاچه است ولى ! بابا اصرار و بنیامین انکار. تعارف کردنشون با هم میومد صداى

... لعنت ... ن تو خونه ى ما روش نمى شد دعوت بابا رو قبول کنه یا شاید هم دلش نمى خواست با پا گذاشت

بود اگه باز هم از این فکر ها  احمقخیلى ! دوباره یاد حرف هاى عجیب غریبش و دست آب کشیدنش افتادم

 .بکنه در حالى که همین چند ساعت پیش تو خونه اش بودم

 :شدم و تو گوشى غریدم عصبى

 خفتت کنن؟ مى ترسى تو خونه چهار تا پسر مجرد باشه. بیا تو دیگه مسخره -

 :با خنده گفت. و بعد از اون هم صداى دسته کلید بابا تو گوشى پیچید. زنگ در بلند شد صداى

 .فعال خداخافظ. پات کن مهمون داره میاد) شلوار(پاشو تـُـنبون  -

صداى . بابا داخل شد و پشت سرش بنیامین. رو روى تخت گذاشتم و از پنجره نگاهى به حیاط انداختم گوشى

 :غرغر مامان رو شنیدم 

 تو که کلید دارى دیگه چرا زنگ مى زنى؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٩٢ 

 از جا. یه دفعه یادم افتاد که مامان نمى دونه بنیامین همراه باباست. انگار که تو آشپزخونه باشه. دور بود صداش

ولى یادم افتاد که مامان از همون اول صبح در تدارك ناهاره و مثل همیشه روسرى . پریدم تا بهش خبر بدم

دوباره قدم . ولى ممکنه لباسش مناسب نباشه. شدقدم هام کندتر ! سرشه که یه وقت مو از سرش توى غذا نیفته

 . هام سریع شد و خودمو به در اتاق رسوندم

 .مان شد با ورود بابا و بنیامین به سالنشدن در اتاقم، همز باز

مسیر نگاهشون رو . به بابا و بنیامین انداختم که چشم هاى گردشون به مبل پیش روم خیره مونده بود نگاهى

 ...دنبال کردم و خودمم خشکم زد 

ى نشست تا به دیوونه اى که پنج شنبه شب ها، اونقدر پاى فیلم هاى تلویزیون م. یادم به این یکى نبود اصال

 !همون جا روى کاناپه بیهوش مى شد و صبح جمعه باید از البه الى مبل ها جمعش مى کردیم

پاچه ى دامن شلواریش هم . یه پاش هم باالى کاناپه مونده بود! معمول از روى کاناپه افتاده بود رو زمین طبق

موهاى . ازوش رو زیر سرش گذاشته بودروى شکم خوابیده بود و ب! باال رفته بود و تا باالى زانوش پیدا بود

 !بلندش رو فرش پخش شده بود و بین لبهاش هم کمى باز بود

پس صورت بنیامین کجاست؟ . چشمهاى گشاد شده، آهسته سرمو باال گرفتم و نگاهم دنبال بنیامین گشت با

 چرا موهاش رو به منه؟ چرا داره دور مى شه؟ 

بابا ظرف کله پاچه رو روى اولین مبل گذاشت و با قیافه ! مین فلنگو بستهسالن که بسته شد تازه فهمیدم بنیا در

 :اى که معلوم نبود چه حسى داره گفت

 . مى رم دنبالش تو هم نجال رو از این وسط جمع کن -

وقت . پاشو از روى مبل پایین گذاشتم و پاچه ى شلوارشو درست کردم. رفت تو حیاط و منم رفتم سراغ نجال بابا

داشتم مى بردمش سمت اتاقش که . دست انداختم زیر بدنش و از روى زمین بلندش کردم. م بیدارش کنمنداشت

 :مامان از تو آشپزخونه اومد بیرون و گفت

 چى شده نیما؟ -

 :دیدن روسریش ناخودآگاه لبخند زدم و گفتم با

 . بنیامین تو حیاط ِ داره با بابا میاد داخل -

 :ونه و گفتسریع برگشت تو آشپزخ مامان

 چرا زودتر نمیگى؟ -
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 . حاال دارم مى گم دیگه -

همین که روى تخت گذاشتمش، دستشو . دم اتاق نجال، با آرنجم دستگیره رو پایین دادم و درو باز کردم رسیدم

شانس آورد که مى دونستم تو خواب جفتک . دختره ى روانى. تو هوا تکون داد و شَـتـَرَق خوابوند رو صورتم

 ! یندازه وگرنه با دیوار یکیش مى کردمزیاد م

چهره ى . سریع مالفه رو روى نجال کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. احوالپرسى مامان و بنیامین رو شنیدم صداى

اگر . نگرانم مى کرد. این جور معذب بودنش برام ملموس نبود. خجالت زده و شرمنده بنیامین، ناراحتم مى کرد

رفتارهارو ازش ندیده بودم؟ اصال دلم  نخصیت واقعیش بود، پس چرا من هیچ وقت ایاین رفتارها جزئى از ش

 . نمى خواست به این نتیجه برسم که کارهاش براى گول زدن ما و خوب جلوه دادن خودشه

 .کى مى شه بفهمم تو اون مغزت چى مى گذره... واى بنیامین ...  بنیامین

 :م و گفتمدستى به شونه اش زد. رسیده بودم نزدیکش

 !سالم جناب کله پز -

و در کمال . مامان بساط صبحونه رو ردیف مى کرد، من و بنیامین و بابا تو سالن پذیرایى نشسته بودیم تا

 ! تعجب، وقتى مامان براى صبحونه صدامون زد، نجال در حال گذاشتن نون، توى سبدها بود

هم که چشمهامون مدام در گردش بین بنیامین قرمز  من و بابا! و مامان از همه جا بى خبر و بى خیال نجال

از همه بیچاره تر بنیامین بود که درموندگیش کامال . شده و نجالى بى خیال بود که براى بنیامین غذا مى کشید

عادى و راحت نجال، بنیامین رو  رفتاراز یه طرف . خودمو که به جاش مى ذاشتم کالفه مى شدم. مشخص بود

خیالى مى کرد و از طرف دیگه، نگاه هاى نافرم من و به خصوص بابا، نمى ذاشت آب پاچه هم تشویق به بى 

 !ى خوش از گلوش پایین بره

مونده بودم بابا با این همه سوءظن چه جورى مى خواست با بنیامین کوه هم بره؟ شاید هم داشت رفتارشو  حاال

 !آنالیز مى کرد که بفهمه چشمش پاکه یا نه

 :ز ده دقیقه زیر نظر گرفتنش، بابا خیالش راحت شد و بنیامین نمره ى قبولى گرفتبعد ا باالخره

 خانوم با یه گردش چه طورى؟ -

 :نگاه متعجبى به بابا انداخت و گفت مامان

 گردش؟ آفتاب از کدوم طرف دراومده؟ -
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نگاهم به نجال افتاد که . خنده ام گرفته بود و به زور خودمو نگه داشته بودم! بابا رو با این حرفش شست قشنگ

به محض . همون لحظه هم نجال سرشو باال آورد و منو نگاه کرد! لبهاشو گاز گرفته بود و عین لبو شده بود

 !اینکه نگاهمون به هم افتاد، از خنده ترکیدیم

من که فقط دستمو جلوى دهنم گرفته بودم که با اون خنده ى . بابا هاج و واج مونده بودنو مامان و  بنیامین

 :نجال هم که دید بقیه با نگاهشون توضیح مى خوان، میون خنده گفت! داغونم، محتویات دهنم معلوم نشه

 گردش مى دى؟... دارى پیشنهاد ... بعد عمرى ... چى شده ... آخه بابا جون  -

 :نده اش گرفته بود ولى براى اینکه بابا ناراحت نشه، بحث رو دستش گرفت و گفتهم خ مامان

 حاال کجا مى خواى برى؟ -

من تو ماشین بنیامین . زود وسایل گردش تو صندوق ماشین ها گذاشته شد و سوار ماشین ها شدیم خیلى

اشین بابا جلوتر حرکت م. ماشین من هم که دست صداقت بود. نشستم و بابا هم پشت فرمون ماشین خودش

 . کرد ولى هنوز از کوچه هم بیرون نرفته بود که نگه داشت و نجال از ماشین پیاده شد

 :زودتر از من تعجبش رو بروز داد بنیامین

 چرا پیاده شد؟ نمى خواد بیاد؟ -

و صندلى و از کنار ماشین رد شد و در عقب رو باز کرد، کوله پشتیشو پرت کرد ر. اومد سمت ماشین ما نجال

من . طبق عادت همیشگیش، وسط صندلى عقب نشست و آرنج هاش رو به صندلى هاى جلو تکیه داد! سوار شد

 .و بنیامین همزمان با هم به عقب برگشتیم و با تعجب زل زدیم به نجال

که از نزدیکى بیش از حد صورت هامون به صورتش ترسید، یهو پرید عقب و با چشمهاى درشت شده  نجال

 :تگف

 چتونه؟ چرا این جورى نگاه مى کنید؟ -

 :من اما هم چنان نگاهش مى کردم. سریع عذرخواهى کرد و سرش رو به جلو چرخوند و حرکت کرد بنیامین

 چرا اومدى اینجا؟ -

 :گفت طلبکارانه

 ... چرا نیام؟ من راضى  -

 :به بنیامین که در حال رانندگى بود انداخت و ادامه داد نگاهى

 پس تو چرا ناراضیى؟. اشین هم راضىصاحب م -
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 :باال دادم و گفتم ابرویى

 تو از کجا مى دونى که صاحب ماشین راضیه؟ -

 :خودشو جلو کشید و آرنج هاشو روى صندلى هاى جلو گذاشت و گفت دوباره

 شما ناراضى هستى؟ -

 :نیم نگاهى به عقب انداخت و گفت بنیامین

 ! در خدمتم -

قیافه اش زیادى مظلوم شده بود و حرف زدنش هم فوق . امین بندازم ولى دلم نیومدتیکه اى به بنی خواستم

 !العاده مودبانه

 :خیال شدم و رو به نجال گفتم بى

 حاال چى شد اومدى این طرف؟ -

 :رقصوند و با شیطنت گفت ابرویى

 !دو تا قنارى عاشق داشتن جیک جیک مى کردن دلم نیومد مزاحمشون بشم -

 :خنده ى کوتاهى کرد و گفت بنیامین

 مگه قنارى هم جیک جیک مى کنه نجال خانوم؟  -

 :لب و لوچه اى یه ور کرد و گفت نجال

 !مهم اصل مطلب بود... حاال هر چى  -

سر جام صاف نشستم و همون طور که کمربندمو مى بستم ! از بس به عقب چرخیده بودم، درد گرفته بود کمرم

 :گفتم

 ى بود؟حاال اصل مطلب چ -

 :چهره اش رو نمى دیدم ولى از صداش معلوم بود قیافه اشو چپکى کرده دیگه

چنان رمزى و با اشاره حرف مى زدن که یه لحظه شک کردم نکنه . هر چى که بود نمى خواستن من بفهمم -

 !ننه بابامون کر و اللن و ما خبر نداریم

 !ین نجال هم وقت گیر آورده بود براى خوش مزگىا. با خنده ى من، قهقهه ى بنیامین هم بلند شد همزمان

کم مونده بود از شیشه جلو پرت بشم . تا من گفتم برم تو اون ماشین، نیششون باز شد و بابا در جا زد رو ترمز -

 ...بیرون 
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 :هم چنان مى خندید و منم تو کف بلبل زبونى نجال مونده بودم  بنیامین

فقط فکر خودش و مرغ عشقشه و همون اول کمربند . ه هو نفله مى شه هانمى گه این دختره کمربند نداره ی -

همش مى گه فروغ جونم عزیزم . حتى یه کلمه نمى گه بابا جون اون کمربندتو ببند خطرناکه! جفتشونو بست

 .عسلم نباتم قندکم شکرپنیرم اون کمربندتو ببند

!  جلوى بنیامین افتاده بود رو دنده ى شیرین زبونىاولین بار بود که نجال. دیگه غش کرده بود از خنده بنیامین

 !انگار نجال هم کم کم با بنیامین خودمونى شده بود

 . اصال حواسشون نیست بچه مجرد تو ماشینه. دیگه داشتم غمباد مى گرفتم... اوفففف  -

 !دیگه داشت حرفهاش بیخ پیدا مى کرد. حرفش پریدم میون

  ؟ نکنه زبون گوسفند رو، تو خوردى؟نجال چى تو اون کله پاچه بود -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !زبونو مامان و بابا خوردن که این جور واسه هم زبون مى ریختن -

! بنیامین هم با تعجب از تو آینه به نجال نگاه کرد! تو سرم افتاد که باعث شد سریع به بنیامین نگاه کنم فکرى

واى که این دختر بعضى ! کر مى کردانگار بنیامین هم داشت به همون چیزى که من بهش فکر مى کردم، ف

که ممکنه فکرهاى منحرفى مثل  اداصال احتمال نمى د. وقت ها چه سوتى هایى مى داد و خودش نمى فهمید

 ! ما برداشت دیگه اى از حرفش بکنه

 !یه جورى جلوى وراجى هاشو مى گرفتم تا بیشتر از این آبرومونو نبرده بود باید

م که دیدم نجال به پشتى صندلى تکیه داده و با حالتى عصبى داره لبشو گاز مى عقب برگشتم تا حرفى بزن به

... اى بابا ! گیره و چشمهاشم درشت تر از حد معمول شده و با استرس یه نگاه به من مى کنه یه نگاه به بنیامین

 . کرد شد و با شرمندگى نگام یزوننگاهش که من افتاد لبش آو! پس خودش هم فهمید بود سوتى داده

 !خنده ام گرفته بود هم دلم براش سوخت هم

 :تغییر جو گفتم براى

 فلشتو با خودت آوردى؟ -
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فلشش رو که یه گربه ى پشمالوى سفید ازش آویزون بود داد . زد و با ذوق رفت سراغ کوله پشتیش لبخندى

 :با تعجب نگاهش کردم که گفت! فلش رو گرفتم ولى نجال ولش نکرد. دستم

 ست که یادآورى کنم؟الزم نی -

 :تعجب گفتم با

 چیو؟ -

 :هاش رفت تو هم و معترضانه صدام زد اخم

 ...نیمـــا  -

 :افتاد و با خنده گفتم دوزاریم

اوکى . تا وقتى خودت اجازه ندادى حق نداریم حتى یه دونه آهنگش رو هم عوض کنیم... آهان فهمیدم  -

 حاال ول مى کنى این فلشو یا نه؟. چشم

آهنگى مالیم با ... فلشش رو گذاشتم و اولین آهنگش شروع شد . از رضایت زد و فلش رو ول کرد لبخندى

 . صدایى مالیم تر

 به تو نمى رسم این دیگه قسمت منه  اگه

 این جورى بشه این از بخت بد منه نخواستم

 یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز قد

 طور دلت اومد برى عاشق چشماتم هنوز چه

. شیشه رو پایین آورد. رو کشید کنار شیشه و تصویرش از آینه ى بغل ماشین، تو دیدم قرار گرفت شخود

هنوز از شهر خارج . آرنجش رو لبه ى شیشه گذاشت و چونه اش رو کف دستش گذاشت و خیره شد به خیابون

 !نشده بودیم که بخوایم دار و درخت و کوه و جنگلى ببینیم

 :مالیم و عاشقونه بودبعدى هم همین قدر  آهنگ

 قده دوست دارم که وقتى دست هاتو مى گیرم این

 اینم که چه جورى جلو اشک هامو بگیرم فکر

 بدتر از روزهایى که نبودیتو کشیدم حتى

 نگاه پاکت که یه روز خوش ندیدم فداى
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. فرو رفته بودیمبس آهنگش مالیم بود، یه جورایى همه امون حس گرفته بودیم و آروم و ساکت تو خودمون  از

!! تمام شیشه ها پایین بود و باد مالیمى که تو ماشین مى پیچید همه رو به یه خلسه ى عاشقونه فرو برده بود

 واقعا صحنه ى مسخره اى بود ولى مگه جرئت بود بزنى آهنگ بعدى؟ 

 !آهنگ بعدى دیگه چیزى نمونده بود اشکم در بیاد با

 بخواى بخوابى تاپ تاپ قلبت نذاره شده

 کنى خدایا اونم خوابیده یا که بیداره فکر

 بى خوابى بگیرى صد هزار نقشه بچینى شده

 بهونه باشى که اونو فردا ببینى دنبال

خودش هم که چنان محو تماشاى ماشین ها و خیابون ها و ساختمون . ها چى بود آخه اونم جلوى بنیامین این

 :دهن باز کردم حرف بزنم که بنیامین گفت! ر دشت و کوه و جنگل مى بینهها بود که انگا

 نجال خانوم آهنگ هاتون یه کم زیادى غمگین نیست؟ -

 :اینکه تغییرى تو موقعیتش بده یا حتى سر بچرخونه گفت بدون

 !اگه خوشتون نمیاد فلش رو عوض کنید -

دلم . گ هاى قشنگى بودن ولى نه جلوى بنیامینآهن! من نه بنیامین دستمون سمت پخش ماشین نمى رفت نه

هر چند گوش دادن آهنگ عاشقونه . نمى خواست فکر کنه دل نجال جایى گیر کرده که اینهارو گوش مى ده

 ... دلیلى براى دلدادگى نیست ولى خب 

 شب که سر مى ذارى آرزو کنى بمیرى شده

 دماى صبح که مى شه نفرین هاتو پس بگیرى دم

 ره ى من جلو آیینه بشینىبا خاط شده

 بگیره تن لبهات جاى دستهامو ببینى  گـُر

 !قشنگ گلچین مى کرد آهنگ هارو! چیزهایى هم مى خوند چه

بالفاصله بعد از تموم شدنش، فلشش رو درآوردم و فلش . هر بدبختى بود تحمل کردم تا آهنگ تموم شد با

 :نجال سرشو چرخوند و خیلى آروم گفت. بنیامین رو زدم

 .فلشو بده گمش نکنى -

 ! انگار تاثیر آهنگ بود... همه مالیمت ازش بعید بود  این
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نجال . زیر سایه ى درخت ها بساطمون رو پهن کردیم و نشستیم. ىیه پارك کوهستان. به مقصد رسیدیم باالخره

 :بدون این که لحظه اى بشینه مشغول تعویض کفش هاش با کتونى هایى که آورده بود شد و گفت

 .مى خوام برم کوه. من که حوصله ى نشستن ندارم -

 :گفت مامان

 .حاال بذار برسى یه نفسى تازه کن بعد مى رى -

 .م نفس تازه مى کردمکل راهو داشت -

 :گفت بابا

 . تنها که نمى شه برى صبر کن تا بچه ها همرات بیان -

 :و بنیامین نگاهى به هم کردیم و بنیامین زیر لبى گفت من

 بچه ها یعنى من و تو؟ -

 !آره گمونم -

 ما با این همه هیکل بچه ایم؟ -

 بابا گفت با نجال بریم؟. حاال بچگى رو ولش کن -

 :نجال پوشیدن کفش هاش تموم شد و گفت. ید کرد و چیزى نگفتسر تای با

 . من رفتم -

 :نگاهى بهم انداخت و گفت بابا

 .خطرناکه. برو باهاش -

بطرى آبى از مامان . خودمم هوس کوه نوردى کرده بودم با کمال میل بلند شدم و بنیامین هم بلند شد چون

شیطنتم گل کرد و دستمو آروم دور کمرش گذاشتم که ببینم . مخیلى زود به نجال رسیدی. گرفتم و راه افتادیم

 .چه عکس العملى نشون مى ده

آمادگیشو داشتم که چنین ! دفعه برگشت و با چشمهایى عصبانى دستشو آورد باال که بخوابونه زیر گوشم یه

 :تمام عصبانیتش به تعجب تبدیل شد و گفت. واکنشى نشون بده و سریع دستشو تو هوا گرفتم

 !نزدیک بود کتک بخوریا... نیمــــا  -

 :با لبخند گفت بنیامین

 !بهتون نمیاد این قدر خطرناك باشین -
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 :با لحن جنگنجویانه اى گفت نجال

 !کسى که به ناموس مردم دست درازى کنه باید دستشو قطع کرد -

 :بنیامین پرید باال و گفت ابروهاى

 . درست مى فرمایید... بله ... بله  -

 :هم زیر لب گفت بعد

 !عجب غیرت و شرافتى -

حاال چرا براى ! کامال حس کردم که این حرکتش عمدى بود. با ناز سرشو چرخوند و کنار من قرار گرفت نجال

 بنیامین ناز مى کرد؟

خیلى ها در حال رفت و آمد . گوشیم آهنگ مى خوند و آروم آروم پیش مى رفتیم. هاى کوه رسیده بودیم وسط

صداى چند نفرو از پشت سرمون مى شنیدم که با هیجان و شوخى و خنده نزدیک مى . و کوهنوردى بودن

 . انگار که تعدادشون خیلى زیاد بود. شدن

. خانومى پشت سرش حرکت مى کرد و دستش تو دست مرد بود. شدبا چوب دستى بزرگى از کنارمون رد  مردى

دختر بچه . پشت سر خانوم، یه دختر بچه که مچ دستش تو دست مادرش بود و مدام ورجه وورجه هم مى کرد

 :داد مى زد

 .ببین من چه قدر از تو جلوترم... بهراد بیا دیگه  -

 :صداى مردى از پشت سر و

 .ببین چه طور کـَک تو تنبون بچه ى من میندازه! ه اتوکیوان جمع کن این پدرسوخت -

پسر بچه اى با سرعت از کنارمون رد شد و صداى داد زنى . صداى خنده ى جمعیتى که پشت سرمون بودن و

 :بلند شد

 . کیارش برو دنبالش... صبر کن ببینم ... بهراد  -

دو زن . دامه داد تا به اون دختر بچه رسیدنعبور مردى از کنارمون که دست پسر بچه رو گرفت و به راهش ا و

 :و یک مرد دیگه هم از کنارمون رد شدن و یکى از مردها به عقب برگشت 

 !نبینم آخر مونده باشى... پیر شدى سایه  -

 سایه؟ ... هام تیز شد  گوش
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سرمو به عقب . بدجورى کنجکاو شده بودم. بى توجه داشت به راهش ادامه مى داد. به بنیامین انداختم نگاهى

روى سرش کاله حصیرى با . دخترى آروم آروم در حال باال اومدن بود. چرخوندم و نگاهى به پایین انداختم

مانتو شلوار مشکى .سرش هم پایین بود و صورتش به کلى زیر کاله پوشیده شده بود. پاپیون سفید گذاشته بود

 . سفید با خطوط بنفش... تنش بود و کفش هاى اسپرت سفید 

چرا بنیامین و نجال هیچ اعتراضى نمى کردن؟ . طور بى حرکت مونده بودم و به عقب نگاه مى کردم همون

انگار متوجه توقفم نشده بودن چون به راهشون ادامه داده بودن و ازم . سرمو چرخوندم و به رو به روم نگاه کردم

 . دور شده بودن

اگر صداقت هم باشه به حال من چه فرقى داره؟ خواستم به  اصال ایستاده بودم؟ که چى بشه؟ این خانوم چرا

 :راهم ادامه بدم که صداش رو شنیدم

 نکنه یادت رفته خودت چند سالته؟. این قدر به من نگو پیر شدى... جناب سعیدى  -

به سر چرخوندم که چهره ى مرد رو ببینم ولى مرد در حال باال رفتن بود و پشتش . این غیر ممکن بود سعیدى؟

 :دوباره صداش رو شنیدم. من

 دیدى دارم بهت مى رسم در رفتى؟ -

انگار سنگینى نگاهمو . رسیده بود نزدیک من. سرمو به چپ چرخوندم و نگاهش کردم. خود خودش. بود خودش

نمى . چند لحظه همین جور با تعجب به هم خیره شده بودیم. حس کرد که سرش رو باال گرفت و نگاهم کرد

 :ین کى برگشت که یهو دستشو کوبوند روى شونه امو رو به صداقت گفتدونم بنیام

 احوال شما؟ . سالم خانوم صداقت -

اونقدر از . صداقت هم چنان هاج و واج، منو که چشمهام توى چشمهاش قفل شده بود، نگاه مى کرد خانوم

ب بود که صداقت هم جواب و جال. بودن صداقت با سعیدى ناراحت بودم که حتى زبونم نمى چرخید چیزى بگم

 . بنیامین رو به زور داد و نگاهش رو صورتم ثابت مونده بود

 ...فریب خوردن ... ساده لوحى ... حس حماقت . بدى داشتم حس

 از سعیدى متنفر بود دیگه کوه اومدنشون چى بود؟  اگه

 ؟مشکلى با هم نداشتن پس اون نمایش مسخره چى بود تو کارخونه راه انداختن اگر

 باید منو از آزمایشگاه بکشونه توى دفترش که شاهد چنگ و دندون نشون دادنشون باشم؟  چرا

 . سعیدى با تحقیر نگاهم کنه و القاب مزخرف بهم بچسبونه که
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 . هم از من براى قدرت نمایى استفاده کنه صداقت

 . که چه قدر از صداقت بدم اومده بود آخ

پوزخند صدادارى زدم و با نهایت . ه قدر طول کشید، از بهت بیرون اومدماز چند دقیقه اى که نفهمیدم چ بعد

 :نفرتى که مى تونستم تو صدام پخش کنم گفتم

 از جناب سعیدى عقب نمونید؟ -

 !رو چنان با غیض گفتم که لبش رو گاز گرفت "جناب سعیدى  "

. دورتر شده بود و بى توجه به پشت سرش پیش مى رفت. نگاهى به مسیرى که سعیدى رفته بود انداختم نیم

 ... خواستم بیشتر نفرتمو بروز بدم ولى یه لحظه به خودم نهیب زدم . دوباره به صداقت نگاه کردم

براى صداقت دل  که. نذار بفهمند نمایش مضحکشون رو باور کرده بودى. عکس العمل نشون نده...  نیما

نذار . شاید برات نقشه اى داشتن. که واقعا مى خواستى هر کمکى از دستت برمیاد براش انجام بدى. سوزوندى

راهتو بکش و . همین که بفهمند دستشون واسه تو رو شده، کافیه. فکر کنند که تو عصبانى کردنت موفق بودن

 . حتى لیاقت نداره دیگه تو صورتش نگاه کنى. برو

 :به بنیامین که از نگاه هاى ممتد ما تعجب کرده بود انداختم و صداقت رو مخاطب قرار دادم  نگاهى

 .خوش بگذره -

 :اولین قدم رو که برداشتم صداش رو شنیدم . گرد کردم و نجال رو که پشت سرم ایستاده بود، کنار زدم عقب

 ...دارى اشتباه ... صبر کن  -

 .ل بشه صداى سنگ ریزه ها و جیغش در هم ادغام شدقبل از اینکه جمله اش کام و

تعادلش رو از دست داده بود و کمرش . وحشت به عقب چرخیدم و سایه رو در حال پرت شدن به عقب دیدم با

کوله اى که رو . دستهاش تو هوا تکون مى خورد و سعى مى کرد تعادلش رو حفظ کنه. به عقب خم شده بود

 .بود و بیشتر به عقب مى کشیدشپشتش بود، سنگین ترش کرده 

هر دو دستش دور . این که هیچ کنترلى روى واکنشم داشته باشم، دستمو دراز کردم و یقه اشو چنگ زدم بدون

به محض . دست بنیامین هم دور بازوم قفل شد و محکم نگهم داشت. مچم قفل شد و خودشو کشید سمتم

 .مکمرش انداختم و کشیدمش سمت خوداینکه کمى بهم نزدیک تر شد، دست دیگه امو دور 
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همون . قدمى از لبه ى کوه فاصله گرفتم و کنار صخره اى که منطقه ى امنى ایجاد کرده بود ایستادم چند

لحظه تمام گروهى که دونه دونه از کنارمون رد شده بودن شروع کردن به پایین اومدن و اولین کسى که از راه 

 :بود که به سینه ى صداقت خیره شده بود و با عصبانیت گفت رسید، مرد درشت اندام و قد بلندى

 این جا چه خبره؟ -

دکمه ى . یقه ى مانتوش تو چنگم بود و دست هاى سایه هم چنان دور مچم. چرخید سمت صداقت نگاهم

 ! ددست دیگه ام دور کمرش و کامال تو آغوشم قرار گرفته بو. مانتوش باز شده بود و قسمتى از بدنش پیدا بود

 :صداى دادش رو شنیدم و دستى که تو هوا تکون خورد  دوباره

 دارى چه غلطى مى کنى مردتیکه عوضى؟ -

 :از اینکه انگشتهاى مرد رو صورتم بشینه، صداقت خودش رو جلو کشید و با ترس گفت قبل

 ...نه آرمین  -

دستش رو با نفرت تو دستم . تمدست مرد رو گونه ى صداقت رد بندازه و تو آخرین لحظه مچش رو گرف نذاشتم

 :مچش رو پایین آوردم و گفتم. تکون مى داد و مى خواست مچش رو آزاد کنه

 .قبل از اینکه مردونگیت رو با کتک کارى نشون بدى، اول بفهم موضوع از چه قراره که بعدش شرمنده نشى -

 .اخم غلیظ و چشمهاى قرمزى بهم خیره شده بود و نفس نفس مى زد با

خودش رو به صداقت رسوند و همون طور که دستهاشو رو سینه ى مرد گذاشته بود و به عقب هلش مى  زنى

 :داد با نگرانى گفت

 چى شده سایه؟ چه اتفاقى افتاده؟ -

رنگش پریده بود و لب هاش . که هنوز به طور کامل از آغوشم بیرون نیومده بود، خودش رو کنار کشید صداقت

 ! خشک شده بود

 .نزدیک بود از کوه بیفتم که آقا نیما کمکم کرد. یست سمیهچیزى ن -

اون خانوم که ظاهرا اسمش سمیه بود، شروع کرد به زیر و رو کردن دست و بدن . با دست به من اشاره کرد و

 :سایه و تند و تند مى گفت

 چیزیت که نشده؟ حالت خوبه؟ جاییت زخم نشده؟  -

 .مى دونم چى مى شداگه آقا نیما نبود ن... خوبم سمیه  -

 :سمیه خانوم به سمتم برگشت و گفت. با نگاه سپاس گزارى بهم خیره شد و
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 ... خیلى ممنون آقا  -

 :حرفش ساکت شد و یه دفعه به سمت صداقت برگشت و گفت وسط

 از کجا مى دونى اسمشون نیما ست؟ -

 :در حال بستن دکمه ى مانتوش گفت صداقت

 .جناب نیما کاردان. از همکارهام همستن -

مرد دستش رو براى دست دادن، جلو آورد و . همزمان با معرفى من به همون مرد عصبانى نگاه مى کرد و

 :صداقت ادامه داد

 .شوهر خواهرم... ایشون هم آرمین سعیدى  -

 :خانوم کناریش رو نشون داد و گفت و

 .و خواهرم سمیه -

آرمین سعیدى هم شوهر سمیه؟ به چهره ى ... سایه و سمیه خواهر بودن و . مونده بودم لحظه گیج و منگ چند

 :مردى که حاال دستش تو دستم بود و با خجالت مى گفت

 .ببخشید حق با شماست یه کم تند رفتم -

 ...آرمین سعیدى . شدم دقیق

 :گفتم ناخودآگاه

 نسبتى دارید؟ "* نامیک  "شما با رامین سعیدى مدیر عامل کارخونه  -

 )مشهور، نامدار: نامیک ( * 

 :زد و گفت لبخندى

 . اتفاقا چند بارى اسم شما رو ازش شنیدم. رامین برادرمه... بله آقاى کاردان  -

 :باال دادم و گفتم ابرویى

 جدا؟؟ ذکر خیرمون بوده یا غیبت؟ -

 :اى زد و گفت قهقه

 . یه کم از دستتون عصبى شده -

 :زیر گوشم گفت جلوتر آورد و سرشو

 ! شمارو رقیب خودش مى دونه... رامین خیلى وقته دنبال سایه است  -
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حرفش تو سرم تکرار مى شد . طور بى حرکت مونده بودم و زل زده بودم به تخته سنگى که روبه روم بود همون

 ... 

 ... ه منو رقیب خودش مى دون... رقیب ... خیلى وقته دنبال سایه است ... سایه است  دنبال

اگر متاهل بود که دیگه . مجرده؟ اگر متاهل بود که سعیدى دنبالش نبود... این یعنى چى؟ یعنى که سایه ... این

پس این همه وقت چرا وانمود مى کرد متاهله؟ حتى جلوى سعیدى که برادر شوهر . رقیب بودن مفهومى نداشت

 ! خواهرش بود

یبشم؟ مگه چى از من دیده که چنین فکرى کرده؟ من و چرا من؟ چرا سعیدى فکر کرده که من رق اصال

 . صداقت که هیچ ارتباطى به جز مسائل کارى با هم نداشتیم

... خداى من ... همین بوده؟ اون احمق فکر کرده که من و سایه به هم  "مشاور عاطفى "منظورش از  پس

م عالقه داریم؟ که من رقیب سعیدى یعنى صداقت براى همین منو کشوند توى دفترش که وانمود کنه ما به ه

بودن، از هر چیزى مایه  هباشم؟ که چى بشه؟ این چه کشمکشى بود بین سعیدى و صداقت که سایه براى برند

 مى ذاشت؟ چرا منو قاطى این بازى مسخره کرده بود؟ 

مهامو چش. یه چیزى نمى ذاشت صخره ى رو به روم رو درست ببینم. جلوى روم، به هم مى ریخت تصویر

 . باریک کردم و متوجه دستى شدم که جلوى صورتم تکون مى خورد

 :نگاهم که به صورتش افتاد گفت. بنیامین بود. به صورتش انداختم نگاهى

 !حواست کجاست؟ سنگ بدبخت از رو رفت، خودشو از کوه پرت کرد پایین -

 . اونقدر ذهنم در گیر بود که حوصله ى خندیدن به تیکه هاى خوشمزه اشو نداشتم. چپ نگاهش کردم چپ

نجال . با اخم به صاحب دست نگاه کردم! این دیگه چى بود دور بازوى بنیامین؟. رفت سمت بازوش نگاهم

 !ون زده بود، نگاهم مى کرددستشو دور بازوى بنیامین حلقه کرده بود و با دهن باز و چشمهایى که از حدقه بیر

 :صدایى که از ته چاه در میومد گفت با

 حالت خوبه؟ چه خبر شد یه دفعه؟... نیما  -

یعنى واقعا حالیش نبود باید اون دست کوفتیشو از رو بازوى بنیامین برداره؟ . دختره ى دیوونه. غلیظ تر شد اخمم

 ود ماهى مى گیره؟ اصال دستش چرا رو بازوش بود؟ پدر سوخته از آب گل آل

 :سر به دست نجال و بازوى بنیامین اشاره کردم و گفتم با

 این چه وضعیه؟ -
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کم کم . چند لحظه بى حرکت مونده بودن. هر دوشون، هم زمان به سمتى که اشاره کرده بودم چرخید نگاه

ا کرد و سه متر عقب پرید نگاهشون باالتر اومد و به هم خیره شدن و یه دفعه نجال دستشو از بازوى بنیامین جد

 :و با تته پته گفت

 ... بببخشید .ب ... اصال نفهمیدم ... اصال ... مممن ... م ... واى من  -

نجال هم تند و تند عذرخواهى مى کرد و مى خواست . عین لبو شده بود و سرشو انداخته بود پایین بنیامین

 !دم که یه زنجیره ى نجات تشکیل شده بودهاز بین حرف هاى بریده بریده اش فقط فهمی! توضیح بده

 !صداقت رو گرفتم، بنیامین منو و نجال هم بنیامین رو من

به سمتش برگشتم و در نهایت تعجب صداقت رو دیدم که داره با . خنده ى آرومى از سمت چپم شنیدم صداى

روهشون جلوتر رفته بود و باز هم گ. نگاهم رو به اطراف چرخوندم. لبخند به نجال و بنیامین نگاه مى کنه

 !صداقت کنار ما مونده بود

خواهر صداقت چى شد؟ چه طور این قدر راحت ول ! سعیدى چه موقع از کنارم رفت که من متوجه نشدم؟ برادر

 !کردن و رفتن؟ مگه همین چند لحظه پیش نمى خواستن کتک کارى راه بندازن؟

سرش رو که برگردوند و منو . ه بود، به صداقت نگاه کردمهمون اخمى که از حرکت نجال روى پیشونیم موند با

 :دید، خنده اشو خورد و خیلى جدى گفت

 .باید باهاتون صحبت کنم -

بیشتر از اون پیشونیم جا براى اخم کردن نداشت وگرنه ابروهام تو هم ادغام مى شدن و شاید هم  دیگه

 !! پیوسته

 :سمت ابروهاى پیوسته صداقت و گفتمنگاهم کشیده شد ... ابروى پیوسته؟  پیوسته؟؟

چه حرفى؟ مگه من و شما جز مسائل کارى حرف دیگه اى هم با هم داریم که بخوایم موقع کوهنوردى در  -

 موردش صحبت کنیم؟

رو با غلظت بیشترى گفتم که بفهمه من باهاش هیچ صنمى ندارم که بخوام موقع  "کوهنوردى "واژه ى عمدا

 !ه رد و بدل کنمتفریح، باهاش دل و قلو

 :کالفگى سرى تکون داد و گفت با

 .مى دونم االن یه سرى مسائلى ذهنتون رو درگیر کرده که ممکنه شما رو به اشتباه بندازه... جناب کاردان  -
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هر دوشون زل زده بودن به دهن . مرددى به نجال و بنیامین انداخت که باعث شد منم بهشون نگاه کنم نگاه

 :نجال گلویى صاف کرد و با غرغر گفت! خیلى زود متوجه شدن که مزاحمن! صداقت

 ! هچرا به زور باهام اومدى که حاال بفرستیم دنبال نخودسیا. من که از همون اول داشتم تنهایى مى رفتم -

 :به صداقت زد و دستش رو به سمتش دراز کرد لبخندى

 و شما؟... خواهر نیما ... من نجال کاردان هستم  -

 :دست نجال رو فشرد و با لبخند گفت صداقت

 .خوشبختم. سایه صداقت -

 .منم همین طور -

 :کرد و ادامه داد مکثى

 .با اجازه... انگار امروز قسمت بوده تنها کوهنوردى کنم  -

 :از اینکه بره، صداش زدم قبل

 .نجال صبر کن -

 :سمتم و منتظر نگاهم کرد، نگاهى به بنیامین انداختم و گفتم برگشت

 . شما جلوتر برید ما هم پشت سرتون میایم -

مطمئنى مى خواى خواهرتو با من  "انگار با نگاهش مى خواست بگه . در سکوت فقط نگاهم مى کرد بنیامین

  "راهى کنى؟ 

 :هامو رو هم فشار دادم و با دست به مسیر کوه اشاره کردم و گفتم پلک

 .هوا داره گرمتر میشه... بهتره راه بیفتیم  -

با دستم به مسیر کوه اشاره کردم و صداقت هم راه . زودتر حرکت کرد و نجال هم پشت سرش راه افتاد بنیامین

 :کنارش که قرار گرفتم گفت. افتاد

 .افتاد متاسفمبه خاطر اتفاقى که  -

 . خداروشکر که به خیر گذشت. مهم نیست -

 .اگه شما نبودید -

 : "اگه شما نبودید االن من مرده بودم  "حرفش پریدم و نذاشتم که بگه  میون

 . اگه من نبودم هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده بود و شما هم صحیح و سالم همراه گروهتون بودید -
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چند لحظه . این حرف هارو زدم که باعث شد با تعجب نیم نگاهى بهم بندازه خشک و بى احساس اونقدر

 :سکوت کرد و بعد خیلى بى مقدمه گفت

 . پسر دایى هاى من هستن... رامین و آرمین سعیدى  -

 :ولى تعجبمو قورت دادم و در جوابش، پوزخندى زدم و گفتم... خیلى هم شدید تعجب کردم ... کردم  تعجب

 .پس دعواى فامیلى اونقدر باال گرفته که ترکش هاش، به محیط کارى و کارکنان هم برخورد کرده ...جالبه  -

خیلى زود متوجه منظورم شد . مستقیم به رفتارشون تو کارخونه و کشیدن پاى من تو بحثشون، اشاره کردم غیر

 :و گفت

ولى . ز طرف اون هم عذر خواهى مى کنما. بابت اتفاقى که تو کارخونه افتاد و رفتار زننده ى رامین متاسفم -

شاید به خاطر اعتمادى . خودمم نمى دونم چرا شمارو وارد ماجرا کردم. همه ى این ها خیلى ناگهانى پیش اومد

 ...که 

 :خورد و از جاى دیگه اى ادامه داد حرفشو

 ...نمى دونم یادتون هست که ازتون کمک خواستم یا نه  -

 :با سر تایید کردم و صداقت هم ادامه داد. دکرد و منتظر نگاهم کر مکث

 ... خب ... یه درگیرى هایى بینمون هست که . در مورد همین رامین سعیدى ازتون کمک مى خواستم -

 :با شدت بیرون داد و گفت نفسشو

چون وقتمون هم اونقدرى . االن بخوام براتون توضیح بدم ممکنه درست متوجه نشید. یه کم پیچیده است -

 . ست که بخوام تمام و کمال براتون توضیح بدم تا متوجه بشیدنی

 :رو سرش صاف کرد و ادامه داد کالهشو

و اصال هم نمى خوام که هیچ . فقط اینو بدونید که خانواده ام چیزى از مشکل بین من و رامین نمى دونند -

 .به همین خاطر از شما کمک مى خوام. حداقل نه تا زمانى که همه چیز معلوم نشده. زمانى متوجه بشند

چه قدر دلم مى خواست . ودمحتى یک کلمه هم ازشون نفهمیده ب. که چه قدر حرفهاش بى سر و ته بود واى

بخوابم تا مغزم یه استراحت کامل بکنه و بعد از اون بشینم و به حجم عظیم اتفاقات فکر کنم بلکه چیزى 

 ! دستگیرم بشه

بنیامین چوبى دستش گرفته بود و سر دیگه ى . دور کوه و آدمها چرخوندم و به نجال و بنیامین رسیدم نگاهمو

 ! جا که ناهموارى شدیدتر مى شد، نجال رو با چوب باال مى کشیدهر ! چوب تو دست نجال بود
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نجال زیادى ناز مى کرد یا صداقت ! طور صداقت خودش راحت و بى دردسر صخره هارو رد مى کرد؟ چه

 .یادم باشه سر فرصت یه گوشمالى حسابى به این نجالى گیس بریده بدم! کوهنورد قابلى بود؟

 :افکارمو به هم ریخت حرفش

 کمکم مى کنید تا عامل ورشکستگى کارخونه رو پیدا کنیم؟ -

 عامل ورشکستگى؟ این چه ارتباطى به رامین سعیدى داره؟ -

 :رو از سنگ بزرگى باال کشید و همزمان گفت خودش

 .چون بهش مشکوکم -

ه حتما یه چیزى بود ک! پس بى خود نبود که منم به سعیدى مشکوك بودم. رضایتى روى لبم نشست لبخند

خودمم بدم نمیومد هم مسبب این ورشکستگى رو پیدا کنم هم پوز سعیدى . اینقدر بهش مشکوك شده بودیم

 .فقط یه رقابت کارى بود. ولى نه از سر رقابت عاشقانه. رو به خاك بمالم

 چرا بهش مشکوکین؟ -

 .به خاطر همون مسائل و درگیرى هایى که شما هنوز چیزى درموردشون نمى دونید -

 :چند لحظه نگاهش کردم و گفتم. کنارش دمرسی

یعنى شما و رامین سعیدى به خاطر موضوعى که من نمى دونم چیه با هم اختالف پیدا کردید و سعیدى هم  -

 به خاطر این اختالف کارى کرد که کارخونه ورشکست بشه؟

 :تکون داد و گفت سرى

 .بله فکر مى کنم همین طور باشه -

 :کمى سرش رو عقب کشید و آروم گفت. صورتش دقیق شدم ریز کردم و تو چشمهامو

 مشکلى پیش اومده؟ -

 احیانا موضوع اختالف شما، درخواست ازدواج سعیدى از شما نیست؟ -

 :دستى به لبها و زیر چونه اش کشید و با کالفگى گفت. به اطراف چرخوند و نفسشو به بیرون فوت کرد نگاهشو

  .ممکنه به این هم مربوط باشه -

 :چپ مزین به حلقه اش رو نگاه کردم و با تمسخر گفتم دست

 درخواست ازدواج از یه خانوم متاهل؟ -

 :که رد نگاهمو دنبال کرده باشه، دست چپش رو مشت کرد و توى جیبش گذاشت و گفت انگار
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 .فکر کنم دیگه تا حاال متوجه شدید که من متاهل نیستم -

 ! ابونم زیر گوششکه چه قدر دلم مى خواست یکى بخو آخ

 پس این چه اصراریه که براى تظاهر به تاهل دارید؟ -

 :صداى گرفته و بغض دارى گفت با

 .چون از نظر خودم من یه زن متاهلم -

 !! یه لحظه چشمهاش پر از اشک شد و مغز منم پر از خالى تو

 یا دختر؟ ... زن؟ !! زن آخرش منو دیوونه مى کرد این

نمى دونستم از اون چشمهایى که آماده ى بارش پراکنده . محاسبات منو با حرف هاش به هم مى ریخت تموم

خیره مونده بودم تو چشمهایى که هر لحظه . مى شد سوال دیگه اى پرسید یا نه(!) همراه با کمى تگرگ بود

 . سفیدیشون به صورتى متمایل مى شد

کلیف من با این موجود پر رمز و رازى که ازم کمک مى خواست و ت. تو موهام کشیدم و رومو برگردوندم دستى

در عین حال نمى تونست همه چیزو برام توضیح بده، چى بود؟ یعنى تنها کمکى که ازم مى خواست، فقط پیدا 

 کردن مسبب ورشکستگى کارخونه بود؟ 

 ...دن کارخونه اى ورشکسته خری... عالقه سعیدى به سایه ... سایه ... سعیدى ... ورشکستگى ...  کارخونه

 ... عین برق از ذهنم گذشت  فکرى

بدون اینکه متوجه حرف زدنم باشم با . داشت بینیش رو با دستمال پاك مى کرد. به سمت سایه برگشتم سریع

 :عصبانیت گفتم

 تو که گفتى سعیدى به خاطر اختالفش با تو، تیشه به ریشه ى کارخونه زده و کارى کرده که ورشکست -

 .بشیم

 :و واج از این همه عصبانیت من، با سرش تایید کرد و زیر لب گفت هاج

 ...خب آره  -

 :هامو روى هم فشار دادم و با غیض گفتم دندون

 ...وقتى مى خواى قصه سر هم کنى یه کم به زمان بندیش هم دقت کن -

 :ادامه دادم. ده بودهاى صداقت اندازه دو تا نعلبکى شده بود و با دهن باز بهم خیره مون چشم
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پس سعیدى چه طور مى تونسته براى لجبازى با تو کارخونه . تو بعد از ورشکستگى کارخونه، اونجارو خریدى -

اى رو که هیچ ارتباطى به تو نداشته به ورشکستگى بکشونه؟ نکنه علم غیب داشته که یه زمانى تو مى خواى 

 بگو چى از جونم مى خواى؟ دهسر و ته رك و پوست کناین کارخونه رو بخرى؟ به جاى این قصه هاى بى 

خطاب مى کنم و صدامم بیشتر از حد معمولش باال  "تو  "عصبانى بودم که نمى فهمیدم صداقت رو  اونقدر

از فکر این که با این حرفهاى احمقانه و قصه هایى که سر هم مى کنه چه نقشه اى برام داره دیوونه شده . رفته

چرا سایه مى خواست به بهونه ى  دن؟یدى چرا به جون هم و شاید هم به جون من افتاده بوسایه و سع. بودم

این تاهلى که فقط تو ذهن . به زندگى زنى که معلوم نبود مجرده یا متاهل. کمک، پاى منو به زندگیش باز کنه

 صداقت بود چه مفهومى داشت؟

 :بلند و حق به جناب صداقت، ابروهامو به هوا پروند صداى

متوجه هستید چه حرفهایى مى زنید؟ وقتى گفتم اینجا نمى تونم موضوع رو کامل براتون ... جناب کاردان  -

به خاطر همین سوءتفاهماتى که مى دونستم دچارش مى شید و البته بهتون . توضیح بدم به خاطر همین بود

پیش از قضاوت عجوالنه ى  قیقهد مگه همین چند. ولى نه تا این حد که بخواید بهم توهین کنید. حق مى دم

 پس چرا خودتون اینقدر زود قضاوت مى کنید؟. آرمین شاکى نبودید

 ! آخرش عین شل کردن سرپیچ الستیک، پنچرم کرد حرف

 :لحظه نجال و بنیامین هم رسیدن همون

 ! چه خبرته نیما؟ صدات کل کوهو برداشته -

کى فکرشو مى کرد . چه قدر این کوه نوردى پر دردسر شده بود. قیافه ى کش اومده اى به بنیامین نگاه کردم با

 این گردش ناگهانى، این همه اتفاقات عجیب و غریب همراه خودش داشته باشه؟

 :انگشت اشاره ام، زیر بینیم رو خاروندم و بدون اینکه شخص خاصى رو مخاطب قرار بدم گفتم با

 .یه لحظه کنترل خودمو از دست دادم... رمنده ش -

گرفت سمتم و . که عقب تر مونده بود رسید و از کوله پشتیش بطرى آبى که مامان داده بود رو درآورد نجال

 :گفت

 !نیما چت شده امروز؟ حسابى داغ کردیا -

 :لیوانى از جیب بغل کوله اش درآورد و داد دستم و گفت. رو از دستش گرفتم بطرى

 .یه کم آب بخور -
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 :سمت صداقت گرفتم و گفتم. لیوان رو از دستش گرفتم و پرش کردم. کار در اون لحظه همین بود بهترین

 . بدجورى گیجم کردین... واقعا معذرت مى خوام  -

 :رو از دستم گرفت و گفت لیوان

هر چند مى دونم هنوز هم ذهنتون پر از سواله و . انتظارشو داشتم که دچار سوء تفاهم بشید ولى نه تا این حد -

 . بهم شک دارید

 .در جوابش فقط سرمو انداختم پایین. هنوز هم پر از شک و تردید بودم. درست بود حرفش

 :نجال گفت. رو خورد و لیوان رو بهم برگردوند آب

 ریزى؟براى منم مى  -

 :بنیامین هم پشت سرش گفت. دست نجال دادم که یه ضرب سر کشید لیوانى

 !داداش حاال که سقا شدى یه لیوان هم به ما بده -

 :لبخند رو به لب همه امون آورد و من هم گفتم حرفش

 !وگرنه همه اتون از تشنگى هالك شده بودین. خوبه نجال خواست یه قلپ آب به من بده -

 :طور که آروم آروم آب مى خورد گفت همون بنیامین

 !شما هم که از همه بزرگترى. از قدیم گفتن آب خوردن از کوچکتر شروع مى شه -

 چرا این قدر قر میاى تا یه ذره آبو بخورى؟. زودتر لیوانو رد کن بیاد تشنه امونه... خب حاال  -

 :نتظرم انداخت و گفتنگاهى به چشمهاى م. چیزى زیر لب گفت. رو از لبش دور کرد لیوان

 !هر چیزى آدابى داره. قر نمیام آقا نیما -

 آخه یه آب خوردن دیگه چه آدابى داره؟ -

 :گفت و لیوان رو داد دستم "یا حسینى  "لیوان رو هم خورد و  ته

 !اول بشورش بعد براى خودت بریز -

 :اول از همه نجال به حرف اومد. چپ چپ بنیامین رو نگاه کردیم همه

 یعنى ما هم باید اول لیوانو مى شستیم بعد آب مى خوردیم؟ ... چرا؟ ... ا و -

 :با لحن دوستانه اى گفت صداقت

 خودتون چرا وقتى آب خوردین لیوان رو نشستین؟ -
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باز زده بود تو خط فکرهاى . مى دونستم منظورش از این حرف چى بود. حسابى تو جواب گیر کرده بود بنیامین

 !مى خواست بهم بفهمونه که نظرم در موردش، نظر پاك و تمیزى نیست و خودم خبر ندارمانگار . احمقانه

درست تو آخرین لحظاتى که فکر مى کردم کامال خلع سالح شده، حرفى زد که همه امون رو متعجب  بنیامین

 :کرد

 !!ورموقتى دو تا لیدى محترم قبل از من تو این لیوان آب خورده بودن، مگه خنگم لیوانو بش -

چرا همیشه . باورم نمى شد چنین حرفى از دهنش دراومده باشه. امون با دهن باز به بنیامین زل زده بودیم همه

وقتى مى خواستم در موردش به نتایج خوبى برسم با یه جمله همه چیزو خراب مى کرد؟ بعد هم توقع داشت در 

 .موردش فکرهاى منفى نکنم

آخه پیش نجال . چرا اصرار داشت شخصیت خودشو پیشم خراب کنه .حرفش به شوخى هم جالب نبود حتى

انگار ! حس مى کردم یه جور خود درگیرى مزمن داره. اصال درکش نمى کردم. دیگه چرا؟ جلوى صداقت

 !یعنى ممکن بود دچار دوگانگى شخصیتى شده باشه؟... شاید هم ... یا ... خودش هم خودش رو نمى شناسه 

آهنگ مالیم و . نه ى ذهنم شده بود و نمى ذاشت تمام حواسم متمرکز بنیامین باشهآهنگى، پس زمی صداى

آرومى که چیزهاى مبهمى رو تو ذهنم تداعى مى کرد و در نهایت، صداى خواننده همه امون رو از بهت حرف 

 ...بنیامین خارج کرد

 هستى و اما دلم تنگ مى شه هر لحظه  کنارم

 وست داشتن محضه مى دونى عادت نیست فقط د خودت

 ...هستى و بازم بهونه هامو  کنارم

 ...جانم عزیزم  -

مى گفت، ازمون فاصله  "ببخشیدى  "گوشیش رو کنار گوشش گذاشته بود و همون طور که زیر لبى  صداقت

 .گرفت و به سمت باالى کوه رفت

همونى که . همون آهنگى که توى ماشینم گوش داد... آهنگى که االن پخش شد از گوشى صداقت بود؟  این

 ...حس مى کردم برام آشناست 

آشنا بودن آهنگ فقط به خاطر این بود که قبال رو ! تمام این مدت ذهنم درگیر زنگ موبایل صداقت بود؟ یعنى

یه حسى بهم مى گفت یه نفر دیگه هم زنگ موبایلش ... نبود نه فقط این ... نه ! گوشى صداقت شنیده بودمش؟
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احتمال داشت که زنگ موبایل سعیدى  رچه قد! همون مهره ى اصلى... کسى که فکرمو درگیر کرده ... همینه 

 !هم همین باشه؟

حت کى مى شد از شر این سوال ها را. دیگه تحمل این همه سوال هاى بى جواب رو نداشتم... لعنتى ...  اه

 این چه زندگى اى بود که صداقت داشت؟ خودش از این همه مجهوالت زندگیش خسته نمى شد؟ . بشم

 :دوباره نزدیکمون شد و گفت صداقت

 ...ببخشید جناب کاردان  -

 :کردم و ادامه داد نگاهش

رصت مناسب فکر کنم بهتر باشه ادامه ى صحبتمون بمونه براى یه ف... خانواده ام دارن برمى گردن پایین  -

 .تر

 :لحظه صداى خانومى رو شنیدیم  همون

 !اینجایى تنبل خان... سایه  -

حاال دیگه آرمین سعیدى و سمیه صداقت رو مى شناختم ولى بقیه برام ناشناس ... به سمت صدا برگشتیم  همه

 . دو مرد و دو زن و دو بچه. بودن

 :رو سمت مردها گرفت و گفتدستش ... که رسیدن، سایه شروع کرد به معرفى  نزدیکمون

 ...پسر عموهاى من ... کیوان و کیارش  -

 :صداقت ادامه داد. و بنیامین باهاشون دست دادیم و احوالپرسى کردیم من

 ...همسر کیوان و دختر گلشون کیانا ... الدن  -

نم ، لپ کیانا رو کشید به همون دختر بچه اشاره کرد که این بار نجال جلو رفت و بعد از دست دادن با الدن خا و

 !که بچه اخم هاشو کشید تو هم

 :اشاره کرد و گفت(!) خطابش کرده بود "تنبل  "به همون خانومى که  صداقت

 ...نازنین همسر کیارش و آقا پسرشون بهراد  -

 :مکث کرد و بعد از دست دادن نجال و نازنین گفت کمى

 !و البته نازنین جون، خواهر آرمین هم هست -

 . با معرفى خانواده اش ما هم دونه دونه خودمون رو معرفى کردیم انهمزم
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آرمین که با !! مدت داشتم به اتصاالت عجیب و غریب خانواده ى سعیدى با صداقت ها فکر مى کردم تمام

حتما صداقت برادر نداشته وگرنه نازنین به جاى پسر . رامین هم که دنبال سایه بود. سمیه ازدواج کرده بود

 !ى صداقت، با برادرش ازدواج مى کردعمو

 :از دهنم پرید که  ناخواسته

 پس چه طور رامین خان تشریف نیاوردند؟ -

به خاطر موقعیت کوه، تقریبا ... این که شخص خاصى رو مخاطب قرار نداده بودم، اما آرمین جواب داد  با

براى دیدنش سرمو کمى باالتر . سته بودپراکنده ایستاده بودیم و آرمین هم کمى باال تر، روى تخته سنگى نش

 :تا بتونم راحت تر ببینمش دمبا دستم سایه بونى درست کر. گرفتم که باعث شد آفتاب تو چشمم بخوره

 .از کوهنوردى تو فصول گرم خوشش نمیاد. رامین پایین داره بساط جوجه کبابو راه مى اندازه -

 : دستش رو دراز کرد و گفتم. ه سنگ بلند شد و اومد سمتمآرمین از روى تخت. لبخند سرم رو تکون دادم با

 .موفق باشى. از آشناییت خوشحال شدم آقا نیما -

دفعه ى اول برخوردش بهتر ! رو فشردم و تشکر کردم، ولى حس کردم یه کم لحنش غیر دوستانه بود دستش

 !بود

صداقت آخرین نفرى بود که . بقیه هم دونه دونه خداحافظى کردن و رفتن پایین. کنارم رد شد و رفت پایین از

 :کمى نزدیک تر اومد و همون طور که با نجال دست مى داد گفت. مى خواست خداحافظى کنه

 راستى نجال یعنى چى؟... از آشناییت خوشحال شدم  -

 :چشم هاشو با ناز چرخوند و گفت نجال

 !بانوى سیاه چشم -

نتونستم از این تعبیر !! هم که اسمش بهش میومد چون چشم هاش عین گاو درشت و مشکى بود انصافا

 :خوشکلم بگذرم و بلند گفتم

 !هم درشت هم مشکى! چشمش مدل گاویه -

بشو گاز چون نجال با اعتراض نیشگونى از بازوم گرفت، صداقت ل! خودم تنها کسى بودم که قاه قاه خندید و

 !گرفت و بنیامین هم سرش رو انداخت پایین

 :با لبخند گفت صداقت

 !چشمهاش مثل آهو مى مونه... نفرمایید جناب کاردان  -
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این صداقت هم کم ! این بار من بودم که چپکى نگاه مى کرد و بقیه با نیش باز نگاهم مى کردن حتى بنیامین و

 !شاید اون هم صبح کله پاچه خورده بود! زبون دراز نبودا

 :بنیامین هم خداحافظى گرفت و رو به من گفت از

 . بازم معذرت مى خوام جناب کاردان -

 ... ط فق... منم معذرت مى خوام  -

نمى دونستم چه جورى بهش بفهمونم که دارم از فضولى و کنجکاوى مى میرم ... بین موهام فرو کردم  دستى

با ... این که چه موقع مى خواد همه چیزو برام تعریف کنه ... و مى خوام زودتر تکلیف این ماجراها معلوم بشه 

 :کالفگى گفتم

 نمى شد یه کم بیشتر توضیح بدید؟ -

 :لیحى زد و گفتم لبخند

حرف ... یه سرى مسائل هست که شما بهتره ازشون با خبر بشید . این جورى فایده اى نداره... جناب کاردان  -

 . هاى پراکنده ى من فقط ذهنتون رو مغشوش مى کنه

 :صبرانه گفتم بى

 چه مسائلى؟ -

 :خیلى خونسرد گفت... لحظه نگاهم کرد  چند

 .خدانگهدار... ن فردا تو کارخونه مى بینمتو -

. دیگه حوصله ى کوه نوردى نداشتم. و خانواده اش به سمت پایین کوه رفتند و ما سه نفر به سمت باال صداقت

مى خواستم برگردم ولى به هیچ وجه نمى ! اونقدر ذهنم خسته شده بود که انگار میخ تو مغزم فرو مى کردن

 ! ال صداقت رفتمخواستم نجال و بنیامین فکر کنند که عین جوجه دنب

به خصوص که جدیدا ماجرا برعکس شده بود ! نجال و بنیامین رو هم نمى شد تنها ول کرد... طرف دیگه  از

 !بنیامین شده بود دیزى و نجال هم گربه ى بى حیا...

پا کند . با تعجب نگاهم کرد و با نگاهش ازم توضیح خواست. رسوندم نزدیکشون و دست نجال رو گرفتم خودمو

 :با لحنى که پر از عصبانیت و تردید بود، گفتم. ردم تا بنیامین دورتر بشهک

 از کى با بنیامین دوست شدى؟ -
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چند لحظه فقط لب هاش به هم مى خورد و هیچ . درشتش، درشت تر شد و با بهت بهم زل زد چشمهاى

 :گفتعاقبت با صداى خش دارى که به زور شنیده مى شد، . صدایى از گلوش خارج نمى شد

 دوست یعنى چى نیما؟ چى دارى مى گى؟ -

تا قبل از روزى که . آخ که چه قدر این قیافه ى معصومش رو دوست داشتم. اش مظلوم و دلخور شده بود چهره

چه . بنیامین با انگشت زخمى پا تو خونه امون گذاشت، هیچ حرکت مشکوك و نادرستى از نجال ندیده بودم

 گشت بنیامین به تقال بیفته؟ان ناتفاقى تو اون لحظه افتاد که باعث شد نجال با اون همه نگرانى براى بست

خبرى از باند دور انگشتش نبود و به جاش . کشیده شد سمت دست بنیامین و انگشت دست راستش نگاهم

 . اصال به کلى فراموش کرده بودم که حتى حالى ازش بپرسم. چسب زخمى نشسته بود

 :به نجال نگاه کردم و با صداى آرومى گفتم دوباره

 هیچ معلوم هست تازگى ها چت شده؟ متوجه رفتارت هستى؟. دارم مى گم خودت خوب مى دونى چى -

 :طور ناراحت و دلخور گفت همون

 رفتارم؟ مگه چه رفتارى از من دیدى؟ -

انگار خودش متوجه . اصال دلم نمى خواست حتى یک کلمه از حرف هامون رو بشنوه. به بنیامین انداختم نگاهى

م که با سرعت کوه رو باال مى رفت و هر لحظه فاصله اش رو باهامون شده بود حرف هایى براى گفتن داری

 .بیشتر مى کرد

همون روز . از روزى که انگشت بنیامین الى در ماشین گیر کرد رفتارهات عجیب و غریب شده... نجال  -

اون هم . ردىبه خاطر یه کوفتگى ساده، گریه مى ک. اونقدر تابلو بازى درآوردى که بنیامین هم تعجب کرده بود

 .سالم بهش بکنى هبه خاطر کسى که حتى به خودت زحمت نمى دادى از اتاقت بیرون بیاى و ی

 :شونه اش رو گرفتم و گفتم. سرشو انداخته بود پایین و هیچ حرفى نمى زد. کردم و بهش خیره شدم سکوت

بنیامین هم رفیقم اما ندونم چرا حرف نمى زنى نجال؟ فکر نمى کنى خیلى زشت باشه که تو خواهرم باشى و  -

 .بین دوستم و خواهرم چه خبره؟ نذار فکر کنم که بنیامین نمک خورده و نمک دون شکسته

 :با شتاب باال آورد و به طرفین تکون داد و گفت سرشو

 . نیما دارى اشتباه مى کنى. این طور نیست... نه نه  -

ولى اگه نجال . و تا وقتى چیزى نفهمیدم پیش داورى نکنمتالشم رو مى کردم که دوباره از کوره در نرم  نهایت

 . بیشتر از اون مى خواست به سکوتش ادامه بده قطعا فوران مى کردم
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ولى قبول کن که این موضوع به . اصال دلم نمى خواد تعصبى برخورد کنم یا تو زندگیت دخالت کنم... نجال  -

نمى خوام دست رو دست ... یکى از یکى برام عزیزتر . تو خواهرمى و اون هم رفیقم. من هم مربوط مى شه

. چیزهایى هست که تو ازشون بى خبرى یه. بذارم و با فکر اینکه نمى خوام دخالت کنم، بذارم کار از کار بگذره

مى خوام کمکت . تو خواهرمى و من دوست دارم. نمى خوام ندونسته تو وضعیتى گیر کنى که بعدا پشیمون بشى

 منظورم هستى؟متوجه . کنم

نگام کرد و با صداى بغض دار و . چه روز گندى بود... لعنتى . حس کردم بغض کرده. تکون سر تایید کرد با

 :چشمهاى مرطوب گفت

 .تمام رابطه ى ما همونى بوده که خودت هم شاهدش بودى. به خدا بین من و بنیامین هیچى نیست... نیما  -

 :عمیقى کشیدم و گفتم نفس

فقط مى . نمى خوام به خاطرش سرزنشت کنم یا مانعت بشم... اگر احساسى تو دلت هست نترس . ..نجال  -

عشق . اول باید طرفت رو بشناسى بعد بهش عالقه پیدا کنى. نمى خوام ندونسته دل ببندى. خوام بى خبر نباشم

 .حماقته... تو یه نگاه، عشق نیست 

 :سرگردون شد و گفت نگاهش

 منظورت چیه؟عشق تو یه نگاه؟  -

تا جایى که من مى دونم اولین بارى که تو و بنیامین همدیگه رو دیدین، همین سه چهار روز پیش و جلوى  -

در خونه بود که به ضرب دیدن دست بنیامین منجر شد؛ و تو درست از همون لحظه رفتار دخترهاى عاشق رو از 

تا این حد نگران بشى؟ و درست  شباره مى بینیمگه مى شه به خاطر کسى که براى اولین . خودت نشون دادى

و از اون بدتر، موقع . چند روز بعدش هم چنان صمیمى بشى که صبح تو ماشین اونجور شیرین زبونى کنى

تو در . افتادن صداقت، اونقدر نگران بنیامین بشى که ناخواسته بازوش رو دودستى بچسبى که مبادا سقوط کنه

مطمئن باش هر قدر هم که انکار کنى، هم من و . یامین از این رو به اون رو شدهعرض چند روز، رفتارت با بن

 .هم بنیامین االن دقیقا مى دونیم تو دلت چه خبره

نجالى بى رنگ و ریاى من، حقش نبود گیر بنیامین هزار رنگ . قطره از چشمش روى گونه اش افتاد اولین

نباید . است نداشت تا بتونه احساس توى قلبش رو مخفى کنهنجال اونقدر ساده بود که حتى یه ذره سی. بیفته

ارزش ! اگر واقعا همین طور باشه ىاجازه مى دادم که بنیامین فکر کنه، نجال از خداشه باهاش ازدواج کنه حت

 .نجال بیشتر از این بود که به خاطر بنیامین یا هر پسر دیگه اى، کوچیک بشه
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اونقدر ریزه میزه بود که . بغلش کردم و سرشو روى سینه ام گذاشتم ى بعدى که روى گونه اش افتاد، قطره

هنوز اونقدر بزرگ نشده . دنیاش خیلى صاف و ساده بود. نجال فقط بیست سالش بود. قدش تا سینه ام مى رسید

آخه . همه رو مثل خودش صاف و صادق مى دونست. بود که بدونه هر آدمى مى تونه هزار تا چهره داشته باشه

 . چه طور دلم میومد این شیطونک رو از خودم دور کنم؟ اصال دلم نمى خواست ازدواج کنه و ازم دور بشه من

تازه یادم افتاد که وسط کوه ایستادم و یه دخترو . نفرى که از کنارمون رد شدند، چپ چپ نگاهمون کردن چند

از خودم جداش کردم و روى یکى از ! مردم که نمى دونستند خواهرمه. اصال صحنه ى جالبى نبود! بغل کردم

اشکى بود ولى دیگه روى  مهاشهنوز چش. سنگ هاى کوه که بزرگ تر بود نشستم و نجال رو کنارم نشوندم

 .صورتش روون نبود

 :پرسیدم آروم

 کجاى کیفت دستمال دارى؟ -

لبخندى زدم . ماش رو از پشتش برداشت و از زیپ کوچیکى، بسته ى دستمالى بیرون کشید و گرفت طرف کوله

 :و گفتم

 !من که مفم راه نیفتاده. مى خواستم به خودت بدم -

دستشو به بینیش کشید و وقتى مطمئن شد خبرى نیست و سر به سرش گذاشتم، باز نیشگون گرفت  فورى

 :وغرید

 .خیلى مسخره اى... نیمـــــا  -

 :و با مالیمت گفتم خندیدم

 چرا گریه مى کنى؟ -

 :سرشو انداخت پایین و با خجالت گفت. صورتش غمگین شد باز

 ... یعنى من و بنیامین ... راستش من  -

چى مى خواست بگه؟ نگاهى بهم انداخت و وقتى اخم هام رو دید با درموندگى . اخم هام رفت تو هم ناخودآگاه

 :گفت

 جرئت کنم باهات حرف بزنم؟آخه من چه جورى . تو که هنوز هیچى نشده این همه اخم کردى... نیما  -
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بنیامین خیلى خوش به ! چه قدر این نجال زبون باز بود. از هم باز شد و به جاش لبخند اومد روى لبم اخمهام

حاال که حس مى کردم بزرگ شده و دیر یا زود از پیشم میره، تازه . حالش مى شد اگه نجال نصیبش مى شد

 .ارزش حضورشو مى فهمیدم

 :ش گذاشتم و گفتمدور شونه ا دستمو

 .حرفتو بزن. اخم نمى کنم خواهرى -

 :هاش رو تو هم تاب داد و گفت انگشت

 ! اولین بارى که من و بنیامین همدیگرو دیدیم، خیلى قبل تر از سه چهار روز پیش بود -

سکوت کردم تا خودش بیشتر . زور جلوى ابروهامو که به شدت همدیگرو جذب مى کردن، گرفته بودم به

مى . و نجال هم حس کنه مجبوره که توضیح بده "خب  "اصال برام خوشایند نبود که مرتب بگم . یح بدهتوض

بى خودى غیرتى مى  هخواستم به عنوان یه دوست برام حرف بزنه و راهنمایى بخواد نه یه داداش تعصبى ک

 .شه

 :داد ادامه

فکر کنم . امین به خونه امون باز شده بودولى همون موقع ها که تازه پاى بنی. تاریخش دقیق یادم نیست -

منم که اصال یادم . تو و بنیامین تو حیاط رو تخت نشسته بودین و حرف مى زدین. حدود پنج شش ماه پیش بود

پنجره رو باز گذاشته بودم و  اشته،نبود مامان تازه جاى تخت رو عوض کرده و روبه روى پنجره ى اتاقم گذ

 .روى تختم نشسته بودم

بنیامین و نجال همدیگرو از تو پنجره دیده بودن چون . دیگه تا ته خطو خوندم... گاز گرفت و ساکت شد  ولبش

حتى . تخت نجال دقیقا زیر پنجره بود و هر موقع پنجره ى اتاقش رو باز میگذاشت، از تو حیاط دیده مى شد

فقط چیزى که این وسط حیاتى  .ردبعضى وقت ها، دست هاشو لبه ى پنجره مى ذاشت و حیاط رو نگاه مى ک

یا در حال رقصیدن و آواز . چون معموال نجال حالت عادى نداشت. بود، وضعیت فیزیکى نجال تو اون لحظه بود

 :چند لحظه بعد گفت! خوندن، یا آرایش کردن و تعویض لباس

و دیدم که با سر که برگردوندم، پسرى ر. داشتم ابروهامو برمى داشتم که حس کردم یکى نگام مى کنه -

 .لبخند روى لبش بود و یه تاى ابروش هم باال رفته بود. چشمهاى درشت شده و خندونش نگام مى کرد

خیلى از روزها تو حیاط روى تخت مى نشستیم و . سکوت کرد و من تو ذهنم دنبال اون روز مى گشتم دوباره

 .گرو دیدنمن نمى تونستم بفهمم که کدوم یکى از اون روزها، این دو تا همدی
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اون هم دقیقا تو وضعیتى که بنیامین خیلى . فکرشو هم نمى کردم که این جورى همدیگرو دیده باشن اصال

بنیامین همیشه مى گفت عاشق اون لحظه ایه که دخترها یه آینه دستشون مى گیرن و ! دوست داشت

اشونو نگاه کنه چون تا بیان یه دونه مى گفت دلش مى خواد بشینه از اول تا اخر کاره! ابروهاشونو تمیز مى کنند

 ... و حاال خواهر منو دقیقا تو همون وضعیت دیده بود ! ابرو بردارن صد تا ادا و اصول درمیارن

به سوتى هاى فراوون ! ... دونستم از این اتفاق عصبانى باشم یا به شانس عجیب بنیامین حسودى کنم نمى

اون از اولین برخوردشون که خانوم در حال ابرو برداشتن بوده، اونم  !نجال بخندم یا از بى حواسیش شاکى باشم؟

ماشین با پرحرفیش سوتى داد و هم با  واز پریدنش تو کوچه و داغون کردن انگشت بنیامین، امروزم که هم ت

 !ظاهرا تمام برخوردهاشون سرشار از سوتى هاى نجال بوده. چسبیدن به بازوى بنیامین

 :ادامه داد نجال

اونقدر غافلگیر شده بودم که اصال . چون اون تنها روى تخت نشسته بود. نمى دونم اون لحظه تو کجا بودى -

اونى که زودتر به خودش اومد و نگاهش رو گرفت، بنیامین بود که از جاش . نمى دونستم باید چه غلطى بکنم

تا قبل از اون روز . چى گفت فهمیدمبلند شد و خیلى آروم عذر خواهى کرد، جورى که فقط از حرکت لب هاش، 

بعد از اون . چون حوصله ى دوست و رفقاتو نداشتم، از اتاقم بیرون نمیومدم که نخوام باهاش احوالپرسى کنم

 .هر چند باز هم اتفاقات مشابهى افتاد. روز هم دیگه روم نمى شد بیام بیرون

 :ساکت بمونم و با کنجکاوى گفتم نتونستم

 مگه دیگه چه اتفاقاتى افتاد؟ اتفاقات مشابه؟ -

 :مـِن و من کرد و گفت کمى

یه بار دیگه که اومد خونه امون، مامان تازه رفته بود بیرون و منم مجبور شدم خودم براتون چاى و میوه آماده  -

چون ..امى دادم که بیا میوه ببر یا بیا چاى ببر و از این چیزه smsنمى دونم یادته یا نه ولى هر بار برات . کنم

 .دلم نمى خواست دوباره باهاش روبه روبشم

 :با کنجکاوى گفتم! ولى نمى دونستم کجاى این ماجرا، یه گند دیگه باال آورده. یکى رو دیگه یادم بود این

 ...آره یادمه  -

از . بزنم تا بیاى چایى ها رو بگیرى smsبا سینى چاى جلو درآشپزخونه ایستاده بودم و مى خواستم بهت  -

حرص اینکه مجبور شدم ازتون پذیرایى کنم، انگشتمو تا ته کردم تو حلقم و بعد هم فرو کردم تو یکى از چایى 

که شاید اون چایى که انگشتمو توش  مولى بعد با خودم فکر کرد. ها که فکر مى کردم نصیب بنیامین مى شه
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تو اون یکى چایى هم تاب دادم که مطمئن  فرو کردم گیر تو بیفته، براى همین دوباره انگشتمو تو دهنم کردم و

 .با اینکه انگشتم سوخت ولى مهم نتیجه ى عمل بود! بشم بنیامین چایى تفى منو مى خوره

 !عمیقى کشید و لبش رو گاز گرفت و در همون حالت هم لبخند مى زد نفس

دستمو کردم تو جیبم و گوشیمو درآوردم تا بهت پیام بدم که دیدم بنیامین دست به سینه تکیه داده به دیوار  -

نمى دونم از کجا یه دفعه سبز شد ولى تا دیدمش اونقدر هول شدم که نزدیک ! اتاقت و با خنده نگام مى کنه

اونقدر خجالت کشیدم و . سینى رو ازم گرفت وبود سینى از روى دستم بیفته که بنیامین زود خودشو بهم رسوند 

 . شرمنده شدم که دلم مى خواست تمام اون چایى هارو بریزم رو سر خودم

چه اتفاقاتى افتاده . خنده ام گرفته بود ولى نمى خواستم با خندیدنم، غیر مستقیم کارشو تایید کرده باشم بدجور

خیلى مسخره بود اگر بنیامین مى خواست . که نفهمیده باشم البته طبیعى هم بود! بود و من بى خبر مونده بودم

که صد در صد مخفى کردن چنین اتفاقاتى رو  همنجال . براى من از سوتى هایى که خواهرم جلوش داده، بگه

 .ترجیح مى داده به اینکه توبیخ بشه

وباره بریزم ولى بنیامین با کلى شرمندگى ازش عذرخواهى کردم و گفتم اجازه بدید چایى هارو عوض کنم و د -

 !مى گفت همین ها خوبه و مى خوام جفتشو به خورد نیما بدم

 :یه دفعه حواسم جمع شد و با ناراحتى گفتم. خندید و من هم از تخسى بنیامین خنده ام گرفت نجال

 یعنى چاى توفى به خوردم دادین؟ -

 :سریع مخالفت کرد و گفت نجال

منم چاى تازه ریختم و بهت خبر . ازش گرفتم و اون هم برگشت تو اتاق. و ببرهنذاشتم اون هار... نــــــه  -

 .دادم و خودت اومدى بردى

 :راحتى کشیدم و گفتم نفس

 بازم سوتى دادى یا همین ها بود؟ -

 :ازم گرفت و آروم گفت نگاهشو

 .فعال چیز دیگه اى یادم نمیاد -

 . شاید هم دلش نمى خواست بگه که بازم هست ولى دیگه روش نمى شه بگه یا فهمیدم

تاریخى که نجال براى اولین برخوردشون مى گفت، با مشکوك . ذهنم رفتارهاى بنیامین رو حالجى مى کردم تو

پس از اون موقع که نجال رو دیده بود، کم کم رفتارهاش عجیب و . شدن رفتارهاى بنیامین هم خونى داشت
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نگاهى به . ها مى شد تنجال بود هم مربوط به همون وق خوردن قرمه سبزى اى که دست پخت. غریب شد

 :نجال انداختم و گفتم

 تا حاال با هم حرف هم زدین؟ -

 چه حرفى؟ -

 ...شده با هم بیرون برید یا ... در مورد خودتون  -

 :حرفم پرید و گفت میون

شاید از دو سه . خونه بود تمام اتفاقاتى هم که افتاد همش تو. این حرف ها چیه که مى زنى؟ معلومه که نه -

که هر بار از خجالت سوتى هاى . بارى که میومد خونه امون، یه بارش و اون هم خیلى کوتاه مى دیدمش

 . دفعات قبل، بیشتر ازش فرارى بودم

حتى تو خونه هم نشده که حرفى به هم بزنید؟ یا اینکه بنیامین حرکتى کرده باشه که تو رو متوجه احساسش  -

 .کنه

 :رو به طرفین تکون داد و گفت سرش

 . باور کن چیزى بین ما نبوده جز سوتى هاى من و مچ گیرى هاى بنیامین. هیچى نبوده... نه  -

 :از رضایت زدم و گفتم لبخندى

مى خوام یه سوالى ازت بپرسم که دوست دارم براى جواب دادنش، هم با من صادق باشى هم با ... نجال  -

 .خودت

 :نگاهم کرد و گفتو نگران  منتظر

 چه سوالى؟ -

 چرا بهش عالقه دارى؟  -

. یا شاید تا حاال به دلیلش فکر نکرده بود. انگار خودش هم نمى دونست چرا. یه سکوت طوالنى. کرد سکوت

 :دهن باز کرد حرف بزنه که پیش دستى کردم و با لحنى شوخ و تا حدودى عصبانى گفتم

 !که مى زنم شل و پلت مى کنما "واد دوست داشتن دلیل نمى خ "فقط نگو  -

 :دهن باز کرد حرف بزنه که این بار بنیامین مانع شد باز
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من یه ربعى باالى کوه نشستم بلکه شما . ببخشید که وسط بحث وارد مى شم! به به آقاى شل و پل کن -

حاال هم با اجازه اتون برمى . دیگه داشتم زیر آفتاب بخار پز مى شدم که اومدم پایین. بیاید ولى پیداتون نشد

 ید؟امرى ندار! گردم پایین تا شما هم به عملیات شل و پل کنونتون برسید

با این که دوست داشتم جواب سوالم رو بده ولى اصال درست نبود که . سرشو انداخت پایین و چیزى نگفت نجال

 :از جام بلند شدم و گفتم. بنیامین باز هم تنها مسیر رو طى کنه

 !ببخش معطل شدى اصال یادمون رفت باید بیایم باال. نه دیگه ما هم میایم -

 :لبى گفت هم بلند شد و فقط زیر نجال

 .ببخشید اذیت شدید -

 :نگاهشو به پایین کوه دوخت و بدون اینکه مخاطب خاصى داشته باشه گفت بنیامین

دیگه عذرخواهى . عذرخواهى براى چیه؟ شما نخواستید ادامه بدید ولى من مى خواستم تا آخرش برم و رفتم -

 !پس انداز آخرت مى شه. یبى ندارهکه اونم ع. مگه اینکه تا من نبودم غیبتمو کرده باشین. نداره

 :نگاهى به پشت سرش انداخت و با لبخند گفت. قدم رفت ولى ما هم چنان بى حرکت نگاهش مى کردیم چند

 .بعدا مى بینمتون -

کل کوهنوردى ! واقعا گل کاشته بودم با این مهمون نوازیم. طفلک بنیامین. جواب ما نشد و رفت پایین منتظر

 :به سمتم چرخید و گفت. نجال چند لحظه رفتنش رو تماشا کرد. ن ور و اون وررو پاسش دادیم ای

خیلى سریع متوجه مى شه که . یکى از چیزهایى که باعث شده ازش خوشم بیاد همین درك و شعورشه -

خیلى زود بدون اینکه کنجکاوى کنه، راهشو . یا اینکه شاید بودنش جایز نباشه. دیگرون حرف خصوصى دارن

خاطر اومدنش به  مینبه ه. احساس مى کنم از اینکه حضورش باعث آزار بقیه بشه متنفره. ره و میرهمى گی

یه بار بهم گفت شرمنده که اومدنم به خونه اتون باعث مى شه تو خونه ى خودتون زندونى . خونه امون کم شده

 .بعد از اون روزى که این حرفو زد دیگه کمتر میاد خونه امون! بشید

به خاطر راحتى نجال هم بوده که رفت و . پاك نبودنش، تنها دلیل نیومدنش به خونه امون نبودهحس  پس

چه قدر بنیامین بزرگوار بود که با وجود اینکه حس مى کرده همه ى اعضاى خانواده ام . آمدش رو کم کرده بود

. که خودمم مایه ى آزارش بودم منى. هاز حضورش معذبند، باز هم صبورانه خم به ابروش نیاورده و قید منو نزد

از یه طرف غیر مستقیم بهش حالى مى . واقعا ما هم بعضى وقت ها چه کارهایى مى کنیم و خودمون بى خبریم

 !کنیم مزاحمه و از اون طرف، به زور میاریمش تو خونه
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 :دوباره روى همون تخته سنگ نشست و گفت نجال

از رفتارهاش معلومه که یه غصه اى . میمیه ولى خیلى تنهاستبا اینکه با تو دوست ص. مشخصه که تنهاست -

 ...نیما . انگار هیچ کیو نداره تا براش درد دل کنه. تو دلش داره

 ...هوم  -

 هیچ وقت شده برات از مشکالتش بگه و ازت کمک بخواد؟ -

ى رسیدم و در نهایت هر چى بیشتر فکر مى کردم کمتر به نتیجه م. عمیقى کشیدم و به بنیامین فکر کردم نفس

 :با تاسف سرى تکون دادم و گفتم

 .من که یادم نمیاد... هیچ وقت ... نه  -

. آدم هایى که دردهاشونو پشت لبخندهاشون و شوخى هاشون قایم مى کنند خیلى بزرگوار و قابل احترامن -

 . حداقل براى من

 دوسش دارى؟ فقط به خاطر اینکه غصه هاشو تو دلش مى ریزه و موقعیت شناسه -

 :بهم دوخت و گفت چشمهاشو

ولى چون گفتى مى . تو رو خدا فکر نکن که بى چشم و رویى مى کنم و شرم و حیا سرم نمى شه... نیما  -

... نیما ... کى بهتر از تو که بهم کمکم کنه؟ . خواى کمکم کنى، دارم دوستانه سفره ى دلمو برات باز مى کنم

از اینکه زود نگاهشو جمع و جور کرد و . مکشاز لبخند با ن. از قیافه اش خوشم اومداولین بار که دیدمش ... من 

دفعه ى بعد که مى خواستم اون چایى هارو به خوردش بدم و اون اصال به روى خودش هم ... عذرخواهى کرد 

خوشم نیاورد و با شوخى مى خواست منو از اون شرمندگى و عذاب وجدان خالص کنه، از اون همه گذشتش 

... نیما ... قوى و صبور . مهربون و در عین حال محکم. با شخصیت میاد ویه جورایى به نظرم باوقار . اومد

 ...به حساب وقیح بودنم نذار... ببخش که با پررویى دارم در مورد دوستت حرف مى زنم 

تم خواهر کوچولوى صداش و صورتش غمگین بود و صادقانه حرف زده بود که به هیچ وجه نمى تونس اونقدر

فقط نمى دونستم برداشت هاى نجال از رفتارهاى بنیامین تا چه حد مى . دوست داشتنیم رو پررو و بى حیا بدونم

چیزهایى که نجال مى گفت،  لىو. تونه درست باشه؟ من که رفیقش بودم هنوز درست و حسابى نمى شناختمش

یعنى ممکن بود که دیدن نجال باعث تغییر رفتارش . مهمون هایى بود که جدیدا منم تو رفتارهاش دیده بود

 شده باشه؟ 
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تیکه هاى نافرمى که گاهى . در حال ترك کردن گذشته اش باشه خیلى از رفتارهاش قابل توجیح مى شدن اگه

مى پروند، مثل حرفى که درباره لیوانى که دو تا لیدى محترم ازش آب خوردن، ناشى از این بود که هنوز به طور 

 . مل نتونسته، حرف ها و رفتارهاى سابقش رو ترك کنهکا

حق . که یه عمرى با اون شخصیت شوخ و بى خیالش خو گرفته و حاال براى کنار گذاشتنش، مردد مونده انگار

 . ولى شاید بهتر بود که کنترل بیشترى روش داشته باشه. من به شخصه شوخى هاشو دوست داشتم. هم داشت

از طرف . کردم بنیامین مى خواد تغییر کنه ولى دوست نداره کسى متوجه این تغییر بشهیه طرف احساس مى  از

که اگر این طور بود قطعا به راحتى . دیگه مى ترسیدم که مبادا تمام این رفتارها، براى جذب کردن نجال باشه

 . ازش نمى گذشتم

 :جام بلند شدم و گفتم از

 .بهتره برگردیم -

 :همون طور که پایین مى رفتیم گفتم. هم بلند شد نجال

من که هر روز مى بینمش و باهاش در ارتباطم . هیچ آدمى رو نمى شه با دو سه تا برخورد شناخت... نجال  -

. ممکنه بنیامین اون چیزى نباشه که نشون مى ده. هنوز خیلى وقت ها از کارها و حرف هاش تعجب مى کنم

که اگر یه روزى، واقعیت زندگى  باشىتو باید آمادگى اینو داشته . اید خیلى بدتر باشهممکنه خیلى بهتر یا ش

 .بنیامین اون چیزى نبود که تو تصور مى کردى، به راحتى فراموشش کنى

. هنوز چیزى پیش نیومده بود که الزم باشه، پته اشو رو آب بریزم. خواستم بیشتر از اون براش توضیح بدم نمى

پس لزومى نداشت که . را به همین جا ختم مى شد و بنیامین فقط یه دوست باقى مى موندشاید این ماج

 .خواهرم از شیطنت هاى رفیقم خبردار بشه

 :سکوت رو شکستم و با خنده گفتم. دقیقه اى هر دومون سکوت کرده بودیم و با آرامش پایین مى رفتیم چند

 اون حد هول شدى؟ حاال چى شد که اون روز براى انگشت بنیامین تا -

 :هاش قرمز شد و خندید لپ

باور کن اونقدر از خرابکاریم ناراحت بودم که اصال نمى فهمیدم چى کار مى . واى نیما تو رو خدا یادم نیار -

بعد هم که دیدم دستش . اون روز دیگه شاهکار کرده بودم. آخه هر دفعه جلو بنیامین یه گندى باال میارم. کنم

همون موقع که انگشت خونیشو دیدم شک کردم که ناخنش افتاده براى . ده خیلى ترسیدماونقدر داغون ش

 .همین مى خواستم زودتر بفهمم چه بالیى سرش اومده
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 :کوبوند تو بازوم و گفت یکى

 !فکر نکن نفهمیدم. تو هم که خوب منو اذیت مى کردى -

 :قاه خندیدم و گفتم قاه

 پس چرا تا انگشت بیچاره رو باندپیچى کردیم یه دفعه بداخالق شدى؟ -

 :هاى کوله پشتیش رو که از دو طرف بدنش آویزون بود تو دستش گرفت و گفت بند

خواستم اون جورى نشون بدم که نگرانیم به خاطر . آخه همون موقع فهمیدم زیادى نگرانیمو بروز دادم -

 .یامینخرابکاریم بوده نه به خاطر بن

 :باال انداختم و گفتم ابرویى

 حاال واقعا به خاطر کدومشون نگران بودى؟ بنیامین یا خرابکاریت؟ -

 :لحظه نگام کرد و بعد سرشو انداخت پایین و آروم گفت چند

 !هر دو -

 :و گفتم خندیدم

 چرا از اون روز دیگه خودتو ازش قایم نمى کنى؟ -

. هر بار که باهاش رو به رو بشم همین بساطه. ازم دوا نمى کنه چون احساس کردم قایم شدن هیچ دردى -

خیلى زشته اگه بخوام بیشتر از این خودمو تو اتاقم . دیگه هر چه باداباد! واسه همین زدم به طبل بى عارى

 ... هم اینکه . مى شم یتهم اون بنیامین بیچاره احساس مزاحم بودن مى کنه هم خودم اذ. حبس کنم

فهمیدم این سکوت از اون سکوت هاست که طرف مى خواد اشتیاق تو رو به موضوع . ادامه نداد کرد و سکوت

 :نیشخندمو خوردم و گفتم! یا به قولى دلش مى خواد نازشو بکشى تا حرف بزنه. بسنجه

 هم این که چى؟ -

 :انگشت لب پایینش رو به بازى گرفت و گفت با

 !بیشتر بشناسمش... بیشتر ... مى خوام ... هم این که  -

 .انداخت پایین و دیگه هیچى نگفت سرشو

دعواش کنم و مانع کارها و . مونده بودم چه عکس العملى نشون بدم! خانوم تو خط شناسایى افتاده. این طور که

احساساتش بشم، یا منم تو شناسایى بنیامین همراهش بشم؟ اصال درست بود که بذارم خواهرم دلش رو دو 

اصال این وسط تقصیرى وجود  نداخت؟تا چه حد مى شد تقصیر رو گردن بنیامین ا! تقدیم کنه؟ دستى به دوستم
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داشت که بخوام دنبال مقصر بگردم؟ اگر من جاى بنیامین بودم و از خواهر دوستم خوشم میومد، توقع چه جور 

گر واقعا خاطر خواه نجال کاش مى فهمیدم احساس بنیامین تا چه حد واقعیه؟ ا... برخوردى داشتم؟ اوفففففففف 

 ولى اگر نیتش پاك نباشه؟. باشه و بخواد به خاطرش تغییر کنه، فکر کنم بتونم قبولش کنم

 .با شدت بیرون دادم نفسمو

به پایین کوه که رسیدیم، صداى قهقه ى مامان و بابا و بنیامین، از چند . در هوا موندن یعنى وضعیت االن من پا

 :نجال با تعجب یه نگاه به هم انداختیم و نجال گفت من و! مترى شنیده مى شد

 صداى خنده ى بابا بود؟ -

 !آره گمونم -

رو بیشتر کردیم و وقتى نزدیکشون شدیم، از دیدن بنیامین که وسط مامان و بابا نشسته بود و معرکه  سرعتمون

مامان که از شدت خنده قرمز شده بود و اشک هاى جمع شده تو چشمش رو، با گوشه ! گرفته بود، شاخ درآوردم

. که سى و دو تا دندونش پیدا بودجورى  دبابا از اون خنده هاى نادرش رو سر داده بو. ى روسریش پاك مى کرد

بنیامین هم در حال تعریف ! چون سه تا از دندون هاشو کشیده بود. بیست و نه تا... البته سى و دو تا که نه 

 !!کردن موضوعى که نمى دونم چى بود ولى انگار حرف از خوابیدن و تشک و پتو بود

با که از شدت خنده نمى تونستند حرف بزنند و بنیامین مامان و با. سه تاشون وقتى مارو دیدن، آروم تر شدن هر

 :گفت

 باالخره کوه تاراك رو فتح کردین یا نه؟! به به جکى و جیل هم رسیدن -

دوباره با صداى بلندى دندون هاشو به نمایش گذاشت و مامان هم ریز ریز خندید و صورت لبو شده اش رو  بابا

اشون از اثر حرف هاى قبلیه وگرنه اون قدر ها هم حرف  مشخص بود که خنده. پشت روسریش قایم کرد

 !!بنیامین خنده نداشت

پاشو با دست کمى باال گرفت و . همون طور که سالم مى کرد، روى حصیر نشست و کتونى هاشو درآورد نجال

کرد  جوراب هاشو درآورد و گوله! پیفى گفت و پاشو گذاشت رو زمین که باعث شد همه امون بخندیم! بو کشید

 :و به مامان گفت

 .مامان یه پالستیک بده این هارو بندازم توش تا همه شیمیایى نشدیم -

. این که نجال خودش باشه. شاید هم این جورى بهتر بود. حاال نوبت نجال شده بود که مزه پرونى کنه انگار

، مثل دخترهاى خجالتى دلم نمى خواست به خاطر وجود بنیامین. شر و شیطون و بال. همونى که همیشه بوده
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اصال نجال . خیلى افتضاح تر بود رىاین جو. سکوت کنه و همش یه گوشه بشینه و یواشکى بنیامین رو دید بزنه

درست همون چیزى که . همین جور شاد و سر حال و خندون دوستش داشتم. رو این مدلى نمى پسندیدم

شاید بنیامین هم از بى دردى . نمى دونم... ود و بنیامین نجال از بى دردى خوش ب. ولى با یه تفاوت. بنیامین بود

 .خندون بود ولى بعید مى دونستم

. پالستیکى به نجال داد و نجال هم جوراب هاش رو تو پالستیک گذاشت و چپوند توى کوله پشتیش مامان

. شد نشست صندل هاى صورتیش رو که از خونه آورده بود، پاش کرد و لب جوى آبى که از کنارمون رد مى

 :پاهاشو تو آب فرو کرد و گفت

 !نیما بیا پاهاتو بشور تا کپک نزدن -

پامو که تو آب ! پاهامو از کفش درآوردم و جوراب هاى معطرمو تو کفشم چپوندم. زدم و کنارش نشستم لبخندى

نگاهى به . بم آوردآرامشى که انگار به پام تزریق شد و تو رگ هام جارى شد، لبخند به ل. گذاشتم، حالم جا اومد

 :پشت سرم انداختم و رو به بنیامین گفتم

 تو پاهاتو شستى؟ -

 !پس فکر کردى همین جورى مى شینم تا کپک بزنم. بله آقا نیما -

بنیامین نیم نگاهى به نجال انداخت . اش به حرف نجال، باعث شد نجال هم به عقب برگرده و لبخند بزنه اشاره

 :واب بده، رو به من گفتو بدون اینکه لبخندش رو ج

 . بپا دوغ و هندونه رو آب نبره -

 مگه رودخونه است که آب ببره؟ ... نه بابا  -

 :لحظه صداى جیغ نجال بلند شد همون

 !دمپایى مو آب برد... وااااى  -

با ! پایىپریدم تو آب و دویدم دنبال دم. دمپاییش رو آب افتاده بود و مى رفت. و به مسیر آب نگاه کردم برگشتم

دمپایى رو برگردوندم و با نیش باز ! دویدنم، آب باال مى پاشید و تا اومدم به دمپایى برسم، کل هیکلم خیس شد

 :با دستش موهامو به هم ریخت و با خنده گفت. نجال مواجه شدم

 .اصال فکر نمى کردم برى دنبالش. دمت گرم داداشى -

موهام نمى زدم که حالتشون بدم، وگرنه با این رفتار نجال همه هیچ وقت ژل و واکس و چیزهاى دیگه به  خوبه

 !اش نابود شده بود
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 حاال چرا این قدر ذوق مرگ شدى؟ -

 :دفعه همه زدن زیر خنده و بابا گفت یه

 !اگه تو هم خودتو موقع دویدن تو آب دیده بودى از خنده روده بر مى شدى -

 :با خنده گفت بنیامین

 !عین اردك شده بودى -

انگار بهش الهام شده بود امروز مى خوایم بریم . کم رفتیم سراغ ناهارى که مامان صبح زود پخته بود کم

تا وقتى غذاها رو با پیک نیک گرم مى ! برنج و فسنجونى که پخته بود، هوش از سر همه امون برد. بیرون

مى داشت، اصال مهلت نمى داد غذا  راونقدر که در قابلمه رو ب. کردیم، بنیامین مدام به فسنجون ناخنک مى زد

 !حاال اگه من و نجال بودیم صد بار پشت دستمون زده بود. مامان هم اصال بهش غر نمى زد. گرم بشه

با اینکه دلم نمى خواست با فکر . مدتى که ناهار مى خوردیم، فکرم دور صداقت و بنیامین تاب مى خورد تمام

 .آخرش تو پس زمینه ى ذهنم حضور داشتن. غیر ممکن بود کردن بهشون اعصاب خودمو خورد کنم اما

 :حال غذا خوردن بودیم که مامان گفت در

 پسرم انگشتت بهتر شد؟ -

 :دستشو باال گرفت و نگاهى به انگشت چسب خورده اش انداخت و گفت بنیامین

 .بدك نیست... اى  -

 :انگشت بنیامین رو تو دستش گرفت و گفت بابا

 ناخنش درنیومده؟ -

 .فقط یه کم سر ناخن از زیر گوشتم پیدا شده. نه هنوز -

صورت نجال چنان مچاله شده بود که انگار ! گفتن نجال، همه ى نگاه ها رو به سمتش کشید "ووش  " صداى

 :با ناراحتى گفت! به جاى بنیامین داره درد مى کشه

 .داصال حواسم نبو. واقعا شرمنده ام آقا بنیامین -

 :نگاه مشکوکى به نجال کرد و گفت بابا

 تو براى چى شرمنده اى؟ حواست به چى نبود؟ -
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من ... همه امون ساکت شدیم و زل زدیم به بابا ! چه زود ماه از پشت ابر دراومد. عجب گافى داد نجال... اوه  اوه

ود، خودش بى حواسى کرده و حاال بنیامین به بابا گفته ب. که به شخصه یادم نبود بابا اصل قضیه رو نمى دونه

 ! نجال داشت ابراز ناراحتى و شرمندگى مى کرد

 :مامان پا در میونى کرد و گفت. به تته پته افتاده بود و نمى دونست چى بگه نجال

 . نجال حواسش نبود و در ماشینو رو دست آقا بنیامین بست -

 :بابا اخمى کرد و رو به نجال گفت! دو مفید، همراه با کمى سانسور، ماجرا رو توضیح دا خالصه

 . چرا حواستو جمع نمى کنى بابا جون؟ خیلى سر به هوایى -

 :گونه هاش قرمز شد و با شرمندگى گفت نجال

 .مى دونم و بابتش هم شرمنده ام -

 :بنیامین مداخله کرد و گفت. چیزى نگفت و سرشو انداخت پایین دیگه

 !چند وقت دیگه یه ناخن خوشکل تر به جاش درمیاد. نشدهحاال مگه چى شده؟ انگشتم که قطع  -

 .لبخند به لب نجال آورد و با قدردانى نگاهى به بنیامین انداخت حرفش

 :کنار سفره دراز کشید و گفت بابا

 !هیچى چرت بعد از غذا نمى شه -

ن به جاى نجال حاال اگه م. به همین راحتى به بحث خاتمه داد. زیر سرش گذاشت و چشم هاشو بست بالشى

 !دست یه دختریو الى در گذاشته بودم، مگه بابا ول کن بود؟ تا ناخنمو با انبر نمى کشید ول نمى کرد

ولى من بیدار بودم و به صداهاى . و بابا و بنیامین به ردیف کنار هم دراز کشیده بودیم و مثال چرت مى زدیم من

... گریه ى بچه ى خانواده ى کنارى ... ک گنجشک ها جیک جی... صداى شرشر آب ... اطرافم گوش مى دادم 

صداى دست فروش ... و جور مى کردن  جمعتلق پولوق ظرف هایى که مامان و نجال ... جیغ و داد پسربچه ها 

صداى تشویق و سوت وهورا ... صداى توپى که به دست ها برخورد مى کرد ... ها که مشترى جذب مى کردن 

 :و صدایى که مى گفت... 

 ... رامین رو بیارین تو بازى  -

اکیپى که صداقت باهاشون به کوه اومده بود، در حال والیبال . به سمت صدا چرخید و چشمهام باز شد سرم

صداقت درست جایى ایستاده . بین دو تا درخت، طنابى کشیده بودند و به جاى تور ازش استفاده مى کردن. بودن

 . بود که رو به روى من بود
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چیزى در گوشش گفت که باعث شد، صداقت . سعیدى وارد زمین شد و یک راست رفت سراغ صداقت رامین

سعیدى هم به زمین مقابل رفت و آستین هاشو تا آرنج . پوزخندى تحویلش بده و به زمین رو به روش اشاره کنه

 !سرویس رو یکى از پسرعموهاى صداقت زد. باال زد

ده بود، با ساعدى توپ رو جمع کرد و خواهر صداقت، با پنجه پاسش داد به که انتهاى زمین مقابل ایستا آرمین

 !جلو و رامین با پرشى، توپ رو تو زمینى که صداقت بود، خوابوند

دست گروه رامین افتاد و یکى از خانوم ها سرویس رو زد که با پاس کارى هاى دقیق، یک امتیاز براى  سرویس

رامین براى صداقت کُرى مى خوند و صداقت هم با لبخند یا شاید هم پوزخند . گروه صداقت به دست اومد

 !جوابش رو مى داد

تو یکى از همین رفت و برگشت هاى . بار این وضعیت تکرار شد و هر بار یکى از گروه ها امتیاز مى گرفت چند

توپ که صداقت و رامین روبه روى هم قرار گرفته بودن، رامین ضربه اى رو با فاصله از صداقت انداخت و 

خورد و به حالت صد و  لیزصداقت براى جمع کردن توپ از پاش کمک گرفت اما به محض زدن توپ، پاش 

 !هشتاد درجه روى زمین نشست

بنیامین هم که دراز کشیده بود، همزمان با من سر . بلندى کشیدم و سر جام نیم خیز شدم "هین  " ناخودآگاه

 :جاش نشست و زیر لب گفت

 !فکر کنم ناقص شد -

و خیلى عادى شروع به اما قبل از اینکه بهش برسند، خودش از جاش بلند شد . دویدن سمت صداقت همه

 .همهمه اشون رو مى شنیدم اما صداشون چندان واضح نبود که بفهمم چى مى گن. تکوندن مانتوش کرد

قاعدتا با چنین صد و هشتادى هر کى باشه جیغش مى ره هوا ولى . و متعجب زل زده بودم به صداقت گیج

ز درد و ناراحتى تو چهره اش معلوم بشه ولى هر لحظه منتظر بودم تا اثرى ا! صداقت خم به ابروش هم نیاورد

 ! انگار نه انگار

 :ابرویى باال دادم و گفتم. محو صحنه ى رو به روش شده بود. به بنیامین انداختم نگاهى

 تو هم داشتى بازى شونو نگاه مى کردى؟ -

 :سمتم برگشت و گفت به

رى داره... آره  - ر و سـفکر کنم با این پسره یه س! 

 :چیزى بگم که نجال سر رسید و همون طور که به رو به روش زل زده بود گفت خواستم
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 اونجا چه خبره؟ -

صداقت دست رامین رو پیچونده بود و با اخم و عصبانیت . و بنیامین به سمتى که نجال اشاره کرد، برگشتیم من

بودن و سعى مى  خواهر صداقت و یکى دیگه از خانوم ها، دست صداقت رو چسبیده. چیزى بهش مى گفت

 !چهره ى رامین از درد مچاله شده بود. کردن از رامین جداش کنند

یعنى رامین از پس صداقت ! چه قدر این صداقت عجیب غریب و خطرناك شده بود! باز مونده بود دهنم

نگین واقعا دستش س! مگه مى شه یه زن این قدر زور داشته باشه؟ یاد سیلى اى که بهم زد افتادم! برنمیومد؟

 . بود بى انصاف

 :تعجب گفتم با

 یه دفعه چشون شد؟ -

 :با اخم گفت نجال

 !حقش بود مردتیکه عوضى -

 :پرسشگر من و بنیامین، نجال رو مجبور به توضیح کرد نگاه

 . دستشو کشید به بازوى سایه... ایـــــــــش  -

. فامیلى شون رو هم نگه نمى داشتحتى حرمت رابطه ى . چه قدر این رامین عوضى بود. پرید هوا ابروهام

 :نجال با شک و تردید و اکراه گفت

تا دید بقیه حواسشون . این پسره با سایه چه نسبتى داره؟ هر کى هست خیلى عوضى و سوء استفاده گره -

اصال این . سایه هم عصبانى شد و دستشو پیچوند. نیست، بازوى سایه رو گرفت و یه چیزى در گوشش گفت

 م کى بود؟ شما از کجا مى شناسیدش؟سایه خانو

 .همون که پایان نامه اش رو آورده بودم خونه. رئیس کارخونه است دیگه -

 :چند لحظه ابرو درهم کشید و بعد یه دفعه چهره اش از هم باز شد و با هیجان گفت نجال

بى خود . عجب شیر زنیه. هواى دمش گرم چه قدر جوون. همون که کارخونه رو خریده. یادم اومد... آهاااااان  -

فکر کنم کاراته بازى، تکواندو ! نیست مى تونه یه کارخونه رو اداره کنه؛ ببین چه جور پسره رو سوسکش کرد

 !کارى چیزى باشه

با اون دست سنگین و صد و هشتاد و . حرف نجال چندان دور از حقیقت نبود. به صداقت انداختم نگاهى

 !که رزمى کار باشه پیچوندن دست رامین، بعید نبود
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 :بابا همه امونو از جا پروند صداى

 !چه خبرته نیما این قدر حرف مى زنى؟. یه ریز وراجى کنید. اگه گذاشتین یه چرت بخوابیم -

اصوال توى خانواده ى ما این یه قانونه که تا من ! کش اومدم که حس کردم چونه ام رسید به زمین چنان

 ! ه، سر من شکسته بشه و الغیرهستم، هر چى کاسه کوزه موجود

بین راه، رضا زنگ زد و گفت که ماشین . بود که دیگه وسایل رو جمع کردیم و راه افتادیم سمت خونه عصر

 .صداقت آماده شده و برم ازش بگیرم

. نجال هم که با ما بود، پیاده شد و بیرون صافکارى منتظرم موند. منو دم صافکارى رضا پیاده کرد بنیامین

 .بنیامین بعد از کلى تشکر، خداحافظى کرد و رفت

تک بوقى براى نجال . کلى تعارف تیکه پاره کردن، هزینه صافکاریو پرداخت کردم و ماشین رو آوردم بیرون با

یه بوق دیگه زدم که نجال اخم هاش رو کشید توهم و . ال حتى سرشو هم باال نیاوردزدم که سوار بشه ولى نج

 :رو پایین آوردم و صداش زدم ینشیشه ماش. خنده ام گرفت. چند قدم عقب تر رفت و پشت به من ایستاد

 نجال پس چرا نمیاى؟ -

 :تعجب برگشت و وقتى منو پشت فرمون دید، اخمش باز شد و گفت با

 چرا همون اول صدام نزدى؟! وونه فکر کردم مزاحمهتویى؟ دی -

 :و گفتم خندیدم

 .نمى دونستم این قدر سربه زیرى -

 :شد و گفت سوار

 این ماشین کیه؟ -

 :صادقانه و دقیقا براى اینکه نجال رو به فضولى بندازم گفتم کامال

 .ماشین خانوم صداقت -

 :چشمى نگام کرد و گفت زیر

 ...یه خانوم؟ رئیس کارخونه؟ دست تو چیکار مى کنه؟ اصال بگو ببینم خانوم صداقت؟ همون سا -

 :صندلى چرخید و رو به من نشست و با لحن مشکوکى گفت روى
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رابطه ى تو و این سایه خانوم تو چه مایه هاییه؟ تو کوه دو ساعت تنهایى چى بهم مى گفتین؟ فقط آمار منو  -

هاش تصادف کردى و ماشینشو آوردى تعمیرگاه که خسارتشو نکنه با! در میارى ولى خودت نم پس نمى دى

 جبران کنى؟ 

 دیگه اى هم بود که تو انجام دادنش به اندازه ى سر کار گذاشتن نجال، موفق باشم؟  کار

مى دونستم این جورى . و راضى از این همه کنجکاوى نجال فقط لبخند مى زدم و سکوت کرده بودم خوشحال

 !!سکوت من هم حرصشو درمیاره بیشتر کنجکاو مى شه و

 نمى خواى حرف بزنى؟ -

 :به سمت باال حرکت دادم و گفتم سرمو

 !نوچ -

 :هاشو روى سینه اش قالب کرد و موذیانه گفت دست

 مطمئنى نمى خواى بگى؟ -

 :بار سرمو رو به پایین حرکت دادم و گفتم این

 !اوهوم -

 پس به زبون خوش حرف نمى زنى؟ -

 ! یه جور حس نا امنى بهم دست داد! ن حرفش یه کوچولو ترسیدمچرا؟ از ای دروغ

سعى کردم عضالت . معموال از بازوم نیشگون مى گرفت! آماده کردم "نیشگون  "براى یه چیزى شبیه  خودمو

 ! بازوم رو منقبض کنم که نتونه پوست و گوشتمو بین انگشتهاش بگیره

 :به طرفین تکون دادم و گفتم سرمو

 ...نوچ نوچ -

طى یک حرکت خالقانه، نیشگون جانانه اى از رون پام گرفت که . منقبض کردم و منتظر حمله شدم بازوهامو

نجالى بیچاره که رو به من . ناخودآگاه دستمو براى پس زدن دستش، تو هوا تکون دادم! دادم به هوا رفت

طرف راست  نشسته بود و پهلوش به پشتى صندلى بود، خواست عقب نشینى کنه که پشت دستم محکم به

 !! صورتش خورد و بچه با صندلى ماشین یکى شد

 . سریع ماشینو به کنار خیابون کشیدم و نگه داشتم و چرخیدم سمت نجال. صداى سیلى، خودمم دردم گرفت از
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بین ابروهاش گره افتاده . روى گونه اش گذاشته بود و چشمهاى درشت و مشکیش پر از اشک شده بود دستشو

 !از قیافه اش درد و بهت و ناباورى مى بارید. مونده بودبود و دهنش باز 

اما نجال . همون جور زل زده بودم بهش و منتظر بودم، اشک هاش جارى بشه. دست کمى ازش نداشتم خودمم

همون طور دست به صورت مونده بود و حتى دستشو از روى گونه اش برنمى داشت تا ببینم چه بالیى سر 

 . صورت برگ گلش اومد

 :دستشو تو دستم گرفتم و آروم گفتم چم

 خوبى؟... نجال  -

 .طور ساکت نگام مى کرد همون

 هوم؟... خودت هم متوجه شدى که اتفاقى بود  -

 .ابروش باز شد و با تکون سر حرفمو تایید کرد گره

 :آروم از روى گونه اش برداشتم و گفتم دستشو

 خیلى درد داشت؟ -

جاى مفصل ... آخ آخ . چند تا لکه ى قرمز روى پوستش مشخص بود. صورتشو بررسى کردم. نگفت هیچى

 :دستمو روى قرمزى پوستش کشیدم و گفتم. انگشت هام بود

 چرا هیچى نمى گى؟ -

 :کرد فکش رو تکون دادن و با دهن یه ورى شده گفت شروع

 !فکر کنم فکم از کار افتاده -

 :گفتمخندیدم و ! اون وضعیت مسخره بازیش گل کرده بود تو

وقتى عین وحشى ها به جون گوشت تن من میفتى، احتمال این . بازى اشکنک داره سر شکستنک داره -

 !اتفاقات پیش بینى نشده رو هم باید بدى دیگه

 :ورچید و با ناز گفت لب

 حاال چه جورى مى خواى از دلم در بیارى؟ -

 :جلوى قهقه ام رو بگیرم و گفتم نتونستم

 باز یه بهونه براى تیغ زدن من پیدا کردى؟! عجب مارمولکى هستى تو -

 ! ساعتى بعد، صندلى عقب ماشین صداقت، مزون لباس شده بود و
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اون هم . به دور از واقعیت بود که بخوام فکر کنم تمام این لباس ها رو نجال با همون نگاه اول پسندیده قطعا

ل شهرو زیر و رو مى کرد و صد جارو زیر سر مى ذاشت تا سر نجالیى که براى خریدن یه جفت جوراب ک

دو دست تاپ و شلوار خونگى،  ،حاال چه طور در عرض یک ساعت و نیم. فرصت، برگرده و بهترینشون رو بخره

 !یه مانتو، چهار جفت جوراب، شال و روسرى و یه جفت کفش رو پسند کرد، خدا مى دونست

 :ان داشت بسته هاى خرید رو از صندلى عقب برمى داشت که یه دفعه گفتخونه که رسیدیم، نجال با هیج به

 نیما این چیه دیگه؟ -

دستى به پهلوش زدم و . تو در ماشین ایستاده بود و به داخل ماشین خم شده بود. کنارش تا ببینم چى دیده رفتم

 :گفتم

 بیا عقب ببینم چیه؟ -

 :کرد و گفت غرغر

 . رو از اون در ببینتو ب. خودمم مى خوام ببینم -

 :رو دور زدم و در دیگه ى عقب رو باز کردم و گفتم ماشین

 کجا رو مى گى؟ -

هوا تاریک شده . چشمهامو باریک کردم و زل زدم به زیر صندلى. انگشت، اشاره اى به زیر صندلى راننده کرد با

نور کمى که . المپ سقفى ماشین رو روشن کردم و دوباره به زیر صندلى خیره شدم. بود و چیزى مشخص نبود

 :نجال با صداى آرومى گفت. زداز المپ روش افتاده بود، توش انعکاس پیدا کرده بود و کمى برق مى 

 .یه وقت چیز خطرناکى نباشه -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 مثال چى مى تونه باشه؟ -

 :پت و پهنى نثارم کرد و گفت لبخند

 !تله موش -

 :و گفتم خندیدم

 !پس مواظب باش دمت توش گیر نکنه -

 :و گفتم اخم هامو کشیدم تو هم. جعبه ى کفش که دستش بود یکى زد تو سرم با

 .این چه حرکتیه؟ تو روت خندیدم پررو شدیا -
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 :و لوچه اى یه ور کرد و بحثو عوض کرد لب

 .نکنه طال جواهر باشه؟ انگار برق مى زنه... مى گم  -

 .تا برش نداریم که معلوم نمى شه. چه مى دونم -

 :صداى آرومى گفت با

 .مواظب باش -

حاال انگار چه خبره؟ دیگه دیو . ودآگاه حس ترس به آدم القا مى شدبا استرس این جمله رو گفت که ناخ اونقدر

چنان سکوتى تو ماشین ایجاد شده بود که انگار فیلم ترسناك داره پخش . دو سر که زیر صندلى قایم نشده بود

 !مى شه

 . بردم سمت صندلى که نجال مچ دستمو چسبید دستمو

. ت حساسه و کوچکترین حرکتى آدمو قبض روح مى کنهنمى بینه وضعی. دختره ى دیوونه. هرى ریخت دلم

 :نفسمو با شدت بیرون دادم و با چشم هاى درشت شده اى نگاهش کردم و غریدم

 باز دیگه چیه؟  -

 :کرد و گفت فکرى

شاید یه چیزى اون زیر . هر چیزى هم که توش باشه جزو امانت محسوب مى شه... این ماشین دستت امانته  -

اصال نباید هم باهاش . شاید این سایه خانوم دلش نخواد ما تو ماشینش فضولى کنیم... باشه  باشه که خصوصى

 ...مى رفتیم خرید 

حاال که خرش از . اون موقع که تند و تند خرید مى کرد، به امانت بودن ماشین مردم فکر نمى کرد... واهللا  خوبه

یه نگاه به نجال مى کردم و یه . مردد مونده بودم. مى گفتولى چندان بیراه هم ن. پل رد شده تازه به فکر افتاده

 !!زد ىنگاه به شى نسبتا براقى که از زیر صندلى بهم چشمک م

چشمام گشاد ! یه لحظه احساس کردم چیزى شبیه درخت دیدم. کمى جلوتر بردم و دقیق تر نگاه کردم سرمو

رد و ضخامتش اندازه یه برگ کاغذ بود، فقط مى این شئ اى که نور رو منعکس مى ک. شد و ابروهام پرید باال

 .بودم دهشاید همون عکسى بود که یه بار زیر دست صداقت دی... تونست یه عکس باشه 

 :بردم سمتش که صداى مامان رو شنیدم دستمو

 اونجا چه خبره؟ دو ساعته چى کار مى کنین تو حیاط؟ این ماشین دیگه مال کیه؟ -
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کى جواب سواالت بى پایان مامان رو بده؟ خدا به داد برسه اگه بفهمه صاحب ... حاال نه ... مامان ...  اوفففففف

ممکنه دروغ مصلحتى براى چنین مواقعى مجاز شده . باز شک و تردیدش فوران مى کنه! این ماشین مونثه

چند تا از بسته . یداز ماشین بیرون کش خودشونجال هم . باشه؟ باال تنه امو از ماشین بیرون کشیدم و سالم کردم

 :هاى خرید رو نشون مامان داد و گفت

 .داداشم امروز حسابى دست و دل بازى کرده. تا این هارو ببینى منم بقیه اشو بیارم. کلى خرید کردم -

 :بسته هارو از نجال گرفت و گفت. با هیجان جلو اومد مامان

 جدى؟ همون هارو خریدى که بهت گفتم؟ همه اشونو خریدى یا مغازه ها بسته بودن؟  -

با انگشت رو سقف ماشین ضرب گرفتم و چپ چپ . لبشو گاز گرفت و تند تند براى مامان ابرو باال انداخت نجال

ا اگه اون سیلى قطع! از قبل نشون کرده بود. دقیقا همون چیزى بود که فکرشو مى کردم. نجال رو نگاه کردم

حاال خوبه جمعه بود و خیلى از ! کرد مىپیش نیومده بود، یه بهونه ى دیگه براى وادار کردنم به خرید جور 

 .مغازه ها بسته بودند، وگرنه ورشکست مى شدم

هر چند این ! وقت پیش نمیومد که مامان براى خرید کردن، از جیب من مایه بذاره ولى امان از نجال هیچ

قابلش رو نداشت ولى برام جالب بود که بدونم، با پول هاى بى زبونى که بابا بهش مى ده چیکار مى خریدها 

همسایه فوت کرد، از تشکش  نچند سال پیش که پیرز! کنه؟ یادم باشه یه روزى بالش و تشکش رو چک کنم

 !البته مرگ و میرش دور از جون نجال باشه!! چند میلیونى پول درآورده بودن

 :برگشت سمت ساختمون اما قبل از اینکه قدمى برداره، به عقب برگشت و گفت مامان

 !!بعدا در مورد این ماشین صحبت مى کنیم -

نجال سریع پرید . مامان لبخند موذیانه اى زد و رفت سمت ساختمون. کردم و دستمو تو موهام فرو کردم پوفى

 :نیدمتو ماشین و قبل از اینکه من به خودم بیام، صداش رو ش

 ... نیما این که یه عکسه  -

 !قطعا نجال نبود! بود دو دقیقه پیش داشت در مورد امانت بودن وسایل تو ماشین حرف مى زد؟ کى

شدم تو ماشین که عکس رو ازش بگیرم، اما همون لحظه نجال از ماشین بیرون اومد و صداى متعجب توام  خم

 :با ترسش بلند شد

 ... این که عکس توئه ... ـــــما نیـــ... هیــــــــــن  -
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احساس خفگى بهم دست داده . چه جورى خودمو به نجال رسوندم و عکسو از دستش بیرون کشیدم نفهمیدم

 !آخه عکس من تو ماشین صداقت چیکار مى کرد؟. بود

ستش به داشت با د. با تعجب نگاهش کردم. نگاهم به عکس نیفتاده بود که صداى قهقه ى نجال بلند شد هنوز

همچنان . دوباره به نجال نگاه کردم! چیز خنده دارى وجود نداشت. نگاهى به خودم انداختم. من اشاره مى کرد

 :عصبى شدم و گفتم. مى خندید

 چته؟... زهرمار  -

 :خنده گفت میون

 ...نکنه با این سایه ... تو نکنه ... تو  -

 :عمیقى کشید و گفت نفس

 رو هم که اینقدر ترسیدى؟ به خودت شک دارى؟نکنه با این سایه ریختین  -

 :کالفگى گفتم با

 معلومه چى مى گى؟ -

 :نیش باز گفت با

چه دلیلى داره که عکست تو ماشین صداقت باشه؟ همون لحظه که گفتم عکس توئه باید مى فهمیدى که  -

 .شهمگه این که یه ریگى به کفشت باشه که احتمالشو مى دادى عکس خودت با. دروغ گفتم

 :و اخمو نگاهش کردم که گفت گیج

 ...یه نگاه به اون عکس بنداز -

زیر همون نور کمى که از تیر چراغ برق، توى حیاط افتاده بود، . یادم افتاد که هنوز عکس رو نگاه نکردم تازه

 :نگاهمو بین عکس و نجال رد و بدل کردم و گفتم. اخمهام درهم شد. نگاهى به عکس انداختم

 رى روانى دارى؟ یا چشمهات باباقورى شده؟ تو بیما -

 :دست اشاره اى به عکس کردم و با حرص گفتم با

 آخه این کجاش شبیه منه؟ -

 :قرى به سر و گردنش داد و گفت. چشمى نازك کرد و بقیه ى خریدهاش رو برداشت پشت

 !خواستم عکس العملتو ببینم که دیدم -

 :ریز خندید و همون طور که مى رفت سمت ساختمون گفت ریز
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 .کم کم همه چیزو از زیر زبونت بیرون مى کشم -

اگه اینقدر بهش رو . خودم کردم که لعنت برخودم باد. بى حس ترین حالت ممکن، رفتنش رو تماشا کردم با

 !لى ازت بگیرمنجال خانوم، یه حا. نداده بودم، حاال جرئت نمى کرد این جورى دستم بندازه

 :به افکارم زدم و با خودم گفتم پوزخندى

 !پس الکى قپى نیا. خودت خوب مى دونى که هر قدر هم اذیتت کنه بازم دلت نمیاد یه خار تو پاش بره -

عکس رو تو جیب پیراهنم گذاشتم و بعد از بستن ! اى نثارش کردم "پدرسوخته "تکون دادم و زیر لب  سرى

 .درهاى ماشین رفتم داخل ساختمون

سالمى به بابا کردم که . تو سالن پاى تلویزیون نشسته بود و صداى مامان و نجال از داخل اتاق نجال میومد بابا

 .اش، فقط با تکون سر جواب دادبه خاطر تماشاى اخبار مورد عالقه 

تو حیاط، با اون نور کم فقط . سریع المپو روشن کردم و لب تخت نشستم تا عکس رو نگاه کنم. تو اتاقم رفتم

ولى حاال مى خواستم خوب عکسو بررسى کنم بلکه چیز . تونستم تشخیص بدم که فرد توى عکس من نیستم

 .هوالت توى ذهنم جواب داده بشهبه درد بخورى از توش دربیاد و یه کم به مج

آروم آروم انگشت هامو کنار بردم تا جایى که . روى پام گذاشتم و ناخودآگاه دستمو روى عکس گذاشتم عکسو

نمى دونم چرا دلم نمى خواست چهره ى . تمام عکس از زیر دستم بیرون اومد و فقط سر مرد زیر انگشتم موند

 !باشهه مرد کنار صداقت، رامین سعیدى مى ترسیدم از اینک. مرد رو نگاه کنم

از صداقت خشک و ! از تک تک اجزاى صورتش شادى مى بارید. نگاهى به صورت خندان صداقت انداختم اول

البته شاید هر آدم دیگه اى هم بود، تو اون طبیعت زیبا و اون همه دار و . جدى چنین خنده ى عمیقى بعید بود

یا ... هم شبیه پارك بود  فشونروى نیمکتى نشسته بودند و محیط اطرا. درخت و گل و بوته، به وجد میومد

 !شاید هم یه باغ خصوصى

 . افتاد به انگشت هایى که روى بازوى صداقت نشسته بود و دستى که دور شونه اش حلقه شده بود نگاهم

پاش، دیگه هیچ اگه کت و شلوار تنش بود و کفش هاى ورنى به . روى لباس هاى تن مرد چرخوندم نگاهمو

 ...شکى نبود که خود سعیدیه اما 

اون هم اسپرت پوشیده بود . نگاهى به کفش هاى صداقت انداختم. اسپرت آبى و سفید. هاش اسپرت بود کفش

 . لبخندى روى لبم نشست! و دقیقا همون مدلى و همون رنگى
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وار لى مشکى و مانتوى آبى صداقت هم شل. شلوار لى مشکى و تى شرت آبى. روى عکس باال بردم نگاهمو

 . کامال ست پوشیده بودند! پوشیده بود با شال راه راه آبى و مشکى

دیگه اون نگرانى و استرس قبل رو . حس مى کردم یه کم آروم تر شدم. دیگه اى به عکس انداختم نگاه

از اون سعیدى بعید . انگار حاال که حس مى کردم این مرد نمى تونه سعیدى باشه، خیالم راحت تر بود. نداشتم

که حتى براى گردش هم  عیدىاون هم س. بود که این جور دل به دل صداقت بده و لباسش رو باهاش ست کنه

 !پیراهن و شلوار رو ترجیح داده بود

 .کشیدم و انگشتمو از روى صورت مرد برداشتم نفسى

. شد و ضربان قلبم نامنظم تر چى انگشتم بیشتر از روى صورت مرد کنار مى رفت، چشمهام گشادتر مى هر

 . نفس هام کوتاه و منقطع شده بود و گلوم خشک

 ... باورم نمى شد که مرد توى عکس ... نمى شد  باورم

هجوم . عکسو ول کردم و دست هامو دو طرف صورتم و روى شقیقه هام گذاشتم. در حال انفجار بود مغزم

انگار قطعه . تو یه لحظه پازلى هزارتایى رو کنار هم بچینهمغزم مى خواست . اطالعات داشت دیوونه ام مى کرد

 . ى کلیدى پازل پیدا شده بود

 ...چیز به سرعت با هم جفت و جور مى شد و ذهنم از بن بست هاى بى شمار آزاد مى شد همه

 ...موبایلى که خیلى بیشتر از یه آهنگ ساده برام آشنا بود آهنگ

 ...ورشکسته  صداقت براى خریدن کارخونه اى دلیل

 ...این همه اعتماد صداقت به من  علت

 ...ها و رفتارهاش با سعیدى  حرف

 ...آزمایـشگاه بودنـم  سرپرست

 ...خطاب شدنم مشاورعاطفى

 ...بودن و نبودنش  متاهل

 ...ى توى دستش  حلقه

 ...خواستـنـش  کمک

 ...بودنش برازنده
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هر دو . به انگشت هاشون نگاه کردم... یعنى صداقت همسر این مرد بود؟ ... باورم نمى شد ... خداى من  واى

 ... حلقه به انگشت داشتند اما طرح حلقه چندان واضح نبود 

طور تو این مدت نفهمیده بودم؟ چرا همون روز که سعیدى پاشو گذاشت تو کارخونه نفهمیدم ماجرا از چه  چه

این همه نشونه رو دیدم و نفهمیدم؟ شاید صداقت هم، اون روز به همین خاطر منو کشوند توى  قراره؟ چرا

 ...دفترش 

گم شده اى ... همون مهره ى اصلى گم شده ... که بگه مهره ى اصلى این بازى کیه ... بهم بفهمونه کیه  که

اونقدر تنها که مجبور بشه از من ... نبود  که اگر پیدا شده بود صداقت این قدر تنها... که شاید هنوز پیدا نشده 

برازنده اى که یه هفته است ذهن ... کنه درازىکه سعیدى به خودش اجازه بده به سایه دست ... کمک بگیره 

برازنده اى که سعیدى به گرد ... منو به خودش مشغول کرده و من حاال با دیدن این عکس باید به یاد بیارمش 

 ...و اگر بود، سعیدى جرئت نمى کرد دور و بر سایه آفتابى بشه ... پاش هم نمى رسید 

در اوج بود و بعد از  "برازنده  "کارخونه اى که تا زمان بودن ...  "* وهاج  "سهام دار سابق کارخونه ى  همون

ا برازنده برازنده اى که نامش واقع... برازنده اى که از مردونگى لنگه نداشت ... اون، به ورشکستگى کشیده شد 

 ...اش بود 

 "هورمند برازنده  "

 

 )درخشان: وهاج ( *

دور خودم مى چرخیدم . براى رفتن به کارخونه عجله داشتم که اصال نمى فهمیدم دارم چى کار مى کنم اونقدر

 . و مدام تو در و دیوار مى خوردم

سه بار . د به در ِ باز ِ کمد لباسیمیه بار پیشونیم خور! بار انگشت کوچیکه ى پام گیر کرد به پایه ى تخت دو

جوراب هامو گم کردم و هر بار مى ذاشتم جایى که جلوى چشمم باشه ولى انگار پشت گوشم مى ذاشتم که 

شلوارمو یادم رفت از توى یکى از  دکمربن. دکمه هاى پیراهنمو باال و پایین بستم! دیگه پیداش نمى کردم

 . بندینک هاى شلوار رد کنم

پوشیدن عادى که هر روز کمتر از ده دقیقه وقت مى گرفت، حاال که عجله داشتم باید بیست دقیقه لباس  یه

 !طول مى کشید
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شب قبل که اون عکس رو دیده بودم، اونقدر فکر و خیال کرده بودم و به گذشته فکر کرده بودم که دیگه  از

حیف که . ى صداقت و ازش توضیح بخوام حتى به سرم زده بود که شبونه برم در خونه. داشتم دیوونه مى شدم

همسر هورمند هست یا نه؟ اگر  اقعاشماره اش رو نداشتم وگرنه حتما زنگ زده بودم تا حداقل یه کلمه بگه و

هست پس چرا مى گه مجرده؟ اگر نیست پس چرا به نظر خودش متاهله؟ اصال هورمند کجاست؟ چه بالیى 

 سرش اومده؟

صبحونه روى میز کوچیک توى . گیجى از اتاق بیرون زدم و رفتم تو آشپزخونه با. داشت منفجر مى شد مغزم

همون طور سرپا، یه لقمه کره و عسل چپوندم تو دهنم و یه لقمه نون و پنیر هم . آشپزخونه چیده شده بود

زبونم . و سر کشیدم ریختمیه چایى از فالسک روى میز . طعم شیرین عسل با شورى پنیر قاطى شد. پشتش

 ...لعنتى ... وخت س

 :داشتم کفش هامو مى پوشیدم که صداشون رو شنیدم. خیال صبحونه شدم و پریدم تو حیاط بى

 .علیک سالم آقا نیما -

 چرا اینقدر عجله؟... خیره . صبحت به خیر پسرم -

گى به مامان و بابا باز هم مثل خیلى از صبح هاى بهارى دیگه، در حال آب دادن و رسید. بلند کردم سرمو

 !نجال هم که حتما خواب بود. باغچه ى دوست داشتنى و مورد عالقه اشون بودن

 .ببخشید حواسم نبود متوجه نشدم اینجایید... سالم  -

 :همون طور که انگشتشو سر شلنگ گذاشته بودم و درخت ها رو مى شست گفت بابا

 حواست کجاست اول صبحى؟  -

 .بعدا براتون مى گم. فعال یه کم عجله دارم. چیزى نیست -

 :با لحن مشکوك و البته دلخورى گفت مامان

 این پریشونى و عجله هم مربوط به صاحب همین ماشینه؟ خانوم رئیس؟ -

لنگه ى دیگه ى کفش به پام رفت و از اون وضعیت خمیده که براى پوشیدن کفشم توش قرار گرفته  باالخره

 :بودم، راحت شدم

 ارش لحظه به لحظه مى ده پس شما نگران چى هستى؟مادر من، نجال که دیگه گز -

 نگران این که چرا خودت هیچ وقت حرفى نمى زنى؟ -
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با اینکه خیلى عجله داشتم و یه جورایى هم به خاطر این تعجیل مزخرف دیرم شده بود، . رسیده بودم نزدیکشون

دیشب هم، چیزى که مى  به خصوص که. ولى باید یه کم نرمش نشون مى دادم که دلخورتر از این نشه

 :بوسه اى بین دو ابروى مامان نشوندم و گفتم. خواست ازم نشنیده بود

 .من حواسم هست دارم چیکار مى کنم. اینقدر بى خود خودتو نگران نکن... قربونت برم  -

رو به من . باز مى خواست حرفى بزنه که بابا دستشو روى شونه ى مامان گذاشت و وادار به سکوتش کرد مامان

 :گفت

 . برو به کارت برس -

سر رسیدى که عکس صداقت رو بینش گذاشته بودم، . کوتاهى کردم و رفتم سمت ماشین صداقت خداحافظى

به محض اینکه درو باز کردم، بنیامین رو پشت . روى صندلى جلو گذاشتم و رفتم سمت در حیاط تا بازش کنم

 .خندید و دستش رو پایین آورد. دستش تو هوا و نزدیک زنگ بود. در دیدم

 ...داش نیما ... سالم ... به  -

 :دستمو به سمتش دراز کردم و همون طور که دست مى دادم گفتم. حیاط رو کامل باز کردم در

 از این ورا؟. سالم -

بى توجه به حرف من، عین غاز گردن کشید و بعد هم با مامان و بابا احوالپرسى کرد و دستى براشون  بنیامین

 .بلند کرد

 :که تموم شد گفت احوالپرسیش

 !اومدم سهم کله پاچه امو بگیرم -

 :هامو در هم کشیدم و گفتم اخم

 سهم چى چى؟ -

 :چپ نگاه کرد و گفت چپ

این دو روزه که ماشین رئیس همش تعمیرگاه بود، نشد باهاش بریم . گهخب اومدم با هم بریم کارخونه دی -

 !حداقل االن یه سوارى بهمون بده. دور دور

 :کردم و گفتم  پوفى

 .پس حاال که تا اینجا اومدى بپر پشت فرمون بى نصیب نمونى! ... بابا تو دیگه کى هستى -
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که مى خواى زودتر به مقصد برسى، هر چى بیشتر گاز چون واقعا چنین مواقعى . دلم خوشحال بودم که اومده ته

تو اون لحظه هم اصال حوصله ى حرص خوردن ! مى دى، انگار با سرعت بیشترى دنده عقب مى گیرى

 .نداشتم

تو هوا قاپیدش و پرید پشت . سوییچ رو از جیبم درآوردم و پرت کردم سمتش. ى دیگه ى در رو باز کردم لنگه

من هم خداحافظى . هنگام خروج، تک بوقى براى مامان و بابا زد. تا ماشین رو بیرون ببرهکنار ایستادم . فرمون

 .کردم و درو بستم و سوار شدم

آخرش شاکى شد و مشتى نثار بازوم . تو فکر برازنده و صداقت بودم که حواسم به حرف هاى بنیامین نبود اونقدر

 :کرد و با تشر گفت

خوبه من اومدم وگرنه با این حواس پرتى، خودت رو که به کشتن مى معلومه کجایى؟ حواست کجاست؟  -

 !دادى هیچ، خرج صافکارى مجدد ماشین هم مى افتاد گردن بازماندگانت

 :بى حوصلگى گفتم با

 . فکرم مشغوله -

 به چى؟ -

 . به صداقت -

 :تعجب گفت با

 ه؟نکنه خبراییه داداش؟ تو هم آر... براى چى؟ ... صداقت؟ ... هان؟  -

ولى تو اون لحظه واقعا دلم مى خواست، مشغولیت هاى ذهنیمو با . حوصله ى مسخره بازى هاشو نداشتم اصال

 :نفس عمیقى کشیدم و گفتم. یکى درمیون بذارم

 ...با یه مرد ... یه عکس ازش دیدم  -

 خب که چى؟ -

 .فکر کنم شوهرش باشه -

 از کجا مى دونى؟ -

 :گرفتم سمتش و گفتم. رو از الى سررسید درآوردم عکس

پنج سال پیش که تو این کارخونه استخدام شدم، همین آقا، رئیس کارخونه . چون من این مرد رو مى شناسم -

ازش . هیچ وقت نفهمیدم چه بالیى سرش اومد. اما یک سال بعدش، خیلى عجیب و ناگهانى غیبش زد. بود
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چهارسال، یه زن میاد دقیقا  ازحاال بعد . که اون هم براى ابد از دسترس خارج شدفقط یه شماره تلفن داشتم 

عکسى که لباس هاشون با هم ست . همون کارخونه اى رو مى خره، که با صاحب قبلیش چنین عکسى انداخته

مى این ها یعنى چى؟ چه رابطه اى . شده، هر دو حلقه دستشونه، و دست مرد هم دور شونه ى زن حلقه شده

 تونه بینشون باشه جز اینکه زن و شوهر باشن؟

 :انگار که موتور مغزم گرم شده باشه، ادامه دادم. معلوم بود که حسابى گیج شده. سکوت کرده بود بنیامین

 یادته ازت پرسیدم، کسى به اسم برازنده مى شناسى یا نه؟ -

 :سر تایید کرد و گفت با

 . آره یادمه -

 چیه؟مى دونى اسم این مرد  -

 :پرسشگرى بهم انداخت و همون طور که دوباره نگاهش رو به جاده مى دوخت، با شک و تردید گفت نگاه

 برازنده؟ -

همین رامین سعیدى که از قضا پسر دایى خانوم صداقت هم . هورمند برازنده است... اسم این مرد ... دقیقا  -

 .خطاب کرد "برازنده  "هست، یه بار صداقت رو 

 :که از نسبت سعیدى و صداقت بى اطالع بود، با تعجب و صداى بلندى گفت بنیامین

 . چـــــى؟؟؟ سعیدى پسر دایى صداقته؟؟ یعنى هم پسر داییشه هم برادرشوهر خواهرش -

 :سر تایید کردم و گفتم با

و ... ى شه اگه بفهمم چه بالیى سر هورمند اومده، فکر کنم قسمت عمده اى از این گره ها باز م... اوهوم  -

 . تنها کسى که مى تونه از هورمند مطلع باشه، همین خانوم صداقته

بنیامین معتقد بود . رسیدن به کارخونه مشغول بررسى احتماالت مربوط به رابطه ى صداقت و برازنده بودیم تا

به کارخونه که هر رابطه اى هم بینشون بوده االن دیگه نیست چون اگر بود، محال بود که تو این مدت سرى 

 . نزنه

بنیامین سوییچ رو از روى . کارخونه که رسیدیم،اون اضطراب و عجله، جاش رو به یه آرامش نصبى داده بود به

 :ماشین برداشت، داد دستم و گفت

 ."زندگى خصوصى من به شما ارتباطى نداره "فقط امیدوارم بهت نگه ! از چشمهات فضولى مى باره -
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هر چند این پیش بینى بنیامین کمى عصبیم کرده . من هم خنده ام گرفته بود. خندیدبا صداى نسبتا بلندى  و

 :پیاده شدم و گفتم. بود

 .بعدا مى بینمت -

سررسید رو باز کردم ونگاه دیگه اى به اون .من هم رفتم سمت دفتر. تکون داد و رفت سمت آزمایشگاه دستى

 .عکس سرشار از انرژى و رنگ هاى شاد، انداختم

 :با خانوم خرسند سالم و علیکى کردم و گفتم. ساختمون شدم دوار

 مى تونم خانوم صداقت رو ببینم؟ -

 :کمى من من کرد و گفت خرسند

 . راستش یه کم گرفتارن -

 جلسه دارن؟ -

 .یه کم سرشون شلوغه... جلسه که نه  -

 از شما خواستن که کسى مزاحمشون نشه؟ -

 :سرشو تکون داد و گفت کمى

 !یه چیزى تو همین مایه ها -

 :حس دلشوره بهم دست داد و گفتم یه

 اتفاقى افتاده؟ -

 :اى باال انداخت و گفت شونه

 . کل دفترشون رو به هم ریختن. یه کم پریشون و عصبى بودن. واهللا چى بگم -

 :درهم شد و گفتم اخمهام

 یعنى چى؟ -

 .مثل اینکه یه چیزى گم کردن -

 :دستم انداختم و گفتم به سررسید توى نگاهى

 همین امروز گم کردن؟ -

 .تا حاال چند بار دفترشونو زیر و رو کردن. یه چند روزى مى شه... نه  -

 . مطمئن شدم که دنبال همین عکس مى گرده تقریبا
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 ...مى شه بهشون اطالع بدید که من مى خوام ببینمشون -

 :اعتراض کنه که گفتم خواست

 .دارم بهشون بگید کار واجبى -

 :تلفن رو برداشت و بعد از مکالمه ى کوتاهى، به در اتاق اشاره کرد و گفت گوشى

 . بفرمایید منتظرتون هستن -

. مثل دفعه ى قبل دفترش به هم ریخته بود. ، وارد شدم"بفرمایید  "کردم و بعد از در زدن و شنیدن  تشکرى

ت چند تا کتاب رو با هم توى قفسه اى جا مى داش. خودش هم آشفته و تا حدودى مستاصل به نظر مى رسید

 . داد

دادن جواب سالمم، سرش رو به سمتم برگردوند که تعادلش به هم خورد و کتاب ها از دستش روى زمین  براى

کنارش روى . سررسیدو روى یکى از مبل ها که این بار چیزى روشون نبود، گذاشتم و نزدیکش شدم. افتادند

 :رو جمع کنمزمین نشستم تا کتاب ها

خانوم خرسند گفتن که یه کم گرفتار هستید ولى فکر کنم بتونم گرفتاریتون . شرمنده که بد موقع مزاحم شدم -

 .رو برطرف کنم

 :لحظه نگاهم کرد و بعد با لبخندى گفت چند

 .لطف دارید ولى فکر نکنم کارى از کسى بربیاد. خیلى ممنون -

همزمان با . کتاب هاى دسته شده رو از دستش بیرون کشیدم و ایستادم! یه تعارف ساده فرض کرده بود حرفمو

 :خودش رو عقب کشید و گفت. ببخشیدى گفتم و به سمت قفسه ى کتاب ها رفتم. من از جاش بلند شد

 . خیلى ممنون زحمت کشیدید -

 :هارو که توى قفسه گذاشتم گفتم کتاب

 . خواهش مى کنم زحمتى نیست -

 :د و گفتبه مانتوش کشی دستى

 امرى داشتید جناب کاردان؟ -

 :مبل ها اشاره کردم و گفتم به

 .مى شه چند لحظه وقتتون رو بگیرم -
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سررسیدو برداشتم و روى همون مبل که دقیقا روبه روى . یکى از مبل ها نشست و منتظر نگاهم کرد روى

قطعا به غیر از گشتن دنبال چیزى که گمش کرده بود، کارهاى زیادى براى انجام دادن . صداقت بود، نشستم

 !نفسى کشیدم و صاف رفتم سر اصل مطلب. پس نباید زیاد وقتشو مى گرفتم. داشت

 احتماال دنبال یه عکس نمى گردید؟ -

 :ابروهاش باال رفت و چشمهاش درشت شد. خورد جا

 چه طور مگه؟ -

 :گرفتم سمتش و گفتم. ماشینش رو از جیبم درآوردم سوییچ

 . با عرض پوزش دیروز مجبور شدم خواهرم رو با ماشینتون ببرم خرید. دیروز ماشینتون رو تحویل گرفتم -

عکس چه ربطى به خرید داشت؟ . د که دنبال ربط این دو تا موضوع به هم مى گردهچهره اش معلوم بو از

 :سوییچ رو از دستم گرفت و با لحن گیج شده اى گفت

 منظورتون از اون عکس چى بود؟... مشکلى نیست. خواهش مى کنم -

ه عکس پیدا نجال وقتى داشت بسته هاى خریدش رو از صندلى عقب ماشینتون برمى داشت، زیر صندلى ی -

 .کرد

 :عکس رو جلوى صورتش باال آوردم و گفتم. رو باز کردم و عکس رو از بینش بیرون کشیدم سررسید

 .فکر کنم دنبال همین مى گردید -

زل زده بود به سمت چپ . نگاهش پر از دلتنگى و خوشحالى شد. نیم خیز شد و عکس رو از دستم قاپید سریع

احساس کردم فراموش کرده منم . واضح بود که به هورمند خیره شده پر. عکس و نگاهش نمناك شده بود

لبشو گاز گرفت . کنه همگلویى صاف کردم که باعث شد تکونى بخوره و با تعجب نگا. هستم و دارم مى بینمش

 :و گفت

 . شرمنده ببخشید اصال حواسم نبود -

 .خواهش مى کنم -

 :تا نفس عمیق کشید و گفت چند

اصال فکرش هم نمى . یه هفته اى مى شد گمش کرده بودم. ا ممنون باشم یا نجال خانومنمى دونم از شم -

 .کردم تو ماشین افتاده باشه

 :کرد و ادامه داد فکرى
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 .البته این یه هفته که ماشین پارکینگ پلیس بود و بعدش هم که تعمیرگاه -

ولى محال بود بدون . این از حرف هاى حاشیه ایش مشخص بود. قصد نداشت توضیحى درباره عکس بده قطعا

 .گرفتن جواب سوالم، پامو از دفتر بیرون بذارم

 هورمند کجاست؟... مى شه بپرسم ... خانوم صداقت  -

 :با صداى آرومى سوالمو تکرار کرد... لحظه خیره نگاهم کرد  چند

 هورمند کجاست؟ -

 :سر تایید کردم و همونطور که به عکس اشاره مى کردم گفتم اب

 ... سهام دار سابق همین کارخونه ... شریک آقاى فتحى ... دکتر هورمند برازنده ... بله  -

 :اخمى کرد و گفت. هاش عمیق تر و سنگین تر شدند نفس

 من از کجا بدونم ایشون کجا هستند؟ -

 . عکس دوستانه اى باهاش میندازه خبرى نداشته باشه خیلى عجیبه آدم از کسى که چنین -

 :عمیق تر شد و نفس هاش تندتر اخمش

 .فکر نمى کنم این موضوع به شما مربوط باشه -

 !عجب سـق سیاهى بود این بشر. حرف بنیامین افتادم یاد

اصال حقى هم . چون محال بود با عصبانیت کارى از پیش بره. سعیم رو مى کردم که خونسرد باشم نهایت

 :بنابراین با لحن مالیمى گفتم. نداشتم که بخوام بازخواستش کنم

هورمند با اینکه سهام دار این کارخونه بود، به . من و هورمند یک سال تقریبا همکار بودیم... خانوم صداقت  -

. قه اى که به رشته اش و کارهاى آزمایشگاهى داشت، خیلى وقتها تو آزمایشگاه کنار ما کار مى کردخاطر عال

آقاى فتحى سپرده بود و بدون اینکه بگه چرا و  هتمام کارها رو ب. اما بعد از اون یک سال، یه مرتبه غیبش زد

ال، عکسش رو باید کنار زنى ببینم حاال بعد از چهارس. هیچ ردى هم ازش پیدا نکردیم. کجا مى ره، غیبش زد

 .که دقیقا همون کارخونه ى هورمند رو خریده

 :تازه کردم و ادامه دادم نفسى

مى دونم که نوع رابطه ى شما و هورمند به من ارتباطى نداره ولى فکر کنم حقم باشه که بدونم خودش  -

 کجاست؟ چه اتفاقى افتاد که همه چیزو رها کرد و رفت؟

 :که ازش شنیدم همین بودجوابى  تنها
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 .من نمى دونم ایشون کجا هستند -

. یه چیزهایى مى دونست ولى نمى خواست حرف بزنه. مشخص بود که داره یه چیزى رو مخفى مى کنه کامال

اون به خودش اجازه مى داد که پاى منو به دعواى . داشتم عصبى مى شدم از این پنهون کارى هاش

ساده ازش  سوالبراى حل و فصل این دعوا کمک بخواد ولى من حق نداشتم یه  خانوادگیشون باز کنه و ازم

 :با صدایى که کمى عصبانیت چاشنیش شده بود گفتم. بپرسم

 چه طور نمى دونید کجاست ولى باهاش عکس میندازید؟ -

 . گفتم که نمى دونم کجاست -

 .صداقت هم با عصبانیت مخلوط شده بود صداى

 یى سرش آوردین که راحت تر این کارخونه رو به دست بیارید؟نکنه خودتون یه بال -

 :اسفند روى آتیش از جا پرید و گفت مثل

 اصال متوجهى چى دارى مى گى؟ -

 :از جام بلند شدم و به تبع اون،با صداى بلندترى گفتم منم

 مگه مى شه زنى ندونه شوهرش کجاست؟ -

 :عصبانى و بلندش، پر از بغض شد و گفت صداى

 ...کى تا حاال من شوهر دارم و خودم خبر ندارم از -

 :عکس که هنوز توى دستش بود اشاره کردم و داد زدم به

 .پس اون حلقه هاى توى دستتون چیه؟ همین حلقه اى که االن هم دستتونه -

 :با آخرین توانى که براش مونده بود، داد کشید . شکست و تو یه لحظه صورتش خیس اشک شد بغضش

 ... طالقم داد  هورمند -

رنگش پریده بود و دونه هاى درشت اشک، از چشم هاش . از دستش افتاد و خودشو روى مبل رها کرد عکس

 . لب هاش خشک و سفید شده بود و کم کم به هق هق مى افتاد. بیرون مى ریخت

باالخره به . چند لحظه شوك زده نگاهش مى کردم و باورم نمى شد که تا این حد دگرگون شده باشه براى

 . خودم اومدم و پریدم سمت در که از خانوم خرسند کمک بگیرم
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محض باز کردن در، خانوم خرسند که گوششو به در چسبونده بود، سه متر از جا پرید و وحشت زده نگاهم  به

 با کالفگى سرى تکون دادم و. زبونش گیر کرده بود و با اصوات نا مفهومى مى خواست عذر خواهى کنه. کرد

 :تقریبا فریاد زدم

 . یه لیوان آب قند بیارین -

یکى از بروشورهاى روى میز رو . خیلى سریع به سمت آشپزخونه رفت و من هم رفتم سراغ صداقت خرسند

خیلى زود خرسند برگشت و تا چشمش به صداقت افتاد، با دست روى گونه . برداشتم و شروع کردم به باد زدنش

 :اش کوبید و گفت

 سرم چه بالیى سرشون اومده؟ چرا این جورى شدن؟ چى بهشون گفتین؟ چرا دعوا مى کردین؟خاك به  -

 :عصبى دستى به موهام کشیدم و گفتم! هم وقت گیر آورده بود براى فضولى کردن خرسند

 . به جاى این سوال ها یه ذره از اون آب قندو به خوردشون بدین بلکه حالشون بهتر بشه... خانوم خرسند  -

دستشو پشت گردن صداقت گذاشتو سرشو باال گرفت تا آب قند رو . با دستپاچگى کنار صداقت نشست خرسند

 :با لحن مالیمى گفت. صداقت دستشو پس زد و صاف سر جاش نشست. به خوردش بده

 .مى شه مارو تنها بگذارید... من حالم خوبه ... خانوم خرسند  -

لیوان . با اکراه از جاش بلند شد! معلوم بود که حالش گرفته شده .اخم هاش براى لحظه اى درهم شد خرسند

سعى مى کرد . با نگرانى زل زده بودم تو صورت صداقت. آب قند رو به دستم داد و از دفتر صداقت بیرون رفت

 :با صداى آرومى گفتم. خودشو جمع و جور کنه و مدام نفس هاى عمیق و ممتد مى کشید

 حالتون خوبه؟ -

 :ه اى کشید و همزمان با تکون مالیم سر، گفتدیگ نفس

 .مى تونید برید سر کارتون. خوبم -

فقط نمى دونم اگه قرار بود بفرستتم پى کارم دیگه خرسند ! بود "گورتو گم کن "جمله احتماال معادل  این

روى میز  خم شدم و عکس رو از روى زمین برداشتم و. لیوانو روى میز گذاشتم! بیچاره رو چرا بیرون کرد

 :جعبه ى دستمال کاغذى رو بهش تعارف کردم و گفتم. مقابلش گذاشتم

 .نمى خواستم اذیتتون کنم. متاسفم خانوم صداقت -

 :رفتم سمت در اما قبل از اینکه دستم به دستگیره برسه صدام زد. برداشت و صورتش رو پاك کرد دستمالى

 ...جناب کاردان  -
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 :عمیق کشید و گفت چند تا نفس... عقب برگشتم  به

 . مطمئنم که حرف هامون بین خودمون مى مونه -

 :با سر تایید کردم و گفتم! شده بود همون صداقت خشک و جدى و مقاوم دوباره

امیدوارم کمکم کنید . من باید هورمندو پیدا کنم... یه مقدار تند رفتم ولى . بازم معذرت مى خوام... بله حتما  -

 ...با اجازه ... 

 :و دستگیره ى در رو تو دستم گرفتم که دوباره صدام زد گشتمبر

 ...یه لحظه جناب کاردان  -

عاقبت بعد از چند لحظه تعلل، حرفى کامال بى ربط . مى خواست حرفى بزنه ولى دودل بود. برگشتم دوباره

 :تحویلم داد

 اوضاع آزمایشگاه چه طوره؟ همه چیز مرتبه؟ -

با آرامشى که از خودم . اصال حوصله ى جواب شنیدن هم نداشت.جواب نداشتقطعا توقع . نگاهش کردم فقط

 :بعید مى دونستم گفتم

 .خوشحالم که به هیچ کس تمام و کمال اعتماد نمى کنید -

 . براى احترام، سرى تکون دادم و درو باز کردم. گفت "متاسفم  "گزید و زیر لب چیزى شبیه  لبشو

 . مى شه بشینید -

با این تزلزل ! دختره ى روان پریش تکلیفش با خودش هم معلوم نیست. عمیق و بلندى کشیدم "فپو "دلم  تو

 در تصمیم گیرى چه طور مى تونه یه کارخونه رو اداره کنه؟ باالخره برم یا بمونم؟

هنوز هم ته . نشستم و چند لحظه نگاهش کردم. مبل مقابلش رو بهم تعارف کرد. بستم و برگشتم سمتش درو

چه . اینو چشمهاى مضطرب و مردمک هاى لغزونش فریاد مى زدن. براى حرف زدن قرص نشده بود دلش

 . ندونى که مى تونى به طرف مقابلت اعتماد کنى یا نه. حس بدى بود که ندونى از کى کمک بخواى

روى دوشش وقت هایى واقعا احساس مى کردم هیچ کسیو نداره که بتونه بهش تکیه کنه و یه کم از بارهاى  یه

یه وقت هایى هم که مثل . اون وقت بود که دلم مى خواست با جون و دل کمکش کنم. رو باهاش تقسیم کنه

اون لحظه و اون چهره  توولى ! همین چند دقیقه پیش، یاغى مى شد و سرکش، دلم مى خواست خفه اش کنم

 !ى مظلومش، وادارم مى کرد که جیغ جیغ هاى قبلش رو فراموش کنم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ١٥٥ 

تو چشمهاش پر از . چند لحظه بعد،نگاهى بهم انداخت که واقعا تو دلم خالى شد. و پایین انداخته بودر سرش

 :ناخودآگاه گفتم... نفرت و خشم بود 

 حالتون خوبه خانوم صداقت؟ کمکى از من برمیاد؟ -

 :از طعنه و کنایه گفت پر

 این جورى مى خواید کمکم کنید؟ -

 :اى بین ابروهام افتاد گره

 منظورتون چیه؟ -

 با این سوء ظنتون به من، چه طورى مى خواید کمکم کنید؟ -

 :داد ادامه

یه مسائلى پیش اومده که حتى . باید حرفمو باور کنید. اگر حاضرید کمکم کنید باید بهم اعتماد داشته باشید -

و . بورم واقعیت رو بپذیرمولى براى پیدا کردن باعث و بانیش مج. خودمم تا مدت ها نمى تونستم باورشون کنم

هر چند . و بعد بهم کمک کنید، ممکنه دیر بشه نیداگر قرار باشه اول خودمو به شما اثبات کنم تا بهم اعتماد ک

 .تا همین االنش هم مطمئن نیستم که دیر نشده باشه

 . ى آخرش پر از حسرت و نگرانى بود جمله

 :هامو در هم قفل کردم و گفتم انگشت

 پس چه طور توقع اعتماد از من دارید؟. ون هم به من اعتماد نداریدشما خودت -

دستى به مقنعه . ولى با حرف هایى که زد وادارم کرد که این اعتماد رو پنهون کنم. بهش اعتماد داشتم...  داشتم

 :اش کشید و گفت

و . تا خودمم بهش برسم ولى کمى زمان نیاز داشتم. من بهتون اعتماد دارم چون هورمند بهتون اعتماد داشت -

 .فکر مى کنم تا حدودى بهش رسیده باشم

 :باال انداختم و گفتم ابرویى

 تا حدودى؟ -

 .پس نمى شه به طور کامل هم اعتماد کرد. هیچ آدمى رو نمى شه به طور کامل شناخت -

 :اى که ناخواسته از دهنم پرید، حالشو گرفت جمله

 شتید؟یعنى به هورمند هم اعتماد کامل ندا -
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کمى دور و برش رو نگاه کرد و بدون اینکه جوابم رو بده بحث رو عوض . کرد و چند لحظه سکوت کرد اخمى

 :کرد

هورمند اونقدر براتون اهمیت داشته که دنبالش ... جالبه که به خاطر هورمند حتى به من هم مظنون شدید  -

 .حاضر نیستید ازش دست بکشید و حاال که ردى ازش پیدا کردین، به هیچ قیمتى... مى گشتید 

 :چشم هام خیره شد و گفت تو

 چرا هورمند اینقدر براتون مهمه؟ مگه دوستى شما تا چه حد بوده؟... چرا؟  -

 :پایین انداخت و ادامه داد سرشو

تا جایی که من یادمه، هورمند یه وقت هایى چیزهایى از شما تعریف مى کرد ولى نه در اون حد که احساس  -

 ... کنم خیلى صمیمى هستید 

 :تکون دادم و گفتم سرى

البته باید . واقعیت اینه که تمام بچه هایى که هورمند رو مى شناسند، همه اشون ارادت خاصى بهش دارن -

جورى که وقتى سعیدى . این چند سالى که ازش هیچ خبرى نبود، تو ذهنم کمرنگ شده بود اعتراف کنم که تو

کم کم احساس کردم برام آشناست و در . صدا زد، اولش اصال متوجه این تشابه اسمى نشدم "برازنده  "شما رو 

 . آخر با دیدن این عکس، چیزى که باورش برام سخت بود رو باور کردم

 سخت بود؟باور چى براتون  -

اصال تصورش رو هم نمى ... اینکه چند ماه با نزدیک ترین شخص به هورمند، همکار بودم و متوجه نشدم  -

 .کردم اینقدر ناگهانى خبرى ازش بشه

 :به گونه اش کشید و گفت دستى

 ...یعنى هر کدوم از کارکنان دیگه ى کارخونه هم که بفهمند من و هورمند  -

 :عمیقى کشید و حرفش رو از نیمه ادامه داد نفس

 مثل شما اینقدر شدید عکس العمل نشون مى دن؟ -

 :عمیقى کشیدم و با یادآورى کارى که هورمند برام انجام داده بود، لبخندى زدم و گفتم نفس

 !گمون نکنم -

 :چپش باال رفت و گفت ابروى

 !شما آدم مرموزى هستید -
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 !! کى به کى مى گفت مرموز. که نتونستم جلوى قهقهه امو بگیرماز حرفش شوکه شدم  اونقدر

اونقدر خندیدم که هم دلم درد گرفته بود هم احساس کردم از خنده هاى . تعجب خندیدنم رو نگاه مى کرد با

 :خنده ام که امونم داد گفتم. من، خنده ى محوى هم روى لب صداقت نشسته

 !من هیچ رمز و رازى در خودم نمى بینم -

 . کرد و چیزى نگفت سکوت

 .ولى قبول کنید که خودتون خیلى پیچیده تر و مرموزتر از من هستید -

همه ى زندگى من تو چند تا جمله ى ساده خالصه . من براى خانواده و آشنایانم به هیچ وجه پیچیده نیستم -

 . مى شه

 :احتیاط پرسیدم با

 چه جمله هایى؟ -

 "!زندگى خصوصى من به شما چه ارتباطى داره "حال گیرى و با جیغ و داد بگه  بودم که باز بزنه تو خط منتظر

 :اما در نهایت تعجب، کامال سخاوت مندانه، زندگى خصوصیش رو در چند جمله، خالصه کرد

زنى که یه بار ازدواج کرده اما از بد روزگار، کارش به جدایى کشیده و حاال هم کارخونه اى رو که از شوهر  -

 .براش مونده، اداره مى کنه سابقش

اگر نمى پرسیدم شاید دیگه چنین . بدجورى کنجکاو شده بودم. بودم که علت طالقشون رو بپرسم یا نه مردد

 !فرصتى به دست نمى آوردم که صداقت افتاده باشه رو دور تعریف از گذشته اش

 مى تونم بپرسم علت جدایى تون چى بوده؟... ببخشید  -

 :سرشو انداخت پایین و گفت. م هاى بى حس و سردى نگاهم کردلحظه با چش چند

هورمند ایدز داشت ... جواب آزمایشش . برگه اى که یه جواب توش بود... یه برگه آورد داد دست خانواده ام  -

... 

 :ته حلقم داد کشیدم از

 چــــــى؟؟  -

که صداقت  "ایدز  "اد بزنم و بپرسم باز کردم تا تمام تعجب و ناراحتى و وحشت و درموندگیمو فری دهنمو

 :انگشت اشاره اشو روى لب و بینیش گذاشت و شتاب زده گفت

 مى خواید تمام اهل کارخونه رو خبردار کنید؟... آرومتر ... هیـــــس  -
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با ناباورى سرمو تکون . فقط باعث شد تن صدام کمتر بشه اما وحشت و تعجبم هم چنان سر جاش بود حرکتش

 :فتمدادم و گ

هورمند آدمى نبود که بخواد از این جور درد و مرض ها . محاله. ایدز؟ اونم هورمند؟ محاله. این غیر ممکنه -

آخه کى باورش مى شه که هورمند اهل کثافت کارى بوده . اونم یه دروغ شاخدار و مسخره. حتما دروغه. بگیره

باهاش دشمنى داشته و این پاپوش رو  کىاید یباشه که بخواد به چنین درد بى درمونى گرفتار بشه؟ اصال ش

 .درست کرده که آبروى هورمندو ببره

آخه چه وقت لبخند زدن بود؟ . چى من بیشتر از هورمند دفاع مى کردم، لبخند صداقت عمیق تر مى شد هر

باالخره هم پیمونه ى اعصابم پر شد و . مگه داشتم جوك تعریف مى کردم؟ لبخندش داشت عصبیم مى کرد

 :غرغر کردم

 این لبخند شما چه مفهومى داره؟ -

 :به خنده ى کوتاهى تبدیل شد و گفت لبخندش

متاسفانه اون ... خوشحالم که تا این حد هورمند رو قبول دارید... بى خود نبود که هورمند بهتون اعتماد داشت  -

روزى که هورمند جلوى خانواده ام، جواب مثبت آزمایشش رو نشون داد، اونقدر فضا علیه هورمند بود که همه 

که چند سال از اون روزها گذشته، احساس مى  ولى االن. حتى خودمم باور کرده بودم. به راحتى قبول کردند

شاید هورمند مجبور شده که . شاید اون برگه ى آزمایش جعلى بوده. کنم که ماجرا خیلى فراتر از این ها بوده

 ...آخرین حرفى که هورمند بهم زد ... نمى دونم چه اجبارى ولى . چنین دروغى بگه

یوان آب قندى که خرسند آورده بود االن به درد صداقت مى شاید ل. کرده بود و صورتش قرمز شده بود بغض

 :چند لحظه بعد گفت... با انگشتش دور لبه ى لیوان مى کشید . لیوانو برداشتم و گرفتم سمتش! خورد

 ...امیدوارم هیچ وقت تو زندگیت مجبور نشى از همه چیزت بگذرى ... هورمند گفت  -

صداقت از شیرینى بیش از حد آب قند، چهره . ن توى دستش رو خوردبا شدت بیرون داد و کمى از لیوا نفسشو

 ...در هم کشید و من از تلخى حرف آخر هورمند 

اصال نمى ... مغزم خالى شده بود ! کاش یه ذره از اون آب قندو به من هم مى داد... رفته بودم اساسى  وا

ایدز؟؟ اونم ... اها و اتفاقاتى رو نداشتم توقع چنین ماجر. تونستم ذهنمو جمع و جور کنم و درست فکر کنم

 . خیلى مضحک بود... هورمند؟ 
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ولى چه کسى؟ چه جورى؟ با چه . یکى مجبورش کرده بوده...  "اجبار  "... هورمند فقط یه مفهوم داشت  حرف

ترفندى؟ چى باعث شده که هورمند با چنین افتضاح و رسوایى از زنش دست بکشه؟ اون هم چنین زنى که 

 ...  ابجذ... یه زن قوى، محکم، جسور و البته . راى هر مردى قابل توجه و چشمگیرهب

قدر احتمال داشت که پاى یه عاشق دیوونه ى دیگه در میون باشه؟ کسى که براى به دست آوردن صداقت  چه

ولى . ل باشهرامین سعیدى؟ بهش نمیومد دیگه تا این حد رذ... از روش هاى غیر عادالنه استفاده کرده باشه 

 .باشه داشتهشاید هم دستى تو این کار . قطعا از جدایى هورمند و سایه ناراحت نشده

اون کمکى که صداقت ازم مى خواست همین بود؟ کمک براى پیدا کردن کسى که زندگیشو از هم پاشیده  پس

یر سر سعیدى باشه بود؟ ممکنه ماجراى طالقش به ورشکستگى کارخونه هم مربوط باشه؟ اگر تمام این ها ز

 . از پشت خنجر خوردنه. واقعا زجرآوره

موهامو مى کشیدم بلکه یه کم مغزم آروم . هامو روى زانوهام گذاشتم و دستهامو بین موهام فرو کردم آرنج

 :صداقت که انگار راحت تر تونسته بود به خودش مسلط بشه، گفت. بگیره

چیزهاى دیگه اى . این ها فقط بخشى از واقعیت هستن. ون کنماین هارو نگفتم که ناراحتت... جناب کاردان  -

یه اتفاقات دیگه اى هم افتاده که وقتى کنار . من تقریبا مطمئنم که یه کاسه اى زیر نیم کاسه بوده. هم بوده

خیلى وقته که دنبالش مى گردم . بوده ناهاین ماجرا قرارشون مى دم، بیشتر مطمئن مى شم که هورمند بى گ

 .خانواده اش هم اظهار بى اطالعى مى کنند. تونستم پیداش کنمولى ن

 :هامو از بین موهام بیرون کشیدم و گفتم انگشت

 مگه مى شه خانواده اش ندونند کجاست؟ -

 :از تاسف تکون داد و گفت سرى

یى یه جورا. پدرش بعد از اینکه ماجراى آزمایشش و اون بیمارى لعنتى رو فهمید، بدجورى به هم ریخت -

ولى با این کارش باعث ... نمى دونم چى یا کى این جور تیشه به ریشه ى همه امون زد ... آبروش از بین رفت 

 . شد پدر هورمند قید بچه ى خودشو بزنه

خانواده ى هورمند ازش دست کشیده بودند؟ آخه اگه این ماجرا حقیقت بود که صداقت هم باید به این  پس

به عقلش نرسیده بود که خودش بره یه آزمایش بده و حداقل از سالمت خودش  یعنى! بیمارى مبتال مى شد

 :بود ولى چاره اى نداشتم ىبفهمه که هورمند هم سالم بوده؟ با اینکه پرسیدن این سوال یه جورایى بى شرم

 شما خودتون آزمایش ندادید؟ ... مى بخشید خانوم صداقت  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ١٦٠ 

! انگار یواش یواش منظورمو متوجه مى شد... گونه هاش قرمز شد کم کم ... لحظه با تعجب نگاهم کرد  چند

 :نگاهشو دزدید و با لحنى پر از خجالت گفت

 .همین. ما فقط عقد بودیم -

 : توى موهام کشیدم و نفسمو بیرون دادم دستى

 .که این طور -

مال مشخص بود که یه کا. انگار هر دومون داشتیم تو ذهنمون پردازش مى کردیم. لحظه سکوت برقرار شد چند

حاال از کجا باید شروع مى کردیم؟ شاید بد نبود یکى رو بذارم تا سعیدى رو زیر نظر بگیره . جاى کار مى لنگه

 شد پیدا کرد؟ ىهورمند رو کجا م. بلکه در مورد این ماجراها یه سرنخى بهمون بده

 ...خانوم صداقت  -

 ...رو باال گرفت و نگاهم کرد سرش

 تمال داره که هورمند از ایران رفته باشه؟چه قدر اح -

 .اون خیلى وقته که از ایران رفته -

 :چشم هاى گرد شده نگاهش کردم با

 چه طور متوجه شدید؟ ... جدا؟  -

 .آقاى مقدسى بهم گفت -

 مقدسى؟ وکیلتون؟ -

 . بعد از رفتنش دیگه با مقدسى هم قطع رابطه کرده. مقدسى قبال وکیل هورمند بود... بله  -

 پس آقاى مقدسى به شما اطالع داد که از ایران رفته؟ -

 . درسته -

 مقدسى نمى دونست کدوم کشور رفته؟ -

 امریکا -

 . شاید مى شد ردى ازش پیدا کرد... هیچ وقت نرفتید سراغش  -

 . به بهونه ى کار رفتم ولى در واقع دنبال هورمند بودم... یک سال پیش  ...رفتم  -

 :صبرانه گفتم بى

 ...خب  -
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مقدسى یه آدرس بهم داد ولى مربوط به همون چهار سال پیش بود . هیچ نشونى ازش پیدا نکردم... هیچى  -

 .که متاسفانه هیچ کس اونجا ازش خبرى نداشت

 .نتونستید پیداش کنیداصال شاید برگشته که اونجا  -

شاید یه گوشه اى از . هورمند خودش خبره ى این کاره. منم به خاطر همین احتمال، اومدم سراغ این کارخونه -

همون موقع که امریکا بودم، مقدسی خبر ورشکستگى . همین ایران خودمون، کارخونه ى جدیدى زده باشه

هر چند از ورشکستگى کارخونه . رمسهام کارخونه رو هم بخبهترین موقعیت بود که باقى . کارخونه رو بهم داد

 . شاید همین کارخونه راهى باشه براى پیدا کردنش. اى که یه زمانى متعلق به همسرم بود ناراحت بودم

 :با اخم نامحسوسى گفتم. هاش کمى گیجم کرده بود حرف

 پس االن شما تو سهام کارخونه با هورمند شریک محسوب مى شید؟ -

 :زد و گفت ندىلبخ

االن هم تمام . هورمند تمام سهمش از کارخونه رو پاى مهریه ام گذاشت که موقع طالق به نامم زد... نه  -

 .کارخونه به نام خودم شده

حتما روزهاى خوبى با هم ... ذهنم رفته بود دنبال عاشقى هاى سایه و هورمند . کرد و سکوت کردم سکوت

جالب مى شد اگر هورمند پیدا مى شد . شاید یه عشق عمیقى بینشون بوده. بود داشتند که صداقت هنوز دنبالش

نفس . برگردوندن عشق از دست رفته اش. قطعا صداقت هم دنبال همین بود. و بى گناهیش هم ثابت مى شد

از طرفى بهش مدیون . هورمند یه زمانى دوستم بود. قطعا این باید باعث خوشحالى من باشه. عمیقى کشیدم

 .پس شاید با کمک کردن به صداقت مى تونستم جبران کنم. م بودمه

زنى که این جور درگیر . مى فهمیدم منظور صداقت از اینکه مى گفت، به نظر خودش متاهله، یعنى چى حاال

 .همسر سابقش باشه، صد بار هم که بگه مجرده، بازم روحش متاهله

 :تکون دادم تا افکار اضافه رو پراکنده کنم سرمو

 .اصال ممکنه هورمند تو همین شهر باشه -

صداقت با ناباورى . هورمند هم چنان به صداقت عالقه داشته باشه، بعیده که از صداقت بى خبر مونده باشه اگر

 :گفت

 آخه مگه مى شه اینقدر بهم نزدیک باشه ولى نتونم پیداش کنم؟ -
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پس تو . اونم بعد از این همه مدت. مند بودبدجورى فکر و ذهنش درگیر هور! چه حس عجیبى توش بود حرفش

این چند سال هنوز حسش به هورمند از بین نرفته بود؟ یا فقط به خاطر عذاب وجدان دنبال پیدا کردنش بود؟ 

ولى با این عالقه اى که فقط به عکس هورمند داشت، خدا مى دونست به خود هورمند دیگه چه قدر عالقه 

سوالى که تو ذهنم اومد، قبل از اینکه بتونم سبک و سنگینش . ن دستش بودحلقه اش هم که هم چنا! داره؟

 :کنم از دهنم در رفت

 خانواده اتون از این حلقه ى تو دستتون شاکى نیستن؟ -

لبخندى روى لبش نشست و با دست راستش کمى حلقه اش رو توى . لحظه به حلقه اش خیره شد چند

 :انگشتش جابه جا کرد

خوشحالم که هورمند حاضر نشد این حلقه رو پس . از وقتى به همه چیز شک کردم دوباره دستم کردمش -

هر ... به بهونه ى اینکه این جورى کسى کارى بهم نداره. به بهونه ى آرامش و امنیت دستم مى کنم... بگیره

 .ولى دیگه با این قضیه کنار اومده. چند اولش مادرم خیلى مخالفت مى کرد

 چرا به خانواده اتون نمى گید که ممکنه هورمند بى گناه باشه؟ -

اول . جورى که کسى دوباره نتونه این جورى براش پاپوش درست کنه. مى خوام با دالیل محکم ثابت کنم -

 .باید کسى که پشت این ماجراهاست پیدا بشه

حتى اگر صداقت تمایل . مى کردیم بیشتر از یک ساعت بود که داشتیم صحبت. به ساعت مچیم انداختم نگاهى

 ...براى امروز دیگه بسم بود. به ادامه ى صحبت داشت، من دیگه اعصاب این بحث رو نداشتم

 :به صداقت متفکر انداختم و گفتم نگاهى

مطمئن باشید هر کارى از . روى کمک من حساب کنید. با اجازه اتون من برم سر کارم... خانوم صداقت  -

 .دستم بربیاد انجام مى دم

 :رو تا یقه ى لباسم باال آورد و بدون اینکه به چشم هام نگاه کنه گفت نگاهش

اونى که این بالهارو . ون پیش بیاداصال نمى خوام مشکلى برات. من نمى دونم چه دردسرهایى در انتظارمونه -

مطمئنید که مى خواید . ممکنه اتفاقات بدى براتون بیفته. سر ما آورده حتما بدتر از این هم مى تونه انجام بده

 کمکم کنید؟

 ... هورمند به گردنم حق داشت ... ولى ... شاید باید یه کم بیشتر فکر مى کردم . لحظه مکث کردم چند
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من جون پدرمو مدیون هورمندم ... تا آخر عمرم هر کارى از دستم بربیاد براش انجام میدم .. .خانوم صداقت  -

 ...این اصال دلیل خوبى براى منصرف شدنم نیست ... 

 :از یقه ام به سمت چشم هام کشیده شد و با تعجب گفت نگاهش

 این یعنى چى؟... جون پدرتونو مدیون هورمند هستید؟ ... چى؟  -

شاید براش . جراى بابا ناخواسته از دهنم پریده بود، ولى دلیلى هم براى پنهون کردنش وجود نداشتچند ما هر

 . جاى سوال بود که چرا مى خوام کمکش کنم

پیدا کردن جراح و متخصص و نوبت عملو ... چند سال پیش براى عمل قلبشون . پدرم بیمارى قلبى دارند -

دکترى که معاینه اش کرد، چنان ضرب العجلى تعیین کرد که ... تاد حتى بخشى از خرج عمل گردن هورمند اف

 ...دکتر مى گفت اگه طى سه روز عمل نشه از دست مى ره . من به کلى شوکه شده بودم

 . یادآورى روز هاى مزخرفى که گذرونده بودم، نفس پر تنشى کشیدم از

پاپیچ نشده بود تا بفهمه چم شده، شاید االن بابا اگر هورمند همون روز که با حال خراب رفته بودم کارخونه،  -

به خصوص . حتى نمى تونستم درست فکر کنم چه برسه به اینکه بخوام اقدامى بکنم... رو از دست داده بودیم 

 .که اون موقع از لحاظ مالى هم دچار مشکل بودیم

د هم تمایلى به مطلع شدن خانواده ام هورمن. این موضوع رو حتى خانواده ام هم نمى دونستند. ادامه ندادم دیگه

سخت بود برام که کمکشو . نه بیشتر و نه کمتر. مالقات هم که اومد، فقط با عنوان همکارم اومده بود. نداشت

هر چند که دین مالیم رو چند وقت بعد ادا . کرد ودشقبول کنم ولى با رفتار جوانمردانه اش، تا ابد منو مدیون خ

 . رى که گردنم موند، دین مردونگیش بودولى دین بزرگت. کردم

 . وقت جبران رسیده بود االن

 :دوباره مشغول بازى با حلقه اش شده بود و با لحن متفکرى گفت صداقت

 . پس شما و هورمند هم ارتباطات پیچیده اى با هم داشتید -

. م این جورى کمک کردهمن مطمئنم که هورمند به خیلى از کارمندهاى دیگه ه...پیچیده که نمى شه گفت  -

 ...غیبش زد ... اما متاسفانه قبل از اینکه بتونم بشناسمش . بعد از کمکش بود که بیشتر به هم نزدیک شدیم

و چشمم بیفته دنبال ... ناموسشو ... باید زنشو پیدا کنم ... حاال بعد از چهار سال ... به صداقت انداختم  نگاهى

 ...لعنت ... ا لعنت به تو نیم... ناموس رفیقم 
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صداى وحشت زده ى صداقت که بلند شد، تازه یادم اومد که هنوز تو . مشت شده امو به پیشونیم کوبیدم دست

 .اتاق صداقتم

 چى شد جناب کاردان؟ -

سرمو به طرفین تکون دادم ! شاید هورمند هم همین جورى گرفتارش شده... گفتن هاش  "جناب  "از این  امان

 :و گفتم

 . با اجازه اتون من دیگه باید برم... یست چیزى ن -

 :سوییچى رو به سمتم گرفته بود. سرمو چرخوندم و از سرشونه ام نگاهش کردم. شدم برم که باز صدام زد بلند

 مى شه بفرمایید هزینه اش چه قدر شد؟. ممنون و شرمنده بابت زحمتى که کشیدید. سوییچ ماشینتون -

 :و سوییچ رو ازش گرفتم برگشتم

 خدانگهدار. هزینه اش مهم نیست -

خانوم خرسند جلوى پام . قبل از اینکه حرفى بزنه، از دفترش زدم بیرون. نکردم صداى اعتراضش رو بشنوم صبر

 . با کالفگى سرى تکون دادم و رفتم سمت آزمایشگاه. بلند شد

*** 

 نمى خواى حرف بزنى؟ -

 از چى؟ -

 . از همون چیزى که اعصابتو به هم ریخته -

 !حاال کى گفته که اعصاب من به هم ریخته است؟ خیلى هم مرتبه -

از دفتر صداقت که اومدى هر کى دم پرت رسید پاچه اشو گرفتى، عین ... از صبح تا حاال شدى برج زهرمار  -

 !تبه؟حاال تازه مى گى اعصابت مر. مته مخ مارو با غرغرهات سوراخ کردى

 .بنى بى خیال حوصله ندارم -

اونم چون سن مادرمو ... تو که مى دونى فقط اون خاله بخشى ورپریده مى تونه بهم بگه بنى ... بنى عمه اته  -

 .داره نمى تونم چیزى بهش بگم

 :زدم و گفتم پوزخندى

 ! "بخشى "بخشایى شده ... تو هم که خوب تالفیشو درمیارى  -
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ولى همچین . فکر مى کردم بهش بگم بخشى دیگه بدش میاد و اسممو نصفه نمى کنه...  چه مى دونم واهللا -

 !ذوق کرد که کم آوردم

با ! انگار از یادآورى خانم بخشایى حس لطیفى بهش دست مى داد. ى کوتاهى کرد و سرشو تکون داد خنده

 :کنجکاوى گفتم

 ... بنیامین  -

 هوم؟ -

 پدر مادرت کجان؟ -

 :داشتم نگاهش مى کردم که گفت. ابروهاش باال رفته بود. نگاهش کردم. سمتمچرخید به  سرش

همون پراید خودم مى ارزه به ... کاش صبح نیومده بودم در خونه اتون ها . جلوتو نگاه کن به کشتنمون ندى -

 ...تو هم که نوبرى با این رانندگیت . رخشیه واسه خودش. صد تا ماشین هاى دیگه

 ...بنیامین  -

 ...محکم گفتم بنیامین که ساکت شد و دوباره بهم خیره شد  اونقدر

چه توقعى ... ولى یادم نمیاد جوابمو داده باشى ... بازم درباره پدر و مادرت پرسیده بودم ... یادمه خیلى قبل تر  -

ه خبره؟ وقتى دارى بنیامین؟ که من عین پلیس ها بیفتم دنبالت و جاسوسیتو بکنم تا بفهمم تو زندگى رفیقم چ

اینه که دوست ندارى در موردش حرف بزنى یا  عنیشهر موقع به خانواده ات مى رسیم، بحثو عوض مى کنى م

حتى . دو ساله با هم رفیقیم تنها چیزى که در موردش مطمئنم اینه که تک فرزندى. اینکه منو محرم نمى دونى

 . نمى دونم پدر و مادرت کجان

اما با کلى احتیاط که اگر حدسم درسته، فکر ... مغزم افتاده بود رو به زبون آوردم که اون چند وقته تو  فکرى

 :نکنه چیزى عوض شده

 پرورشگاهى هستى؟... تو ... بنیامین  -

 ... با نگاه خسته و لبخند تلخى نگام مى کرد ... سمتش  برگشتم

 ...اگه باز هوس آبدوغ خیار کردى، مهمون من باش  -

 پیچونى؟بازم دارى مى  -

 ...ترجیح مى دم تو خونه جوابتو بدم ... یعنى . فقط اینجا و تو این لحظه نمى تونم جوابى بدم... نه اصال  -

 ...پس مهمونتم ولى یه چیزى غیر از آب دوغ خیار باشه  -
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 :کرد و گفت فکرى

 ...نون با ماست و خیار  -

 :زدم پس کله اش و گفتم یکى

 ...اینکه همون شد ... مرض  -

 املت مى خواى؟... خب بابا شکمو  -

 :نگاه چپکى بهش کردم و گفتم یه

 توقع دارى باور کنم که هر شب از این جور غذاهاى سر و ساده مى خورى؟... بنیامین  -

 پس چى؟ فکر کردى من مثل تو، دو تا آشپز حرفه اى ور ِ دلمه؟ -

 ... من یه شب شام نداشته باشم، مى رم واسه خودم کباب و جوجه مى خرم و مى زنم به بدن ... ببین داداش  -

 ...ولى نه دیگه هر شب هر شب ... یه شب آره  -

 آخه مگه مى شه هر شب از این چیزهاى ساده خورد؟ -

 ...یى درست مى کنم هر شب هم که نمى شه غذاى بیرون خورد البته بعضى وقت ها هم یه چیزها -

 مثال چى؟ -

 :تا بناگوش باز کرد و گفت نیششو

 !قرمه سبزى -

 :قلنبه زد بیرون چشمهام

 تو قرمه سبزى بلدى و همه اش ماست به خورد من مى دى؟... نگو که جدى گفتى -

برنامه بود یه بار اومدى اونم چون بى . انگار صدبار اومدى خونه ام "همه اش "چه خبره بابا همچین مى گى -

توقع دارى دو ساعته قرمه سبزى جا افتاده . االن هم که باز دارى بى برنامه میاى. نشد درست پذیرایى کنم ازت

 تحویلت بدم؟

 .مى شه بگى با برنامه اش چه جوریه؟ از این به بعد با برنامه بیام -

 :اشو خاروند و متفکر گفت چونه

 .خبر بدىبا برنامه اش اینه که از یه روز قبلش  -

 ...همچین ژست گرفتى فکر کردم االن مى گى از یه ماه قبل باید وقت بگیرم ... خوبه  -

 :بنیامین هم خندید و گفت... قاه قاه خندیدم  و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ١٦٧ 

 خب حاال امشب از بیرون جوجه مى گیرم خوبه؟ -

 ...حاال شد ... آهان  -

ى قبل، تا برسیم دم خونه اش، با چند نفرى باز هم مثل دفعه . توى کوچه پارك کردم و پیاده شدیم ماشینو

 !احوالپرسى کرد

گوشیشو درآورد و همون طور که پیامش رو مى . خونه اش که رسیدیم، صداى اسم ام اس گوشیش بلند شد دم

 :داد دستم و گفت. خوند، دسته کلیدى از جیبش درآورد

 .م بگیرم و بیامبرم خرید کنم و شام ه. من باید یه چیزهایى مى خریدم یادم رفت -

 .خب بذار با هم بریم -

 :کجى زد و گفت لبخند

 جدا حالشو دارى بیاى؟ -

 :ى خسته اى تحویلش دادم و گفتم خنده

 !نه واهللا -

 :چپوند تو دستم و گفت کلیدو

 !پس یخچالو درو کن تا بیام -

 :مى رفت سمت آسانسور که صداش زدم داشت

 ...بنیامین  -

 :انداختم براش و گفتم. سوییچمو از جیبم درآوردم. سمتم برگشت

 .نمى خواد دیگه مال خودتو از پارکینگ دربیارى. پس با ماشین من برو -

 :تو هوا گرفت سوییچو

 ...زود برمى گردم. دمت گرم -

 :سوار شد و همون طور که در بسته مى شد صداشو شنیدم... آسانسور باز شد در

 ...ا یخچالو لخت نکنى ه -

دو تا کلید توش . نگاهى به دسته کلیدش انداختم. و سرى براى حرف هاى ضد و نقیضش تکون دادم خندیدم

 .با دومى در باز شد و رفتم داخل. اولى رو امتحان کردم که در باز نشد. بود
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بویى ! ابوى مطبوع غذ... توى خونه بوى خوبى پیچیده بود . دفعه ى قبل، المپ هاى خونه روشن بود برعکس

که پشت در هم احساس کرده بودم ولى فکر مى کردم از خونه ى همسایه است و حاال همون بو، با شدت و 

 !غلظت بیشترى از توى خونه ى بنیامین میومد

در اتاق خواب باز بود و . همه جا مرتب و تمیز... نگاهم دور سالن چرخید . چشم هاى گرد شده، رفتم داخل با

دخترى با موهاى ... نگاهم رفت سمت آشپزخونه . اى مالیم آهنگى از داخل اتاق میومدصد. المپش هم روشن

حوله ى ! اجاق گاز ایستاده بود ىبلند خرمایى که خیس بودند و آب ازشون مى چکید، پشت به من، روبه رو

 :حمام صورتى رنگى به تن داشت و انگار داشت با بنیامین حرف مى زد

فقط اگه یه کم ... واسه همین اومدم تا غافلگیرت کنم . مى دونم امروز قرار نبود بیام... سورپرایز شدى نه؟  -

داروهارو ... یه لحظه صبر کن این برنجو دم کنم... دیرتر اومده بودى من یه لباس به درد بخور تنم کرده بودم 

 .شن بگیر که دارن تموم مى رواگه یادت رفته ب. خریدى؟ همین االن بهت اس ام اس دادم

 :طور یه ریز حرف مى زد و بین گاز و سینک ظرفشویى در رفت و آمد بود همین

 چرا ساکتى؟ زبونتو گربه خورده بنى جون؟ -

نیم رخش به من بود و . اى روى میز آشپزخونه گذاشت و مشغول چیدن سیب زمینى کف قابلمه شد قابلمه

 .د، توى صورتش ریخته بوددسته اى از موهاى کوتاه جلوى صورتش، که مش هم شده بودن

 :ى پر نازى سر داد و گفت خنده

 ...نمى خواى بگى بنى و زهر ِ  -

 ... سمتم و حرفش نصفه نیمه موند  برگشت

از دیدن یه دختر تو خونه ى بنیامین اون هم با چنان وضعیتى شوکه شده بودم که حتى نمى تونستم هیچ  اونقدر

 ...یعنى بنیامین با این دختر هم . حاال هم که با دیدن صورتش واقعا قاطى کرده بودم. عکس العملى نشون بدم

 :وحشت زده اش تو گوشم پیچید  صداى

 نى؟تو اینجا چیکار مى ک... نیما  -

 :تعجبم تبدیل به نفرتى عمیق شد و با تمسخر گفتم تمام

وگرنه سرزده تو خونه اى که تازه عروس توشه نمیومدم ژاله ... نمى دونستم بنیامین ازدواج کرده ... ببخشید  -

 ...خانوم 
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... نیامین احمق نه ژاله برام اهمیت داشت و نه اون ب... تو اون لحظه به تنها چیزى که فکر مى کردم، نجال بود  

تو ذهنم همه اش تصویر چشم هاى معصوم نجال بود که به خاطر بنیامین، اشک توشون جمع شده بود و دم از 

 ... تنهایى بنیامین مى زد 

 ... کجایى ببینى بنیامین چه خوب تنهایى هاشو پر مى کنه ... واى نجال ... نجال  آخ

که ... کاش پاى نجال تو این ماجرا نبود ... جورى به گند کشیدیش حیف از رفاقتى که این ... حیف ...  بنیامین

کاش با رفتارهات نشون نداده بودى ... اصال برام مهم نبود تو این خراب شده چه غلط هایى مى کنى... اگر نبود 

 دیگه درگیریم... که عاشق یه عوضى شده  سوختاین جورى فقط دلم براى خواهرم مى ... که دنبال نجالیى 

حس کنم که مار تو ... نه اینکه با بند بند وجودم حس کنم ... فقط ترك دادن نجال از این عالقه ى فاسد بود 

که رفیقم به خواهرم داره به چشم همون دخترهایى نگاه مى کنه که تو خونه اش ردیفن ... آستین پرورش دادم 

... 

چه قدر شانس آوردى ... اده و چشم و گوش بسته اى به حالت بنیامین که دنبال سوء استفاده از یه دختر س واى

از تصور کتک کارى با بنیامین، دندون هامو با حرص روى هم فشار دادم و ... که دم دستم نیستى وگرنه تا االن 

 ... از خونه برم بیرون  هدست هام مشت شد و برگشتم ک... براى لحظه اى چشم هامو بستم 

با عصبانیت برگشتم . دویدنشو شنیدم و قبل از اینکه به در برسم، دو تا دستهاش دور ساعدم قفل شد صداى

موهاشو توى کاله ... خواستم داد بزنم که دیدن صورتش، براى چند ثانیه دادمو به تعویق انداخت . سمتش

حس . پوشونده بود وورتشحمومش جمع کرده بود و با دسته اى از موهاى کوتاه جلوى صورتش، سمت چپ ص

 !کردم یه کبودى رو زیر اون موها مخفى کرده

به عقب پرت شد اما قبل . خیال کنکاش صورتش و داد زدن شدم و دستمو با شدت از توى دستش درآوردم بى

 :از اینکه قدم از قدم بردارم دوباره دستمو چسبید و با التماس و گریه گفت

 ... ح بدم تو رو خدا بذار برات توضی... نیما  -

 :عصبى زدم و گفتم پوزخندى

دیگه چیو مى خواى توضیح بدى؟ اصال چرا باید توضیح بدى؟ مگه من کیم ؟ داداشتم؟ باباتم؟ نامزدتم؟  -

 شوهرتم؟ چیکاره اتم؟

 :هاش روى صورتش روون شد و گفت اشک

 ...نیما به خدا دارى اشتباه مى کنى؟ من و بنیامین  -
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چند قدم دیگه . دستمو روى شونه اش گذاشتم و هولش دادم عقب. به کار بگیره با حرف هاش مخمو نذاشتم

آخرش یه کارى ! این بار دیگه دست هاشو از پشت دور کمرم قالب کرده بود. برداشتم که دوباره آویزونم شد

 ! هم کبود کنم رتشومى کرد که تمام حرصم از بنیامینو، رو سرش خالى کنم و اون طرف دیگه ى صو

چه حقى داشتم که صدامو تو خونه اى که متعلق به کس دیگه اى بود باال ببرم؟ هر چند بنیامین پیش  اصال

من دیگه اى آبرویى نداشت ولى هنوز اونقدر عقلم زایل نشده بود که گند بزنم به تمام حرمتى که تو این 

 . ساختمون براش قائل بودند

 . شاهد خیلى چیزها بودند، خالص بشم مى خواستم از اون خونه اى که در و دیوارش فقط

چرخیدنم بین دست ! دست هاش هم چنان دور کمرم قالب بود و چسبیده بود به من... سمت ژاله  چرخیدم

اگه بنیامین مارو تو . چه صحنه ى مزخرف و مسخره اى شده بود! هاش باعث شد سرش روى سینه ام بشینه

 ! ترشو تو همین چند دقیقه قاپ زدماین وضعیت مى دید قطعا فکر مى کرد دوست دخ

شونه هاشو تو دستم . هامو پشت کمرم بردم و انگشت هاى تو هم قالب شده اشو از دور کمرم باز کردم دست

 :گرفتم و محکم تکونش دادم و تقریبا داد زدم

اصال حالیته دارى چه غلطى مى کنى؟ آخه بدبختى تا چه حد؟ از من چیزى عایدت نشد چسبیدى به  -

حداقل اگه هرزه اى، تو . بنیامین؟ حتما چهار روز دیگه هم که بنیامین تفت کرد مى رى دنبال یکى دیگه

 تو خونه ى بنیامینى ولى یکى دیگه رو بغل مى کنى؟... هرزگیت انصافو رعایت کن 

لبش . ن اومدهمین که درو باز کردم، بنیامین از تو آسانسور بیرو. هاشو ول کردم و خودمو به در رسوندم شونه

صورتش پر از تعجب و . داشت به خنده اى باز مى شد که نگاهش به پشت سرم کشیده شد و لبخندش محو شد

 :وحشت شد و گفت

 اینجا چه خبره؟ -

 :صدا دارى زدم و گفتم پوزخند

 ...وگرنه مزاحم عیش و نوشت نمى شدم ... نمى دونستم تو خونه منتظرتند... شرمنده داداش ... هه  -

هولم داد داخل . بنیامین با چند گام بلند خودشو بهمون رسوند. توى کفشم کرد و مشغول پوشیدنش شدم اموپ

 :نایلون هاى توى دستش رو گرفت سمت ژاله و داد زد. خونه و درو بست

 تو چرا اینجایى؟ مگه نگفتم امروز نمى خواد بیاى؟ -

 :با هق هق گفت ژاله
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 ...ترسیدم ... اروها تموم شده چند تا د... خودت که مى دونى  -

 :با عصبانیت انگشتشو روى لب و بینیش گذاشت و گفت بنیامین

 ... ببر این دارو هارو بذار تو اتاق ... هیچى نگو ... هیسسسس  -

 :دست اشاره اى به حوله ى تنش کرد و دادش بلند تر شد با

 ...س تنت کن با این سر و شکل وایسادى اینجا که چه غلطى بکنى؟ برو لبا -

با چشم هایى که ازشون سیل مى بارید، نایلون تو دست بنیامین رو چنگ زد و دوید سمت اتاق خواب و درو  ژاله

 . پشت سرش بست

اون لحظاتى که بنیامین سر ژاله داد مى زد، با پوزخند به رگ گردنش زل زده بودم و لحظه به لحظه آتیش  تمام

ولى به چه دلیلى؟ شوهر . در دلم مى خواست یه مشت پاى چشمش بزنمچه ق... وجودم شعله ورتر مى شد 

عالقه به نجال زده بود که حاال من  زخواهرم بود؟ ژاله زنم بود؟ خونه مال من بود؟ اصال مگه بنیامین حرفى ا

هیچ  چه حقى داشتم که تو زندگى اى که به من... اینقدر گر گرفته بودم؟ این وسط من چیکاره بودم؟ هیچ کاره 

پس هر کارى ... هیچ تعهدى هم به هیچ زنى نداشت ... ربطى نداشت دخالت کنم؟ این جا خونه ى خودش بود 

 ...نه کس دیگه اى  بودهم که مى کرد خیانت به خودش 

ولى دیگه تو اون خونه هم ... ى خودخورى هام شد یه مشت گره شده که کف اون یکى دستم فرود اومد  نتیجه

 ...تو خونه اى که معلوم نبود تو اون اتاق خواب مرموزش چه خبره ... ونم نمى تونستم بم

 :بازوم رو گرفت و گفت. اى به شونه ى بنیامین زدم و از کنارش رد شدم که برم سمت کفش هام تنه

 ...یه چیزهایى هست که باید برات بگم ... بمون نیما  -

اصال مگه چه اتفاقى افتاده بود که من اینقدر . نداشته ى دهنمو قورت دادم تا به اعصابم مسلط بشم آب

دوست دخترش قبال یه مدت با من دوست بوده ... به درك ... عصبانى شده بودم؟ دوست دخترش تو خونه اشه؟ 

غلط کرده ... نجال عاشق بنیامینه ...  كدراینم به ... بنیامین داره خودشو زیر سوال مى بره ... اونم به درك ... 

بنیامین با کارهاش مرتب بهم یادآورى مى کنه که چه جور آدمیه ولى من ِ ... همینه که داره منو مى سوزونه ... 

... نجال که تقصیرى نداره ... احمق نشستم و دست روى دست گذاشتم تا خواهرم دلشو دو دستى تقدیم آقا کنه 

تقصیر منه که حواسم ... ذاتش خرابه ... بنیامین هم که تقصیرى نداره ... دل دخترهارو ببره  هبنیامین خوب بلد

 ...به خواهرم نبوده 

 :زدم و گفتم پوزخندى
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فکر کنم هم خوابه ى جدیدت براى امشبتون بدجورى به خودش ... نمى خوام مزاحمتون باشم ... بهتره برم  -

 ...رسیده 

 :رداشت دادش تمام خونه رو ب صداى

 ... ژاله خواهر منه ... حرف دهنتو بفهم نیمـــــــــــا  -

 ...دونم چند لحظه طول کشید تا پرده ى گوشم از ارتعاش دادش آروم بگیره و بتونم حرفشو هضم کنم نمى

حتما ... اصال بنیامین که گفته بود تک فرزنده ... بنیامین که خواهر نداشت ... خواهر؟ ... شوخى مى کرد  حتما

به چشم ... شاید منظورش این بود که به چشم خواهر بهش نگاه مى کنه ... یا شاید هم ... اینم داستان جدیده 

 اونم این مدلى؟ با حوله و موى پریشون؟ ... خواهر؟ 

... در اتاق خواب آروم باز شد ... از چشم هاش عصبانیت مى بارید ... زده بودم تو صورت آشفته و عصبانیش  زل

با سارافن مشکى ... گاه هر دومون به سمت اتاق خواب کشیده شد و ژاله اى که تو چهارچوب در ایستاده بود ن

که با اون بافتنى سفیدش و لباس زیر  دمناخودآگاه یاد روزى افتا! ماکسى و زیر سارافنى و شال نارنجى

 !دختر انگار عاشق این رنگ بود هر چى من از نارنجى بدم میومد، این... نارنجیش اومده بود خونه ى ما 

هنوز داشت با چشم هاى آتیشیش . نگاهمو ازش گرفتم و دوباره به بنیامین خیره شدم... انداخت پایین  سرشو

ژاله همون طور سر به زیر رفت توى آشپزخونه و خودشو با برنجى که داشت دم مى کرد، . ژاله رو نگاه مى کرد

 :گفت بنیامین برگشت سمتم و. سرگرم کرد

 ...بیا بشین  -

ژاله پشت به من تو آشپزخونه . کمال میل رفتم و روى یکى از مبل ها که روبه روى آشپزخونه بود نشستم با

نفسمو با شدت بیرون دادم و . بنیامین رو به روم نشست و تصویر ژاله تبدیل به تصویر بنیامین شد. مشغول بود

 :گفتم

 ...خب  -

 :د و گفتهم نفس عمیقى کشی بنیامین

 مى خواى همه اشو بدونى؟ -

 همه ى چیو؟ -

 ...همه ى زندگیمو  -
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نگاهى به ژاله انداختم که ... تو نگاهش یه اطمینان عمیق موج مى زد ... کردم و خیره شدم بهش  سکوت

نگاهش که به ژاله افتاد، اخم . بنیامین هم متوجه حضورش شد. کارش تموم شده بود و داشت میومد سمت ما

 :د و خواست حرفى بزنه که ژاله پیش دستى کرد و گفتکر

 .زنده ام پس وکیل وصى هم نمى خوام که ازم دفاع کنه... حق دارم از خودم دفاع کنم ... منم یه سر ماجرام  -

 :سرشو با کالفگى تکون داد و مبل کنارى خودش رو نشون داد و گفت بنیامین

 ...بشین  -

نگاهمو ازش گرفتم و به . جفت کرد و کنار هم گذاشت... روى پاش ننداخت پاشو . روبه روى من نشست درست

 :بنیامین دوختم

 ...مى شنوم  -

 ...ژاله ... پس مى رم سر اصل مطلبى که ذهنت درگیرشه ... مى دونم که حوصله ى حاشیه ندارى  -

امین دستشو روى دست هاى تو بنی. سرشو باال آورد و با استرس، اول نگاهى به بنیامین و بعد به من کرد ژاله

 :سرشو با اطمینان تکون داد و گفت... هم قفل شده ى ژاله گذاشت 

 . ژاله دختر خاله ى منه. خواهر و برادر رضایى هستیم... من و ژاله در واقع -

... چشم هامو باریک کردم و براى چند لحظه زل زدم تو صورت هاشون ... شدیدا تو هم گره خوردند  ابروهام

 واهر و برادر رضایى؟ دختر خاله و پسرخاله؟ خ

و عجیب بود که اصال متوجه این شباهت عمیقشون نشده بودم ... شباهت توى چهره هاشون مى گشتم  دنبال

 ... 

نگاهم بین ... چشم هاى هر دوشون طوسى رنگ بود ... دوشون پوست سفیدى داشتند اما چشم هاشون  هر

چه طور اون مدتى که با ژاله بودم متوجه این شباهت نشده بودم؟ شاید به ... چشم هاشون سرگردون شده بود 

تو تمام قرارهامون . نبود وشدوستى اى که هیچ وقت یه قرار دو نفره ت... خاطر مدت کوتاه دوستى مون بود 

همیشه ... پس به همین خاطر بود که همیشه بنیامین حضور داشت ... بنیامین و مهسا هم حضور داشتند 

اگه هواى ژاله رو داشته اصال چرا اجازه مى داد که ما همدیگه رو ببینیم؟ چه ... ولى ... حواسش به ژاله بوده 

خواهر و برادرى هم داشتند، قرار مدار با یه پسرو ترتیب بده؟  عاىاددلیلى داشت که براى دختر خاله اش که 

 چرا آدرس خونه ى مارو بهش داده بود؟

 :بنیامین مانع تجسس بیشتر توى چهره هاشون شد حرف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ١٧٤ 

 ...موقع زایمان ژاله از دنیا رفت ... مادر ژاله ... خاله ام  -

 :بنیامین نگاهى بهش انداخت و گفت. فین فین ژاله بلند شد صداى

 ... واقعا ظرفیتم تکمیله ... خواهش مى کنم آروم باش ... ژاله  -

از دهنش نفس مى کشید که ... خم شد و از جعبه روى میز، دستمالى برداشت و جلوى بینیش گرفت  ژاله

 ... یه لحظه دلم براش سوخت . صداى گریه اش درنیاد

به همین خاطر، مامانم به ژاله شیر داد و ما شدیم خواهر و . من و ژاله فقط پنج ماه با هم اختالف سنى داریم -

 . برادر

بى اختیار نفس ... نجال ... از همون نگاه ها که بین من و نجال هم بود ... مهربونى بینشون رد و بدل شد نگاه

ابطه ى ناجورى نداشتند وگرنه چه طورى مى خواستم براى خداروشکر که بنیامین و ژاله ر... راحتى کشیدم 

چى بود؟ باید اجازه مى دادم که نجال هم  فخب حاال تکلی... نجال توضیح بدم تا بى خیال این عالقه اش بشه 

 چنان عاشق بمونه؟ 

 ...مادرم هم ... پدرم سه سال پیش فوت کرد ... خب باید بگم که ... پرسیدى پدر و مادرم کجان  -

صداى فین فین ژاله که این بار با هق هق همراه بود بلند شد که با اخم بنیامین سعى در کنترلش داشت  دوباره

... چشم هاى بنیامین هم قرمز شده بود و حس مى کردم الیه اى از اشک، روى مردمک چشمش نشسته ... 

 ...آه بود  هبیهواى توى ریه اش رو بیرون داد ولى به جاى یه بازدم معمولى، بیشتر ش

 ...من با مادرم زندگى مى کنم  -

 !گفتن این حرف، نگاهش روى در بسته ى اتاق خواب ثابت مونده بود موقع

 :با ناباورى گفتم... و ژاله هم نگاهمون به سمت اتاق خواب چرخید  من

 منظورت چیه بنیامین؟ -

شم هاش افتاد، یه دونه ى درشت اشک از همین که نگاهم تو چ... از در اتاق گرفت و برگشت سمتم  نگاهشو

 . چشمش روى گونه اش افتاد و من هاج و واج موندم

اشکشو پاك کرد و از جاش بلند شد، رفت سمت در و از خونه زد بیرون و من هم چنان، با بهت و ناباورى  سریع

 . به در بسته نگاه مى کردم

. فتم سمت در که برم دنبالش اما ژاله دوباره پرید جلوماز جا پریدم و ر. لحظه طول کشید تا به خودم بیام چند

 :دست هاشو باال آورد و گفت
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 ...خودش برمى گرده ... بذار تنها باشه ... نرو ... نه  -

از کنارش رد شدم و رفتم سمت در اما دوباره از کنارم دوید و زودتر از . ى جر و بحث با ژاله رو نداشتم حوصله

 :و با گریه گفت من خودشو به در چسبوند

مى دونى چند ... بذار تنها باشه . خودت که مى دونى هیچ مردى نمى تونه جلوى دیگرون گریه کنه... نیما  -

حاال که بغضش شکست بذار خودشو خالى ... مى دونى چند وقته بغضشو مى خوره ... وقت بود گریه نکرده بود 

 ...تنهاش بذار  میه ک... دربیاره تو برى سراغش مى خواد اداى آدم هاى محکمو . کنه

 :عصبانیت گفتم با

اصال معلوم هست اینجا چه خبره؟ رفیق من معلوم نیست چه دردى تو دلشه که داغونش کرده اون وقت تو  -

 به من مى گى تنهاش بذارم؟

 :هاش گستاخ شد و با لحن برنده اى گفت چشم

 ...روش مگه تا االن تنهاش نذاشته بودى؟ این یه ساعت هم  -

 تو از رابطه ى من و بنیامین چى مى دونى که واسه خودت نظر مى دى؟ -

 :خبرى از اشک توى چشم هاش نبود و به جاش خشم عجیبى نشسته بود دیگه

 من چیزى از رفاقت شما نمى دونم ولى تو چى؟ چیزى از زندگى رفیقت مى دونى؟  -

 :انگشت به سینه ى خودش زد و گفت با

دونستى دخترى که ده بار باهاش رفتى گردش کى بوده؟ اون مهسا که یه پاش همیشه تو این تو حتى نمى  -

تو چى از ما ... خونه است کیه؟ تو اون اتاق خواب کى زندگى مى کنه؟ چرا تا اسم مادرش میاد بغض مى کنه؟ 

 مى دونى نیما؟ چى؟

ناخودآگاه دستمو ... راى نشستنش نبود دم در جاى مناسبى ب. اشک هاش سرازیر شد و روى زمین نشست دوباره

حس کردم اگه یه ذره فشار ... چه قدر سبک بود و چه بازوى باریکى داشت . زیر بازوش گذاشتم و بلندش کردم

 . و بردمش سمت یکى از مبل ها دمبا احتیاط بلندش کر. دستمو زیاد کنم، به راحتى استخون هاش مى شکنه

یه لیوان . رفتم تو آشپزخونه و از یخچال بطرى آبى برداشتم. دلیل یه حس سنگینى توى گلوم نشسته بود بى

لیوان رو گرفتم سمتش و . لیوان دیگه اى پر کردم و رفتم پیش ژاله. براى خودم ریختم و یه نفس سر کشیدم

 :گفتم

 نمى خواى بگى اینجا چه خبره؟ -
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مشخص . شبیه جاى سیلى بود. نگاهم دوباره به کبودى صورتش افتاد. برد رو از دستم گرفت و به لبش لیوان

روى مبل کناریش . چون کمرنگ تر از قبل شده بود. بود که با لوازم آرایش، خواسته کبودیش رو بپوشونه

 :نشستم و گفتم

 صورتت چى شده؟ -

دشو دوخت تو چشمهام و با نگاه طوسى اشک آلو. روى گونه اش گذاشت و لیوان رو از لبش دور کرد دستشو

 :صداى بغض دارى گفت

 ...جاى دست بنیامینه  -

 :کردم و گفتم تعجب

 به چه حقى دست روت بلند کرده؟ -

این چه مدل . خودمم تعجب کردم. کردم چشم هاش برق زد و تو نگاهش یه دلخوشى کمرنگى نشست حس

. تو دلم پوزخندى به حرف خودم زدم! انشمحرف زدن بود؟ یه جورى حرف زده بودم انگار دوستش دارم و نگر

 ! دختره ى بیچاره حتما کلى فکرهاى رنگ و وارنگ تو سرش افتاده

 :چند لحظه بعد گفت... نگاهش مى کردم  منتظر

 ...گفته بود اگه یه بار دیگه پا تو اون خونه بذارم، خونم حالله ... حق داشت که بزنه  -

پا تو کدوم خونه نباید مى . با شک و تردید نگاهش کردم. گریه بدتر بود لبخندى که از صد تا. تلخى زد لبخند

 :پوزخندى زدم و گفتم! پس غیر از خونه ى ما خونه ى آدم هاى دیگه اى هم مى رفته؟! ذاشته؟

 کدوم خونه؟ -

 :زد تو چشمهام و گفت زل

 ...خونه ى بابام  -

 :شدم و با عصبانیت گفتم کالفه

چى؟ چرا درست حرف نمى زنى؟ چرا یه جورى حرف نمى زنى که منم بفهمم؟ اینجا خونه ى بابات؟ یعنى  -

 چه خبره؟ چرا جفتتون مثل ماتم زده هایین؟ چرا اینقدر پراکنده حرف مى زنین؟

 :پوفى کشیدم و گفتم. اشک هاش سرازیر شد دوباره

 . اگه مى خواى آبغوره بگیرى پاشم برم -

 :دو برابر شد و با هق هق گفت اشکش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ١٧٧ 

 ... خونه امون پاتوق شده ... داداشم تو کار مواده ... بابام معتاده  -

 :با پشت دست پاك کرد و ادامه داد صورتشو

آخه یکى دو بار، دوست . گفته بود دیگه حق ندارم پامو تو اون خونه بذارم... بنیامین برام یه خونه کرایه کرده  -

 ...هاى داداشم 

این حرکت و اون حرف یعنى چى؟ منظورش چى بود؟ گره ... ش بیشتر شد انداخت پایین و گریه ا سرشو

 :ابروهام بیشتر شد و گفتم

 چى مى خواى بگى ژاله؟ دوست هاش اذیتت کردن؟ -

 :تکون سر تایید کرد و من داغ کردم با

 بهت تجاوز کردن؟ -

 :زده سرشو باال آورد و گفت وحشت

 ... نـــــه  -

 پس چى؟  -

 :باز سرشو پایین انداخت و گفت. هاش قرمز شده بود گونه

پا درد داشت و به . بابامو داداشم معتادش کرد. تا یک سال پیش اونجا زندگى مى کردم. اونجا خونه ى منه -

داداشم قبال یه حریم هایى رو رعایت ... بهونه ى کم کردن دردش، معتادش کرد که دیگه به کارهاش گیر نده 

هر بار هم که مى خواستن . باز شد خونهولى کم کم پاشون به . نمى داد دوست هاش بیان خونه اجازه. مى کرد

ولى عاقبت یکى از دوست هاش ...بیان، من خودمو تو اتاق حبس مى کردم که کسى نفهمه منم وجود دارم 

 .همون موقع که داشتم یواشکى سرك مى کشیدم که بفهمم رفتن یا نه، منو دید و اومد سراغم

داشت تالش مى کرد که ... خیلى زود بینیش قرمز شد. گاز گرفت و براى لحظه اى سرشو باال گرفت لبشو

 ... جلوى گریه اشو بگیره 

اون دفعه داداشم به دادم رسید ولى بنیامین به محض اینکه فهمید گفت دیگه حق ندارم پامو تو اون خونه  -

چند وقت بعدش هم یه خونه سه ... کنم تا برام یه خونه پیدا کنه منو آورد اینجا و گفت همین جا زندگى . بذارم

مى خواستم از اون خراب شده ... ولى من دلم براى بابام مى سوخت ... تا کوچه باالتر از اینجا برام کرایه کرد

بهش زنگ مى زدم و یه وقت هایى که داداشم و دوست هاش نبودن مى رفتم . بیارمش بیرون و کمکش کنم

 . به بنیامین نگفته بودم چون مى دونستم مخالفت مى کنه. دمشمى دی
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. تعقیبم کرده بود و همون روز هم از شانس بد من، داداشم و دوست هاش سر رسیدن... عاقبت فهمید  ولى

همون روز گفت اگه فقط یه بار دیگه اون دور و برها . بنیامین باهاشون درگیر شد و کلى کتک کارى کردن

همون موقع که مى خواستم زنگ ... دیروز بعد از چند ماه رفتم که ببینمش . ودش خالصم مى کنهپیدام بشه، خ

 ...اونقدر عصبانى بود که اشهدمو خوندم ولى فقط به یه سیلى قناعت کرد ... درو بزنم بنیامین سررسید 

 :دستشو روى گونه اش کشید دوباره

آخه فقط مهسا مى ... فکر کنم مهسا بهش گفته ... بابام  نمى دونم چه جورى فهمیده بود دارم مى رم سراغ -

 .مى خواستم اگه رفتم و دیگه برنگشتم حداقل یه نفر بدونه کجا رفته بودم. دونست کجا مى رم

 چرا با اینکه بنیامین گفت نرو باز هم رفتى؟ -

. مورچه هم نمى رسه چون آزارش به یه. با همه ى معتادیش هنوز دوسش دارم. من به خاطر بابام مى رم -

دلم مى خواد بیارمش پیش . ولى هیچ کدوممون بچه هاى خوبى براش نبودیم. خیلى جون کند تا ما بزرگ شیم

 . ترکش بدم. خودم

 .تا همین جا هم که خودشو نگه داشته بود خیلى بود. سکوت کردم تا گریه کنه. گریه رو از سر گرفت دوباره

اصال فکرشو نمى کردم اون دخترى که با اون . و براى خودم حالجى مى کردمچیزهایى که شنیده بودم ر داشتم

چرا بنیامین به ژاله آدرس ... تیپ و سر و وضع اومد خونه امون، دخترخاله و البته خواهر رضایى بنیامین باشه 

بیمارى بدى گرفته نکنه مادرش ... اگه مادرش تو اون اتاق بود پس چرا بیرون نمیومد ... داده بود؟مادر بنیامین 

قضیه ى این مهسا چى بود؟ کاش بدون اینکه من بپرسم، ژاله ... اون داروها چى بود؟ ... نکنه سکته کرده ... 

 .خودش این هارو برام مى گفت

در باز شد و در . دومون تو افکارمون غرق بودیم که صداى چرخیدن کلید توى در، هر دومونو از جا پروند هر

 ...جاى بنیامین، مهسا اومد داخل نهایت تعجب، به 

اولین کسى که به حرف . سه با تعجب به همدیگه زل زده بودیم و نگاهمون رو صورت همدیگه مى چرخید هر

 :اومد، ژاله بود

 باالخره اومدى؟... مهسا  -

 :همون طور هاج و واج گفت مهسا

 امروز اومدى؟ امروز که نوبت من بود؟ بنیامین کجاست؟ نیما این جا چیکار مى کنه؟ تو چرا... چى شده؟  -

 نوبت؟؟! ... این چى داشت مى گفت؟!! ... شنیدم؟ چى
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 :آوردش سمت مبل ها و گفت. جلوتر رفت و دست مهسا رو گرفت ژاله

بنیامین هم . تو هم که صبح نمى تونستى بیاى . ترسیدم حالش بد بشه. مى دونى که داروهاش تموم شده بود -

 . اومدم اینجا که اگه حالش بد شد تنها نباشه. که همیشه سر کاره

 :در حالى که ژاله رو مخاطب قرار مى داد ولى نگاه گنگ و مشکوکش به من بود، گفت مهسا

 لش که بد نشده؟همه چى مرتبه؟ حا -

 :باز فین فینى کرد و گفت ژاله

 ... حالش خوبه  -

 :با کالفگى گفتم... هم سکوت و نگاه هاى ناجور مهسا  باز

 قضیه ى دارو چیه؟ کى حالش بده؟ -

ولى اون ته دلم هنوز امید داشتم ... مادر بنیامین ... جواب سوال هام معلوم بود ... زدنش زیاد سخت نبود  حدس

 :اشتباه فکر کردم ولى صداى خشک و جدى مهسا، همه چیزو تایید کرد که بگن

 ... نیاز به مراقبت و آرامش داره ... حالش خوب نیست ... مریضه ... مادر بنیامین  -

 :با انگشت هام فشار دادم و گفتم پیشونیمو

 بیماریش چیه؟ -

 :با گریه گفت ژاله

 ...ولى چند ماهه که دیگه ... دوازده ساله که ام اس داره ... داره  "ام اس  " -

 .بلند شد و رفت سمت دسشویى... هقش هقش اجازه نداد بیشتر از اون حرف بزنه  و

این تب بال، نمى ... قدر دیگه از واقعیت هاى زندگى بنیامین باقى مونده مونده بود که من نمى دونستم؟  چه

... وکش کنه؟ دیگه چه قدر دماى این وضعیت مى خواست باال بره؟ چیزى تا تشنج نمونده بود خواست فر

 ... تو اون اتاق در بسته بود  کهپس اونى ... مادر بنیامین ... ام اس ... احساس سرگیجه و سردرد داشتم 

 :هاش رنده مى شد گفتم با اعصابى که ذره ذره خرد شده بود و دیگه آخرین تیکه... چرخید سمت مهسا  نگاهم

 چند ماهه که چى؟ -

 :مهسا هم بغض دار شده بود صداى

حتى نمى ... چشم هاش درست نمى بینه ... دیگه نمى تونه راه بره ... چند ماهه که هوشیاریشو از دست داده  -

 ... تونه درست صحبت کنه 
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 :از اشک خیس شده بود ولى صداش هنوز محکم بود صورتش

قبل از اینکه هوشیاریشو از دست ... ولى بچه اش پسره ... اون یه زنه ... ش به کمک احتیاج داره براى هر کار -

پسرش ... پسرش حمومش بده ... بده به بنیامین گفته بود، خجالت مى کشه پسرش لباس هاشو عوض کنه 

 ... ببردش دسشویى 

فشارى که به ... چشم هام مى سوخت سرم سنگین شده بود و ... حرفش عین مته مغزمو سوراخ مى کرد  هر

چه طور بنیامین ... گلوم وارد مى شد اونقدر زیاد شده بود که هر آن احتمال مى دادم از چشم هام بریزه بیرون 

 اینقدر عالى حفظ ظاهر کنه؟ تچه طور مى تونس... چنین غمى داشت ولى من همیشه شاهد خنده اش بودم 

بیشتر از هر کسى غم داره ولى با این حال پیش مادرش ...خرج مادرش کرده بنیامین هر چى داشته و نداشته  -

... با اینکه بعضى وقتها بنیامین رو نمى شناسه ولى همیشه براى مامانش حرف مى زنه ... همیشه لبخند مى زنه 

 ... له به مادرش روحیه مى ده هم به ژا مبنیامین ه... باهاش بگو و بخند مى کنه و سر به سرش مى ذاره 

 کى به بنیامین روحیه مى داد؟ پس

 :هامو توى موهام فرو کردم و گفتم دست

 تو با بنیامین چه نسبتى دارى؟ تو هم خواهر رضاییش هستى؟ -

 :مرتب کرد و گفت شالشو

که من و ژاله یه روز درمیون میایم اینجا ... تنهایى مواظبت کردن از بیمار سخته ... من پرستار مادرشم ... نه  -

 . مواظبش باشیم

 :چپ نگاش کردم و گفتم چپ

 . فقط پرستار؟ رابطه اتون بیشتر شبیه دوست هاى صمیمى بود -

 :لبشو گاز گرفت و با دلخورى گفت! رو یه خورده غلیظ تر گفتم که بفهمه منظورم چیه "صمیمى "

ونه هر کس و ناکسى مى چه فکرى با خودت کردى؟ که من و ژاله دو تا دختر هرجایى هستیم که پا تو خ -

اونم . اینجا تنها جاییه که من بیرون از بیمارستان کار مى کنم. تو بیمارستان کار مى کنم. ذاریم؟ من یه پرستارم

بنیامینو مثل مادر خودم دوست دارم چون  مادر. من و ژاله خیلى وقته با هم دوستیم. به خاطر ژاله قبول کردم

 ... ما ... خب ... چون که ... صمیمى هستیم به خاطر اینه که  اگه مى بینى. مادر ژاله هم هست

دست به سینه زل زده بودم بهش که ببینم چى مى . دستپاچه شده بود و تو ادامه ى حرفش مونده بود حسابى

 ...خواد سر هم کنم و به جاى حرف اصلیش تحویلم بده
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. بدبختى که شاخ و دم نداره. زار تا بدبختى داریمهر کدوممون ه... کسى جز همدیگه رو نداریم ... ما سه تا  -

هر سال جشن تولدشو تو قبرستون باید بگیره . ژاله که از بدو تولدش بى مادر شد. هر کدوممون یه جور یتیمیم

 ...مادر دومش هم که به اون حال و روز افتاده ... 

 ...دستش به اتاق خواب اشاره کرد  با

 ... دو سال پیش ... من هم که .. .بنیامین هم که پدر نداره  -

 :هق هق افتاد و میون گریه گفت به

 ...شوهرم مرد  -

چرا این قدر آدم هاى این خونه درد داشتند و من چرا ... چرا یه دیوار دور و برم نبود سرمو بکوبم بهش ...  خدایا

 ... این قدر بى خبر مونده بودم 

ناخودآگاه سرکى کشیدم و فقط گوشه ى تخت از الى در پیدا . آروم از کنارم بلند شد و رفت تو اتاق خواب مهسا

چرا اینقدر عاجز بودم از کمک بهشون؟چرا بنیامین نمیومد؟ چرا ژاله تو دسشویى گیر . سرمو پایین انداختم. بود

 کرده بود؟ نکنه حالش بد شده بود؟

 :چند ضربه به در دسشویى زدم و صداش زدم. یى جا پریدم و رفتم دم دسشو از

 چرا نمیاى؟... حالت خوبه؟ ... ژاله  -

 :دوباره و این بار محکم تر به در زدم. هیچ صدایى نمیومد. شدم و گوشمو چسبوندم به در چوبى ساکت

 صدامو مى شنوى؟ چرا جواب نمى دى؟... ژاله  -

در باز . شوکه شدم و یه دفعه دستگیره ى در و تکون دادم. شدم و این بار صداى ناله ى ضعیفى شنیدم ساکت

 ... نگاهم سمت زمین چرخید . بود اما فقط ده سانت باز شد و به چیزى گیر کرد

 :دیدن ژاله که روى زمین افتاده بود، وحشت کردم و با داد و هوار مهسا رو صدا زدم از

 ...ه ژاله حالش به هم خورد... مهـســــا ... مهســـــا  -

با دیدن ژاله که فقط کمى از بدنش از الى در پیدا . خودشو از اتاق بیرون انداخت و دوید سمت دسشویى مهسا

برگشتم سمتش که بگم این جور زیر گوش من جیغ نکشه، که دیدم خودش زودتر . بود، شروع کرد به جیغ زدن

 . خیره شده دسشویىبه در متوجه شده و دستشو روى دهنش گذاشته و با چشم هاى وحشت زده اش 

پاهاشو که پشت در بود و مانع باز شدن در، کمى جابه جا . دو پام نشستم و دستمو از الى در داخل بردم روى

کردم و همین که کمى الى در باز شد، مهسا رو که الغر تر بود فرستادم داخل تا جابه جاش کنه و بتونم درو 
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سریع مهسا رو از دسشویى بیرون کردم و . دباالخره در کامل باز ش. مصداى ناله هاشو مى شنید. کامل باز کنم

اصال ... چه قدر این دختر کم وزن بود آخه . دست انداختم زیر گردن و زانوهاشو بلندش کردم. خودم رفتم داخل

 چهل کیلو وزنش مى شد؟ 

 ! تو سنگ توالت جاى شکرش باقى بود که بین روشویى و دسشویى یه در بود وگرنه افتاده بود باز

 :سمت یکى از مبل ها و خواستم بذارمش روى مبل که مهسا گفت بردمش

 !بذار یه مالفه بیارم بندازم روى مبل... لباس هاش کثیفه ... صبر کن صبر کن  -

تو اون وضعیت که معلوم نبود ... هام گرد شد و زل زدم به مهسا که به هواى مالفه رفت تو اتاق خواب  چشم

از همون جا کنار ! ى سر ژاله اومده و دختر بیچاره، بى حال رو دست من افتاده بود، اون دنبال مالفه بودچه بالی

 :مبل داد زدم

 ...تو این وضعیت تو به فکر کثیفى و تمیزى لباس این بیچاره اى؟ آخه به تو هم مى گن  -

 ... که احساس کردم گردنم داغ شد  "دوست  "بگم  خواستم

 !چه قدر دستش گرم بود. دستشو روى گردنم گذاشته بود. تم سمت ژالهتعجب برگش با

سرمو پایین تر بردم و گوشمو نزدیک . مى کرد سرمو بیاره پایین تر و همزمان چیزى زیر لب مى گفت سعى

 :لبش قرار دادم و از چیزى که شنیدم چشم هام گرد شد

 ... ه ...وس .. وس  -

 :م و زل زدم تو چشم هاى نیمه بازش و با عصبانیت گفتمبا تعجب سرمو عقب کشید وسوسه؟؟؟؟

 چى مى گى ژاله؟ وسوسه یعنى چى؟ هذیون مى گى؟ -

 :رسید و همون طور که مالفه اى روى مبل مى انداخت، با لحن طلبکارى گفت مهسا

...  "وسه وس "نه ...  "وسواسه  "داره مى گه ... شما متوجه منظورش نمى شى ... اون مى فهمه چى مى گه  -

 ...من وسواس دارم ... منو مى گه 

هم چنان ناله مى کرد ولى . ژاله رو روى مبل و البته روى مالفه گذاشتم! ذهن منحرفم شرمنده شدم بابت

مهسا رفت تو آشپزخونه و مشغول آب قند درست کردن شد و من تا جایى که اجازه داشتم، . هوشیارتر شده بود

 ! ینیم جاییش زخم شده یا نهبا چشم وارسیش کردم که بب

... سرمو بردم نزدیک لب هاش ولى چیزى متوجه نمى شدم ... داشت یه چیزهایى زیر لبى مى گفت  دوباره

 :مهسا اومد و گفت
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 چى شده؟ -

 ...یه چیزى مى گه ولى متوجه نمى شم  -

دستشو زیر . یره شدمروى مبل کناریش نشستم و به کارهاى مهسا خ. نزدیک تر اومد و من عقب رفتم مهسا

این بار مهسا سعى ... کمى خورد و دوباره شروع کرد حرف زدن . سر ژاله گذاشت و آب قند رو به خوردش داد

و بى حالى هم روى لب ژاله  وکرد بفهمه که چى مى گه و چند لحظه بعد صداى خنده اش بلند شد و لبخند مح

 :با تعجب و منتظر به مهسا نگاه کردم و گفتم. نشست

 چى مى گه؟ -

 :خندون گفت مهسا

 ...مى گه خوب شد تو کاسه توالت نیفتادم وگرنه مى ذاشتیم پشت در آشغالى ببره  -

از اینکه ... ولى نمى فهمیدم ناراحتیم از چه بابته؟ ... حرفش هم خنده ام گرفت هم یه کم ناراحت شدم  از

 ...یا از تنهاییش ... آشغالى ببردش یا از اینکه چرا تو دسشویى از حال رفته بود 

. پشت پنجره اى که به خیابون باز مى شد ایستادم و بیرون رو نگاه کردم. با تاسف تکون دادم و بلند شدم سرمو

مردى که روى ... خیره شده بودم به آدم هاى تو پارك ... از پنجره، منظره ى پارك اون طرف خیابون پیدا بود 

تش هاشو باز کرده بود و روى لبه ى دس. پشتش به من بود. نیمکتى نشسته بود، توجه امو جلب کرده بود

 ...نیمکت گذاشته بود و سرشو به سمت آسمون باال برده بود 

 ...لحظه احساس کردم بنیامین ِ  یه

 :تعجب به عقب برگشتم و گفتم با

 اون بنیامین نیست تو پارك سر خیابون؟ -

 :ماساژ مى داد گفت اینکه حتى نیم نگاهى به من بندازه، همون طور که شونه هاى ژاله رو بدون

 ...چرا خودشه  -

 :دو برابر شد و گفتم تعجبم

 ...جدا خودشه؟ تو همین پارك؟ اینقدر نزدیک؟ فکر مى کردم رفته یه جاى دور و خلوت  -

مى ترسه یه وقت مادرش بهش احتیاج داشته باشه و تا بیاد خودشو ... تا جایى که بتونه از خونه دور نمى شه  -

 ...ه دیر بشه به مادرش برسون

 . چشم هاش کامل باز شده بود و نگاهم مى کرد. پنجره فاصله گرفتم و رفتم سمت ژاله از
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 بهترى؟ جاییت درد نمى کنه؟  -

 :صداى آرومى گفت با

 ...ممنونم ... خوبم  -

 چى شد که اون جورى پخش زمین شدى؟ -

 :تا نفس عمیق کشید و گفت چند

 ... افتادم زمین ... تمو به یه جا بگیرم تا خواستم دس... سرم گیج رفت  -

 :تکون دادم و رو به مهسا گفتم سرى

 سرگیجه هاش سابقه داره؟ -

 یه مصیبت دیگه؟؟ ... حس کردم یه چیزى تو دلم فرو ریخت ... فقط نگاهم کرد و با سر تایید کرد  مهسا

 :ت مهسا و با صداى آرومى گفتمبرگشتم سم. چشم هاشو بسته بود... نگرانى نگاهى به ژاله انداختم  با

 مشکلش چیه؟ -

 :زد و گفت لبخندى

 چیه؟ نگرانشى؟ -

وقتى . هر کس دیگه اى هم جاى من بود نگران مى شد... دیگه چه سوالى بود؟ خب معلوم بود که نگرانم  این

فتم و فشار این ها چه مفهومى داره؟ دستمو به شقیقه ام گر... اونجور نقش زمین مى شه و سرش گیج مى ره 

 ... به هیچ عنوان دلم نمى خواست ذهنم بره دنبال تومورهاى مغزى . دادم

 پس نگران نباشم؟ مگه غیر آدمیزادم که یه نفر این جورى جلوم بى حال افتاده باشه و ککم نگزه؟ -

 :با کالفگى گفتم. با شرمندگى سرشو پایین انداخت مهسا

 ژاله چشه؟ -

 :جاى مهسا خود ژاله جواب داد به

 .از کم خونیه... چیزى نیست آقا نیما  -

خب با این وضعیت باید بدنش سرد مى شد پس چرا اینقدر دست . رو صورت رنگ پریده اش ثابت موند نگاهم

هاش گرم بود؟ ناخوداگاه دستشو تو دستم گرفتم که مطمئن بشم هنوز گرمه یا نه؟ از حرکتم جفتشون شوکه 

داشتم . دستشو پس بکشه تونهخواست دستشو بکشه ولى محکمتر از اون گرفته بودمش که ب. د و ژاله بیشترشدن
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دستى . گونه هاش هر لحظه بیشتر رنگ مى گرفت و دستش گرم تر مى شد! یه چیز عجیبى کشف مى کردم

 !که چند لحظه پیش، سرد سرد بود

از چیزى . رفت و چشم هاى طوسیشو دوخت تو چشم هامابروهاش باال . دیگه امو روى پیشونیش گذاشتم دست

 . که احساس مى کردم، لبخندى روى لبم اومد

 !!که بهش مى خورد، بدنش گرم مى شد دستم

 :از روى پیشونیش برداشتم و دستشو روى دسته ى مبل گذاشتم و رو به مهسا گفتم دستمو

 .ببریمش دکتر -

 :تچند تا ضربه به شونه ى ژاله زد و گف مهسا

باالخره یه چیزهایى ... من خیر سرم پرستارم ... در ضمن . بادمجون بم آفت نداره... نه بابا چیزیش که نیست  -

 ...حالیمه 

 .ولى باالخره دکتر و پرستار یه تفاوت هایی با هم دارن... قصد جسارت ندارما  -

 :پشت چشمى نازك کرد و گفت مهسا

 . شما نمى خواد نگران باشى. وضیحات دکتر مو به مو اجرا مى شهقبال دکتر رفته و ت. خودم مى دونم -

 :لب گفتم زیر

 ...چه خشن  -

 :لبخندى زد و گفت ژاله

 ...مهسا کارشو بلده  -

 :تکون دادم و گفتم سرى

 ...من مى رم سراغ بنیامین ... بسیار خب  -

 ! موافق بودنمى دونم حالشو نداشت یا با رفتنم ... بار ژاله دیگه مانع نشد  این

بویى هم ... ناخودآگاه کمى بو کردمش ... خشک بود ... دستى به پیرهنم کشیدم ... ساختمون که خارج شدم  از

با اون وضعیتى که ژاله کف زمین افتاده بود، هر ... ولى دیگه دلم نمى خواست اون لباس تنم باشه ! نمى داد

که برم خونه لباس عوض کنم یا برم سراغ  مدل مونده بوددو ... چند زمین خیس نبود ولى بازم یه جورى بود 

 ...و باالخره بنیامین رو انتخاب کردم ... بنیامین 
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انگار با نگاهش داشت با خدا حرف مى زد ... همون طور روى نیمکت نشسته بود و نگاهش به آسمون بود  هنوز

نیمکت کناریش نشسته بودم و نگاهش مى  ده دقیقه اى بود که روى... دلم نمیومد خلوتشو به هم بریزم ... 

پشت گردنش رو ماساژ داد و بلند  ىکم... کم کم دست هاشو جمع کرد و سرشو به حالت عادى برگردوند . کردم

چند قدم که برداشت چشمش به من افتاد و براى لحظه اى سر جاش متوقف شد و دوباره حرکت کرد و ... شد 

 :اومد سمتم 

 از کى اینجایى؟ -

 :به ساعت انداختم و گفتم اهىنگ

 ...فکر کنم ده دقیقه اى مى شه  -

 :نشست و گفت کنارم

 . ببخشید مهمون دعوت کردم و خودم از خونه اومدم بیرون -

چه فکرهایى در . بدجورى شرمنده اش شده بودم. شده بود همون بنیامینى که همیشه لبخند روى لبشه دوباره

 :هاى پارك مى کشیدم پامو به سنگفرش. موردش مى کردم

 . نه بابا این چه حرفیه -

 :عذرخواهى بهش بدهکار بودم یه

 ...معذرت ... خب ... بابت حرف هایى که زدم  -

 :دستى روى شونه ام زد و گفت. حرفمو کامل کنم نذاشت

ناراحتى من به خاطر ژاله و مهساست . هر کس دیگه اى هم جاى تو بود همین فکرهارو مى کرد. حق دارى -

 . که به خاطر کمک به من، در موردشون بد قضاوت شده

 :سوالمو تو دلم نگه دارم نتونستم

 .همسایه هات مى دونند؟ حتما مهسا و ژاله رو دیدند که رفت و آمد مى کنند -

 :داخت و گفتبهم ان نگاهى

. و خواهرمم گاهى به دیدنم میاد و پرستار مامانم... همه اشون مى دونند من با مادرم زندگى مى کنم  -

 !ماشاءاهللا همسایه ها ته و توى همه چیو درمیارن

 ! باز هم گلى به جمال همسایه ها که بیشتر از من، از احوال رفیقم خبر داشتند...دو با هم خندیدم  هر
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حداقل یه صحنه از . هم مى گفت حضور مهسا تو زندگى بنیامین پر رنگ تر از یه پرستار ساده استحسى ب یه

بى خیال فکر . چیزهایى که شنیده بودم فراتر از یه پرستار ساده بود... زندگیشون رو از پشت تلفن شنیده بودم 

 . حتما این موضوع هم یه روزى معلوم مى شد. کردن شدم

 .ریم خونه؟ یه شام مى خواستى به ما بدیابنیامین نمیاى ب -

نمى خواستم بیشتر از این روى اون نیمکت بشینه و ذهنشو درگیر . جام بلند شدم تا وادارش کنم به بلند شدن از

 :دستشو روى دستم گذاشت و گفت. بلند شدم و زیر بازوشو گرفتم. زندگى و مشکالتش کنه

 ...حرف دارم باهات  -

 :با نگرانى گفتم. وقت نشده بود که این جورى بگه حرفى براى گفتن داره هیچ... کردم  تعجب

 چى مى خواى بگى بنیامین؟ -

 :ناراحتى بهم انداخت و گفت نگاه

 ...مى شه بشینى تا درست و حسابى با هم حرف بزنیم؟ یه چیزهایى هست که مى خوام بدونى ... نیما  -

 . نیمکت نشستم و بهش خیره شدم روى

 ... حتما در مورد مهسا . یه چیزهایى رو باید برات توضیح بدم. مى دونم تو فکرت چى مى گذره... نیما  -

پس مجبور . به من هم ربطى نداره چه طور زندگى مى کنى. این زندگى خودته. دلیلى نداره توضیح بدى -

 .نیستى توضیح بدى

درست نبود که تا اون خواست حرف بزنه، من هم اینکه واقعا دلم مى خواست از این موضوع سر در بیارم ولى  با

 :خودش سکوت رو شکست و گفت. براى چند لحظه هر دومون سکوت کرده بودیم. با پررویى استقبال کنم

اولش زیاد مشکلى . دوازده سال پیش فهمیدیم دچار بیمارى ام اس شده... مادر من پنجاه و پنج سالشه  -

فکر مى . یه وقت هایى مى گفت پام سوزن سوزن مى شه. س مى شدفقط گاهى دست و پاهاش بى ح. نداشت

کردیم مثل همه ى آدمهاى دیگه که پاشون خواب مى ره و سوزن سوزن مى شه، به خاطر خواب رفتگى پاش 

 . بوده

ولى باالخره . بارى که بردیمش دکتر، اول تشخیص خاصى ندادند و مى گفتند به خاطر باال رفتن سنشه چند

با اینکه بیماریش از شدیدترین نوعش . چند سال اول روحیه اش خیلى خوب بود. علت اصلى چیه فهمیدن که

زندگى عادى . خوب بود حالشبود و روند پیشرفت بیمارى نسبت به انواع دیگه اش سریع تر بود، ولى بازم 

 ...داشت ولى متاسفانه با هر حمله دیگه بهبودى وجود ن. داشت و گاهى مشکالتى براش پیش میومد
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 ... نمى دونستم چه کارى ازم برمیاد که آرومش کنم ... بغض دار شده بود  صداش

بیشتر کسانى که تو سن باالتر از چهل مبتال بشند، این ... دکتر گفت بیماریش از نوع پیشرونده اولیه است  -

خیلى . هبودى پیش مى رهیعنى بیمارى بدون ب. نوع از بیمارى رو دارند که مادر من هم جزء همین دسته است

خیلى ها با . و مشکل خاصى ندارند کننداز کسایى که این بیمارى رو دارند، مثل مردم عادى زندگیشونو مى 

 ...ورزش و دارو روند بیمارى رو خیلى کند مى کنند ولى 

 :از تاسف تکون داد و گفت سرى

 ...و حاال هم که دیگه چند ماهه ... ریع تر کرد شوکى که به مامان وارد شد روند بیماریشو س... با فوت بابا  -

نفس هاى عمیق . صداى نفس هاى عمیقشو مى شنیدم. زانوهاش خم شد و سرشو بین دست هاش گرفت روى

 دستمو آروم روى شونه اش گذاشتم و فشردم... و بریده بریده اش 

ولى به مرور که حالش بدتر مى شد از من هم بیشتر فاصله مى . اوایل با کمک ژاله ازش مراقبت مى کردم -

 ...گفت مادرم از من خجالت مى کشه ... نمى فهمیدم چشه تا اینکه ژاله گفت . گرفت

چى مى تونستم بگم؟ چى داشتم که بگم؟ فقط مى . بدجورى روح و جسمش درگیر بود. سرشو انداخت پایین باز

 .تونستم یه جفت گوش شنوا باشم

مهسا . ژاله پیشنهاد داد که یه پرستار براش بگیریم که بتونه از مامان مراقبت کنه و ما هم کمک حالش باشیم -

 .ددوست ژاله بود و ژاله بهم معرفیش کر

 :پشتى نیمکت تکیه داد و گفت به

 اون موقع ها که با ژاله و مهسا مى رفتیم بیرون یادته؟ -

 :تکون دادم و زیر لب گفتم سرى

 چه طور؟... آره یادمه  -

که بفهمم قراره مادرمو به کى بسپرم و البته تو باهامون . یکى دو بارى که رفتم فقط براى آشنایى با مهسا بود -

 ... اما... نبودى

 :تکون داد و گفت سرى

یه جورایى . سه تا بى کس و کار که شدیم کس و کار همدیگه. مهسا هم مثل من و ژاله مشکل زیاد داشت -

بعضى وقت ها براى اینکه روحیه امون عوض بشه با . به هم احتیاج داشتیم و همین به هم نزدیک ترمون کرد

ه جمع سه نفرمون دعوت کردم به خاطر این بود که زیاد برام اولین بارى هم که تو رو ب. هم مى رفتیم بیرون
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چون آرامشى . خواستم بیاى که من بین اون دو تا تک نیفتم. خوشایند نبود که با دو تا دختر راه بیفتم تو خیابون

 . که دارى یه جورایى روى منم اثر مى ذاشت

... آرامش ... ى براى بنیامین داشته باشم اصال فکرش رو هم نمى کردم که چنین اثر. روى لبم نشست لبخندى

اصال اون وقت ها که با مهسا و ژاله بیرون مى ! شاید به خاطر نجال؟. البته شاید این آرامش از جاى دیگه بوده

 رفتیم، بنیامین نجال رو دیده بوده یا نه؟

بر دوست ژاله دوست من مهسا عالوه . دیگه کم کم این گردش و تفریح ها عادتمون شد... خودت که یادته  -

 ...ولى نه اون دوستى که تو فکر توئه . هم شده بود

 :مگه تو ذهن من چى بود؟ با تعجب نگاهش کردم که خودش ادامه داد. لحظه جا خوردم یه

در حال حاضر مهسا . مهسا خیلى پاك تر از اونه که من بخوام به خودم اجازه بدم، بهش دست درازى کنم -

 . ه مى مونهبراى من مثل ژال

 ...یه چیزى مى پرسم، درست و حسابى جوابمو بده ... بنیامین  -

 چى؟ -

 چرا آدرس مارو به ژاله دادى؟ چرا ژاله اومد خونه ى ما؟ اصال تو چه طور بهش اجازه دادى که بیاد؟  -

بشه ولى  خیلى باهاش حرف زدم که منصرف. مى دونم کار اشتباهى کردم. بابت آدرس دادن واقعا شرمنده -

 !یه چیزهایى هم پیش اومد که تقریبا راضى شدم... البته ... یه جورایى مجبور شدم . فایده اى نداشت

 :ى تلخى کرد و ادامه داد خنده

اون بیرون رفتن هامون ... پس اگر من یادآورى کنم ناراحت نمى شه ... مى دونم که خودش بهت گفته  -

 ...ش بیاد باعث شد که از تو خوش... باعثش شد 

روز که ژاله رو از خونه بیرون مى کردم هیچ وقت فکرشو نمى کردم، دخترخاله و یه جورایى خواهر رفیقمو  اون

 ...که اگر مى دونستم قطعا خیلى بهتر باهاش برخورد مى کردم ... از خونه بیرون مى کنم 

اون مدت نیومده بود سراغت دیگه خیالم چون تو ... قبل از اون روزى که اومد خونه اتون آدرستو گرفته بود  -

 ... راحت شده بود که این کارو نمى کنه ولى اون روز 

 :بدى بهم انداخت و با لحن طلبکارانه اى که کمى چاشنى شوخى داشت، گفت نگاه

 ...نمى دونستم با ژاله قرار دو نفره مى ذاشتین  -

 !اخمى کردم که البته لبخند محوى همراهش شد ناخودآگاه
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چى مى گى تو؟ قرار دو نفره چیه؟ همون روز که ژاله اومد خونه امون، اولین بارى بود که قرار گذاشته بودیم  -

 ...درضمن ... همون هم شد آخرین دیدارمون ... و البته من به کلى هم فراموشش کرده بودم

 :زدم که جو کمى سبک تر بشه لبخندى

 !ت که براى هر دیدار اجازه نامه کتبى از شما مى گرفتممن اگه مى دونستم ژاله خانم خواهر شماس -

 :کجى زد و گفت لبخند

 !!ولى اومدنش به خونه ى شما همچین بد هم نشدا  -

 :هام گرد شد و گفتم چشم

 منظورت چیه؟ -

 :و گفت خندید

ولى تو با دو تا کلمه حرف این بیچاره رو از این ... خودمو کشتم ولى نتونستم تیپ این دختره رو درست کنم  -

 !از اون روز لباس پوشیدنش صد و هشتاد درجه فرق کرده. رو به اون رو کردى

 :تعجب گفتم با

 کدوم دو کلمه حرف؟ -

 :و گفت خندید

که  "نمایش مجانى  "اون ... ه و نمایش مجانى راه انداخته همون که گفته بودى تو خیابون جولون داد -

حرف هات بدجورى رو دلش ... از خونه ى شما یه راست اومد پیش من ! گفتى، خیلى براش گرون تموم شد

 !هم خودشو سبک کرد هم اطالع رسانى کرد... سنگینى کرده بود 

 اون اطالع رسانى چى بود گفت؟ولى ! باالخره یه بار رو یکى اثر مثبت گذاشتم. زدم لبخند

 اطالع رسانى یعنى چى؟ -

 :چند لحظه نگاهم کرد و بعد گفت... بلندى کشید که باعث شد چپ چپ نگاهش کنم  نفس

 .منم مقصرم... همه ى تقصیر ها گردن ژاله نیست  -

 در مورد چى؟ چه تقصیرى؟ -

 . قصیر من بودیه مقداریش هم ت... این که ژاله سر از خونه ى شما درآورد  -

 چى مى خواى بگى؟ -
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... یعنى ژاله مى خواست که ... مى خواستم ژاله . اون روز که آدرستون رو به ژاله دادم، به خاطر خودمم بود -

 ... نجال خانوم رو ... هم تو رو دید هم . ژاله در واقع با یه تیر دو نشون زد... مى دونم اشتباه کردم ولى ... خب 

 :عجب بود یا ناراحتى، یا شاید هم عصبانیت که صدام باال رفت و ابروهام تو هم گره شد و گفتمدونم از ت نمى

 کیو دیـــد؟ -

طلبکارانه زل زده بودم بهش و . نیم رخش رو مى دیدم که تا بناگوشش قرمز شده بود. انداخت پایین سرشو

 ه بود؟ از ژاله ى بیچاره براى جاسوسى استفاده کرد. منتظر بودم جواب بده

حتى اگر به هیچ ... اگه نگم تا آخر عمرم نمى تونم درست زندگى کنم ... مى دونم الیق نیستم ولى ... نیما  -

نمى خوام اگه خدایى نکرده از دستش دادم، یه عمر ... طریقى موافقت نکنید ولى من باید تالش خودمو بکنم 

 .. .خودمو سرزنش کنم که شاید اگر بیشتر تالش کرده بودم 

فهمیده بودم چى مى خواد بگه ولى اصال ... کالفگى و درموندگى از سر و روش مى بارید ... سکوت کرد  باز

... خیلى وقت بود که بهم فهمونده بود درگیر نجالست ... تمایلى نداشتم که براى گفتن حرفش، کمکش کنم 

 که همه چى معلوم شده، حاال که دیگه ولى حاال... قبال مشکلم این بود که مهسا تو خونه اش چى کاره است 

که ژاله رو فرستاده تا هم ... هیچ دلیلى براى سرزنش بنیامین وجود نداره، داره حرف از اطالع رسانى مى زنه 

 ...ژاله به مراد دلش برسه، هم براش از نجال خبر ببره؟ که بیاد خواهر منو دید بزنه و براش توصیفش کنه 

 :با عصبانیتى که شدیدا سعى مى کردم کنترلش کنم گفتم... اغ مى کردم که داشتم د وااااااااى

 این چرت و پرت ها چیه مى گى؟ -

 :زده نگاهم کرد و من عصبانیتمو با حرف هاى پر نیش و کنایه ام خالى کردم شوك

خواهر منو  تو خجالت نکشیدى؟ یکیو فرستادى تو خونه ى ما که از خونه زندگیمون برات خبر بیاره؟ که آمار -

 دربیاره؟ 

 ...نیما  -

 ...فقط گوش بده ... حرف نباشه  -

 ...ولى  -

با این قضیه هم مشکلى نداشتم جز . خیلى وقته مى دونم به نجال چه احساسى دارى... گفتم حرف نباشه  -

ا رو ول همه ناراحتیم از این بود که تو اگه نجال رو مى خواى پس چرا مهس. حضور مهسا تو خونه و زندگیت

 ...نمى کنى؟ اما حاال که فهمیدم نقشش تو زندگیت چیه، دیگه اصال مشکلى با عالقه ات ندارم اما 
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 :اشاره امو با تهدید جلوى صورتش تکون دادم انگشت

خودت نتونستى نجال رو دید بزنى . با فرستادن ژاله به خونه ى ما... االن با چیز دیگه اى مشکل دارم ... اما  -

یکى دیگه رو فرستادى تا برات خبر بیاره؟ تو شرف ندارى؟ نمک خوردى و نمک دون شکستى؟ اصال به این 

اعتمادى که بهت کردن، باید نگاهتو  فکر نکردى که وقتى دارى پا توى خونه اى مى ذارى، حداقل به حرمت

 کنترل کنى؟

 :اعتراضش بلند شد صداى

 باالخره مى ذارى منم حرف بزنم یا نه؟ -

 :با شدت بیرون دادم و با کالفگى گفتم نفسمو

پس حرف مفت بزنى کتک رو ...االن بحثمون سر خانواده ى منه ... دوستیمون جاى خودش ... بنیامین  -

 قبول؟... خوردى 

 :اطمینان سرش رو پایین آورد و گفت با

 ...حاال گوش کن ... قبول  -

 :هامو روى هم فشار دادم و گفتم لب

 ...مى شنوم  -

که ... چه برسه به این که خواهر رفیقم باشه . هیچ وقت تو زندگیم نگاه چپ به هیچ زن و دخترى نکردم -

مى خواستم به یه طریقى از ... نیما ...ه باشم که سر سفره اشون نشست... باهاشون نون و نمک خورده باشم 

و این چیزى . هم داشته باشه خوبىیه دختر عالوه بر صورت خوب، باید سیرت . باطن خواهرت هم با خبر بشم

چون خانوم ها این . اگر مادرم سالمت بود، قطعا از راهش وارد مى شدم. نبود که من به راحتى ازش با خبر بشم

خب مجبور بودم ژاله رو بفرستم و احساسش به تو این ... وقتى هم مادرم مریضه . همندچیزهارو بهتر مى ف

نباید خانواده ... ولى مى دونم که اشتباه کردم ... بهونه رو دستم داد که با اومدنش به خونه اتون موافقت کنم 

اد که زل زده تو صورت وقتى یادش می... ژاله خودش هم پشیمونه . ات اون طورى با ژاله رو به رو مى شدن

خراب  سطهم من این و... ولى دیگه کاریه که شده ... مامانت و گفته دوست دختر توئه از خودش بدش میاد 

وقتى بزرگتر نداشته باشى که راه و چاهو نشونت بده، وقتى بزرگترمون ... شدم و هم بدتر از من ژاله 

 .همین میشه دیگه... خودمونیم
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با کنایه . اله براى بنیامین از اندام و موها و خوشکلى نجال گفته باشه، عصبانى و داغون بودماز فکر اینکه ژ هنوز

 :گفتم

 حاال این ژاله خانوم تو این برخورد چى از نجال فهمید؟ -

 :پر از دلخورى شد و گفت نگاهش

هرت زده واقعا اشتباه اگه فکر کردى ژاله حرف از ظاهر و سر و صورت خوا... دارى اشتباه مى کنى ... نیما  -

این که فقط خواهرت در برابرش جبهه نگرفته و بد ... ژاله فقط یه جمله در مورد خواهرت گفت ... مى کنى 

من ... هر چند که با اون سر و شکلى که من از ژاله دیدم و حرف هایى که زده بوده ... همین ...برخورد نکرده 

 . ه باشینبه همه اتون حق مى دم که تند برخورد کرد

 :زد تو چشم هام و با لحن محکمى گفت زل

من و ژاله خواهر و برادرى هستیم که جفتمون عاشق خواهر و برادرى شدیم که دارند ذره ذره تغییرمون مى  -

دن بدون این که خودشون خبر داشته باشند و متاسفانه هر دومون هم از سر بى تجربگى و خامى، بدجورى 

 .واهر و برادر انداختیمخودمونو از چشم اون خ

دلم یه سکوت مطلق . هیچ حرفى براى گفتن نداشتم. ازم گرفت و دست هاشو بین موهاش فرو کرد نگاهشو

کف دستمو به پیشونیم فشار دادم و . پامو روى لبه ى نیمکت گذاشتم و بازومو روى زانوم گذاشتم. مى خواست

 .چشم هامو بستم

دادم؟ اگر من تو موقعیت بنیامین بودم چى کار مى کردم؟ منم نجال رو مى چه حد باید به بنیامین حق مى  تا

 :فرستادم در خونه ى دختره؟ یا شاید هم خاله رو؟ ناخودآگاه گفتم

 !شما فک و فامیل ندارید؟ -

 :تعجب از حرف بى ربطم گفت با

 چه طور مگه؟ -

 ...آخه گفتى بزرگتر ندارین ... هیچى  -

 .بقیه فامیل هر کدوم یه جاى ایران زندگى مى کنند. ط ما و خانواده ى ژاله هستنخب اینجا فق... آهان  -

 ...سکوت زبان و سر و صداى ذهنى  دوباره
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چه راه هاى دیگه اى مى تونسته با نجال بیشتر آشنا بشه؟ شاید بهترین راهش همونى بود که اتفاق افتاده بود  از

که اگر ... یا اینکه باهاش طرح دوستى بریزه ... خود نجال حرف نزده  باز هم خداروشکر که نامردى نکرده و با... 

 ...ریخته بود گردنشو شکسته بودم 

 :حاال تکلیفمون چى بود؟ بهش بگم پاشو بیا خواستگارى؟ پوفى کشیدم و گفتم! هامو مشت کردم انگشت

 االن تکلیفت با خودت معلوم شده؟ -

 چه تکلیفى؟ -

االن مى دونى که چى مى خواى؟ االن از احساست مطمئنى؟ االن دیگه مى دونى ... تکلیف دلتو مى گم  -

 نجال چه جور دختریه و به دردت مى خوره یا نه؟

 :پایین انداخت و گفت سرشو

 ...آره مطمئنم  -

 :باال رفت و گفتم ابروم

 چه جورى مطمئن شدى؟ با همون یه جمله ى ژاله؟ -

 ...ه نه معلومه ک -

 : نگرانى نگاهم کرد و گفت با

 ... یه برخوردهایى بینمون پیش اومد که البته هیچ کدوم عمدى نبود  -

 ...تا راحت تر حرفشو بزنه  "خب  "تکون دادم و گفتم  سرى

در ... نه اصال ... یه مقدار با هم صحبت کردیم ولى نه اینکه حرفى از دلم بزنم ... همون روز که رفتیم کوه  -

 ... مورد زندگى خودمون یه حرف هایى زدیم 

 ! چه قدر امروز سر به زیر شده بود... پایین بود  سرش

 ...چند بارى هم تو خونه ى شما اتفاقى دیدمشون  -

 :لبخندى زدم و گفتم... نمى خواست توضیح بده ... منى کرد و ساکت شد  من

 مه هاست؟منظورت همون ماجراى چاى تفى و موچین و این برنا -

 :با لکنت گفت. و واج نگام کرد و چشمهاش گرد شد هاج

 ... خانوم ... خودش؟ نجال ... کجا؟ ... کى ... تو چه جورى ... تو  -
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مثال مى خواست لو نده چه اتفاق هایى ... پسره ى دیوونه . زیر خنده و بنیامین هم متعجب نگام مى کرد زدم

 :تمخنده ام که کم شد گف! بینشون افتاده

 نکنه فکر کردى خبر ندارم زیر گوشم چه اتفاق هایى داره میفته؟ -

 :سرشو انداخت پایین و تا بناگوش قرمز شد و گفت باز

 ... شرمنده ام  -

 :به شونه اش زدم و گفتم دستى

 ...دشمنت شرمنده داداش اما  -

 ...ترس نگاهم کرد که باعث شد، لبخندم عمیق تر بشه  با

 ...از نظر من ... اما تو این قضیه از من هیچ کمکى برنمیاد  -

 :تکون دادم و براى اذیت کردنش گفتم سرى

من در حد . پس تمام سختیش رو دوش خودته! بدبختش نمى کنى ولى همچین خوشبختش هم نمى کنى -

چه طور خودتو به خانواده ام که . اما نتیجه بستگى به خودت داره. وظیفه ى خودم که یه برادرم، تاییدت مى کنم

پس دیگه . درسته رفیقمى و قبولت دارم ولى آینده ى خواهرم، پارتى بردار نیست. و به خصوص نجال ثابت کنى

 .باید هر چی تو چنته دارى رو کنى تا مورد قبول واقع بشى

یم، اولین چیزى که وارد خونه که شد. از روى اون نیمکت بلند شدیم و رفتیم سمت خونه ى بنیامین باالخره

. توجهمو جلب کرد، تونیک سبز رنگ ژاله بود که زمین تا آسمون با اون لباس و شال نارنجیش تفاوت داشت

 ! رنگى که دوست داشتم... اون هم چه رنگى؟ سبز 

که خب به جاش یکى از تى شرت هاى بنیامین . اون موقع بود که یادم افتاد مى خواستم لباسمو عوض کنم تازه

 !!!نارنجى بود... متاسفانه ... پوشیدم که متاسفانه  رو

اون شب که دست پخت ژاله بود و جوجه هایى که بنیامین خریده بود رو هم روانه ى یخچال کرده بود،  شام

 ! اصال به ژاله نمیومد دستپختش خوب باشه! واقعا خوشمزه بود

مجهولى که اون شب برام باقى موند، مادر بنیامین بود که به گفته ى مهسا، چندان حالش مساعد براى  تنها

 . آشنایى نبود و متاسفانه نتونستم ببینمش

*** 

 این چیه؟ -
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اول نگاهى به من و بعد نگاهى به . روى میزش گذاشتم و تا کنار دستش که روى کیبرد بود، سر دادم فیشو

 :فتفیش انداخت و گ

 فقط نمى دونم مشکلش چیه؟. هر دومون مى دونیم که این چیه -

 :انگشت، رقم فیش رو که حقوق اون ماه بود، نشون دادم و گفتم با

 این پونصد هزار تومن اضافه شده بابت چیه؟ -

 :ابروهاش باز شد و گفت گره

 !گفتید چه قدر شده بودآهان مشکلتون اینه؟ خب این به خاطر هزینه ى صافکارى ماشین ِ که شما ن -

! هزینه ى صافکارى؟ این دیگه کى بود؟ کوچکترین چیزهارو هم حسابشون رو داشت. و واج نگاهش کردم هاج

اون هم چند تا خطى که هزینه اش کمتر از این ! واقعا توقع نداشتم پول صافکارى ماشینشو روى حقوقم بذاره

 .حرف ها شده بود

 .قدار بودهولى هزینه اش کمتر از این م -

 :جدى اى بهم انداخت و گفت نگاه

 !خب مى تونید اضافه اش رو برگردونید -

چند تراول پنجاهى بیرون کشیدم و روى میزش گذاشتم و . از رضایت زدم و کیف پولم رو درآوردم لبخندى

 :گفتم

 . واقعا نیازى به این کار نبود -

 :به تراول ها انداخت و گفت نگاهى

دلیلى نداره بى دلیل بذل و بخشش ... براى ریال به ریال این پول ها زحمت کشیده مى شه . ..جناب کاردان  -

 ... از قدیم گفتن حساب حسابه ! کنیم

 :ى ضرب المثل رو بى خیال شد و ادامه داد بقیه

 .بازم به خاطر لطفى که کردید ممنون -

 . تشکر کنید، اصال این کارو انجام نمى دادماگه مى دونستم به خاطر کار به این کوچیکى تا مدت ها قراره  -

 .به زدن لبخندى اکتفا کرد فقط

روپوش . وقت ناهار بود و اکثر کارکنان به سمت رستوران مى رفتند. اجازه اى گفتم و از دفترش خارج شدم با

. و عوض کنمرفتم سمت آزمایشگاه که لباسم ر. آزمایشگاه تنم بود و معموال با اون روپوش نمى رفتم رستوران
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و خواستم برگردم که صدایى شبیه ورق  ردمبه آزمایشگاه که رسیدم، روپوشم رو به چوب لباسى دم در آویزون ک

 ! خوردن برگه شنیدم

رو دیدم که پشت سکوى آزمایشگاه، روى زمین و  "پناهى  "در کمال تعجب، . و به سمت صدا رفتم برگشتم

با عجله برگه ها رو ورق . عمل ها و فرموالسیون ها بود، نشسته بودمقابل یکى از کمدهایى که حاوى دستورال

 !مى زد و در نهایت، یکى از دستور العمل هارو داخل کیفش گذاشت

پناهى از . خودم رو از آزمایشگاه بیرون کشیدم و پشت اولین دستگاهى که توى سالن بود، مخفى شدم سریع

چند نفرى . از بین روزنه هاى دستگاه نگاهش مى کردم. انداخت آزمایشگاه بیرون اومد و نگاهى به دور و برش

پناهى قبل از رسیدن . خودم رو با دستگاه سرگرم کردم که کسى شک نکنه. از آخر سالن به سمتمون مى اومدند

 . بقیه، به سمت خروجى رفت و چند دقیقه بعد، من همراه اون چند نفر، از سالن خارج شدم

خیلى عادى رفتار مى کرد و با چند . ندم و دیدمش که به سمت پارکینگ مى رفتدور محوطه چرخو نگاهمو

پناهى از کارکنان آزمایشگاه بود و . پا کند کردم تا ببینم سمت کدوم ماشین میره. نفرى هم سالم و علیک کرد

 ...تا حاال کوچکترین موردى ازش ندیده بودم ولى حاال

 . کیفش رو داخل ماشین گذاشت و برگشت. کرد پیکان سفیدى ایستاد و درش رو باز کنار

! بنیامین مشغول دل و قلوه دادن با خانوم بخشایى بود! رستوران رسیده بودم و صداى آشنایى میومد به

خانوم بخشایى که از چهره ى پر خنده اش معلوم بود، باز بنیامین دور برداشته و . نزدیکشون شدم و سالم کردم

 :، پرس غذا رو به دستم داد و گفتداره سر به سرش مى ذاره

 این بنى چى داره میگه؟ -

 :تعجب به بنیامین نگاه کردم و گفتم با

 چى میگه؟ -

 :بخشایى به ابرو باال انداختن هاى بنیامین اعتنایى نکرد و با خنده گفت خانم

 میگه خواستگارى رفتن چه جوریه؟ -

 خواستگارى؟ -

 :بنیامین با شرمندگى سرى تکون داد و گفت. پرسشگرانه به بنیامین نگاه کردم و

 خاله بخشى حاال نمیشد دو دقیقه این نخودو تو دهنت نگه دارى؟ -

 :بخشایى خنده ى شیرینى کرد و گفت خانم
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 !چرا پسرم؟ بده کارتو راحت کردم؟ وقتى خودت روت نمیشه حرف بزنى من باید بگم دیگه -

 ...به اندازه ى کافى پررو هستم  من که -

 :دستى به پیشونى بلندش کشید که صورتش رو کشیده تر نشون مى داد و گفت و

 !من فقط یه مشورت ازتون خواستم. دیگه نیازى نبود شما زحمت بکشى -

 :بخشایى رو به من گفت خانم

این بنى هم که ! ت متر میشهشما پسرها تا وقتى عاشق نشدین، شش متر زبون دارین، عاشق که میشید شص -

 مى بینى منه پیرزنو چه جورى مى پیچونه؟! از اولش شصت متر بود خدا عاقبتشو به خیر کنه

 :خندید و گفت بنیامین

 خاله مگه کشتى مى گیریم؟ -

 :غذاى بنیامین رو از دستش کشیدم و گفتم پرس

 . بیا کارت دارم. کم وراجى کن -

 :فتچشم هاشو گرد کرد و گ بنیامین

همینو مى خواستى؟ اگه سر به نیست شدم وصیت مى کنم برى بهش بگى من به خاطر ... بفرما خاله بخشى  -

 !خودش کشته شدم

 :زدم پس کله اش و گفتم یکى

همه عالم و آدمو خبر کردى که تو اون . تو که خودت ماش هم تو دهنت نمى خیسه چه برسه به نخود -

 المصب چه خبره؟

 !سه ى سینه اش اشاره کردمبه طرف چپ قف و

از حالتش معلوم بود، حاال که تنها شدیم کمى . از خانم بخشایى دل کند و رفتیم سر میزى نشستیم باالخره

 !تو اون یه هفته که از حرف هامون توى پارك مى گذشت، کم حرف شده بود! خجالت مى کشه

 :خیال ماجراهاى عاطفى شدم و گفتم بى

 از پناهى ندیدى؟ تازگى ها چیز مشکوکى -

 :غذاش رو که فرو داد گفت. از عدس پلو رو به دهن برد و حالت متفکرى به خودش گرفت قاشقى

 چه طور؟... نه  -

 .همین چند دقیقه پیش یکى از دستور العمل هاى آزمایشگاه رو چپوند تو کیفش و برد گذاشت تو ماشینش -
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 :بطرى دوغش رو باز کردم و دستش دادم. به سرفه افتادخواست چیزى بگه که غذا به گلوش پرید و  بنیامین

 چت شد بابا؟ تو بخواى برى خواستگارى چیکار مى کنى؟ -

 :نفسى تازه کرد و گفت! صورتش قرمز شده بود. رو از دستم گرفت و سر کشید بطرى

 فرمول جدیدهارو نبرده باشه؟ -

 :و گفتم خندیدم

 ...اون ها اینجان . واسه همین این جور هول کردى؟ نترس بابا -

 :با انگشت به سرم اشاره کردم و گفتم و

فقط . همون موقع که کارخونه دوباره سر پا شد، هر چى مربوط به اون فرمول ها بود، به صداقت برگردوندم -

هر چى هم که پناهى . بر دارنمن و تو و چند تا از بچه هاى بخش توزین که کامال ازشون مطمئنیم، خ

مى تونه مارو به جاهاى خوبى . هولى این پناهى سرنخ خوبی. برداشته، چیزهاییه که تو همه ى کارخونه ها هست

 . برسونه

 :با سر تایید کرد و گفت بنیامین

براى کى  باید ببینیم اون دستور العمل هارو. یکى باید رفت و آمدهاشو چک کنه. پس باید براش بپا بذاریم -

 .میبره

 !پس امروز بعد از ساعت کارى تعقیب و گریز داریم -

 :تایى خندیدیم و بنیامین گفت دو

 .خیلى دوست دارم بفهمم ورشکستگى کارخونه زیر سر کى بود -

چه قدر احتمال داشت که مسببش، سعیدى باشه؟ خیلى . بنیامین ذهنم رو به سمت رامین سعیدى کشوند حرف

مگر این که خیالش از جایى که نشسته راحت ! نفر این قدر خودش رو در معرض اتهام قرار بده بعید بود که یه

 ! اربابش رو آب ببره اباشه و مطمئن باشه که یه پترسى انگشتش رو فداى سد معیوب کرده که مباد

عقیب کردن چهار روزى بود که رضاى بیچاره رو از کار بى کار کرده بودیم و فرستاده بودیمش دنبال ت سه

خودمون که نمى تونستیم دنبالش باشیم، به خصوص که یکى دو بار تو ساعت کارى، مرخصى ساعتى ! پناهى

ها، به دو نفر مشکوك  دنتو این تعقیب کر. رد کرد و رفت سر قرارهایى که رضا عکس هاش رو برامون آورد

انگار که اون ها پناهى رو، یا شاید . بودشون دو نفرى که بیشتر از یکبار، تو محل قرارهاى پناهى دیده. شده بود

 . اون کسى که با پناهى قرار مى ذاشت رو زیر نظر گرفته بودند
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مى گفت احساس مى کنه وقتى تو کافى شاپ نشستن، . بود که رضا تازگى ها به همه مشکوك شده بود جالب

کس دیگه اى مامور شده تا یه نفر انگار هر کى از طرف ! تمام کسایى که اونجا هستن به نظرش مشکوك میان

 :بنیامین هم مى خندید و مى گفت! دیگه رو بپاد

ببینم نکنه شب ها هم مى ترسى تنهایى برى . بابا جنبه ى تعقیب و گریز ندارى چرا خودتو قاطى مى کنى -

 !جیش کنى

شد روزى که پناهى دوباره سر قرار میره، من و بنیامین هم بریم و اون کسایى که رضا مى گفت رو تعقیب  قرار

 !کنیم ببینیم به کجا مى رسیم

خوشبختانه ساعت کارى تموم شده بود و خیلى سریع با بنیامین به آدرسى . روز بعد، روز موعود از راه رسید دو

من و بنیامین هم دور از هم و اطراف . شینش بیرون رستوران نشسته بودرضا تو ما. که رضا داده بود، رفتیم

 :گوشیمو درآوردم و به رضا زنگ زدم. رستوران پارك کردیم

 چه خبر؟ -

 . ولى یه زن و مردى هستن که خیلى مشکوك به نظر مى رسن. یکیشون امروز نیومده -

 این پوآرو بازیا چیه درمیارى؟. دست بردار رضا -

 . همش پناهى رو نگاه مى کنه. خیلى تابلوئه... به خصوص زن ِ . شوخى نمى کنم نیما جون تو -

 :و گفتم خندیدم

 ! شاید از پناهى خوشش اومده -

 . دارم جدى باهات حرف مى زنم... نیما  -

 :جدى شدم و گفتم. صداش معلوم بود عصبى شده از

 کجا دارى مى بینى؟اصال تو که بیرون رستورانى این چیزهایى که میگى از  -

 !دست کم گرفتى آقا رضا رو؟ دوربین دستمه -

 دوربین؟؟ دیوونه شدى؟ یکى تو رو ببینه چى؟  -

 . دیگه اینقدر خنگ نیستم خودمو تابلو کنم. دوما حواسم هست. اوال که شیشه هاى ماشین دودیه -

 :کالفگى گفتم با

 .فقط یه جور نشه که لو بریم و همه چى از دستمون بره ها. نمى دونم رضا -

 . تا منو دارى غم ندارى. نترس -
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 تو این مالقات ها سعیدى رو ندیدى؟ -

 سعیدى کیه؟ -

 . همون که عکسشو نشونت دادم گفتم این اصل کاریه... رضا ... اوففففف  -

 ...چند لحظه صبر کن ... بنیامین پشت خطمه ... دیدم نه اونو تا حاال ن. آهان آهان یادم اومد -

تو دیدم . پناهى رو اصال نمى دیدم. تماس رو قطع کردم و زل زدم به رستوران. ى صبر کردن نداشتم حوصله

هر چند فاصله اش از من زیاد بود و درست . ولى عوضش اون زنى که رضا مى گفت رو مى تونستم ببینم. نبود

مدام با موبایلش ور مى رفت و یه . اما به قول رضا یه جورایى مشکوك مى زد. یدمچهره اش رو نمى د

 !چیزهایى رو توى گوشیش به مرد روبه روش نشون مى داد و لبخندهاى مصنوعى میزد

نکنه زن ِ وانمود مى کرد با گوشیش مشغوله ولى در اصل از پناهى و همراهاش . لحظه فکرى به ذهنم رسید یه

 :بنیامین بود. ؟ گوشیم زنگ خوردعکس مى گرفت 

 چه خبر؟ -

 !علیک سالم -

 :کشیدم و گفتم پوفى

 وقت گیر آوردى تو هم؟... سالم  -

 !در هر شرایطى باید ادب و احترام رو رعایت کرد اون هم در برابر شما فامیل آینده -

 :و گفتم خندیدم

 . حاال حرفتو بزن... دارم برات  -

 حدس بزن کى اینجاست؟... نیما . رفته بود چى مى خواستم بگماصال یادم ... اوه اوه  -

 :گیجى گفتم با

 کى کجاست؟ تو ماشینت؟ -

 .تو رستورانو مى گم... نه بابا  -

 خب کى تو رستورانه؟ -

 ...صفرى  -

 .اسمش آشنا بود ولى یادم نمیومد. نمیومد صفرى کیه یادم

 صفرى دیگه کیه؟ -
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 . آى کیو کاردانى هم از سرت زیاده با این. نیما تو دیگه نوبرى -

تو پس فردا اگه نسبتى با ما پیدا کردى مى خواى با نجال هم همین جورى در مورد ... صبر کن ببینم  -

 فامیلیش حرف بزنى؟

 :با اعتراض گفت بنیامین

 .داداش من چرا مسائل رو با هم قاطى مى کنى؟ اون جنبه اش فرق مى کنه -

 . خب حاال این صفرى کیه؟ االن اصال یادم نمیاد -

 .بابا انبار دار کارخونه رو میگم -

 کــــــــــى؟ -

 .با این صداى نکره ات. چه خبرته بابا گوشم کر شد -

 تو مطمئنى صفرى ِ ؟... خفه ... بنیامین  -

 . آره بابا کور که نیستم -

 .یه لحظه قطع کن من یه زنگ به رضا بزنم -

 یکارش دارى؟چ -

 . مى خوام بپرسم تو قرارهاى قبلى هم صفرى بوده یا نه -

 .نمى خواد زنگ بزنى خودم زنگ زدم پرسیدم -

 خب؟ -

 .اولین باره که اون هم هستش -

 . اون یکى که رضا مى گفت قبال هم بوده، اون چى؟ برات آشنا نیست؟ من نمى بینمشون -

 . نه اون یکى آشنا نیست -

منم میرم دنبال . من نتونستم ببینمش یه وقت اشتباهى میرم دنبال یکى دیگه. برو سراغ همونخب پس تو  -

 .این مرد و زن ِ

 کدوم مرد و زنه؟ -

رضا گیر داده میگه مشکوك . یه زن و شوهرى چند تا میز اونطرف تر از پناهى نشستن... چه میدونم بابا  -

 !میزنن

 ا اختالط مى کنند، یه چنگ تخمه ندارى بشکنم؟میگم حاال تا این ه. باشه... آهان  -
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 ...چه دل خجسته اى دارى واهللا ... بنیامین  -

 .خب چیکار کنم بابا؟ حوصله امون سر میره بیکارى -

 .قطع کن دیگه گوشم داغ کرد بس که حرف زدى. من چه مى دونم -

 :تغییر کرد و با حالت جدى اى گفت لحنش

 رد آینده حرف بزنیم؟میشه یه کم در مو... نیما  -

 

 

بنیامین که ! بعد یه دفعه زدم زیر خنده و حاال بخند و کى نخند. لحظه ساکت شدم و به حرفش فکر کردم چند

 :انتظار خنده امو نداشتم، با عصبانیت گفت

 وقتى هم مى خوام باهات جدى حرف بزنم، تو به مسخره مى گیرى؟... کوفت  -

 :خنده گفتم با

همچین میگى میشه یه کم در مورد آینده حرف بزنیم انگار دارى با دختر مورد عالقه ... وونه آخه پسره ى دی -

 !نه خود دختره... برادر دختره ... من نیمام ... بنیامین ... ات حرف میزنى 

 !بنیامین هم از صداش معلوم بود نیشش بازه ولى نمى خواست بهم رو بده. دوباره خندیدم و

وگرنه بلد بودم ... گوشتم زیر دندونته ... حیف که به قول خودت برادر دختره اى ... مسخره ... هه هه هه  -

 .بذار خرم از پل رد بشه. باالخره نوبت منم میشه اذیتت کنم. حالتو بگیرم

 حاال خوبه گوشتت زیر دندون هاى آسیایى سمت چپ فکم گیر کرده وگرنه دیگه چه جورى مى خواستى -

 حرف بزنى؟

 !این حرفم باالخره خنده اشو رها کرد با

 خب حاال چى مى خواستى در مورد آینده بگى؟ -

 !نمى دونستم بخندم یا درکش کنم! فقط صداى نفس هاش میومد. کرد سکوت

 استخاره مى کنى؟ مگه مى خواى بله بدى؟ رفتى گل بچینى یا گالب بیارى؟ -

 ...نیمــــــــا  -

 ...هـــــان  -

 مى ذارى تمرکز کنم یا نه؟ -
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. در ضمن، در حال حاضر من رفیق توام نه برادر دختره. بى خیال بابا من و تو که دیگه از این حرف ها نداریم -

 .هر چى مى خواى بگو

 ...خب پس دوستانه راهنمایى کن  -

 .باشه  -

 :هم چند لحظه سکوت و بعد گفت باز

 م که مى خوام از دخترشون خواستگارى کنم؟به نظرت چه جورى به خانواده اش بگ -

 !باید با مامان دختره هماهنگ بشه. این قرار مدارها زنونه است... خب  -

 ! هر دومون جورى حرف مى زدیم انگار که در مورد یه دختر غریبه حرف مى زنیم ناخودآگاه

البته یه عمه هم ... اله رو دارمدر حال حاضر هم فقط ژ... مامان که چندان حالش رو به راه نیست ... خب  -

 .شاید اون بتونه بیاد. شهرستان دارم

 .فکر کنم بهتر باشه به عمه ات بگى -

 :عمیقى کشید وگفت نفس

 ... نیما  -

 هان؟ -

 وقتى بفهمند ژاله خواهر منه چه عکس العملى نشون میدن؟... به خصوص مادرت ... خانواده ات ... به نظرت  -

ممکن بود روى نظرشون درباره بنیامین هم . دونستم عکس العملشون چى مى تونه باشه حقیقتا نمى خودمم

مامان هم که تا حاال چیزى . ولى بابا که از رفتارهاش به نظر مى رسید شدیدا از بنیامین خوشش میاد. تاثیر بذاره

قطعا مامان و . ط یه دوست بودالبته تا االن بنیامین فق. مبنى بر نظر منفیش در مورد بنیامین ازش نشنیده بودم

با اون سر و وضع و حرفى که زده ... اومدن ژاله به خونه ى ما . بابا براى دامادشون یه سرى معیارهایى داشتن

االنش با قبال خیلى فرق کرده ولى شده ... حتما خودش هم از اون اتفاق پشیمون بود ... طفلک ژاله ... بود 

 . ر پیش بینى رفتار زن ها مشکلهچه قد... حکایت آبى که ریخته 

حتى اگر موضوع ژاله هم مطرح نباشه، تو که توقع ندارى خانواده ى من . واقعا نمى دونم. نمى دونم بنیامین -

 همون بار اول بله بدن؟

 .فقط مى خوام بدونم کارم تا چه حد سخته. چنین توقعى ندارم... نه  -

 ...قضیه ى همون تب و مرگ ِ  .تو سخت ترین حدشو در نظر بگیر... خب  -
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 به مرگ میگى که به تب راضى شم؟... عجب  -

 .یه چیزى تو همین مایه ها -

 .پس اگه کارى ندارى قطع کنم -

 چه خبر شده؟ -

 . مى خوام زنگ بزنم به عمه ام -

 :و گفتم خندیدم

 چه قدر هولى تو؟ -

دخترش االن . تا این عمه ى ما بیاد یه تکونى به خودش بده یه سال گذشته بس که دل گنده است... اى بابا  -

 .دو ساله عقده عین خیالش نیست

 حاال جدى جدى مى خواى به عمت زنگ بزنى یا قبض موبایلت داره زیاد میشه؟ -

 .دنبالش مورد داره از جاش بلند میشه مى خوام برم... هیچ کدوم بابا  -

 کدوم مورد؟ -

 .همون که رضا میگه پناهى رو میپاد -

 جدى داره میره؟ پناهى هم از جاش بلند شده؟ -

 . نه اون هنوز نشسته -

 .مواظب خودت باش. خب باشه -

 .فعال -

مردى با شلوار لى سورمه اى و تى شرت سفید . رو قطع کردم و منتظر زل زدم به شیشه هاى رستوران تماس

تقریبا ده دقیقه . چند لحظه بعد، بنیامین از پارك در اومد و رفت دنبالش. اومد و سوار سمندى شد و رفتبیرون 

. همون لحظه گوشیم زنگ خورد. شدند جگذشته بود که پناهى و صفرى همراه دو تا مرد دیگه از رستوران خار

 :رضا بود

 .رم دنبال اون یکى که لباسش طوسیهمنم می. نیما تو برو دنبال اون یکى که پیراهن آبى پوشیده -

 پس اون زن و شوهره چى؟ -

 !اگه دوست دارى بشینى غذا خوردنشونو نگاه کنى خود دانى. اون ها که تازه براشون غذا آوردن -

 !داشتند غذا مى خوردند. چرخید سمت رستوران نگاهم
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 نکنه بنیامین بیچاره رو هم فرستادى دنبال نخود سیاه؟ -

 .اون یکى رو مطمئنم بار سوم بود مى دیدمش...  نه جون تو -

 .باشه پس من میرم سراغ اون پیراهن آبیه -

میوه و نون و سبزى ! هر چى هم خرید بود گذاشته بود واسه امروز! دو ساعت تو خیابون ها عالفش بودم تقریبا

 !و ماست و تخم مرغ و چیزهاى دیگه اى که نمى تونستم تشخیصشون بدم

باید مى فهمیدیم . قطعا همه اشون بعد از قرارهاشون مى رفتن سر خونه زندگیشون. ایده نداشتجورى ف این

حتما یکى از این ها قبل از قرارش پیش اصل کارى میره تا . صبح تا شبشون رو چه جورى مى گذرونن

 :گوشی رو در اوردم و به رضا زنگ زدم. دستوراتو بگیره

 هان؟ -

 رى؟هان چیه؟ چرا اینقدر پنچ -

 !دمارم در اومد بس که این یارو خرید کرد... هیچى بابا  -

 :قاه خندیدم و گفتم قاه

 . آخه این یکى هم داره خرید مى کنه. جدى؟ خب شاید امروز تازه حقوق گرفتن -

 .شاید مى خوان اگه کسى دنبالشونه خسته بشه و بره. شاید هم براى رد گم کنیه -

 این چند روز فقط پناهى رو تعقیب مى کردى؟ -

 .مستقیم رفت خونه. دیروز اون یارو که امروز نیومدو تعقیب کردم. دو روزش پناهى بود... نه بابا  -

 پناهى این دور روز فقط یه مسیرو رفته؟ -

 چه طور؟. آره -

میم از خونه که میزنن بیرون کجاها باید بفه. باید صبح زود بیایم. به نظرم این جورى چیزى عایدمون نمیشه -

 . میرن

 حاال چیکار کنیم؟ برگردیم؟. فکر خوبیه -

 ...تا فردا . یه امشب رو هم تحمل کن ببین خونه اش کجاست... نه  -

 .خداحافظ. باشه -

 .خداحافظ -
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ه در خونه کى حال داشت صبح کله سحر بر. حس مى کردم ریه هام پر از سرب و دود شده. ام رسید خونه جنازه

پس یه فردا رو . باید اول با صداقت هماهنگ مى کردم. فردا که مرخصى نداشتم... ولى ... ى یارو؟ اوففففف 

 !!چه بهتر. معاف بودم

 .رفتم حموم مستقیم

. حموم که بیرون اومدم، میز غذا آماده بود و مامان و بابا روى صندلى هاى همیشگیشون نشسته بودند از

 :تا چشمش به من افتاد گفت.  رو بگیرم، که با پارچ دوغ از راه رسیدخواستم سراغ نجال

 !!سرتو تکون ندى آب از سر و کله ات بپاشه همه جاها ... نیما  -

 :و گفتم خندیدم

  ...بیا ... خوب شد یادم انداختى  -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :سرمو با شدت تکون دادم که عالوه بر مامان و نجال، داد بابا هم به هوا رفت و

 رته پسر؟ پس سشوار به چه درد مى خوره؟چه خب -

 :بابا نشستم و گفتم کنار

 کى حوصله ى سشوار داره؟ اصال مگه من دخترم دو ساعت جلو آینه به موهام ور برم؟ -

 !نیشخندى به نجال زدم که مثل همیشه موهاشو دورش پریشون کرده بود و

 :لقمه اى بیشتر نخورده بودیم که مامان گفت چند

 ...ن واسه آخر هفته جایى قرار نذار نیما جا -

مامان و بابا که منو نگاه مى کردند ولى نجال سرش پایین . تعجب نگاهمو بین مامان و بابا و نجال چرخوندم با

 !چه خبر بود؟! بود

 چى شده؟ -

 :دستى به بازوى نجال کشید و با لبخندى که نهایت رضایتش رو نشون مى داد گفت مامان

 !واهرت خواستگار بیادقراره براى خ -

 :ناخوداگاه گفتم! واقعا بنیامین به این سرعت اقدام کرده بود؟. بود چشم هام از کاسه بزنه بیرون نزدیک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٢٠٨ 

 به این سرعت؟ -

 :با تعجب لب و لوچه اى تکون داد و گفت مامان

 کدوم سرعت؟ -

 !صاف کردم و سعى کردم جورى رفتار کنم که نفهمند من به بنیامین گفتم عمه اش پا پیش بذاره گلویى

 .نجال هنوز بچه است. حاال چه عجله ایه براى شوهر دادن نجال... منظورم اینه که  -

 :اخمى کرد و گفت مامان

االن هم که خداروشکر . میره کى مى خواى باور کنى که خواهرت بزرگ شده؟ باالخره دیر یا زود از پیشمون -

 . یه خواستگار خوب داره

 :زدم به ندونستن و همون طور که براى خودم آب مى ریختم، گفتم خودمو

 حاال کى هست این خواستگار خوب؟ -

 !نوه عموى بابات... پسر آقاى درویشى  -

 ! تر بردم و آب رفت تو دماغمآب مى خوردم که یه دفعه هول کردم و لیوان رو به جاى پایین آوردن، باال داشتم

فین فین مى ! حس مى کردم آب تا تو مغزم رفته... نمى فهمیدم سرفه کنم یا عطسه ... دگرگون شد  حالم

 :بابا گفت! آب بین حلق و بینیم گیر کرده بود! کردم تا آب برگرده بیرون ولى فایده اى نداشت

 ...بکش باال  -

 چیو باید مى کشیدم باال؟! لوارم که سر جاش بودش! دستم رفت سمت شلوارم ناخودآگاه

 :بابا قاه قاه خندید و گفت! خنده اشون که بلند شد فهمیدم سوتى دادم صداى

 ... دماغتو مى گم پسر  -

نجال هم که ساکت و سر به زیر شده بود، حاال . خنده اشون شدیدتر شد! چیزى نبود که. کشیدم به بینیم دستمو

 :ا دوباره گفتباب! داشت مى خندید

 .به جاى اینکه فین کنى، بکش باال تا برسه به حلقت بعد هم تفش کن. پاشو برو تو دسشویى -

 :جام بلند شدم و صداى مامان رو شنیدم که با اکراه مى گفت از

 !چى مى گى چندشمون شد... واااااى محمد  -

 :هم با خنده گفت نجال

 !عیب نداره یه شستشوى حلق و بینى انجام شد -
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 :با هر بدبختى بود، حالم بهتر شد و برگشتم سر جام باالخره

 نوه عموى بابا دیگه کیه؟ -

 :نجال سربه زیر شد و مامان مشغول سخنرانى دوباره

االن شده  .درسش هم که قبل از سربازیش تموم شده بود. سربازیش تازه تموم شده. امیر حسین رو مى گم -

 . آقاى دکتر

با . نکنه نجال بخواد جواب مثبت بده؟ نگاهش کردم ... بیچاره بنیامین ... آقاى دکتر ... قدر دهن پر کن  چه

 این یعنى چى؟ . غذاش بازى مى کرد و گونه هاش قرمز شده بود

. نجال افتادم یاد عکس العمل بنیامین نسبت به قرمه سبزى دست پخت. به اون خوشمزگى کوفتم شد قیمه

 االن اگر این جا بود و این خبرو مى شنید چه حالى میشد؟ 

ش رو شنیدم،  "بفرمایید  "چند ضربه به در اتاقش زدم و وقتى . محض جمع شدن میز غذا، رفتم سراغ نجال به

 .روى تخت نشسته بود و کتاب مى خوند. درو باز کردم

 مى تونم بیام تو؟ -

 :باال رفت و گفت ابروهاش

 از کى تا حاال اجازه مى گیرى؟ -

ممکنه یه وقت نامزدت . دیگه باید حواسم جمع باشه که اجازه بگیرم و بیام تو! از وقتى قرار شده عروس بشى -

 .تو اتاق باشه

چون حرفمو به شوخى نگرفت و عکس العملش . اونقدر تلخ بود که به راحتى متوجه بشه راضى نیستم لحنم

 :فقط یه جمله بود

 !یما نگو این جورىن -

 :بستمو رفتم کنارش روى تخت نشستم درو

 قضیه ى این امیر حسین چیه؟ موضوع جدیه؟ -

 :ناراحتى نگام کرد و گفت با

 . پس شوخیه؟ وقتى دارن میان خواستگارى یعنى جدیه دیگه -

 یعنى تو موافقى؟ -

 : آوردمدستمو زیر چونه اش گذاشتم و سرشو باال. سکوت بود و سر پایینش جوابم
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 این حرکت تو یعنى چى؟ تو اصال پسره رو دیدى که دارى موافقت مى کنى؟... نجال  -

 :هاشو با حالتى عصبى به هم کشید و گفت ناخن

 .خب داره میاد که ببینمش دیگه... خب  -

 تو چه قدر امیرحسین رو مى شناسى؟  -

 :گفت مظلومانه

 .هیچى -

 پس چرا مى خواى بهش جواب بدى؟ -

 ن کى گفتم مى خوام بهش جواب بدم؟م -

 .وقتى با خواستگاریشون موافقت کردى یعنى با خودش هم موافقى -

ولى میگه خانواده ى . من به مامان هم گفتم مخالفم. این مامان و بابا هستن که موافقن نه من... نه نیما  -

مامان هم مونده تو ... خب . ..فامیل هم که هستن . پسره خیلى اصرار دارن که حضورى بیان خواستگارى

 .رودروایسى

 یعنى این بیچاره ها قراره با کلى ذوق و شوق بیان اینجا که بعدش جواب رد بشنون؟ -

 این دختر چش شده بود؟. سکوت کرد بازم

 معلومه چته؟ چرا یه جورى رفتار مى کنى که انگار مجبورى بله بدى؟... نجال با توام  -

 :تو چشمش جمع شده بودکه باال آورد، اشک  سرشو

ولى . من چند بار گفتم جوابم منفیه. مامان که دیگه به فکر جهیزیه افتاده. مامان و بابا کامال موافقن... نیما  -

میگه اگه تونستم یه ایراد درست و حسابى ازش . میگه الکى جواب رد ندم. مامان میگه یه بار با پسره حرف بزنم

 .بگیرم خودش ردشون میکنه

 وقتى دلت باهاش نباشه چه فایده؟... به فرض هم که پسره همه چى تموم . گه ازدواج زوریهم -

 . فین خفیفى مى کرد فین

 ... نیما  -

 :درمونده اسممو صدا زد که ناخودآگاه بغلش کردم و گفتم اونقدر

آخه مگه زمون قدیمه که . از چى اینقدر دلت گرفته؟ من که مى دونم امیر حسین بهونه است... چیه نجال  -

دخترو زورى شوهر بدن؟ خودت خوب مى دونى حتى اگر بهونه اى هم براى رد کردن امیر حسین نداشته باشى، 
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شده که دنبال بهونه براى  حاال درست و حسابى بگو ببینم چى. وقتى نخوایش، هیچ کس مجبورت نمى کنه

 گریه کردنى؟

 :لحظه صداى گریه اش بلند شد و میون گریه گفت همون

 . بذار چند دقیقه گریه کنم... هیچى نپرس ... نیما  -

 :دور انگشتم پیچیدم و گفتم موهاشو

سبک شد باید دلت که . ولى این فکرو از کله ات بیرون کن که مى ذارم نگفته قسر در برى... باشه گریه کن  -

 افتاد؟. بگى چى روش سنگینى کرده بود

 :روى شونه ام تکون داد و گفت سرشو

 ...اوهوم  -

 .پنج دقیقه از چهار دقیقه قبل شروع شده. پنج دقیقه وقت دارى گریه کنى... خب  -

 :گریه به خنده افتاد و گفت میون

 خسته نشى با این وقت دادنت؟ -

 .روز پر دردسرى بود امروز. جون تو خیلى خسته ام -

 :از تو بغلم بیرون کشید و گفت خودشو

 . مزاحمت نمیشم. خب برو بخواب -

 :زدم و گفتم پوزخندى

 . تا نگى چه خبر شده نمیرم... خودتى  -

 :بى جونى زد و گفت لبخند

 . فقط یه کم دلم گرفته بود همین -

 چرا گرفته بود؟ -

 :ورق زدن کتاب شد و با بغض گفت مشغول

 !دوست ندارم ازدواج کنم -

 :و گفتم خندیدم

 کال دوست ندارى ازدواج کنى یا فقط با شخص خاصى دوست دارى ازدواج کنى؟  -

 !ولى از لبهاش پیدا بود که به زور جلوى خنده اش رو گرفته. هاش رو در هم کشید اخم
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 منظورت چیه؟ -

 !منظورم دقیقا بنیامین ِ -

 :اعتراضش بلند شد صداى

 ...ـا نیمـــ -

 حاال چى ناراحتت کرده؟ . حنات پیش من رنگى نداره دختر -

 .اى باال انداخت و چیزى نگفت شونه

 نمى خواى حرف بزنى؟ -

 :منى کرد و گفت من

 به تو نگفته؟... من ... در مورد ... چیزى  -

 منتظرى بیاد خواستگاریت؟ -

 ...نـــــــه  -

 پس چى؟ -

که به خاطرش همه ى فرصت هامو از ... مى ترسم نیما ... خب ... نسبت به من ... نمى دونم اون ... فقط  -

 ...دست بدم ولى اون 

نجال . حق داشت که نگران باشه! تکون دادم که دیگه بیشتر از اون براى گفتن حرفش به زحمت نیفته سرى

ن نمى خواستش و نجال به خاطرش به همه ى اگر بنیامی. که نمى دونست تو دل بنیامین چه خبره

براش پیش  خوباون هم حاال که یه موقعیت . خواستگارهاش جواب رد مى داد، ممکن بود زندگیش خراب بشه

 .اومده بود و مونده بود سر دوراهى

 :به شونه اش زدم و در حالى که بلند مى شدم گفتم دستى

 !یاد یا نامه اشهمین روزهاست که یا خودش ب... نگران نباش  -

نیشش تا بناگوشش ... اوه اوه ... لحظه ى آخر قبل از اینکه برم بیرون، برگشتم و نگاهش کردم . سمت در رفتم

 !کم مونده بود پاشه با دمش گردو بشکنه! باز بود

*** 

 . ممنون باعث زحمت شما و دوستاتون شدم -
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فقط اگر . ک کنم دیگه این تعارفات رو با هم نداریموقتى قبول کردم بهتون کم. اختیار دارید خانوم صداقت -

 . میشه این دو سه روزه براى من و بنیامین مرخصى رد کنید که ما بتونیم از صبح دنبالشون باشیم

 :لحظه فکر کرد و بعد گفت چند

 .دنبودن هر دوى شما توى آزمایشگاه براى پناهى ایجاد سوال نمى کنه؟ ممکنه متوجه بشه بهش شک کردی -

 :کردم و گفتم فکرى

البته یکى دو بار میشه ... خب پس شاید بهتر باشه هر بار یکیمون مرخصى بگیره. درسته حق با شماست -

 . مرخصى گرفت بیشتر از اون غیر عادى میشه

 :با تکون سر تایید کرد و من یاد رضا افتادم صداقت

 . پس من به رضا میگم چند تا از دوست هاشو خبر کنه -

 :ظریفى کرد و گفت اخم

 این آقا رضا کى هستن؟ -

 :زدم و گفتم لبخندى

خودش هم تا االن دنبالشون بوده و عکس هارو برامون . همون که خراش هاى ماشینتون رو صافکارى کرد -

 . قابل اعتماده. نگران نباشید. تهیه مى کنه

 :برداره گفتم قبل از این که گوشى رو. چیزى بگه که تلفن روى میزش زنگ خورد خواست

 . با اجازه اتون من برم آزمایشگاه -

 :رو برداشت و هم زمان گفت گوشى

 ...بفرمایید ... خواهش مى کنم  -

دستم به ! ى که گفت دو جانبه بود، هم منو بیرون فرستاد هم به اون پشت خطى جواب داد "بفرمایید"

 :دستگیره نرسیده بود که با صداى آهسته اى گفت

 ...یه لحظه صبر کنید  -

 :سمتش و صداقت، گوشى رو روى بلندگو گذاشت و صداى خشن مردونه اى تو اتاق پیچید برگشتم

 چه طورى خانوم کوچولو؟ -

 ...باال پرید و با تعجب به صداقت که ابرو درهم کشیده بود، خیره شدم ابروهام

 جنابعالى؟ -
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 ...من از طرف آقاى سعیدى زنگ مى زنم  -

 :لبهاشو روى هم فشرد و تحقیرآمیز گفت تصداق

 عرضتون؟ -

 !"امرتون  "ا ا ا خانوم کوچولو مگه آداب معاشرت بلد نیستى؟ االن باید بگى  -

 ! آداب معاشرت رو براى کسى رعایت مى کنند که خودش هم این آداب رو بلد باشه جناب -

این جناب گفتن کجا و اون جناب ! ش بدتر بودرو با غیظ و خشونت گفت که از صد تا فح "جناب  " اونقدر

 ! گفتن کجا

 !آقاى سعیدى گفتن باهات اتمام حجت کنم -

 :پوزخندى زد و گفت صداقت

 . برو به اون سعیدى بگو پاشو از گلیمش درازتر نکنه -

 ! نداد مرد پشت خط حرف دیگه اى بزنه و گوشى رو روى دستگاه کوبید مهلت

صداقت آرنج هاشو روى میز . شده بودند و با ناراحتى هم چنان به تلفن نگاه مى کردم شدیدا تو هم گره ابروهام

انگار تا نمى پرسیدم حرف . چند ثانیه اى به سکوت گذشت. گذاشت و با دست هاش، دو طرف سرش رو گرفت

 :نزدیک میزش شدم و گفتم. نمیزد

 زده بود؟موضوع چیه خانوم صداقت؟ این مردك چى مى گفت؟ قبال هم زنگ  -

نگاهم که به چشم هاش افتاد، . رو باال آورد و با چشم هاى بى قرارش خیره شد توى چشم هام سرش

 . ناخودآگاه دستمو محکم پشت گردنم کشیدم و نگاهمو از چشم هاش، به تقویم رو میزیش دوختم

 . دفعه ى سومه که زنگ میزنه -

 چى مى خواد؟  -

 . که باید با سعیدى راه بیام و از این مزخرفات... هر بار همین چرت و پرت هارو میگه. باور کنید نمى دونم -

 چیه؟ "راه اومدن  "منظورش از  -

 :هاشو روى هم فشار داد و گفت لب

 . مردك عوضى... نمى دونم  -

این حد پست باشه؟ اون هم این چه طور ممکن بود که سعیدى تا ! به سمت زشت ترین فکرها کشیده شد ذهنم

صداقت قبال گفته بود که کسى از خانواده اش، در ... با این شدت و به این وضوح ... با این وقاحت ... جورى
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چرا صداقت از اختالفش با سعیدى چیزى نگفته بود؟ چرا این تماس . مورد مشکلش با سعیدى چیزى نمى دونه

وقتى با ! ت؟ نکنه ریگى به کفشش بود و سعیدى ازش آتو داشت؟هاى مزخرف رو با کسى در میون نمى ذاش

یا سعیدى کامال مطمئنه که ... این بى پروایى کسى زنگ مى زنه و اسم سعیدى رو میاره فقط دو حالت داره 

کسى که پشت سر . یا اینکه اصال پاى شخص دیگه اى در میونه... یا اینکه ... صداقت جیکش هم در نمیاد 

ولى کى؟ کى ممکن بود با صداقت چنین دشمنى اى ... شده و به اسم سعیدى داره مى تازونه سعیدى قایم

 داشته باشه؟

 :کالفگى گفتم با

 . مى خوام یه سوالى بپرسم، امیدوارم درست و کامل بهش جواب بدید -

 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

 چه سوالى؟ -

با هم اختالف پیدا کنید؟ اون هم در ... یا در واقع همون پسر داییتون ... چى باعث شده که شما و سعیدى  -

 . و جالب این جاست که شما هم صداتون در نمیاد. حدى که بخواد تهدید کنه

 :ى آخرمو با لحنى پر از کنایه گفتم و ادامه دادم جمله

نه از طریق خانواده . شما رو آزار بده و شما هیچ اعتراضى نکنیدچى باعث میشه که سعیدى به این راحتى  -

خیلى راحت مى تونستید این تماس . اتون اقدام مى کنید که خانوادگى مسئله حل بشه و نه از طریق قانونى

کجاى کارتون لنگ . نمى کنید اقدامىولى شما هیچ . هارو ضبط کنید و به پلیس بدید تا براتون پیگیرى کنند

 ه که هم از پلیس مى ترسید هم از خانواده اتون؟میزن

صورتش برافروخته شده بود و درموندگى از سر و ! هامو روى سینه قالب کردم و طلبکارانه زل زدم بهش دست

 ! روش مى بارید

 نمى خواین جواب بدین؟ -

 :فینى کرد و گفت فین

 !هتا االن حرفى نزدم چون نمى خواستم زندگى خواهرم از هم بپاش -

 زندگى خواهرتون؟ -

 . موقع کوهنوردى با هم آشنا شدین... آرمین ... برادر رامین، شوهر خواهرمه ... شما که مى دونید  -
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ولى چرا فکر مى کنید اگر خانواده اتون از این موضوع مطلع بشند، زندگى خواهرتون از هم مى ... درسته  -

 .حساب رامین از آرمین جداست. ین نوشته نمیشهپاشه؟ اگر رامین یه غلطى مى کنه که به پاى آرم

 ...حسابشون از هم جدا نیست ... نیست  -

 ...بغض دار شده بود صداش

 منظورتون چیه؟ -

بیشتر کارهایى که ... دارم به این نتیجه مى رسم که ...مطمئن نیستم ولى کم کم ... فکر مى کنم ... من  -

 . کنهرامین انجام میده، آرمین بهش دیکته مى 

 :ناباورى گفتم با

 چى؟ آرمین؟ آخه چرا؟ -

 .چون آرمین چشمش دنبال ارثیه که از بابام برامون مونده -

 :شک و تردید گفتم با

 مگه پدرتون فوت شدن؟ -

 :عمیقى کشید و گفت نفس

 .بله -

 .خدا رحمتشون کنه. متاسفم -

 .خیلى ممنون -

 :از چند ثانیه سکوت گفتم بعد

که آرمین کسى رو اجیر کنه تا تلفنى شمارو تهدید کنه؟ مگه با این کارها ارثیه به نامش چه دلیلى داره  -

 میشه؟ آرمین دنیال چیه؟

همون طور که ... دنبال سرمایه گذارى من توى شرکت خودش ... دنبال سهام کارخونه ... دنبال شراکت  -

 . اموال سمیه رو باال کشید و تو شرکت خودش سرمایه گذارى کرد

آخه چرا باید آرمین به زور متوسل بشه؟ مگه نمى تونه با شما صحبت کنه و قانعتون کنه براى سرمایه  -

 گذارى؟

چه برسه به اینکه . من از اولش هم با حضور آرمین توى خانواده امون و ازدواجش با سمیه مخالف بودم... نه  -

 . بخوام باهاش شریک بشم
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 داره به زور متوسل میشه؟... پس قبال در این مورد باهاتون صحبت کرده و چون شما راضى نشدید،  -

 . چند بارى هم خودش هم رامین بهم پیشنهاد شراکت دادن ولى من قبول نکردم... درسته  -

 چرا قبول نمى کنید؟ مگه شراکت با اون ها چه مشکلى داره؟ -

اعصابم خورد .حمت به دست آورده، تو دست و پاى این فرصت طلب ها بریزمنمى خوام پولى که بابام با ز -

خیلى سعى کردم که سمیه رو از این ازدواج منصرف کنم ولى . میشه وقتى یادم میاد چه طور سمیه رو خام کرد

 ى اون مخالفت هاى منو به دلش هشاید هم آرمین هنوز کین. سمیه عاشق تر از اون بود که حرف منو بپذیره

 . داره

 براى همین ارثیه است؟... پس موضوع عالقه ى رامین به شما هم  -

 :تعجب نگام کرد و گفت با

 عالقه ى رامین به من؟ شما از کجا مى دونید؟ -

 .آرمین یه چیزهایى مى گفت -

 آرمین؟ کى؟ -

 .همون روز کوهنوردى -

 ضوعى رو با شما مطرح کرده؟چه طور چنین مو. ولى اون روز که شما زیاد با هم صحبت نکردین -

من هم تعجب کردم که چرا یه دفعه ... اینکه رامین خیلی وقته دنبال شماست ... فقط یه جمله گفت ... خب  -

 . چنین حرفى زد

 :تکون داد و با حرص گفت سرى

 .فقط امیدوارم براى شما نقشه اى نکشیده باشن. حتما همه ى این ها جزء برنامه اشه -

 ! نیاز به یه پردازش کلى داشتم... سکوت به موقعى بود . صداقت هم ساکت بود. و سکوت کردمزدم  لبخندى

بعد از . آرمین با سمیه ازدواج کرده تا ارثى که از پدرش بهش رسیده باال بکشه... طور که صداقت مى گفت  این

تا شاید . به عنوان خاطرخواه سایهجا زدن رامین . اول از طریق رامین عمل کرده... سمیه رفته سراغ اموال سایه 

و چون صداقت زیر بار این ازدواج نرفته و پیشنهادش ... با ازدواج این دو تا، بقیه ى اموال رو هم به چنگ بیاره 

 . براى شراکت رو هم قبول نکرده، به زور متوسل شده

 !صداقت وسط پردازشم پرید حرف
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این آرمین خیلى . ام با رسوا شدن آرمین زندگیش از هم بپاشهحاال که سمیه با آرمین ازدواج کرده، نمى خو -

رفتارش با سمیه اونقدر خوب و عاشقانه است که سمیه شدیدا بهش . موذى تر از اون چیزیه که فکر مى کردم

فقط مى خوام اونقدرى مدرك ...  رهبه خصوص که باردار هم هست و دیگه از آرمین بچه هم دا. وابسته شده

 . م که دیگه براى خودش هیچ راه انکارى نمونه و دندون طمعش رو بکشهازش جمع بکن

 پس اتفاقات مربوط به زندگى خصوصیتونو هم زیر سر آرمین مى دونید؟ -

 :گیجى بهم انداخت که باعث شد بیشتر توضیح بدم نگاه

 .منظورم ماجراى بیمارى هورمند و جدایى تونه -

 :روى چشم هاش کشید و گفت دستشو

خودمم بعضى وقت ها شک مى کنم که تمام این کارهاى کثیف زیر سر ... واقعا نمى دونم ... دونم  نمى -

مثل همین تماس . ولى بعضى وقت ها هم یه اتفاق هایى میفته که افکارمو تایید مى کنه. آرمین و رامین باشه

تالش رامین قبل و ... لبته و ا هورشکستگى کارخون... رفت و آمدهاى مشکوك پناهى و صفرى ... هاى تلفنى 

همه چیز منو به شک و تردید نسبت به این دو تا برادر . بعد از ورشکستگى براي خریدن سهام همین کارخونه

 ... وامى داره

یک ... به خصوص که آرمین شوهر خواهرتونه... ولى خیلى غیر عادیه که به این وضوح کسى رو تهدید کنند  -

ممکنه خواهرتون . ما موضوع رو به خواهرتون بگید، چنین ریسکى نمى کنهدر صد هم که احتمال بده ش

اگر اسمى از سعیدى . بکشه ندرخواست طالق بده و تمام سرمایه اى که به آرمین واگذار کرده از شرکتش بیرو

 .تو این مکالمه ها آورده نمى شد، راحت تر میشد بهشون شک کرد

... مى خواستن بهش خبر بدن ... اسم رامین ... تو اون اتاق ... روز اون ... ولى من خودم اسمش رو شنیدم  -

 ...اجازه بگیرن 

چهره اش برافروخته تر مى ...عرض چند ثانیه صورتش خیس اشک شد و صداش هر لحظه باالتر مى رفت  در

کنم اما  دنبال کلماتى مى گشتم تا آرومش... شد و غم توى چشم هاش، جاش رو به عصبانیت و نفرت مى داد 

هر چى که روى میزش  وتا اومدم به نتیجه اى برسم، زد به سیم آخر و دست هاشو روى میز کارش گذاشت 

 ... بود، هول داد پایین

شکستن و خورد شدن مانیتور و اسپیکرها و گلدون شیشه اى و فکس و جاقلمى و هر چى که روى  صداى

 :رتش گذاشت و جیغ کشیددست هاشو روى صو... میزش بود، تمام اتاقو پر کرد
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 ... نـــــــه  -

و واج مونده بودم که یه دفعه چه خبر شد؟ این چرت و پرت ها چى بود گفت؟ کدوم روز؟ کدوم اتاق؟ چه  هاج

 اجازه اى؟ چرا یه دفعه زد به سرش؟

 :اتاق باز شد و خانم خرسند پرید تو و با ترس گفت در

 چى شده؟ -

 :خودم اومدم و از روى مبل پریدم و گفتم به

 .یه کارى بکن حالش اصال خوب نیست -

دوید سمت صداقت و دست هاى صداقت رو که یکى از کتابى هاى توى قفسه رو برداشته بود و با  خرسند

کتاب روى زمین افتاد و صداقت دست هاشو با . خشونت دونه دونه برگه هاشو جر مى داد، توى دستهاش گرفت

و کوبوند روى  داشترفت سراغ تلفن که روى میز کناریش بود و برش . خشونت از دست خرسند بیرون کشید

 . زمین

 :سر هم داد مى کشید و مدام مى گفت پشت

 ...ازش متنفرم ... ازش متنفرم ... ازش متنفرم  -

صداقت . ت نگاه مى کردحیدرى هم از راه رسیده بود و با چشم هاى گرد شده به درگیرى خرسند و صداق آقاى

تازه یادم افتاد به روزى که . دست خرسند بیچاره رو که بازوش رو گرفته بود، پیچوند و جیغ خرسند به هوا رفت

اگه واقعا رزمى کار بود و االن یه مشت تو سر و صورت خرسند بدبخت مى زد که . دست سعیدى رو پیچوند

 !جنازه اش رو دستمون مى موند

بیست نفرى که حاال دم اتاق صداقت جمع شده بودند، پریدم سمتشون و دست خرسند بیچاره رو توجه به ده  بى

قبل . صداقت بى خیال خرسند شد و دوباره به جون کتاب هاى توى قفسه افتاد. از دست صداقت بیرون کشیدم

دستش رفت سمت . سمت خودم وندمشاز اینکه کتاب دیگه اى برداره و تیکه پاره کنه، بازوش رو گرفتم و چرخ

دستم اما سریع دستمو پس کشیدم و به اجبار یکى خوابوندم زیر گوشش که برق از چشم هاش پرید و صداى 

 .هین تمام اون بیست نفر بلند شد

با نفرت زل زده بود تو چشم هام و لب . ساکت شدند و فقط صداى نفس هاى بلند صداقت شنیده میشد همه

نگاهش از روى صورتم سر خورد و به سمت . تش روى گونه اش مونده بوددس. هاشو روى هم فشار مى داد

 .داد ىخرسند کشیده شد که با چشم هاى اشکبارش روى مبل نشسته بود و مچ دستش رو ماساژ م
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آروم رفت سمت خرسند و با صدایى که . کم چشم هاى صداقت از اون حالت وحشى و خشنش بیرون میومد کم

 :تاز ته چاه در میومد گف

 ...متاسفم  -

 :رفتم کنارشون و اول رو به صداقت گفتم. دیگه بودنمون اونجا درست نبود. روى صورتش چکید اشکش

 . معذرت مى خوام که دست روتون بلند کردم -

دستشو از روى گونه اش کشید سمت مقنعه اش و همون طور که صافش مى . دستى به گونه اش کشید دوباره

 :کرد گفت

 . باز هم کنترلمو از دست دادم .شرمنده ام -

 . مهم نیست -

 :بین صداقت و خرسند چرخوندم و گفتم نگاهمو

 .دستشون باید معاینه بشه. اگر اجازه بدید من خانوم خرسند رو ببرم دکتر -

 :خم شد و زیر بازوى خرسند رو گرفت و گفت صداقت

 . رو مرتب کنهبى زحمت آقا مسعود رو بگید بیاد این جا ... خودم مى برمش  -

کیفش رو با کرختى از روى زمین برداشت و همراه خرسند . پر از خجالت و ناراحتى و شرمندگى بود صداش

کارکنانى که جلوى در بودند، بدون هیچ حرفى کنار رفتند و صداقت لحظه ى آخر برگشت و با . رفت سمت در

 :همون ژست رئیس مآباش گفت

 . ارتونچرا اینجا ایستادید، برید سر ک -

صداقت و . پشت سرشون از دفتر به هم ریخته بیرون رفتم. با عذرخواهى از کنار صداقت رد شدند و رفتند همه

خرسند با ماشین صداقت از کارخونه بیرون رفتند و من رفتم سراغ مسعود که مسئول نظافت ساختمون ریاست 

 .بود

*** 

حرف هاى بى سر و تهش . ر حرف هاى صداقت شده بودذهنم بدجور درگی. . اون روز رفتم دفتر صداقت فرداى

و اون . انگار یه اتفاق نا گوار رو توى چند جمله بیانش کرده باشه. که به نظر می رسید خیلى هم معنى دار باشن

به کارخونه و صداقت با اون  مددرست مثل اون روزى که سعیدى او. واکنش وحشتناکش بعد از حرف هاش
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حس مى کردم هر بار که پاى سعیدى وسط میاد، خاطراتی . افتاد و با پلیس هم درگیر شدسرعت تو اتوبان راه 

 . براى صداقت تداعى میشه که آزارش میده

 :رفتم کنار میزش و گفتم! سالن چشمم به خانوم خرسند افتاد که دست چپش تو گچ بود تو

 دستتون چه طوره؟. سالم خانوم خرسند -

 . سالم آقاى کاردان -

 :رو باال گرفت و گفت دستش

 . آش و الش شده... مى بینید که  -

 :لحنش لبخندى زدم و گفتم به

 امروز حالشون چه طوره؟ میشه ببینمشون؟ -

 !نمیشه -

 :تعجب گفتم با

 چرا؟ -

 !چون امروز تشریف نیاوردن -

 جدا؟  -

 . تکون داد و چیزى نگفت سرى

 .یت میشیدنمى شد شما هم مرخصى بگیرید؟ این جورى که اذ -

اصال نیازى . اینقدر دیروز خانوم صداقت شرمنده ام کرد که دیگه روم نمیشه مرخصى بگیرم... واى نه دیگه  -

 . خداروشکر دست چپمه. هم به مرخصى نیست

 :جمله اش رو تکرار کردم و گفتم ناخودآگاه

 دیروز شرمنده اتون کرد؟ -

تمام مخارج بیمارستان و معاینه ى دکتر و عکس بردارى و گچ از کارخونه که رفتیم بیمارستان، هم ... بله  -

تا در خونه هم منو . گرفتن رو پرداخت کرد، هم یه عالمه میوه و شیر و آبمیوه و کمپوت و این جور چیزها خرید

لد وقتى گفتم رانندگى ب. تازه مى خواست ماشینش رو برام بذاره که امروز نخوام با اتوبوس و تاکسى بیام. رسوند

امروز صبح هم آژانس اومد در خونه که کرایه اش هم حساب شده . نیستم گفت امروز برام آژانس مى فرسته
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دم کارخونه هم که پیاده شدم، راننده آژانس گفت، خانوم صداقت کرایه ى بعد از ظهر رو هم حساب کرده . بود

 .راننده شخصى پیدا کردم! المکه دوباره بیاد دنب

 :و گفتم خندیدم

 . خب به جاى همه ى این ها بهتون مرخصى مى داد که سنگین تر بود -

اتفاقا گفتن که نمى خواد بیام سر کار ولى چون خودشون هم نمى خواستن بیان من باید میومدم تا قرارهاى  -

 .امروزشون رو کنسل کنم و بذارم براى یه روز دیگه

 . که این طور -

 :گرد کردم و گفتم عقب

 . ن رو گرفتمببخشید وقتتو -

 !ببخشبد جناب کاردان... ا ... خواهش مى کنم  -

 :به خنده افتاد و گفت! خودش هم چشم هاش گرد شده بود و تعجب کرده بود... تعجب برگشتم سمتش  با

منم تازگى ... صدا مى زنند  "جناب "نه که آقایون رو با لفظ ... ببخشید از اثرات هم نشینى با خانوم صداقته  -

 . از دهنم مى پرهها 

 :زدم و گفتم لبخندى

 حاال امرتون چى بود که صدام زدین؟. مشکلى نیست -

 .یه لحظه صبر کنید... آهان  -

 :گرفت سمتم و گفت. شد و از کمد میزش بسته اى بیرون کشید خم

 .این بسته رو خانوم صداقت با همون آژانس برام فرستادن و گفتن بدمش به شما -

 :رو از دستش گرفتم و گفتم بسته

 این چى هست؟ -

 :اى باال انداخت و گفت شونه

 . نمى دونم واهللا -

در حین رفتن به سمت آزمایشگاه پاکت رو باز کردم و در نهایت . کردم و از ساختمون خارج شدم تشکرى

عکس دونفره اش ناباورى، همون سر رسید جلد مشکى رو دیدم که خیلى وقت ها تو دست و بال صداقت بود و 

 . با هورمند رو میونش مى ذاشت
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جمله هایى که همراه با ورق خوردن سر رسید از جلوى چشمم رد . جا ایستادم و سر رسید رو ورق زدم همون

 ...مى شدند، هر لحظه مطمئن ترم مى کردند که این سررسید، دفتر خاطرات صداقته 

رفتم سمت ماشینم و دفتر رو . رو داخل آزمایشگاه مى بردمنباید این دفتر . به طرف پارکینگ کج کردم راهمو

 . داخل داشبورد گذاشتم و برگشتم آزمایشگاه

همش منتظر بودم برم خونه و زودتر اون دفتر رو . مدت باقى مونده از وقت کارى، حواس پرتى گرفته بودم تمام

ه چیزهایى در مورد عمه اش و زنگ و بنیامین ی. بخونم، بلکه سر از رفتارهاى عجیب و غریب صداقت دربیارم

جلد مشکى شده بود که فقط با  ررسیدقرار مدار و این چیز ها مى گفت، ولى من اونقدر فکرم درگیر اون س

 . گفتن، بنیامین رو از سر خودم باز کردم "هوم  "تکون دادن سر و 

داخل . ى از بینامین جدا شدمبه هر جون کندنى بود، وقت کارى تموم شد و با یه خداحافظى سرسر باالخره

خیلى احمقانه فکر مى کردم که . ماشین که نشستم سریع داشبورد رو باز کردم و نگاهى به سررسید انداختم

 !ممکنه یکى از توى داشبوردم دزدیده باشدش

پسر  انگار... حاال یه خواستگار مى خواست بیاد ها . خونه که رسیدم، مامان و نجال مشغول گردگیرى بودن به

. به اجبار مامان. از قیافه ى نجال معلوم بود که تمام این کارهارو به اجبار داره انجام میده. شاه مى خواد بیاد

 .مى داد که ماست مالى نکنه دارمامان هم مدام تو پهلوى نجالى بدبخت سیخونک میزد و هش

 :دمدرو که بستم صداى مامان رو شنی. کردم و سریع رفتم داخل اتاقم سالمى

 این چش بود؟... وا  -

 . چه مى دونم -

سریع لباس هاى بیرون رو با لباس هاى راحتیم عوض کردم و همراه سررسید، . خیال حرف هاشون شدم بى

کمى سررسید رو تکون دادم تا اگر عکس هورمند و صداقت بینشه، بیفته بیرون ولى خبرى . پریدم رو تخت

 :رو باز کردم نفسمو بیرون دادم و صفحه ى اول. نشد

*** 

با هر سال تحصیلى یه سررسید سیاه مى کنم نمى دونم ... هم یه سال تحصیلى جدید و یه سر رسید جدید  باز

نمى دونم چه چیزهایى قراره تو این سر ... هر سال زندگى پر از اتفاقات ریز و درشته ...این یکى دقیقا چندمیشه 

 . باشه یدتش، برعکس جلدش، سففقط امیدوارم محتویا... رسید نوشته بشه 

*** 
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بچه ها زودتر از من رسیده بودند و کلید اتاق رو از نگهبانى تحویل گرفته . ساعت ده رسیدم خوابگاه دیشب

بعد از سه ماه تعطیالت تابستونى، واقعا . به محض باز کردن در اتاق، صداى جیغ و دادمون به هوا رفت. بودند

 !بازى هامون تنگ شده بود دلم براى دوست هام و خل و چل

که با بدبختى و هن و هن کنان، تا طبقه ى سوم باال کشیده بودم، پشت در اتاق ول کردم و پریدم  چمدونمو

دست هامو باز کرده بودم و . اونقدر دلم براشون تنگ شده بود که نمى دونستم کدومشونو بغل کنم. بغلشون

هاشون تند و تند جلو میومد و  رتصو. لبخندمون قاطى شده بوداشک و . همه رو مى خواستم تو آغوشم جا بدم

مى بوسیدنم و منم بدون اینکه بدونم این لپ کدومشونه که جلوى صورتم قرار گرفته، فقط از دم ماچ مى کردم 

 !و مى رفتم جلو

 . مدوستان عزیزى که از سال اول حسابى با هم مچ شده بودی... نوشین، مائده، مهدیس و عاطفه الهه،

تخمه، کیک فنجونى و مرباى .چاى و بیسکوییت ساقه طالیى... معمول، بساط بخور بخورشون به راه بود طبق

تمشک که مطمئنا مامان مهدیس درست کرده بود و کیک هاى خوشمزه اى که مامان عاطفه همیشه مى پخت 

 . و برامون مى فرستاد

با بچه ها به این نتیجه رسیده بودیم !  "ماطى پز "هیجان نشستم کنارشون و دستمو بردم سمت کیک هاى با

، بهتره از کلمه (!)خیلى سخت و طاقت فرساست "کیک هایى که مامان عاطفه پخته  "که چون گفتن جمله ى

 !"کیک هاى ماطى پز "ى معادل استفاده کنیم و مخفف اون جمله شده بود 

هر کدومشون یه تیکه از کیک رو چنگ زدن و اول رو که به برش کیک زدم، وحشى بازى ها شروع شد،  گاز

هر آن . بعد از دو سال دیگه برام جا افتاده بود که براى خوردن هیچ چیزى آرامش ندارم! چپوندن تو دهنشون

هر چند که تمام این کارها . رهممکنه یکى بپره و لقمه رو از تو حلقت هم که شده بکشه بیرون و خودش بخو

 .طونى کردن بودفقط از سر تخس بازى و شی

 . همیشه با اتوبوس مى رفتم رشت. از دوشى که گرفتم، خستگى راه از تنم بیرون رفت بعد

اون روزى که داشتم شیمى ... شهرى که عاشقم کرد و عاشقش شدم ... شهر باران هاى نقره اى ...  رشت

سنجش وارد مى کردم، هیچ کاربردى دانشگاه گیالن رو به عنوان سى و دومین انتخابم، توى سایت سازمان 

 !وقت فکرشو نمى کردم که دقیقا همون رشته و همون شهر قبول بشم

با این که اول مهر بود ولى رشت همیشه . رو باز کردم و تاپ و شلوارك خنک و نخى اى پوشیدم چمدونم

 .مرطوب بود و اون موقع از سال هم، هنوز هوا حالت شرجى و خفه کننده داشت
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ما شیش تا همیشه سر تخت هاى طبقه باال دعوا . تخت طبقه ى پایین و کنار رادیاتور بود تخت خالى، تنها

 ! پس طبیعى بود که وقتى آخرین نفر مى رسیدم، تخت طبقه پایین اون هم ور دل رادیاتور بهم بیفته. داشتیم

ن بیرون مى کشیدم همون طور که کتاب هام رو از گوشه ى چمدو. رو کنار کمد گذاشتم و بازش کردم چمدونم

 :و داخل کمد دیوارى جاسازى مى کردم، به حرف هاى بچه ها گوش مى دادم

 شیمى فیزیکو برداشتین؟) مخفف آزمایشگاه( بچه ها همه اتون آز – الهه

 :غرغر کنان نالید مهدیس

آخه این ها حالیشون ... پر شد ... مرده شورشو ببرن تا اومدم به خودم بجنبم، زارت . نه من نتونستم بردارم -

نیست وقتى شونصد تا دانشجوى شیمى محض و کاربردى مى گیرن، باید به همون تعداد هم واحد 

 نفر؟ 14آزمایشگاهش رو ارائه بدن؟ آخه فقط دو تایم درسى؟ اونم با ظرفیت 

 ...امسال نشد سال دیگه ... حاال این ترم نشد ترم دیگه ... حرص نخور بابا  -دهمائ

کى حوصله ى اون استاد . اصال مى خواى من واحدشو حذف مى کنم تو به جاى من بردار... آره بابا  – نوشین

 بد اخالق غرغروى کچل شکم کنده رو داره؟

 :دفعه همه با هم زدیم زیر خنده و من گفتم یه

هنوز یادم نرفته ترم پیش چه . من یکى که به شخصه هر چى دیرتر این واحدو بردارم راحت ترم... ه واهللا آر -

حاال آزش هم با . خفتى کشیدم تا واسه تئورى شیمى فیزیک، نیم نمره به من مرحمت نمودن که مشروط نشم

 }اوففففففف. همون استاد ارائه شده

صداقت و مشروطى؟ با خفت نیم نمره از استادش گرفته که . ردمرو از جلوى چشم هام پایین آو سررسید

چه طور ممکن بود که صداقت دانشجوى تنبلى بوده باشه؟ مگه میشه یه . مشروط نشه؟ اصال باورم نمى شد

 دانشجوى تنبل، فوق لیسانس هم بخونه و چنان پایان نامه ى موفقىهم ارائه بده؟

 ...به جمله هاش خیره شدم رو جلوى صورتم گرفتم و دوباره سررسید

 :با هیجان گفت عاطفه

 !سایه مگه نمى دونى استادش عوض شده -

 :با تعجب به عاطفه خیره شدیم و همزمان گفتیم همه

 ...نـــــــه  -

 :غش غش خندید و گفت عاطفه
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من . جدیده استادش هم. همین دیروز رفتم سایت یه نگاهى انداختم دیدم اسم استادش عوض شده... آره بابا  -

 .که تا حاال اسمشو نشنیده بودم

 :پوفى کرد و گفت مهدیس

حتما از اون هاست که . حتما یه جوجه دکترو آوردن چرت و پرت برامون سر هم کنه. اینکه بدتر شد... د بیا  -

 !بدون جزوه اشون مفشون هم نمى تونند باال بکشند

 :همگى هرهر خندیدم و عاطفه گفت دوباره

 . ولى هر چى هست از اون پیرمرده که بهتره -

 حاال اسمش چى هست؟ -الهه

نمی دونم اسمش حورى بود؟ پرى بود؟ چی بود؟ فامیلش هم ... یعنى درست یادم نیست ... نمى دونم  -عاطفه

تما تو ح... فکر کنم یه زن جوون خوشکل و برنزه باشه ! که یه چیز تو مایه هاى برنزه مرنزه و این حرف ها بود

 !سواحل گوآنتانامو برنزه کرده

 :زد پس کله ى عاطفه و گفت مهدیس

 .خاك بر سرت، گوانتانامو اسم زندانه آى کیو -

 :پس کله اش رو مالید و من گفتم مهدیس

 . بى خیال بابا چرا راه دور میرین؟ همین بندر انزلى خودمون برنزه کرده -

 :لودگى گفت غشغش خنده امون بلند شد و نوشین با  صداى

 ... حتما خط مایوى بیکینیش هم رو تنش پیداست  -

 :مهدیس با لحن چندش آورى گفت و

 ...جـــــون  -

ما ! بود "حورى برنزه امون"فردا اولین جلسه آزمایشگاه با . نزدیکى هاى صبح گفتیم و شنیدیم و خندیدیم تا

 "رستوران محرم "دودر کنیم و به جاش بریم هم که اکیپ تنبل ها، مى خواستیم جلسه ى اول آزمایشگاه رو

 .که یکى از بهترین رستوران هاى شهر بود و دلى از عزا دربیاریم

 1387سوم مهرماه  چهارشنبه

دونه دونه از خواب بیدارشون کردم و ! بینشون من از همه سحر خیزترم. ساعت یازده بود که بیدار شدم حدود

 :مدام به شکمم وعده مى دادم
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اومممممم چه . دلم لک زده واسه اون سیرترشى و زیتون پرورده که تنگ اون کباب هاى خوشمزه مى چینن -

 ... واى بچه ها به نظرتون میرزا قاسمى هم دارن؟ باقاله قاتوق؟ به به ...دلى از عزا دربیارم من 

 :طور که آرایش مى کردم مشغول آهنگ خوندن شدم همون

 چه قده تو ماهى  اى تى جانه قوربان جان -

 واسم درست مى کنى تو سبزى پلو با ماهى؟ بگو

 ...جان  خانوم

 :که تازه از دسشویى بیرون اومده بود جوابمو داد الهه

 جان؟ -

 !آخ برم قربون اون باقاله قاتوق و قیمه بادمجان -

ش نفر بودیم، همیشه با چون ش. چهل دقیقه بعد، همگى ترو تمیز و شیک و پیک راه افتادیم تو خیابون باالخره

با کلى فیس و افاده، دور . از دم منظریه تاکسى گرفتیم تا دم رستوران. دو تا تاکسى این ور و اون ور مى رفتیم

 !خیلى خلوت بود رستورانعجیب بود که . یکى از میزها که دقیقا شش نفره بود نشستیم

 :نزدیکمون شد و گفت گارسونى

 صرف ناهار تشریف آوردید؟براى ... ببخشید خانوم ها  -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 !لنگ ظهرى فکر نکنم واسه شام اومده باشیم -

 :عذرخواهى کرد و گفت گارسون

رستوران هم براى تدارکات افطار بازه نه . معذرت مى خوام خانوم ها ولى ماه رمضون فقط شام سرو مى کنیم -

 . براى سرویس دهى

خاك بر سرمون که همه ى عالم و آدم خبردار شدند نه اهل ! سى بادمون خالى شدامون عین بادکنک فـ همه

 ...نماز و روزه ایم و نه خدا و پیغمبر 

 :از پا درازتر از رستوران بیرون اومدیم و الهه گفت دست

 چه طور هیچ کدوممون یادمون نبود ماه رمضونه؟. چه آبروریزى اى شد -

 ...حیثیتمون به باد رفت  -عاطفه

 ...دیشب هم شب قدر بود و ما اینقدر هرهر و کرکر کردیم  -نوشین
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 ...امسال دیگه حسابى بى دین و ایمون شدیم . پارسال حداقل حرمت ماه رمضونو نگه مى داشتیم – مائده

 :لحظه همه در سکوت بودیم که مهدیس گفت چند

بریم سوپر مارکتى . رى سر پایى بخوریمیه چیزى پیدا کنید حداقل همین جو... بچه ها من خیلى گشنه امه  -

 . جایى یه کیک بگیریم سق بزنیم

هم فال بود و . امون گرسنه بودیم و به ناچار راه افتادیم سمت خیابون و با تاکسى رفتیم میدون شهردارى همه

کوچه تو کوچه پس . هم خیابون ها و مغازه هارو مى دیدیم هم مى شد از بازارهاش خرید کرد... هم تماشا 

 .هاشم هر از گاهى میشد یه چیزى لمبوند

 ... نفرى راه افتادیم تو خیابون ها  شش

خوب بلدم چه جورى آرایش کنم که بدون . همیشه تمام نگاه هایى که رومون بود رو احساس مى کردم مثل

خط . رده بودماون روز هم هفت قلم آرایش ک. اینکه آرایشم به چشم بیاد، چهره ام جذاب تر از همیشه اش بشه

هر چند پوست خودمم کم . داشتچشم، ریمل، سورمه، رژ گونه، رژ لب صورتى، کرم برنزه ام هم که جاى خود 

 .از برنزه نداره ولى این جورى پوستم یکدست میشه

کیف هم که خداروشکر هیچ وقت با خودم . صورتى نخى با شال و شلوار سفید و اسپرت هاى صورتى مانتوى

دوست . آزادیمو سلب مى کنه. بدم میاد از کیف. شه کیف پول و موبایلم تو کیف بقیه بچه ها ستهمی. نمى برم

 .دارم دست هام آزاد باشه

طبق قرارى که همه با . تو یکى از کوچه ها شیر کاکائو و کیک مى خوردیم که گوشى عاطفه زنگ خورد داشتیم

. هم گذاشته بودیم، همیشه گوشى هر کى زنگ مى خورد باید مى ذاشت رو بلند گو تا همه بشنویم چى میگه

 "به محض . قرار کردعاطفه هم گوشى رو گرفت بینمون و تماس رو بر! حتى اگر دوست پسرش زنگ زده باشه

 :گفتن عاطفه، صداى پر از استرس مهرناز بلند شد "الو 

مى خواد . عاطفه کجایین شما؟ چرا هیچ کدومتون نیستین؟ این یارو استاد آزمایشگاهه داره میره آزمایشگاه -

 . جلسه ى اول رو تشکیل بده

 :به گوشى نزدیک کردم و پریدم وسط حرفش سرمو

 دوم استاد؟ کدوم آزمایشگاه؟چى میگى مهرناز؟ ک -

حس مى کردم منظورش آز شیمى فیزیکه و استادش هم به جاى اون حورى جونمون، . شور افتاده بود دلم

 . همون پیرمرد بد اخالق بد قلقه
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 :نفس زنون گفت مهرناز

اش حرف هر چى با بقیه ى بچه ها باه. االن تو راه پله ى ساختمون آزمایشگاهیم. آز شیمى فیزیکو میگم -

گفت وقتى تاریخ شروع کالس ها تو . زدیم که یه سرى از بچه ها شهرستانى هستن و نیومدن، قبول نکرد

هم تمایلى به اومدن  ىهر کس. سایت اعالم شده، همه دانشجوها موظفند همون تاریخ سر کالسشون باشند

 .نداره بره درسشو حذف کنه

هر چند اصال تو مود کالس و آزمایشگاه نبودم، اما از ترس اون . محرف مهرناز همه امون به هول و وال افتادی با

با اون تیپ . استاد بد قلق و حرف هاى عاطفه و نوشین که مدام تو دلمونو خالى مى کردند، راضى به رفتن شدم

 !هاى مکش مرگ ما،مى خواستیم بریم دانشگاه

د رو نداشت، از ما جدا شد و رفت خوابگاه و ما دانشکده علوم که از تاکسى پیاده شدیم، مهدیس که این واح دم

خوشبختانه چون تازه اول سال بود و کالس ها هم تق و لق، حراست . پنج تا رفتیم سمت ورودى دانشکده

 .چندان به تیپ دانشجوها گیر نمى داد

انشکده قرار یه ساختمون سه طبقه که دقیقا آخر د. ورودى که رد شدیم دویدیم سمت ساختمون آزمایشگاه ها از

 !داشت و آزمایشگاه هاى شیمى هم طبقه ى سومش بود

ما هم . الهه تقه اى به در آزمایشگاه زد و رفت داخل. جون کندن رسیدیم پشت در آزمایشگاه شیمى فیزیک با

میز استاد، آخر آزمایشگاه بود و بچه ها همه دور میز . دقیقا بیست دقیقه از وقت کالس گذشته بود. پشت سرش

خیلى آروم . بقیه همه با لباس معمولى. داشتن شفقط دو تا از بچه ها روپو. ع شده بودند و استاد هم پیدا نبودجم

 !رفتیم پشت سر بچه ها ایستادیم که مثال ما هم بین بقیه بودیم و تاخیر نداشتیم

 :لحظه بعد، صدایى شنیدیم چند

 . خب هر گروه تشریف ببره سر میز کار خودش -

برگشتم . ها دو به دو رفتند سمت میز کارشون و ما پنج تا مثل منگل ها بقیه رو نگاه مى کردیم ى بچه همه

. سمت میز استاد و با دیدن پسر جوونى که پشت میز استاد نشسته بود، ناخودآگاه ذهنم رفت سمت مهدیس

صورت گندمى، چشم ! ردمى ک دیمشجانانه تق "جــــــــــون "قطعا اگر اون لحظه جاى من ایستاده بود، یه 

 .هاى مشکى، ابروهاى پرپشت مردونه، مژه هاى بلند، بینى متوسط و لب هاى قیطونى

 :گفتم(!) هام که تموم شد بررسى

 .ببخشید استاد ِ این واحد عوض شده؟ انگار قرار بود یه خانومى استادش باشند. سالم -
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 :اینکه جواب سوالم رو بده، با جدیت گفت بدون

 این واحد جزء دروس این ترمتون بوده؟. معلیک سال -

 .بله -

 :اخم هاى گره شده اى، خودنویسشو روى برگه ى جلوى روش، باال و پایین کرد و گفت با

 اسمتون؟ -

 :و واج گفتم هاج

 .سایه صداقت -

 دوباره مشغول بررسى برگه ى مقابلش که. لحظه اى دستش از حرکت ایستاد و نیم نگاهى بهم انداخت براى

 :ظاهرا لیست اسامى بود، شد و گفت

نمره ى پایانى شما از هجده محاسبه . بیست دقیقه تاخیر داشتید که معادل کسر دو نمره از نمره پایان ترمتونه -

 .میشه

 :چرخید سمت نوشین و گفت نگاهش

 شما هم جزء این کالس هستید؟ -

 :به تته پته افتاد اما قبل از اینکه چیزى بگه، با عصبانیت گفتم نوشین

یعنى چى که معادل کسر دو نمره از پایان ترمه؟ این قانون دیگه از کجا اومده؟ از کى تا حاال قبل از ده مهر  -

 کالس تشکیل میشه که شما تشکیل دادین؟ تازه نمره هم بابت تاخیر کم مى کنید؟

 :خونسردى عجیبى که شدیدا لجمو درمى آورد گفت با

 .اگر اعتراض دارید مى تونید درستون رو حذف کنید -

 :دوباره نگاهش رو به سمت نوشین چرخوند و گفت و

 شما هم اعتراض دارید؟ -

 :دستپاچه شد و گفت نوشین

 کى گفته؟ من تو کدوم گروه باید باشم؟... نه نه ... من  -

ت دو دستى بکوبم تو مالجش که با دو تا چشم خیره ى این پسره ى زپرتى نرینه به که دلم مى خواس آخ

آخه واسه ما که . اگه نوشین و بقیه هم اعتراض مى کردن حتما مجبور میشد اون دو نمره رو برگردونه. خودش
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ه هم بدون اینکه و الهه و عاطف ئدهاما در کمال ناباورى ما. لنگ نیم نمره مى مونیدم دو نمره خیلى زیاد بود

 .جیکشون دربیاد، کسر دو نمره رو قبول کردن و رفتن سر میز کارشون تمرگیدن

 :نگاه بى حسى بهم انداخت و گفت. یه لنگه پا و طلبکار کنار میزش ایستاده بودم هنوز

اگر  .خانوم صداقت، اگر مى خواید درستون رو حذف کنید که تشریف ببرید و وقت آزمایشگاه رو هم نگیرید -

 . هم با این شرایط واحدتون رو نگه مى دارید که بفرمایید سر میز کارتون

 :قروچه اى کردم و با غیظ گفتم دندون

 میز کار من کدومه؟ -

 :طور خشک و جدى گفت همون

 . یکى از دانشجوها نیومدند پس درسشون حذف میشه و گروه شما تک نفره میشه. میز شماره هفت -

 :ناراحتى گفتم با

 .تک نفره؟ اونم این آزمایشگاه؟ ولى این جورى که براى من خیلى سخت میشه -

 .اون دیگه مشکل شماست خانوم -

 ...ى قلدر  مردتیکه

ماژیک رو برداشت و مشغول . پشت میزش بیرون اومد و رفت طرف وایت بردى که روى دیوار آزمایشگاه بود از

 . نوشتن روى تابلو شد و همزمان توضیح مى داد

از ترسشون داشتند به توضیحات پسره . میز کناریم، الهه و مائده بودند. اجبار رفتم سمت میز شماره هفت هب

 :آستین الهه رو کشیدم و شروع کردم به غرغر کردن. گوش مى دادند

این بود اون حور و پرى که عاطفه مى . ترجیح میدم درسو حذف کنم. من حوصله ى این الدنگ رو ندارم -

 نه خدا هم وعده هاى حور و پریش این جورى از آب دربیاد؟گفت؟ نک

 :ریز داشتم حرف مى زدم که صداش رو شنیدم یه

 .خانوم ها جلسه اتون رو بذارید بعد از کالس -

به اجبار . دقیقا به من خیره شده بود و تمام سرها هم به سمت من چرخیده بود. سمت صداش برگشتم به

 . م پایینببخشیدى گفتم و سرمو انداخت

 :که تموم شد گفت توضیحاتش
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فکرشون همه جا هست جز . متاسفانه هر چى بیشتر مى گذره، دانشجوها کمتر اهل درس و مطالعه هستند -

امروز که هیچ . شما امروز باید با جزوه ى آزمایشگاه، روپوش، ماسک و دستکش تشریف مى آوردید. درس

و جلسه ى بعد هر  یریداز انتشارات جزوه رو بگ. یشه کار کرداین جورى نم. کدومتون حتى جزوه هم ندارید

می تونید . از همه ى گروه ها هر جلسه کوییز گرفته میشه. گروهى آزمایش مربوط به خودش رو مطالعه کنه

 .تشریف ببرید

. رددر حال رفتن پشت میزش، نگاه عجیبى به سر تا پاى ما پنج تا ک. زیر لبى نثارش کردم و بلند شدم ایشى

حاال ! با لباس هاى پلوخورى رفته بودیم دانشگاه، اونم کجا؟ آزمایشگاه. البته این یه قلم رو بهش حق مى دادم

 . شدخوبه بى خیال امروز شد وگرنه مانتوى خوشکلم به گند کشیده می

 :آزمایشگاه که بیرون اومدیم، یورش بردم سمت عاطفه از

 ارشناس آزمایشگاهه؟هـــوى گیس بریده مگه نگفتى یه زنه ک -

 .شاید باز عوضش کردن. من چه مى دونم -

خرت و پرت هاى توى کیفش رو زیر رو کرد و برگه ى پاره پوره اى که یه گوشه اش هم رژ لب مالیده  مائده

 :بود بیرون کشید و گفت

 .ببین اسم استادشو چى نوشته. این برگه انتخاب واحدمه -

باالخره اسم استاد آز شیمى ... نگاهمو روى درس هاى انتخابى مائده تاب دادم . رو از دستش قاپیدم برگه

 ...هورمند برازنده ... فیزیک رو پیدا کردم 

 :تعجب اسمش رو خوندم با

 هورمند برازنده؟  -

 :دفعه عاطفه با هیجان گفت یه

 !برازنده هم همون برنزه. ون حوریه دیگههورمند هم. همین هورمند بود. آره آره همینه... آهان  -

 :زدم پس کله ى عاطفه و گفتم. داشت سوت مى کشید سرم

 . همین روز اولى پاچه همه رو گرفت. چه قدر هم که سگ اخالقه. هورمند که اسم پسره... آخه دیوونه  -

 :هم در حالى که صدامو کلفت کرده بودم و اداشو در مى آوردم گفتم بعد

 .قه تاخیر معادل کسر دو نمره از پایان ترمتونهبیست دقی -
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. روپوش آزمایشگاه رو درآورده بود. به عقب که برگشتم دیدمش. به هم خوردن در آزمایشگاه بلند شد صداى

کفش هاى . شلوار پارچه اى مشکى تنش بود با پیراهن آبى آسمونى که چهار خونه هاى سورمه اى داشت

که ما ایستاده بودیم  سوماز در آزمایشگاه تا در ورودى طبقه . م دستش بودکیف لپ تاپ ه. مردونه ى مشکى

 . همه امون داشتیم اسکنش مى کردیم. تا اومد به ما برسه، درسته قورتش دادیم. تقریبا بیست مترى فاصله بود

حین رد شدن  در. محکم و با اراده راه میرفت که ناخواسته خودمو از چارچوب در عقب کشیدم تا رد بشه اونقدر

 :از کنارم گفت

 . خانم صداقت... ممنون  -

فورى هم که . از لحن و صداش معلوم بود که داره واسه ام خط و نشون مى کشه. هرى ریخت پایین دلم

 .یه چیزى بهم میگه این درسو میفتم. اصال حس خوبى ندارم. اسممو یاد گرفته

*** 

 ... اتاق با شدت باز شد و نجال پرید تو در

 :تخت نشستم و با چشم هاى گشاد شده گفتم وىر

 چه خبر شده؟ چرا این جورى میاى؟ بلد نیستى در بزنى؟ -

 :همون طور که انگشت هاش رو ماساژ مى داد غرغر کنان گفت نجال

معلوم نیست حواست کجاست که اصال . حنجره ام پاره شد بس که داد زدم. انگشت هام سابید بس که در زدم -

 !فکر کردم مردى، گفتم بیام جنازه اتو جمع کنم تا بو نیفتادى. نمى شنوى

 :پرت کردم سمتش و گفتم بالشو

 حاال چیکار دارى؟ ... کوفت  -

 :گفت طلبکارانه

 چرا بهم نگفتى؟... در ضمن . تشریف بیارید شام میل کنید -

 :رسید رو تو کشوى پاتختى گذاشتم و گفتم سر

 چیو نگفتم؟ -

 :نگاه خیره ى منو که حس کرد، به جاى جواب گفت. پاتختى ثابت مونده بودهاى نجال روى  چشم

 این چى بود چپوندى اون تو؟  -

 :باز کردم و براى درآوردن لجش گفتم نیشمو
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 .یه چیز خصوصى -

 مى خواى حرص منو درآرى؟ -

از اتاق بیرون رفتیم و جلوى چشم هاش درو قفل . روى شونه هاش گذاشتم و چرخوندمش سمت در دستمو

 .کردم و کلیدش رو انداختم تو جیب شلوارم

تا خواستم بگم آخ، یه نیشگون دیگه هم از اون یکى . هم نامردى نکرد و نیشگون جانانه اى از پام گرفت نجال

 :ت هاش رو تو مشتم گرفتمدرد رو بى خیال شدم و انگش. پام گرفت

 معلومه چته؟ -

اون یکیش . من که آخرش مى فهمم چى بود... هر چند ... یکیش واسه این بود که اون دفترو ازم قایم کردى -

 .هم واسه این بود که بهم نگفته بودى عمه قراره زنگ بزنه

 نکنه فرش پاتریسى ؟... عمه؟ من از کجا بدونم عمه قراره زنگ بزنه؟ تو هم یه تخته ات کمه ها  -

 ...نه خیرم  -

همه دور میز نشستیم و به محض اینکه قاشقم رو داخل غذا فرو . اومد تو سالن و نجال حرفش رو خورد بابا

 :بردم، مامان گفت

 .چند دقیقه پیش خانوم فرمنش زنگ زده بود -

 :تعجب گفتم با

 کى زنگ زده بود؟ -

 !مى گفت تو در جریانى. یه حرف هایى میزد... امینه مى گفت عمه ى بنی... خانوم فرمنش  -

عمه ى بنیامین زنگ زده بود و بنیامین به من نگفته بود؟ اونوقت چه طور من در جریان بودم . شده بودم گیج

نکنه امروز که هى به پر و پام مى پیچید و حرف میزد در همین مورد بوده؟ آخ ... که اصال خبر ندارم؟ اى واى 

 :به ناچار گفتم گفته؟حاال معلوم نیست عمه اش چى . ه سرسرى یه جوابى دادمآخ منم ک

 حاال عمه اش چیکار داشته؟. بنیامین یه چیزهایى مى گفت -

 :چشم هاشو باریک کرد و بابا نفس بلند کشید و نجال سرخ و سفید شد مامان

 !از نجال براى بنیامین خواستگارى کرد -

نکنه بنیامین از نظرشون مناسب نجال نبود؟ به ! چه قدر مامان بد نگاهم مى کرد .رو با زحمت قورت دادم لقمه

ولى این . صد در صد ترجیح مى دادم بنیامین دامادمون باشه نه امیرحسین... خصوص با وجود امیرحسین 
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ان چرا حاال مام. براى نجال خواستگار اومده بود نه من. موضوع چیزى نبود که خواست دل من توش مطرح باشه

 اینقدر طلبکار بود؟

 خب مگه خواستگارى کردن چه ایرادى داره؟ -

 ایرادش اینه که چرا من این موضوع رو اول از دهن تو نشنیدم؟ -

. آخه من چیکاره ام؟ مگه بنیامین از من وقت خواستگارى خواسته بود؟ فقط یه چیزهایى سربسته گفته بود -

 به شما مى گفتم؟ وقتى خودم هنوز مطمئن نبودم، چى باید

 :خواست غر بزنه که بابا مداخله کرد مامان

 حاال چى شده که رفیقت اومده سراغ خواهرت؟... نیما درست میگه خانوم  -

من که خیر سرم برادر عروس بودم و تو جبهه ى خودشون، این جورى زیر سوال رفته ... بیچاره بنیامین... آخ  آخ

 ...اگر قضیه ى ژاله رو مى فهمیدند که دیگه قوز باال قوز میشد ... اوه اوه .. .دیگه واى به حال بنیامین . بودم

حاال واسه چه روزى ... من که تو دل و مغز اون نیستم . من از کجا بدونم؟ هر موقع اومد از خودش بپرسین -

 قرار گذاشتین؟

 :گفت مامان

ولى ظاهرا . باشه پنج شنبه ى دیگه. ن داریممنم گفتم این پنج شنبه مهمو. مى خواستن همین پنج شنبه بیان -

 .منم دیگه مخالفتى نکردم. گفت اگه میشه جمعه باشه. عمه خانوم، از شهرستان اومده بود و مى خواست برگرده

مامان . خوردنمون که تموم شد، بابا نشست پاى تلویزیون و مامان و نجال هم مشغول جمع کردن میز شدند غذا

 :که دیس برنج رو برد تو آشپزخونه، مچ نجال رو که داشت پارچ رو برمى داشت گرفتم و آروم گفتم

 فکرهاتو کردى؟ -

 چه فکرى؟ -

مطمئنى که مى خواى به امیرحسین جواب رد بدى؟ مطمئنى که بنیامین رو مى خواى و باهاش خوشبخت  -

 میشى؟

دیده بودیم دخترها شب عروسیشون گریه مى کنند ولى نجال ... اى بابا . زود چشم هاش مرطوب شد خیلى

 :با ناراحتى گفتم! هنوز هیچى نشده دستگاه آبغوره گیریش راه افتاده بود

 ...حاال چرا گریه مى کنى؟ یه سوال پرسیدما  -

 :بغض گفت با
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 ... نیمـــــا  -

دست مامان رو گرفتم و . از آشپزخونه بیرون اومد و نجال سریع با چند تا ظرف رفت تو آشپزخونه مامان

 :نشوندمش کنار بابا و رك و راست گفتم

 !بزنیم یه کم باید با هم حرف. امشب من و نجال ظرف هارو مى شوریم -

 :و بابا نگاهى رد و بدل کردند و مامان گفت مامان

 چى مى خواى تو گوشش بخونى؟ -

 .سفارش دوستمو نمى کنم. نگران نباشید -

نجال داشت به . چند تا از ظرف هارو جمع کردم و رفتم به آشپزخونه. لبخندى زد و کنار بابا نشست مامان

 :و گفتمدستمو روى شونه اش گذاشتم . صورتش آب میزد

 .دست بجنبون که عقب نیفتى. ظرف هارو کف بزن که مى خوام بیام آب بکشم -

 . با تعجب نگام کرد و من براى جمع کردن سرى آخر ظرف ها به سالن برگشتم نجال

 :نجال ایستادم و همون طور که شیر آب رو باز مى کردم گفتم کنار

 .مى شنوم... خب  -

 چیو؟  -

چند روز پیش هم که حرف امیرحسین پیش اومده . یشه بغض کنى و گریه بیفتىهمون چیزى که باعث م -

االن که بنیامین داره میاد . اون موقع مشکلت این بود که خبر از بنیامین نداشتى. بود، باز به هم ریخته بودى

 پس دیگه این گریه ها براى چیه؟. خواستگارى

 .میزد شده بود و یواش یواش، بشقاب توى دستش رو کف ساکت

 هنوز تو انتخابت دودلى؟ -

 .نه نیستم -

 جدا؟ خب حاال انتخابت کدومشونه؟ -

 :خندیدم و گفتم. چپ نگاهم کرد چپ

 خب بابا چرا مى زنى؟ پس ناراحتیت از چیه؟ -

 :ناخودآگاه اولین چیزى که به ذهنم رسید رو به زبون آوردم. دوباره شروع به سابیدن عصبى بشقاب کرد باز

 ز روابط زناشویى مى ترسى؟نکنه ا -
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 :دراومد و اسکاج پر کفش رو به بازوم کوبید دادش

 ...پسره ى بى حیا ... خیلى بى ادبى ... نیمــــــا  -

 :جدى گفتم خیلى

 غیر از اینه؟. خب من فکر مى کردم گریه دخترها شب عروسیشون واسه همینه -

 :حالتى عصبى گفت با

من چه مى دونم دخترها چرا گریه مى کنند؟ بذار هر موقع عروسى کردم و شب عروسى گریه افتادم، اون  -

 .موقع بیا بپرس گریه ام واسه چیه

چرا عصبى میشى؟ وقتى خودت روت نمیشه مشکلتو بگى، منم فکر مى کنم حتما به این قضایا مربوط میشه  -

 .که شرم مى کنى از گفتنش

 . کف زدن ظروفهم سکوت و  باز

 :رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم ظرف

منم مثل تو . ولى اینکه دقیقا از چیش مى ترسى رو نمى دونم. این عکس العمل یعنى که درست متوجه شدم -

. تجربه اى هم تو این زمینه نداشتم که بخوام استادانه برات حرف بزنم و از تجربیاتم بهره مندت کنم. مجردم

 .رى مى تونى از مامان یا دوستات بپرسىاگه سوالى دا

 .پرسیدم -

 خب؟ -

یه مشت دختر احساساتى هستیم که تمام تصورمون از ازدواج، . دوستام که مثل خودم همه اشون مجردن -

 ...ولى چیزهایى که مامان میگه . همون چیزهاى رویایى و عاشقونه ایه که تو کتاب ها و رمان ها نوشته

 ...دن ظروف هم سکوت و کف ز باز

من فکر مى کنم نه اون چیزهایى که تو و دوستات تصور مى کنید، صد در صد درسته و نه حرف ... نجال  -

 . واقعیت چیزى بین این دو تا حده. هاى مامان

بدون شک خودش همه . نمى دونستم گفتن این حرف ها به نجال کار درستیه یا نه. سرخ شده بود صورتش

این که یه نفر . زناشویى مى دونست ولى حس مى کردم یه جورایى نیاز به دلگرمى دارهچیزو در مورد روابط 

 :نفس عمیقى کشیدم و گفتم... بهش بگه قرار نیست سالخى بشه
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قطعا اطالعاتى که در مورد این مسئله داشتند . مامان و بابا سى و چهار سال پیش ازدواج کردند... ببین نجال  -

طبیعیه اگه مامان خاطره ى خوبى از شب عروسیش . بوده که جوون هاى االن دارند خیلى کمتر از اطالعاتى

 . نداشته باشه

 :لب گفت زیر

 . مى دونم -

 :که دستش بود، از زیر دستش کشیدم و گفتم لیوانى

 !تهش دراومد بس که سابیدیش -

ذهنشه و دقیقا به چى فکر نمى دونستم چى تو . بدجور پکر و ناراحت بود. کم جونى زد و چیزى نگفت لبخند

ولى همین که سکوت کرده بود و به حرف هام گوش مى داد یعنى . خودش هم که عمرا حرفى نمى زد. مى کنه

شاید . بنیامین متذهنم کشیده شد س. که مشکلش به همین مسائل مربوط میشد و ازم کمک مى خواست

 .داشت به نحوه ى برخورد بنیامین فکر مى کرد

 ...من، تو و بنیامین رو شناختم، فکر مى کنم هر دوتون  تا جایى که -

... تا حاال پیش نیومده بود که بخوایم با هم در مورد این مسائل حرف بزنیم ولى دیگه وقتش بود ... کردم  مکث

 . به خصوص که بنیامین دوستم بود و احتماال نجال توقع داشت هر چى ازش مى دونم، براش بگم

تو دوران عقد و . پس از این نظر مشکلى ندارید. وتون از نظر حسى با هم سازگار باشینفکر مى کنم هر د -

اکثر مردها خوب مى دونند چه جورى . زیاد نگران نباش. نامزدى مى تونید در موردش با هم صحبت کنید

 . ونت نیستاهل عجله و خش صالبنیامین هم درسته شر و شیطونه ولى تو اون زمینه، ا. همسرشونو آماده کنند

 :اینجاى حرفم که رسیدم، تنه اى بهم زد و گفت به

 . تو برو دیگه بقیه اشو خودم مى شورم -

. کم پیش میومد نجال تا این حد خجالت بکشه. اخم کرده بود و حسابى قرمز شده بود. به صورتش کردم نگاهى

تموم مدتى که از کنار مامان و . اتاقمدست هام رو شستم و برگشتم به . االن واقعا احتیاج به تنها بودن داشت

 !نگاه مامان و بابا رو حس مى کردم دم،بابا رد مى شدم و کلید رو از جیبم درمى آوردم و درو باز مى کر

قبل از اینکه بازش کنم، نگاهى به موبایل . راست رفتم سراغ سررسیدى که داخل کشو گذاشته بودمش یک

گوشى رو از سایلنت درآوردم که اگر باز زنگ . س بى پاسخ از بنیامین داشتمچند تا تما. سایلنت شده ام انداختم

 . زد جواب بدم و مشغول خوندن شدم
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 مهر 17/  چهارشنبه

با پنج دقیقه تاخیر . هفته ى پیش عید فطر بود و دانشگاه تعطیل. دومین جلسه ى آز شیمى فیزیک بود امروز

پوشیدیم و رفتیم پشت میز کارهایى که هفته پیش برامون تعیین هول هولى روپوش هامونو . رسیدیم آزمایشگاه

 :مهرناز خودشو کشید سمت ما و گفت. بچه ها مشغول آزمایش بودند. شده بود

 .باز چرا دیر اومدین؟ حضور غیاب کرد -

سرمو دزدیدم و پشت طبقات پایه دارى که روى . کشیدم که باعث چرخیدن سر برازنده به سمتمون شد هینى

. روى طبقه ها پر از شیشه هاى حاوى مواد شیمیایى بود و جاى خوبى براى قایم شدن. میز کار بود قایم شدم

 :فتمگ مىرو به مهرناز با صداى آرو! همین که نمى تونست چهره امو ببینه کافى بود

 یعنى غیبت خوردیم؟ -

دیرتر از پونزده دقیقه که . گفت تا پونزده دقیقه تاخیر منجر به منفى گرفتن میشه. براتون منفى گذاشت... نه  -

 .بیاین دیگه غیبت میزنه و راهتون نمیده

ست که کجا. فداى همون استاد پیر بد اخالق شکم گنده ى خودمون بشم. مى بینى چه گیرى کردیم... خدا  اى

مطمئنم نفرین هایى که کردمش به خودم برگشته که گیر این برنزه افتادم . برم از فرق سر تا کف پاشو ببوسم

 معنیش چیه؟ ... هورمند ... ها  خوشکلهولى خدایى اسمش خیلى ... هورمند برازنده ... برنزه؟ برازنده؟ ... 

. نگاهى به وسایلى که روبه روم بود انداختم. نشستم آه و ناله جزوه امو از کیفم بیرون کشیدم و پشت میزم با

 !چند تا لوله آزمایش کوچیک و بزرگ، گیره و پایه و یه تیکه متر هم به دیوار کنارم چسبیده بود

. از پشت میزش بلند شد و رفت کنار بچه هاى میز شماره یک ایستاد و شروع کرد ازشون سوال پرسیدن برازنده

تو آزمایش یه . مشغول تطبیق دادن چیزهایى که خونده بودم، با وسایل رو به روم شدم جزوه رو جلوم گذاشتم و

روى پایه بود شروع به گشتن کردم تا  هبین شیشه هایى ک. سرى مواد و وسایل نوشته بود که روى میزم نبود

 . محلول هاى مورد نیازى که براى اون آزمایش احتیاج بود، پیدا کردم

د تند و تند وسایل آزمایششون رو آماده مى کردند و من تازه داشتم دنبال اسید کلریدریک مى و الهه داشتن مائده

 :داشتم براى مائده پیست پیست مى کردم تا ازش بپرسم که سایه اش افتاد روى سرم. گشتم

 ... خانوم محترم  -

 :سمتش و منتظر نگاهش کردم برگشتم

 . بفرمایید سر میز کارتون -
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 :نگاهى به شیشه هاى روى میز انداخت و گفت. اومد نزدیکم. ایستادم پشت میزم رفتم

 این محلول ها رو براى چى آوردید؟ -

 :پیروزمندانه اى زدم و گفتم لبخند

 . خودم گشتم پیداشون کردم... روى میز کارم نبود  -

 :هاشو روى سینه قالب کرد و گفت دست

 خب عنوان آزمایشتون چیه؟ -

 :جزوه انداختم و گفتم چشمى نگاهى به زیر

 .گرماى انحالل و خنثى شدن اسیدها و بازها -

 :باال رفت و گفت ابروهاش

 . این آزمایش شماره ى یک هستش نه هفت... خانوم محترم  -

 :تعجب گفتم با

 هفت؟ -

 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

به صورت چرخشى تغییر مى شما گروه هفت هستید و آزمایشاتتون هم از آزمایش شماره هفت شروع میشه و  -

اگر جلسه ى قبل حواستون به . پس شما جلسه ى آینده آزمایش شماره یک رو انجام مى دید نه امروز. کنه

 . کالس بود دچار این اشتباه نمى شدید

 :عقب گذشت اما قبل از اینکه بره گفت قدمى

هر چیزى . هم برگردونید سر جاش این محلول ها رو. آزمایش هفت رو بخونید پنج دقیقه دیگه برمى گردم -

 .براى آزمایش نیاز دارید روى میزتون هست

اما دریغ از یک کلمه که . کنار میزم دور شد و من ناخواسته تحت تاثیر جذبه ى عجیبش مشغول خوندن شدم از

یز هم که بلد هم اینکه خانه از پایبست ویران بود و هم اینکه بعد از سه ماه یللى تللى همون چهار تا چ. بفهمم

چه قدر زورم مى آورد که . فراموش کرده بودم وحتى مفهوم یه سرى از اصطالحات بدیهى ر. بودم یادم رفته بود

 .حاال این پسره دوباره برگرده و من بازم عین منگل ها زل بزنم بهش و هیچى بارم نباشه

با تمام وجودم مطمئن بودم که دارم چرت و پرت جواب . پنج دقیقه برگشت و شروع کرد به سوال پرسیدن سر

آخرش هم صندلى ! ولى جالب بود که اصال حتى نگاهش هم شماتت بار نمیشد و سرزنشم نمى کرد. میدم
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رو برام نوشت و  یشروى برگه اى با حوصله، تمام مراحل آزما. کناریم رو کمى عقب کشید و کنارم نشست

 .توضیح داد و برگه رو به دستم داد و رفت

فقط من مونده بودم و برازنده که مشغول چک کردن . کالس تموم شده بود و تمام بچه ها رفته بودند ساعت

 . داده هایى بود که بقیه گروه ها بهش داده بودند

 :نزدیک میزش و گفتم رفتم

 ...ببخشد  -

 :رو باال آورد و نگاهى به چشم هام کرد و گفت سرش

 تموم شد؟ -

 :و لوچه اى یه ور کردم و گفتم لب

 .هم وقت شما گرفته میشه هم ممکنه جواب ها غلط دربیاد. طول مى کشه. تنهایى سخته... نه  -

 :بى تفاوت گفت خیلى

 چه کارى از دست من برمیاد؟... خب  -

 الس حذف شده، بیاد سر کالس که من هم تنها نمونم؟میشه اون هم گروهى من که از ک -

پس بهشون اطالع بدید که در صورتى که کسر چهار نمره از پایان ترمشون رو قبول مى کنند، از . بسیار خب -

 .جلسه بعد تشریف بیارند

 :خوشحالى گفتم با

 اهنگ کنم؟میشه اسمش رو بگید تا من باهاش هم. فقط من نمى دونم اسمشون چیه. بله حتما -

 :به لیستش انداخت و گفت نگاهى

 .آقاى مازیار جوادى  -

 :اکراه حرفش رو تکرار کردم با

 مازیار جوادى؟ -

 .بله -

 :در هم کشیدم و گفتم چهره

نمیشه یه نفر از یه گروه دیگه با من هم گروه بشه، و این پسره بره تو یه ... بدم میاد از این پسره ... اوففف  -

 گروه دیگه؟
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 :با تردید گفتم. حرف فقط نگام کرد دونب

 نمیشه؟ -

 :تکون داد و گفت سرى

 . نمیشه... نه  -

 پس فقط دو تا انتخاب دارم؟ یا تنها یا با این پسره؟ -

 ...بله  -

. از طرفى دلم نمى خواست جلوى برازنده مدام گند بزنم و تمام آزمایشات رو خراب کنم. بودم چیکار کنم مونده

به خصوص که تمام سوال هایى که مى پرسید مفهومى بود و من عمال تو گـل مى . سیدم از افتادنواقعا مى تر

 . از دست مى دادم هماگر آزمایشات رو هم غلط انجام مى دادم نمره ى عملى رو . موندم

رو بود که اونقدر پر. از دو ترم پیش بدجور بهم گیر داده بود. طرف دیگه هم واقعا از این پسره بدم میومد از

اگر . دنبال پایه واسه کارهاى بى شرمانه بود. باز اگه خواستگارى مى کرد یه حرفى. همش حرف از دوستى میزد

جورى که مدام ضایعش مى کردم ول کن  نهمی. مى خواستم باهاش هم گروه بشم، یه جورایى چراغ سبز بود

به خصوص که باید مى رفتم دنبالش و ! بکنه دیگه اگه باهاش هم گروه هم میشدم بعید نبود انگولکمم. نبود

ایش باید منت کشى مى کردم ... نمره از پایانیش بیاد باهام هم گروه بشه 4تازه راضیش مى کردم که با کسر 

... 

 :تموم حرصم گفتم با

 ...عمرا  -

 :هاشو باریک کرد و گفت چشم

 چى عمرا؟ -

 :کردم و گفتم پوفى

 . عمرا با این ایکبیرى هم گروه نمیشم -

 :ظریفى کرد و گفت اخم

 چه قدر دیگه از آزمایشتون باقى مونده؟ -

 . نمى دونم -

 : به ساعتش کرد و گفت نگاهى
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 .من یک ربع دیگه کالس دارم. لطفا سریع تر تمومش کنید -

 :پررویى گفتم با

 . خسته شدم. غزم نمى کشهنمیشه بقیه اشو هفته دیگه انجام بدم؟ االن دیگه م -

 حتما داشت تو دلش مى گفت مگه تو مغز هم دارى؟ .رفت سمت سرم نگاهش

 :نگاهى به بند و بساطى که سرهم کرده بودم انداخت و گفت. رو صندلى بلند شد و رفت سمت میز کارم از

 . داده هاتون رو ببینم -

 .داده اى به دست نیاوردم -

 : چشم هاى گرد شده گفت با

 هیچى به دست نیاوردید؟ -

یعنى اینقدر خر بودم که حتى . فقط خدا مى دونه اون لحظه چه حال بدى داشتم. هامو تو هم تاب دادم انگشت

یه آزمایش ساده رو که تمام مراحلش رو هم برام روى کاغذ توضیح داده بود، نمى تونستم انجام بدم؟ کاش 

عین گاو زل نزنم تو چشمهاشو بگم  کهى کوفتى رو خونده بودم  اینقدر تنبلى نکرده بودم و حداقل همین جزوه

حاال چه فکرى پیش خودش مى کرد؟ حتما فکر مى کرد از اون دخترهام که .  "داده اى به دست نیاوردم "

امروز در نهایت حماقت،آرایش تپلى . فکرم رفت سمت آرایش صورتم. فقط واسه خوشگذرونى میان دانشگاه

رد شدن از حراست، عینک آفتابى بذارم که آرایش چشمم معلوم نشه  قعهه یاد گرفته بودم که مواز ال. کرده بودم

 .و رژ لبم رو هم تو دسشویى بزنم و چه قدر خر بودم که رژ لب صورتى اکلیل دار زده بودم

 :همون لحن جدیش گفت با

االت کوییز جواب دادید و نه آزمایش نه به سو. نمره ى این آزمایش رو نمى تونم بهتون بدم... خانوم صداقت  -

بنابراین . هیچ داده اى هم که به دست نیاوردید پس گزارش کار هم نمى تونید بنویسید. رو درست انجام دادید

 . مى تونید تشریف ببرید میزتونبعد از تمیز کردن . دو نمره ى این آزمایش رو از دست مى دید

از دست خودم خیلى . و داشتم از خجالت و شرمندگى مى مردممدتى که حرف میزد، سرم پایین بود  تمام

اونقدر فحش بدم بلکه به خودم بیام و دست از این . دلم مى خواد هر چى فحش بلدم به خودم بدم. عصبانیم

آخه چه فرقى بین من و دخترهاى هر جایى هست؟ وقتى جورى آرایش مى کنم که . تنبلى و تن پرورى بردارم

وقتى ... وقتى عمدا جورى لباس مى پوشم که با چشم هاشون قورتم بدن . و برام له له بزنندبقیه نگام کنند 

ى راه رفتن و هزار تا کوفت و کثافت دیگه است .س.ك.ى داشتن و س.س.ك.همه ى فکر و ذکرم، اندام س
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تف به غیرتت . هکه این قدر با شخصیت باهات حرف بزن بودلیاقتت ن... خاك بر سرت ... خاك بر سرت سایه ... 

 ...تف ... سایه 

*** 

چه قدر باور چیزهایى !! انگار واقعا تف انداخته بود رو دفترش!! لکه ى گرد پایین صفحه ى کاغذ مونده بود یه

باورم نمى شد این صداقتى که االن این قدر با شخصیته و لباس . که تو دفترش نوشته شده بود سخت بود

 !بوده جورىتار موش هم دیده نمیشه، روزگارى این هاش همه پوشیده است و حتى یه 

 ساعت ده و سى و دو دقیقه شب/مهر 23/سه شنبه  

از بچه هایى که هفته ى پیش آزمایش یک رو انجام دادند هم در مورد . االن سه دور آزمایش یک رو خوندم تا

فردا مى خوام روى . فظ کردمتمام سواالت کوییزشون و جواب هاشون رو هم ح. نحوه ى انجام آزمایش پرسیدم

 . برازنده رو کم کنم

دو ترم ! همچین ازمون زهر چشم گرفته که هر کیو مى بینى داره آز مى خونه. ى بچه ها دارن خر میزنن همه

! همچین براش عشوه اومدم و دلشو بردم که نمره ى هشت منو کرد دوازده. قبل یه استاد جوون دیگه داشتیم

مى دونه تا آخر ترم به چند  خدا. دو جلسه نگذشته، نمره ى بیست منو کرده شونزده اونوقت این یکى هنوز

دارم تقاص تموم اون نمره هایى که به ناحق گرفتم رو پس میدم؟ حاال نمیشد سر یه درس ... برسه؟ خدایا 

 دیگه تقاص بدم؟ عدل با این پسره؟

اریم ولى من از االن تمام لباس هاى فردامو دم فردا ساعت دوازده آزمایشگاه د. دونم چرا استرس دارم نمى

دلم . نمى دونم چرا دوست ندارم بتونه حتى یه ایراد کوچولو ازم بگیره. مى ترسم فردا دیر برسم. دست گذاشتم

یعنى . و داده هاى مشتى تحویلش بدم ماولین نفر آزمایشمو تموم کن. مى خواد تمام سوال هاشو جواب بدم

 .یده اگه روش کم بشهمیشه؟ آخ چه حالى م

 مهر 24/ چهارشنبه

 . امروز به مزخرف ترین شکل ممکن گذشت. از بس که امروز رو هم فشارشون دادم. هام درد مى کنند دندون

با اون همه بدو بدویى . بس الهه و بقیه لفتش دادند، مجبور شدم خودم تنهایى برم دانشکده که باز دیر نرسم از

پشت . هم که کردم، آخرش درست زمانى رسیدم که برازنده دو قدمى در آزمایشگاه بود و داشت مى رفت داخل

از ترس . کنم و صاف رفتم تو دیوار فظسرش دویدم که حداقل همزمان با خودش برسم اما نتونستم تعادلمو ح

 .داشتم مى افتادم که تو هوا گرفتم... چشم هامو بستم و تلو تلو خوردم 
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هنوز همون طور صاف و اتوکشیده کنار در . هامو که باز کردم، نگاهش مستقیم به چشم هام بود چشم

 ! لپ تاپش بود آزمایشگاه ایستاده بود و یه دستش داخل جیب شلوارش و دست دیگه اش هم کیف

پس اون کى بود . برازنده رو به روم ایستاده بود و با ابروهاى باال پریده نگاهم مى کرد. گیج شده بودم حسابى

 ! که دست هاش زیر بغلم بود؟

 .برگشتم پشت سرم تا ببینم کى بود که اى کاش هیچ وقت بر نمى گشتم. جمع و جور کردم و ایستادم خودمو

یادم میفته چه ... ایــــــــــــــــــش . ن نیشخند چندش آورش پشت سرم ایستاده بودمجوادى با او مازیار

از عصر تا حاال سه بار رفتم دوش گرفتم ... عـــــــــــوق ... طور تو بغلش افتاده بودم، تمام تنم کهیر میزنه 

 ...همه رو برق مى گیره مارو چراغ نفتى ... اى خدا ... 

سریع . رف کرد که اول برم تو کالس و پشت سر من هم مازیار و بعد هم برازنده وارد شدندبه من تعا برازنده

میز استاد، کنار میز کارم بود و . روپوشم رو پوشیدم و وسایلم رو آماده کردم و رفتم پشت میز شماره یک ایستادم

 . مازیار هم مقابل میزش ایستاده بود

یه دفعه یاد هفته ى پیش . مى خواست بیاد سر کالس و برازنده هم با شک و تردید به من نگاه مى کرد مازیار

 . افتادم که بهم گفت اگه مى خوام با جوادى هم گروه بشم، خبرش کنم تا این هفته بیاد

 :شدم و گفتم دستپاچه

... هر کسى جز من ... هر کسى جز این ... خواهش مى کنم ... نمى خوام ... من نگفتم ... من نه ... نه نه نه  -

 ...با هم نه ... ما نه 

نمى فهمیدم چى میگم ولى خداروشکر انگار برازنده فهمید چقدر از جوادى متنفرم که هر چقدر جوادى  خودمم

 مازیار کلى غرغر کرد و قلدر بازى درآورد و داشت از پول باباش و سرشناسى. اصرار کرد، برازنده قبول نکرد

 .خاك بماله هعموش و نفوذ داییش مایه مى ذاشت که هر جور شده پوز برازنده رو ب

. دونستم که دقیقا با همین سه تا گزینه، یعنى پول باباش، سرشناسى عموش و نفوذ داییش، تا اینجا رسیده مى

ال از مخ اص. حاضرم قسم بخورم نصف من هم حالیش نیست. به لطف پارتى هاى دم کلفتش، معدلش پونزدهه

 .مخش فقط تو کثافت خوب کار مى کنه. تعطیله

خیلى از دخترها براش سر و دست مى شکونن و خیلى از پسرها هم عین نوچه . دانشکده همه مى شناسنش تو

و من چقدر ازش متنفرم که بین اون همه دختر، انگشت ... دقیقا مگس هاى دور شیرینى . دورش مى پلکن

 . ول کن هم نیستکثیفش منو نشونه رفته و 
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مى ترسم از اینکه یه وقت منو بدزده ببره هر کار دلش خواست باهام بکنه و تو ... ازش مى ترسم ... چرا  دروغ

با وجود داییش و باباش و عموش هم، مطمئنا هرقدر هم شکایت کنم، اونم تو این شهر . دانشگاه بى آبروم کنه

که آسه برم و آسه بیام که گربه شاخم  هترهپس ترجیحا ب. رسهغریب که هیچ کسیو ندارم، صدام به جایى نمى 

 . نزنه

صبر کرد تا خوب مازیار عز و جز کرد و از . همچین شیک ضایعش کرد. خیلى حال کردم با رفتار برازنده ولى

گردن کلفتى باباش گفت، برازنده هم دست هاشو رو سینه اش قالب کرده بود و در کمال خونسردى نگاهش 

 :مازیار که ساکت شد، گفت. مى کرد

 از فضل پدر تو را چه حاصل/گیرم پدر تو هست فاضل -

برازنده هم لبخندى . که معلوم بود معنى این شعر ساده رو هم نمى فهمه، عین بز زل زده بود به برازنده مازیار

 :زد و گفت

 . خوش اومدید -

 . د و رفتهم که انگار فهمیده بود یه جورایى ضایع شده، ول کر مازیار

هر چند امروز خیلى بد ... الحق که همیشه جاى شکرت رو باقى مى ذارى ... دمت گرم ... خداجونم شکرت  واى

آى جیگرمو ... اما همین یه بیت شعرى که مازیار حتى معنیش رو هم نفهمید، آى دل منو خنک کرد ... گذشت 

 ...چاکریم جناب برازنده ... حال آورد 

 :رازنده برگشت سمت بچه ها و گفتکه رفت، ب مازیار

 . به کارتون برسین -

 :سرگرم آزمایشاتشون شدند و من نمى دونم چى شد که رگ لوتى گریم باد کرد و از دهنم پرید همه

 !اساسى ضایع شد. خیلى حال دادى. دمت گرم -

 :دفعه برازنده ابروهاشو درهم کشید و براى اولین بار، با لحنى پر از سرزنش گفت یه

 .حواستون به کارتون باشه... این چه طرز صحبت کردن خانوم محترم؟  -

 .روشو برگردوند و مشغول حضور و غیاب شد و

. کاش به روم نیاورده بود که چه حرف چرتى زدم. که وقتى یادم میفته چى گفتم از خجالت آب میشم وااااااااااى

 "کاش حداقل اون . ى صریح و قاطع جواب دادفکر کنم خودش هم یه دفعه از حرفم شوکه شد که این جور

 . خدا مى دونه چه فکرى در موردت مى کنه. اوففففف خاك تو سرت سایه. رو نگفته بودم "حال دادى 
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فقط یه سوال که اونم یه . باز هم نتونستم جواب سوال هاى کوییزش رو بدم. این سوتى گنده ام به کنار حاال

 :آزمایشم رو کامل انجام دادم ولى وقتى داده هامو دید گفت. تعریف ساده بود رو جواب دادم

براى این آزمایش باید نمودار . آزمایشگاه نیاز به دقت و حوصله داره. جواب هاتون نه دقت داره نه صحت -

ساعت یک بیاید دفترم یه . بکشید ولى با این داده ها، نمودارتون غلط در میاد و باقى محاسبات هم اشتباه میشه

کارش رو ندارم که داده ها رو براتون  زارشاینجا گ. سرى داده بهتون بدم، با اون ها نمودارتون رو بکشید

 .بنویسم

 :ناراحتى گفتم با

 دو نمره ى این آزمایش رو هم از دست دادم؟ -

 :اما خیلى زود دوباره جدى شد و گفت. براى یه لحظه ى خیلى کوتاه مهربون شد نگاهش

 .نمره رو گرفتید 0,2قط از یک نمره ى کار عملى و کوییزتون هم ف. یک نمره مربوط به گزارش کار میشه -

بقیه اشو معلوم نیست از . نامرد فقط یه سوالش از تو جزوه بود. اون همه خر زدن دیروزم تو تنم مونده خستگى

شاگرد اولمون که شیمى فیزیک رو از بره، بعضى وقت ها تو جواب سوال . همه بچه ها مى نالند. کجا درمیاره

 .هاش مى مونه دیگه واى به حال من

 :یک که رفتم دفترش، یه برگه که از قبل نوشته بود، دستم داد و گفت ساعت

 .نمودار رو با اکسل بکشید که دقیق باشه -

دیگه کافى . به اندازه ى کافى خنگیم رو بهش ثابت کرده بودم. ولى روم نشد. بپرسم اکسل دیگه چیه خواستم

 :تشکر کردم و خواستم برم بیرون که گفت. بود

 مى تونم یه سوالى بپرسم؟...  خانوم صداقت -

 :تعجب گفتم با

 .بفرمایید -

 شما که هیچ عالقه اى به شیمى ندارید چرا این رشته رو انتخاب کردید؟ -

 :به ناچار راستشو گفتم. بودم چى بگم مونده

 همین جورى انتخاب رشته کردم که هر چى قبول شدم. واقعیتش من به هیچ رشته اى عالقه نداشتم... خب  -

 .همونو برم

 :تکون داد و گفت سرى
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پس درستون خوب بوده که تونستید این . براى قبولى تو این رشته باید رتبه نسبتا خوبى تو کنکور آورده باشید -

ولى چرا االن اینقدر ضعیف هستید؟ اگر هیچ عالقه اى به این رشته ندارید، . رشته رو اون هم روزانه قبول بشید

 .هم، هیچ نتیجه اى نگیرید خرشاینه که خودتون رو عذاب بدید و آ بهتر از. انصراف بدید

 :سرافکندگى گفتم با

انصراف بدم که بشینم کنج خونه؟ وقتى به هیچ رشته اى عالقه ندارم، هر چقدر کنکور بدم و رشته امتحان  -

ى پرسید بتونم منم دوست دارم وقتى یه بچه دبیرستانى ازم یه سوال ساده ى شیم. کنم، بازم همین میشه

باور کنید ... همین آز شیمى فیزیک . پایه ام ضعیفه. جوابشو بدم ولى چیکار کنم که دیگه خیلى دیر شده

من اصال نمى دونم شما این . آزمایش امروز رو من سه دور خونده بودم ولى بازم نتونستم از پسش بربیام

من حتى نمى دونم اکسل چى ... ش نمودار بکشم سواالت رو از کجا میارید؟ اصال همین اکسل که گفتید باها

 . هست چه برسه به اینکه باهاش نمودار بکشم

مدتى که حرف مى زدم و در واقع یه جورایى دردل مى کردم، سرش پایین بود و با تکون دادن گاه و بى  تمام

 :اعترافاتم که تموم شد گفت. گاه سرش، توجهش به حرف هام رو نشون مى داد

باید کم کم خودتون رو به . نم که شما هوش خوبى دارید ولى عادت نکردید ازش استفاده کنیدمن مطمئ -

 . باید شروع کنید به خوندن دروس اصلى و مهم رشته اتون. درس خوندن عادت بدید

اصال فکرشو نمى کردم اون آدم خشک . کلى باهام حرف زد و راهنماییم کرد. نیم ساعتى تو دفترش بودم تقریبا

درس هارو متناسب با . باورم نمیشه که برام برنامه درسى نوشته. جدى، اینقدر حوصله دار و مهربون باشهو 

باید بلد باشم و به چه مباحثى باید  رواینکه براى آز بعدى، چه درس هایى . آزمایش هاى شیمى فیزیک نوشته

فهمیدم سوال هایى که مى پرسه در تازه . باورم نمیشه که درس هامون اینقدر به هم مرتبطند. مسلط باشم

براى آز . صورتى می تونیم جواب بدیم که تمام مباحث مربوط به اون موضوع رو از تموم جنبه ها بلد باشیم

از تمام کتاب هاى شیمى فیزیک و آلى و تجزیه و معدنى، یه سرى مباحث . نمبعدى، چهار تا فصل رو باید بخو

حال داره این همه رو بخونه؟ تازه گزارش کار آزمایش امروز رو هم باید کى . رو برام نوشته که باید بخونم

یه دست  هابذار برم با بچه ... بى خیال بابا . اوفففف آدم بخواد درس خون بشه که باید خودکشى کنه. بنویسم

 ... گور باباى درس . حکم بزنم جیگرم حال بیاد

 ساعت دو و دوازده دقیقه بامداد/ مهر 30/شنبه سه
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کل هفته ى گذشته رو مشغول یللى تللى بودم و حاال که ... مغزم درد مى کنه ... از بى خوابى مى میرم  دارم

فقط یه روز مونده تا آز شیمى فیزیک، منه خاك بر سر هنوز گزارش کار جلسه ى قبلمم ننوشتم چه برسه به 

... اکسل چیه و نمودار رو هم نکشیدم  نمهنوزم نمى دو. خوندن اون همه فصلى که برازنده برام عالمت زده بود

 چه جورى مى خوام تا فردا گزارش کار تحویل بدم؟

واقعا چرا اومدى دانشگاه؟ چرا انصراف ... براى یه بار هم که شده تو عمرت با خودت صادق باش ...  سایه

ن تو داره با پول باباش نمیدى؟ چرا درس نمى خونى؟ خوشى زده زیر دلت؟ تو با مازیار چه فرقى دارى؟ اونم عی

... تو رفیق بازى ... مى کنه  ازىاون دختر ب... اون به سبک خودش تو هم به سبک خودت . حال مى کنه

... دختره ى بى شرف بى آبروى خاك بر سر ...چندان بعید هم نیست چند وقت دیگه برى تو نخ پسر بازى 

به ... اون درس خونى تو چرا این جورى شدى؟ سایه  سمیه به... مامان حق داره هى سمیه رو بکوبه تو سرت 

. فقط روى خودتو کم کن. خواد تو فکر رقابت با کسى باشى نمى. خودت ثابت کن چیزى از سمیه کم ندارى

اگه گفت به جاى درس خوندن پاشو برو پارك با بچه ها آیس پک بخور، هم ... روى اون شیطون درونت رو 

برنامه ریزى کن ... که دیگه جرئت نکنه گولت بزنه ...هاش بپاشه تو حلقش چین بزن تو دهنش که دندون 

اگه درست و به موقع درس بخونى، مى تونى هم به درست برسى هم به خوش گذرونى ... برنامه ریزى ... سایه 

 ...هات 

تا آخرین ...کن به جاى اینکه زانوى غم بغل کنى، بلند شو و تا جایى که مى تونى تالشت رو ب... سایه  پاشو

... آره . نهایتش اگه نشد گزارش رو کامل کنم، از برازنده مى خوام چند روز بهم مهلت بده... لحظه نالش کن 

 ...یا على ... پاشو سایه ... خودشه 

*** 

االن باید تو ! هشت صبح بود. نگاهى به ساعت روى مچم انداختم! تخت از ویبره ى گوشى مى لرزید تموم

 :بنیامین بود. از جا پریدم و گوشى رو جواب دادم! بودم کارخونه مى

 معلوم هست کجایى؟ -

 :صداى گرفته اى که ناشى از خواب آلودگى بود گفتم با

 تو کجایى؟. همین االن بیدار شدم... خواب موندم بنیامین  -

 .من کارخونه ام -

 .برام مرخصى ساعتى رد کن تا خودمو برسونم -
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معلوم هست دارى چیکار مى ... دیشب هم که این گوشى کوفتى رو جواب نمى دادى . زود بیا کارت دارم -

 کنى؟

 . قطع کن برم یه دوش بگیرم و سریع بیام... بى خیال بنیامین  -

 ..زود بیا ... خیلى خب  -

رین لحظه داشتم مى تا آخ. دیشب اصال متوجه نشدم کى خوابم برد. رو قطع کردم و چپیدم تو حموم گوشى

اونقدر خاطراتش جالب بود که اگر میشد، تموم کار و زندگى رو ول مى کردم و مى چسبیدم به ... خوندم 

 . دفترش تا سریع تمومش کنم و بفهمم تهش چى میشه

خانوم خرسند با دست گچ . ناخودآگاه مستقیم رفتم ساختمون ریاست. نه و نیم بود که رسیدم کارخونه حدود

منو که دید احوالپرسى کرد و دوباره مشغول . ه اش، یه دستى داشت تالش مى کرد که چیزى تایپ کنهگرفت

 :کمى تایپ یک دستیش رو نگاه کردم و گفتم. تایپ شد

 کسى نبود این چند وقته که دستتون بسته است، بیاد کمکتون؟ -

مى خوام ... انوم مهندس معرفیش کنم اتفاقا دنبال یه نفر هستم که کارش خوب باشه و به جاى خودم به خ -

 . اگه بشه استعفا بدم

 استعفا؟ براى چى؟ نکنه مى ترسین دفعه ى بعدى هم وجود داشته باشه؟ -

 :صداش کمى آروم تر شد و گفت. به دستش اشاره کردم و

. ر جور کردهنامزدم تو شرکتشون برام کا... راستش دارم ازدواج مى کنم ... اصال موضوع این نیست ... نه  -

با هم ... این جورى راحت تریم ... اونجا هم به خونه امون نزدیک تره، هم ساعت کاریش با نامزدم هماهنگه 

 . میریم و با هم برمى گردیم

 :تکون دادم و گفتم سرى

 . اگه کسى رو پیدا کردم حتما بهتون میگم... مبارك باشه ... به سالمتى  -

 تون چى بود آقاى کاردان؟امر... خب ... خیلى ممنون  -

 خانوم صداقت امروز اومدند؟... آهان  -

 بهشون اطالع بدم که شما مى خواید ببینیدشون؟... با آقاى مقدسى جلسه دارند . بله تو دفترشون هستن -

میرم آزمایشگاه، هر موقع جلسه اشون تموم شد، اگه میشه با آمایشگاه تماس بگیرید یه ... نه نیازى نیست  -

 .طالعى بهم بدیدا
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 . بله حتما -

 .ممنون -

 .ساختمون ریاست خارج شدم و رفتم سراغ بنیامین که قطعا االن منتظرم بود از

بدون هیچ سالم و احوالپرسى . محض دیدنم، قوطى اى که دستش بود، ول کرد روى سکو و اومد طرفم به

 :گفت

 ى خواستگارى؟چرا به خانواده ات نگفته بودى مى خوایم زنگ بزنیم برا -

. گیر داده بود که بفهمه حواسم کجا بوده. دقیقه طول کشید تا حالیش کنم دیروز متوجه حرف هاش نشدم ده

 !آخرش هم با تهدید به اینکه داماد فضول نمى خوایم، دست از سرم برداشت

اما یه حرفى زد که من هم استرس ... بود که هنوز چهار روز مونده به آخر هفته اینقدر استرس داشت  عجیب

 :گرفتم

 ... جمعه شب ژاله هم باهامون میاد -

 کى؟ ژاله؟ -

 :سر تایید کرد و گفت با

 .من و مامان و عمه و ژاله -

 :گفتم ناخودآگاه

 ژاله دیگه براى چى مى خواد بیاد؟ -

 :ولى به روى خودش نیاورد و فقط گفت. نگاه بنیامین مشخص بود که ناراحت شده از

 مگه میشه خواهر داماد تو خواستگارى برادرش نباشه؟ -

با چه اعتماد به نفسى مى خواست بیاد خونه ى ما؟ بعید نبود مامان با دیدنش شوکه بشه . کار ژاله مونده بودم تو

 . انگار استرس بنیامین به من هم سرایت کرده بود. و از همون دم در بیرونشون کنه

به خصوص که نجال هم بنیامین رو ... مطمئن بودم که مى تونه نجال رو خوشبخت کنه . پسر خوبى بود بنیامین

 ...اگر مامان به خاطر ژاله مخالفت مى کرد، راضى کردنش دردسر بود . دوست داشت

 :چند لحظه بعد گوشى رو گذاشت و برگشت سمتم و گفت. دآزمایشگاه زنگ خورد و پناهى جواب دا تلفن

 .گفت خانوم صداقت جلسه اشون تموم شده. خانوم خرسند بود -
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رضا و دوست هاش هنوز به نتیجه ى قابل قبولى در مورد پناهى و . کردم و از آزمایشگاه خارج شدم تشکرى

 . علوم بودصفرى نرسیده بودند و ماجراى رفت و آمدهاى مشکوکشون هنوز نام

نگاهش به در بود و با دیدنم، کمى روى صندلى بلند شد و . ضربه به در اتاق صداقت زدم و وارد شدم چند

 :به جاى نشستن، جلوى میزش ایستادم و گفتم. تعارف کرد بشینم

 فقط مى خواستم بپرسم، چرا من باید خاطرات خصوصى شما رو بخونم؟. زیاد وقتتون رو نمى گیرم -

 :ه اى ناخن هاشو روى هم کشید و بعد گفتلحظ چند

 . چون خودم نمى تونستم براتون توضیح بدم که مشکلم چیه -

 مشکل؟ چه مشکلى؟ -

 . اتفاقاتى نوشته شده که شروع مشکالت من از اونجا بوده... آخرهاى اون دفتر  -

 ... که این طور  -

مى خوام با ... بعد هم به من برش گردونید اون فقط یه دفتر خاطره نیست که مثل یه قصه بخونیدش و  -

شاید اون نوشته ها چیزي . مشکالت و درگیرى هاى من تا حدودى آشنا بشید که بتونید بهم کمک کنید

مهم نبوده ولى یه نفر  منچیزى که شاید از نظر . توشون باشه که براى پیدا کردن هورمند به دردمون بخورند

 . دیگه بتونه سرنخى ازش پیدا کنه

 . ممکنه خوندنش کمى زمان ببره -

 ...فقط مواظب باشید خیلى دیر نشه که کار از کار بگذره  -

 منظورتون چیه؟ -

 .بعدا در موردش صحبت می کنیم. اون دفتر رو بخونید -

*** 

سریع . از نجال هم خبرى نبود. که رسیدم خونه، بابا ماشینش رو مى شست و مامان در حال شام پختن بود عصر

یه دفعه یاد . اما هر چى گشتم، سررسید رو پیدا نکردم. لباس هام رو عوض کردم و رفتم سراغ خاطرات صداقت

 .نجال افتادم

نجال که نیشش تا بناگوش باز بود و سررسید . سمت اتاقش و بدون اینکه در بزنم، درو با شدت باز کردم رفتم

اما دیگه نزدیکش رسیده ... پشت سرش قایم کنه  صداقت هم روى زانوهاش، دستپاچه شد و خواست دفتر رو

 :بودم و دفتر رو از دستش بیرون کشیدم و با عصبانیت گفتم
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 تو خجالت نمى کشى چیزى که به تو مربوط نمیشه از اتاق من کش میرى؟ حتما باید درو شش قفله کنم؟ -

ش، از تختش پایین اومد و از بدون اینکه تغییرى تو چهره ى خندونش ایجاد بشه، با همون نیش باز نجال

 :گردنم آویزون شد و گفت

خیلى . اگه بدونى چه قدر خندیدم. واى نیما تو چه طور دلت اومد داستان به این قشنگى رو از من دریغ کنى -

 ...تو همه اشو خوندى؟ اون قسمتش که سر آزمایشگاه موهاش از مقنعه ریخته بیرون . با حال نوشته

 :هاشو از دور گردنم باز کردم و از خودم دورش کردم و گفتم دست

زندگى . این داستان نیست نجال خانوم. الزم نکرده با این بلبل زبونى ها بحثو عوض کنى... بسه بسه  -

اونم نه براى اینکه بشینم بخونم و هرهر ... خصوصى یه آدمه که به من اعتماد کرده و خاطراتشو داده دستم 

داستان رو ازت دریغ کردم؟ چه  یناونوقت تو میگى چرا ا... براى اینکه به حل مشکلش کمک کنم  ...بخندم

 بار آخرت باشه بى اجازه وسایل منو زیر و رو مى کنى؟... رویى دارى 

 :این همه غرغرى که کردم، نجال حتى خم به ابرو نیاورد و با پررویى تمام گفت با

تو رو خدا مى خوام . س واقعیته؟ جـــــــــان من بذار بقیه اشو بخونمجدى میگى؟ یعنى این ها بر اسا -

 .بدونم تهش به هم میرسن یا نه

 :کالفگى گفتم با

االن هم . سایه و هورمند ازدواج مى کنند اما طالق مى گیرن... مى خواى بدونى تهش چى میشه؟ هیچى  -

 راحت شدى؟. هر کدومشون دنبال زندگى خودشونند

 :جال وا رفت و با ناراحتى گفتى ن قیافه

چه دلیلى داره این هارو ... نه؟ همون که توى کوه دیدیمش ... این ها خاطرات همون رئیس کارخونه اتونه  -

 بده به تو که بخونى؟ نکنه عاشقت شده؟

 :تو هوا تکون دادم و گفتم دستمو

 .دیوونه... برو بابا  -

 :ه افتاد و هم چنان بپر بپر مى کرد و مى گفتاتاقش بیرون اومدم اما نجال دنبالم را از

 . به خدا دارم از فضولى مى میرم. نیما بذار منم بیام پیشت بشینم با هم بخونیم -

 .هر موقع خوندم خالصه اشو برات تعریف مى کنم -

 ...اه ... خیلى لوسى  -
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 !کى به کى مى گفت لوس... و رفت تو اتاقش  برگشت

 :ز آخرین جایى که دیشب موقع خوندنش خوابم برده بود، شروع به خوندن کردمتخت دراز کشیدم و ا روى

 1387یکم آبان /  چهارشنبه

اما از شانس گند من، افتادم رو اسهال و دقیقا پنج . دقیقا ساعت یازده و پنجاه دقیقه تو آزمایشگاه بودم امروز

زمایشگاه، سه طبقه رو رفتم پایین تا رسیدم به با همون روپوش آ! دقیقه مونده به اومدن برازنده، تنگمو گذاشت

در آزمایشگاه بسته بود و این یعنى . آزمایشگاه تمهول هولى وسط کار قیچیش کردم و بدو بدو برگش. دسشویى

 .که برازنده رفته بود داخل

رو همون لحظه صداش رو شنیدم که داشت حضور و غیاب مى کرد و اسم من . ترس و لرز در رو باز کردم با

 :مى خوند

 هنوز نیومدند؟... خانوم سایه صداقت  -

... مدادش رفت سمت برگه ى حضور و غیاب که منفى بذاره ... اومدم خودمو نشونش بدم و دستمو باال ببرم  تا

 :هول شدم و با صداى بلندى گفتم

 ...جان مادرت نزن ... من اینجام ... نزن نزن  -

اما لب هاش حتى . زنده هم با چشم هاى خندونش نگاهم مى کردبچه هاى کالس ساکت شدند و برا تمام

باالخره صداى پخ خنده ى الهه بلند شد و پشت سرش هم بقیه ى بچه ها ! میلى مترى هم از هم باز نشده بود

 .زدند زیر خنده

 :غره اى به الهه رفتم و خواستم با لب خونى فحشى هم بهش بدم که برازنده گفت چشم

 ...قبل از اومدن ِ من باید آزمایشگاه باشید نه موقع حضور و غیاب ... خانوم محترم  -

... نگاه پر خجالتى به بچه هاى کالس انداختم ... دهنمو قورت دادم تا کمى تنفسم طبیعى تر بشه  آب

 :پس زیاد ایرادى نداشت اگه مشکلم رو مى گفتم... خداروشکر گروهمون همه دختر بودند 

... خب ... چه طورى بگم ... ولى ... ببینید روپوشمم تنمه ... قبل از شما تو آزمایشگاه بودم .. .باور کنید بودم  -

 ... روم به دیوار ... گالب به روتون 

 :انداختم پایین و با صداى آرومى گفتم سرمو

 ...ام کم شده *ویسکوزیته  -
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هر چه ویسکوزیته ى . ویسکوزیته یا گـرانروى، مقدار مقاومت یک مایع یا سیال، در برابر جارى شدن است -(*

به عنوان مثال، شیر که به راحتى با کج کردن ظرف، از ظرف بیرون . مایع، کمتر باشد، راحت تر جارى مى شود

 .)بیرون مى ریزد، دارد ظرفمى ریزد، ویسکوزیته ى کمترى در مقایسه با عسل، که به سختى از 

صداى خنده ى بچه ها بلند شد و این بار، لبخند کوچیکى، کنج لب برازنده نشست که تقریبا یک دقیقه  دوباره

با همه ى . خداروشکر بى خیال منفى گذاشتن شد و رفتم پشت میز شماره دو ایستادم! اى هم دوام داشت

برام کشیده بود، تهیه کنم و  هه نیمه که اکسلش رو هم مائدزجرى که کشیدم فقط تونستم یه گزارش کار نصف

 . یه قسمت هایى از کتاب شیمى فیزیک رو بخونم

کنار میزم که ایستاد، . موقعى که از گروه یک سوال مى پرسید، سریع کارهاى اولیه آزمایش رو انجام دادم تا

 !ناخودآگاه از شدت استرس دوباره دلم پیچ برداشت

 :به وسایل روى میز انداخت و با لبخند گفت نگاهى برازنده

 آزمایش امروزتون چیه؟ -

 !اندازه گیرى ویسکوزیته مایعات به روش استوك -

 :عمیق تر شد و در نهایت تعجب، تیکه بارم کرد لبخندش

 . مثل اینکه مشکل گوارشیتون چندان بى ربط به آزمایش امروز نبوده -

این حرفو بهم میزد، بدون شک هرهر مى خندیدم ولى برازنده با اون همه  هر کى دیگه... باز مونده بود  دهنم

 . ابهتش خیلى بعید بود که با یه دانشجوى تنبل مثل من این جورى شوخى کنه

. خودش هم فهمید بدجورى از حرفش شوکه شدم که گلویى صاف کرد و مشغول پرسیدن سوال هاش شد انگار

سه تا سوال رو . تا سوال رو کامل جواب دادم و یک سوال رو نصفه نیمهدو . امروز پیشرفت چشم گیرى داشتم

هر چند با هر نگاه مظلومانه اى که بهش انداختم، بیشتر اخم ! هم به جاى جواب، نگاه پسرکش نثارش کردم

 !هاش رو تو هم کشید

 :هاش که تموم شد گفت سوال

 نه؟... فصل هایى که بهتون گفتم نخوندید  -

کى حال درس خوندن  "ل، در جواب یکى از استادها که همین سوال رو ازم پرسید، با پررویى گفتمترم قب یادمه

خدا عاقبت مملکتى رو که شماها قراره اداره  "و استاد هم با تاسف سر تکون داده بود و گفته بود "داره استاد
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از اون همه بى عارى . شرمنده بودم. ختمپایین اندا وولى امروز، در برابر سوال برازنده سرم...  "کنید به خیر کنه

 :برازنده گفت. و تنبلى شرمنده بودم

 . گزارش کارتون رو ببینم -

 :کار رو از الى جزوه بیرون کشیدم و هم چنان با سرى افکنده گفتم گزارش

 .یکى از دوستام برام کشید. اکسلش هم کار خودم نیست. نتونستم کاملش کنم -

 :هاى گزارش رو نگاه کرد و باالخره گفتلحظه در سکوت برگه  چند

 .هفته ى دیگه هر دو گزارش رو برام بیار... جورى زندگى کن که هیچ وقت مجبور نشى سرتو پایین بندازى  -

از کنار میزم دور شد و . گزارش رو با خجالت از دستش گرفتم. همراه گزارش کار به سمتم دراز شده بود دستش

 ...ندگى من موندم و دنیا دنیا شرم

دیگه نمى خوام از ... چرا من درست نمیشم؟ خدایا ... از خودم بدم میاد ... حالم از خودم به هم مى خوره ... خدایا

نمى خوام وقتى به پشت سرم نگاه مى کنم یه زندگى مزخرف و به درد نخور ... شرمندگى سرم پایین باشه 

 .ببینم که حتى یه کار مفید هم توش انجام ندادم

حواست به من هست؟ هوامو دارى؟ میشه کمکم کنى؟ میشه دیگه سرافکنده نباشم؟ مى دونم هر موقع  ایاخد

... خدایا ... حرف هامو به تو نگم پس به کى بگم ... ولى چیکار کنم ... کارم یه جا گیر مى کنه یادت میفتم 

برف ولى خطر هم چنان به  زیرشدم عین کبک که از ترسش سرشو کرده ... نمى دونم چرا درس نمى خونم 

منم با اینکه مى دونم چه قدر درس سرم ریخته ولى بازم مى زنم به بى عارى و مدام ... قوت خودش باقیه 

 ... براى درس خوندن امروز و فردا مى کنم 

ستاد هر ا. بازم فصل هایى که باید بخونم برام نوشت... خداجونم این برازنده چه جورى شرمنده ام کرد  دیدى

خدایا ... ولى این برازنده انصافا براى دانشجوهاش وقت مى ذاره ... دیگه اى بود چهار تا لیچار بارم مى کرد

چه کیفى مى کنى وقتى بنده هایى مثل برازنده رو مى بینى و چه ... میگم خدا ... خودت اجر و پاداشش رو بده 

روزى بیاد که منو به فرشته هات نشون بدى و بگى یعنى میشه ... حرصى مى خورى وقتى امثال منو مى بینى 

 ... "الحق که الیق سجده ى شما بوده ... این سایه بنده ى محبوب منه ... ببینید  "

 ساعت نه و بیست و پنج دقیقه شب /سوم آبان/  جمعه

دادم هم هم سواالتش رو کامل جواب . بیست دقیقه ى پیش، گزارش کار آز هفته ى پیش رو کامل کردم دقیقا

مائده بهم یاد داد که چه جورى با . نمودار اکسلش رو هم خودم دوباره کشیدم. محاسباتش رو تکمیل کردم
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سریال مى بینیم، به یه دردى  وباالخره این لپ تاپ هایى که باهاشون هزار و یک فیلم . اکسل نمودار بکشم

 . خوردند

! کردم که مائده رو با ماچ و بوسه هام، تف بارون کردممحض این که تونستم نمودار رو بکشم، اونقدر ذوق  به

 . چه لذتى داره وقتى آدم چیز جدید یاد مى گیره

 آبان 5/ یکشنبه

البته فقط روخونى . فصلى از شیمى تجزیه رو که برازنده براى آزمایش بعدى گفته بود بخونم، تموم کردم امروز

خداروشکر این هفته . گزارش کار این جلسه رو هم نوشتم نصف! فکر نکنم چیز زیادى یادم مونده باشه. کردم

هم اینکه فقط دو تا فصل باید براى آزمایش هفته ى دیگه بخونم، هم اینکه نوشتن گزارش . کارم سبک تره

قراره به ... هه ... چون مى دونم قراره از آزمایشه به چه نتیجه اى برسم . کارم برام خیلى راحت تر شده

 ...خخخخخ !! اه گوارشم برسمویسکوزیته دستگ

 ... یه اتفاقى هم افتاد که انگیزه ام براى درس خوندن رو بیشتر کرده  امروز

تنها کسى . کالس شیمى تجزیه، استاد یه سوالى پرسید که جوابش تو همون فصلى بود که من خونده بودم سر

زیه یک رو با همین استاد یازده آخه ترم قبل تج. که جواب داد من بودم و استاد چشم هاش گرد شده بود

شاگرد ! ... ها با حسادت ضىحتى بع... آخ چه کیفى میده تو کالس همه با تحسین آدمو نگاه کنند ! گرفتم

اون مازیار ... اوه ... دختره ى فیس فیسوى دماغ عملى ... دلم خنک شد ... اولمون داشت از حرص مى پکید

پسره ى خل و چل ... و از ده تا صندلى اون ورتر الو مى ترکوند  چندش هم که باز نیشش رو باز کرده بود

خوبه الهه جوابشون رو داد و ... بال به دور ... ما نامزد کردیم  کردنداونقدر تابلو کرده که چند تا بچه ها فکر 

 ... حکایت دروازه و دهن مردمه ... هر چند ...زبونشون کوتاه شد 

 1387آبان  9/ شنبه پنج

 خانه ات به کجا مهمانت شوم ... هات سیاه قربانت شوم  چشم

حیف که باهات ... برازنده که ببینى به افتخار تو دارم این آهنگ رو گوش مى کنم و قر میدم  کجایى

 . رودروایسى دارم وگرنه دیروز یه ماچ تپل از اون لپ هاى خوشکلت گرفته بودم

که برازنده گفته بود، از شش تا سوال کوییز فقط دوتاشو جواب به لطف خوندن فصل هایى ... گل کاشتم  دیروز

از گزارش کارهام راضى بود و در نهایت با یه دونه از ... داده هاى آزمایشم هم دقت داشت و هم صحت . ندادم

 :اون لبخند هاى کم یابش گفت
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عملى و کوییزتون هم خوب  کار. نمره ى کامل هر دو گزارش کار رو گرفتید...امروز کارتون خیلى خوب بود  -

 شما که مى تونید اینقدر خوب درس بخونید چرا کوتاهى مى کنید؟ حیف نیست؟. بود

 ...خیلى با حالى ... دمت گرم ... جونم  خدا

به خاطر موفقیتم همه ى بچه ها رو بردم ... حسابى ناپرهیزى کردم ... دیروز تا حاال دارم به خودم سور میدم  از

... پول مفت مى بینن رم مى کنن... کوفتشون بشه اون همه دلستر اضافى که سفارش دادند ... پیتزا گارمون 

 ... تا دلستر هم روش  هشش تا پیتزا و د... ما که خراب رفیقیم ... ولى عیب نداره 

بعد  باید براى جلسه ى... تازه االن وقت کردم یه کم بنویسم ... صبح هم که با بچه ها رفتیم انزلى  امروز

خواستن توانستن ... من موفق میشم ... من مى تونم ... حسابى بخونم که دیگه همه ى سوال هارو جواب بدم 

 ...است 

 آبان  15/  چهارشنبه

یعنى بخواى حال بدى اساسى حال میدى اما بخواى حال گیرى کنى هم بد حال آدمو مى ... خدایا ... بگم؟  چى

 ... یه هفته دووم داشته باشه بعد این جورى مى زدى تو پرمون  حداقل مى ذاشتى خوشیم... گیریا 

... متاسفانه تقصیر خودم بود ... ولى نمى دونم چرا اون اتفاق افتاد ... اولش همه چى خوب بود ... گند زدم  امروز

 . یه جورایى مغرور شدم، خدا هم زد پس کله ام... خودم حماقت کردم 

 ى مومنت هم همین جورى رفتار مى کنى؟ این جورى ضایعشون مى کنى؟ با بنده ها... خدا جون  میگم

نمى خوام روشو کم ... بحث این حرف ها نیست ... ولى نه ... داشتم روى این برازنده رو کم مى کردم ها  تازه

ابد مى خوام تا . مى خوام بهترین دانشجوش باشم... فقط مى خوام جورى باشم که از دستم راضى باشه ... کنم 

فراموشش نمى کنم؟ یعنى ... کنم  مىهمون طور که من هیچ وقت فراموشش ن... منو به یاد داشته باشه

 ممکنه؟ چرا؟ چرا فراموشش نکنم؟ مگه چه فرقى با بقیه ى پسرها داره که به یادم بمونه؟ 

از ... ه و سنگین و رنگینه رفتارش هم خیلى مردون...یه مرد موفقه ... به کارش وارده ... آدم با شخصیتیه ...  خب

تیپش ... س مى زنند .ا.این پسر سوسول ها نیست که از موقعیتشون سوء استفاده مى کنند و با دخترها ل

همیشه پیراهن هاى مردونه و شلوارهاى ...  باشهیادم نمیاد شلوار لى و تى شرت پوشیده ... همیشه مردونه است 

همیشه موقع رفت و آمد به دانشگاه کت تنشه اما تو آزمایشگاه ... ره پارچه اى که کتش رو توى دفترش جا میذا

آره حتما ... هـــــــــــه ... یادم باشه بهش بگم یه بار تیپ اسپرت بزنه ببینم چه شکلى میشه . کت نداره
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 "بهش بگم واى خدایا فکرشو بکن برم ... با تى پایى از پنجره ى آزمایشگاه پرتم مى کنه بیرون  ماون... میگم 

  "!جناب برازنده ، میشه لطفا دفعه ى بعد تى شرت و شلوار جین بپوشید، مى خوام ببینم چه شکلى میشید

*** 

هورمند . همون عکسى که هر دو تیپ اسپرت زده بودند. عکسى افتادم که از هورمند و صداقت دیده بودم یاد

امیدوارم ماجراى گرفتن اون . بخند روى لبم نشستناخودآگاه ل! شلوار لى و تى شرت و کفش اسپرت پوشیده بود

رو راضى به پوشیدن اون لباس  ندخیلى دوست دارم بدونم، چه طورى هورم! عکس رو توى دفترش نوشته باشه

 . یادم نمیومد هیچ وقت توى کارخونه، با چنین لباس هایى دیده باشمش. حق با صداقت بود. ها کرده

 :م و به خوندن ادامه دادمبه جمالت سررسید انداخت نگاهى

همینش هم ... برخالف ظاهرش که خیلى جدى و پر جذبه است ولى مشخصه که مهربونه ... مهربونیه  آدم

... زنش چه کیفى مى کنه... تو محیط کار جدى ولى احتماال تو خونه یه مرد عاشق پیشه ... جذابش کرده 

  باشه؟دقت نکردم؟ نکنه زن داشته راستى زن داره یا مجرده؟ حلقه داره ؟ واى چه طور 

ولى زنش چه حالى مى کنه ها ... کیفشو ببره ... حاال زن داره که خب نوش جونش ... به من چه مربوط  اصال

 !! ببین از تو آزمایشگاه چه طور رسیدم تو رختخواب برازنده ها... خاك تو سرت سایه باز زدى جاده خاکى ... 

 ... خرابکارى امروزم... آهان چى مى خواستم بنویسم؟  اصال

از گزارش کارم راضى بود و با یه سرى توضیحاتى که . بازم دو تا از شش تا سوالش رو نتونستم جواب بدم امروز

است که به عنوان منبع  يچراغ بونزن ابزارى فلز(* روشن کردم * چراغ بونزنو. داد، مشغول انجام آزمایش شدم

و داشتم میزان شعله اش رو با پیچ ) شود یاز آن استفاده م شگاههایر آزماد ییگرما يحرارت و انرژ دیتول

 :کناریش تنظیم مى کردم که صداى برازنده رو از میز کناریم شنیدم

 . این سوال جزو کوییز هفته ى گذشته اشون بوده. جواب این سوال رو مى تونید از خانوم صداقت بپرسید -

برازنده داشت به یه گروه دیگه مى گفت که . خرکیفى بهم دست داده بوددقیقا حس . تا بناگوش باز شد نیشم

 . و این یعنى برازنده قبولم داره. براى دونستن جواب سوالشون، مى تونند از من کمک بگیرند

بینیمو چین داده بودم و تند ! زیر پوستى به خودم افتخار مى کردم که یه دفعه بوى کله پاچه زد تو دماغم داشتم

، "پیف چه بوى گندى  "بو شدت گرفت و تا اومدم بگم ... بو مى کشیدم که بفهمم بو از کجا و از چیه تند 

 . گرد شد و صورتش پر از عصبانیت اشبرازنده با ابروهایى درهم به سمتم برگشت و تو یه لحظه چشم ه
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ه از جلوى مقنعه، کج هاش دور بازوم پیچید و با شدت کشیدم عقب و دست دیگه اش رو توى موهام ک انگشت

هاج و واج مونده بودم که چه خبر شده و این سکانس رمانتیک رو تو خواب ! توى صورتم ریخته بودم، فرو کرد

 :رو شکست وتهیچ کس جیک نمى زد و این صداى داد برازنده بود که سک! دیدم یا واقعیت

تمام موهاتون سوخت ... خانوم محترم حواستون کجاست؟ سرتون رو گرفتید روى شعله ى چراغ؟ نگاه کنید  -

 ... 

قلبم مثل گنجیشک میزد و با دهن باز به موهام که انتهاشون تو دست برازنده بود، خیره شده . شده بودم شوکه

دسته اى از موهاى . ت موهامو تو دستم گرفتمبا به. برازنده هر دو دستش رو از بازو و موهام رها کرد. بودم

موهام . موى سوخته دماغمو پر کرده بود دبوى گن. جلوى سرم، کامال فرخورده و پیچ پیچى و زبر شده بودند

 ...دست که بهشون کشیدم، موهاى نازنینم تو دستم پودر شد ! رنگ زغال شده بودند

... هم موهام سوخته بود هم تحقیر شده بودم ... تم چه حس بدى داش. اراده اشک تو چشم هام جمع شد بى

المصب همچین بازومو ... هنوز هم درد مى کنه . جاى انگشت هاى برازنده روى بازوم زوق زوق مى کرد

با هم سر و سرى  کنهالهه ى خاك بر سر میگه ن. چلونده که قشنگ جاى پنج تا انگشتش دور بازوم مونده

عاطفه میگه !! میگه نکنه تو یقه ات هم کبودى دارى... هم که خداى انحرافه  نوشین! دارین که کبودت کرده

اون لحظه که برازنده دستشو فرو کرد تو موهام، دم موهام عین کبریت آتیش گرفته بوده و برازنده ى بیچاره با 

 !دستش خاموشش کرده

برازنده هم که تا آخر ساعت همش . اینکه امروز با این دسته گلى که آب دادم حسابى حالم گرفته شد خالصه

دلم مى خواست اولین نفر آزمایشم رو تموم کنم و بزنم به چاك، ولى از بس . با اخم و تـَخم نگام مى کرد

شیش دونگ حواسش به من  بىعجله مى کردم، هى خرابکارى پشت خرابکارى و برازنده هم که امروز حسا

 ! بود، هى نگاه هاى معنى دار مى کرد

اول من . همزمان با نوشین و عاطفه، آزمایشم تموم شد و سه تایى رفتیم که داده ها رو تحویلش بدیم باالخره

برگه امو به سمتش گرفتم ولى اون برگه ى توى دست نوشین رو گرفت و بعد از بررسى و امضا کردنش، برگه 

 :رو بهشون تحویل داد و گفت

 . مى تونید تشریف ببرید. خسته نباشید -

هاش رو تو هم قالب کرد و روى میز گذاشت و بى توجه به من که هم چنان برگه به دست جلوش  انگشت

دیگه مطمئن شدم مى خواد تمام حرصى که . ایستاده بودم، زل زد به نوشین و عاطفه تا از آزمایشگاه برن بیرون
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وب آزمایشگاه خلوت بشه و این مدت از دستم خورده و تمام انزجار و نفرتش رو بکوبه تو صورتم که صبر کرد خ

 . بعد برگه ى منو ازم بگیره

آخرین کورسوى امیدم رو هم از . و نوشین که رفتن و در آزمایشگاه پشت سرشون بسته شد، دلم لرزید عاطفه

برازنده با چشم ها و نگاهى که هیچى ازشون معلوم نبود، به سمتم . حس مى کردم رنگم پریده. دست دادم

 :چرخید و گفت

 . ده هاتون رو ببینمدا -

 :چند لحظه ى بعد گفت. رو جلوى روش گذاشتم و مشغول خوندن شد برگه

 چرا نمى شینى؟ -

خوب شد نشستم . خیلى آروم روى یکیشون نشستم. دو تا صندلى کنار دیوار بود. به دور و برم انداختم نگاهى

 .آرامشش، طوفانى خوابیدهکامال مشخص بود که پشت . وگرنه بعید نبود از ترس رو زمین ولو شم

مداد رو بین دفتر ! روبه روى اسمم یه منفى و یه مثبت گذاشت. رو برداشت و دفترش رو باز کرد مدادش

 :نفس عمیقى کشید و گفت. گذاشت و نگاهم کرد

با . منفى به خاطر بى احتیاطى اى بود که کردید و مثبت به خاطر داده هاى خوبى بود که به دست آوردید -

 . د استرس و ناراحتى و کالفگیتون، آزمایشتون رو خوب انجام دادیدوجو

 :لحظه سکوت کرد و ادامه داد چند

آزمایشگاه یه محیط کامال ... خانوم صداقت ... همش به خاطر خودتونه . عذر مى خوام که صدام باال رفت -

به احتمال زیاد . اجعه به بار بیارهکوچک ترین بى احتیاطى و شیطنت مى تونه ف. شوخى بردار نیست... خطرناکه 

هیچ کدوم از دانشجوها، مسائل امنیتى آزمایشگاه رو که همون ترم اول، توى کتاب آزمایشگاه عمومى گنجونده 

هر . اینجا محل کسب علم ِ نه مجلس و مهمونى... متاسفم که اینو میگم ولى . شده، به دقت مطالعه نمى کنند

 . ت خودتون رو تضمین کردیدقدر که ساده تر باشید، امنی

بین برگه هاى روى . از صورتم به سمت دست هام کشیده شد و به برگه هاى روى میزش ختم شد نگاهش

ناخن هاى بلند و مانیکور شده و الك . تو اون فاصله نگاهى به دست هام انداختم. میز، دنبال چیزى مى گشت

 .زده

 :میز به سمتم سر داد و گفتبین برگه ها، برگه اى بیرون کشید و روى  از

 . به سالمت -
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 . فصل هاى درسى آزمایش بعد بود. به برگه انداختم نگاهى

مرد . برعکس انتظارم اصال طوفانى نبود. باز هم سرم پایین بود و شرمنده بودم. حرفى براى گفتن نداشتم هیچ

. که قراره برازنده، باباشون باشه خوش به حال بچه هایى... هم این قدر صبور؟ خوش به حال اونى که زنشه 

من چى؟ بابامو که خدا بیامرزه . دارند حىحتما پدر و مادرش بهش افتخار مى کنند که چنین فرزند سالم و صال

 مامانم چه خیرى ازم دیده؟... 

 تموم مدتى که موهاى. خیلى زشت شدم. موهاى جلوى سرم رو کوتاه کردم... االن از آرایشگاه برگشتم  همین

 :وز شده امو با قیچى مى پروند، گریه کردم و آرایشگر هم مدام مى گفت

 ...خداروشکر که صورتت نسوخته  -

از همین ... نمى دونم اسمش چى بود؟ خروسى؟ تیفوسى؟ یادم نیست ... مدل جلف مسخره برام درست کرده  یه

ولى از اون موهاى ... د از این مدل بدم میا. مدل هاى سیخ سیخى کوتاه که بیشتر پسرونه میزنه تا دخترونه

ولى چاره چیه؟ ... دوست ندارم هیچ کى منو این جورى ببینه . سوخته و وز شده ى من بهتراز این در نمیومد

فردا میرم یه هد مى خرم که تو . مجبورم حداقل دو ماه با این موهاى مسخره بسازم تا یه کم بلندتر بشن

 .دانشگاه مضحکه ى خاص و عام نشم

 تو دیگه چه جونورى هستى؟... واهللا بز هم بود تا حاال آدم شده بود ... چرا آدم نمیشى ... به تو سایه  لعنت

*** 

 . مى خندیدم که باز نجال بى هوا پرید تو اتاق داشتم

 به چى مى خندیدى؟ -

 . رسیدم به همون قسمت موهاش که تو هم خونده بودى و مى خندیدى -

 :با هیجان گفتکلى ذوق کرد و  نجال

حاال واقعا از هم طالق ... گناه داشت بیچاره . ولى یه کوچولو هم دلم براش سوخت. واى خیلى با حال بود -

 گرفتن؟

 :با تاسف تکون دادم و گفتم سرمو

 .اوهوم -

 آخه چرا؟ -
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براى عوض کردن . درست نبود تمام جزییات زندگى صداقت رو براى یکى دیگه بگم. خواستم جواب بدم نمى

 :بحث گفتم

 تو چرا باز عین سه نقطه سرتو انداختى پایین و اومدى تو اتاق من؟ -

 :کرد و گفت اخم

 .دوما بابا کارت داره... اوال گاو خودتى  -

 بابا؟ -

 .بله -

 چه خبر شده؟ -

 :اخت پایین و گفتاند سرشو

 .فکر کنم مى خواد در مورد بنیامین باهات حرف بزنه -

کاش قبل از اومدنشون مى . پس وقتش رسیده بود که توسط بابا و مامان تخلیه اطالعاتى بشم. زاریم افتاد دو

م بهتر شاید ه. یا حداقل به نجال مى گفتم. تونستم در مورد حضور ژاله و نسبتش با بنیامین توجیه شون کنم

 .خودش در این مورد توضیح بده کهشاید مایل بود . بود در این مورد اول با خود بنیامین مشورت کنم

 :رو بستم و گذاشتم روى تخت و تهدیدآمیز به نجال گفتم دفتر

 . اگه باز دست به این دفتر بزنى یه فندك مى گیرم زیر موهات که دیگه دلت براى خودت بسوزه -

! رفم فقط یه تهدید تو خالى بود، ولى انگار موثر بود که نجال اخم کرد و از اتاق رفت بیرونچند که این ح هر

 . پشت سرش رفتم و کنار مامان و بابا که توى سالن روبه روى تلویزیون نشسته بودند، نشستم

 :هم روبه رومون نشست و بابا گفت نجال

 خب آقا نیما چه خبر؟ -

 :و گفتم خندیدم

یقا یعنى چى؟ منظورتون از خبر، خبرهاى مربوط به بنیامینه دیگه، بله؟ مى خواید سیر تا پیاز حاال این دق -

 زندگیشو براتون تعریف کنم؟

 :خنده ى کوتاهى کرد و گفت بابا

ولى مى خوام ببینم شناختى که تو ازش دارى تا چه حد با ... هر چند که خودم هم باید برم تحقیق ...دقیقا  -

 ى کنم جور درمیاد؟تحقیقاتى که م
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صاف کردم و از اولین روزى که بنیامین تو کارخونه امون استخدام شد و پا به آزمایشگاه گذاشت تا  گلویى

از پدرش که فوت کرده و مادرش که درگیر بیمارى . آخرین لحظه اى که باهاش بودم، خالصه براشون گفتم

خواهر و برادر رضایى بودنشون  بهمش رو نگفتم و فقط از مهسا که پرستار مادرشه و دختر خاله اى که اس. شده

 . اشاره کردم

حرف هام که تموم شد، نفس عمیقى کشیدم و بهشون خیره شدم . چهل دقیقه اى داشتم حرف مى زدم تقریبا

 . تا عکس العملشون رو ببینم

 :سوالى که بابا پرسید این بود اولین

 اهل نماز و روزه هست؟ خدا و پیغمبر سرش میشه؟. تىاین همه گفتى و گفتى اما اصل کارى رو نگف -

 . هر چى باشه حداقل از من بهتره -

 چه طور؟ -

اهل چشم چرونى و بى بند . روزه هم که به وقتش مى گیره. خب تو کارخونه که همیشه نمازش رو مى خونه -

 . اخالق و شخصیتش رو هم که خودتون باهاش آشنا هستین. و بارى هم که نیست

 :سرى تکون داد و مامان رو به نجال گفت بابا

مطمئنى مى خواى به امیر حسین جواب رد بدى؟ نمى خواى یه کم بیشتر فکر کنى؟ امیر ... مامان جون  -

 .حسین موقعیتش خیلى بهتر از بنیامینه

 :بابا نگاهى به مامان و نجال انداخت و گفت. تا بناگوش قرمز شد و لبشو گاز گرفت نجال

مهم . اگه امیرحسین دکتره دلیل نمیشه بتونه دخترمونو خوشبخت تر کنه. خانوم موقعیت که مالك نیست -

 .ایمان و اخالق و خانواده دوستیه

 :هامو باریک کردم و گفتم چشم

منم اگه جایى برم خواستگارى و دختره یه خواستگار دکتر داشته باشه . حاال خوبه بنیامین همکار پسرتونه -

 باید منو دك کنند؟دیگه 

 :خنده ى ریزى کرد و گفت مامان

 ...چه مى دونم واهللا ... واى نه خدا نکنه  -

 :نجال رو مخاطب قرار داد و گفت بابا

 آره بابا جون؟... میگه مى خواى به بنیامین جواب مثبت بدى . مامانت یه حرف هایى مى زنه -
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 :سرشو انداخت پایین و گفت نجال

البته . همین... فقط گفتم جوابم به امیرحسین منفیه . تم مى خوام به بنیامین جواب مثبت بدمبابا من که نگف -

 . باز هم هر جور شما صالح بدونید

 :بابا لبخند رضایتى زد و مامان گفت. با همین یه جمله حرف خودشو به کرسى مى نشونه. نجالى موذى اى

 وسى تو رو ببینم؟کى میشه عر. هر دوتون. الهى که سفید بخت بشین -

 :با تعجب گفتم. به من بود نگاهش

 با منى؟ -

 .خب با توام دیگه. با اون پشه ى رو دیوارم... نه  -

 :سه تاشون زدند زیر خنده و من عاجزانه گفتم هر

 تقصیر من چیه که دلم جایى گیر نمى کنه؟  -

 .خب تو لب تر کن خودم بهترین دخترها رو بهت معرفى مى کنم -

 .  فعال اجازه بدید تکلیف نجال معلوم بشه، بعد به فکر زن دادن من باشیدحاال -

 :مداخله کرد و گفت بابا

 . اونوقت تو هنوز یه نامزد خشک و خالى هم ندارى. من به سن تو که بودم، تو شش سالت بود -

 :و موذیانه گفتم خندیدم

 . متاسفانه چشم چرونیم به شما نرفته وگرنه منم االن بچه ام مدرسه مى رفت -

 :اخم هاش رو درهم کشید و گفت بابا

ما رومون نمى شد جلو پدر و مادرمون پامونو دراز کنیم، اونوقت تو زل مى زنى تو . بچه هم بچه هاى قدیم -

 چشم هاى منو بهم میگى چشم چرون؟

 :از جام بلند شدم و گفتم. اثرى از عصبانیت توش نبود، همه امون رو به خنده انداخت پر گالیه ى بابا که لحن

 با اجازه. منتظر نتیجه ى تحقیقاتتون در مورد بنیامین هستم... خدا به داد بچه هاى ما برسه  -

 ...و بابا سرى تکون دادند و برگشتم به اتاقم و شیرجه زدم رو تخت و مشغول خوندن شدم مامان

*** 

 آبان 22/ چهارشنبه
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اصال چرا فقط روزهاى . جالبه که تموم دفتر خاطراتم شده روزهاى چهارشنبه... هم یه چهارشنبه ى دیگه  باز

. چهارشنبه برام جالبه؟ حتى اگر هیچ اتفاق خاصى هم نیفته، دلم مى خواد یه جورى این چهارشنبه هارو بنویسم

چهار ثانیه به هدى که زیر مقنعه پوشیده بودم،  یقاجز اینکه برازنده با دیدنم، دق. امروز هیچ اتفاق خاصى نیفتاد

 . بعد هم نگاهش دور صورتم چرخید و با حرکت سرش، جواب سالمم رو داد. زل زد

پرسیدن کوییز، یه سرى محاسبات باید انجام مى دادم که تند و تند روى برگه مى نوشتم و برازنده هم  موقع

درستى و غلطى محاسباتم رو از نگاهش بفهمم، نگاهش خیره وقتى سرمو باال گرفتم که . نگاهش به برگه بود

 .مسیر نگاهش رو که دنبال کردم، به جاى برگه، به انگشت ها و ناخن هام رسیدم. مونده بود

این چند روزه، خوندن درس ها اونقدر وقتمو گرفت . ناخن هامو کوتاه کردم و الك هاش رو پاك کردم دیشب

برازنده هم که با اون نگاه چپ چپى هفته ى پیشش و حرفش در مورد . نمکه وقت نکردم بهشون رسیدگى ک

حاال که فکرشو مى . دانشگاه مساده بودن، یه جورایى غیر مستقیم حالیم کرد که براى قر و اطوار اومدن، میا

رو  کنم، به این نتیجه مى رسم که هفته ى پیش منو شست و از بند آویزون کرد ولى اونقدر ماهرانه این کار

 . انجام داد که من تا االن دو زاریم نیفتاده بود

برازنده هم که نگاه هاى ممتد مى کرد و لبخند . ناخواسته، ساده و مطابق میل برازنده لباس پوشیده بودم امروز

 !هاى محو میزد

 !!برازنده حلقه نداره... یه نکته ى مهم  آهان

 ! فکر خبیث به ذهنم رسیده یه

گه، یه مانتوى کوتاه و آستین سه ربعى و کفش هاى پاشنه بلند بپوشم، ناخن هامو الك خوام جلسه ى دی مى

 !! قرمز بزنم و موهاى سیخ سیخیمو بریزم تو پیشونیم و یه آرایش دبش بکنم تا ببینم عکس العملش چیه

مو عوض طرف فکر کرده به خاطر دو تا کلمه حرف که هفته ى پیش زده، من تیپ... همینه ... خودشه  آره

 .هفته ى دیگه چنان تیپى بزنم که دهنش باز بمونه. خبر نداره اجبارى بوده. کردم

 آبان 25/ شنبه

هر چند همیشه تقریبا همین جورى لباس . بهشون نگفتم چه فکرى تو سرمه. با برو بچ رفتیم خرید کردیم امروز

. ه کوتاه خریدم که تا وسط رونمهیه روپوش آزمایشگا. مى پوشم ولى این دفعه مى خوام سنگ تموم بذارم

جورى ممکنه حراست بهم گیر  نمى خواستم قرمز بخرم ولى او... کفش هاى پاشنه بلند مشکى با کیف ستش 

 . بده
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یه ریمل توپ که مژه هامو دو برابر مى کنه، فرمژه هم که بزنم دیگه قشنگ . عالمه لوازم آرایشى هم خریدم یه

هم مى خوام پیوند ابروهامو بردارم هم یه کم دمشون ... ه مى خوام برم اصالحسه شنب. میشه عین مژه مصنوعى

 ... جــــــون چه جیگرى بشم . رو کوتاه کنم

 1387آذر  1/ جمعه

 ...گفتن که بازى اشکنک داره سر شکستنک داره  راست

فکر کنم ناف ... چهارشنبه واى که چه روزى بود این ... نمیشه که تو این دو روزه این همه اتفاق افتاده  باورم

 !منو روز چهارشنبه بریدن

رفتم دوش گرفتم و موهاى سیخ سیخیمو با سشوار و ژل حالت . از صبح داشتم به خودم مى رسیدم چهارشنبه

ابروهاى کوتاه شده امو مداد کشیدم و کمى متمایل . کرم و پنکیک حسابى زدم و نشستم به آرایش کردن. دادم

وااااااااى که ریمل جدیدم چه . سایه ى مسى زدم و خط چشم باریکى پشت چشمم کشیدم. مبه قهوه ایشون کرد

رژ لب مسى و الك طالیى که با مهر ... محشر شدم . میگن هر چى پول بدى آش مى خورى. مـــــى کنه

ى شیشه . ناخن روشون طرح مشکى انداختم و از ناخن انگشترى دست چپم، یه زنجیر کوچولو آویزون کردم

 !!یه لباس دکلته ى مجلسى کم داشتم طخداییش فق. عطر همیشگیم رو هم روى خودم خالى کردم

 !معلوم نیست دانشگاه شده محل کسب علم یا پارتى و مهمونى؟... ى بیچاره هم راست میگه  برازنده

ى پوشیدم با جین حیف که حراست گیر میده وگرنه اون مانتو کرِم تنگ و کوتاهه رو م. متوسطى پوشیدم مانتوى

 ... لوله تفنگى چى مى شد ها 

عینک . حسابى به خودم رسیدم و چون بچه ها هنوز آماده نشده بودند، تنهایى راه افتادم سمت دانشکده خالصه

جلو در دانشکده که داشتم از خیابون رد . آفتابیم رو هم گذاشته بودم که چشم هاى آرایش شده ام معلوم نباشه

ولى با صداى بوق ! کُپ کرده بودم ولشا. ه ماشینى با سرعت از نبش خیابون پیچید سمتممى شدم، یه دفع

ماشین، از جا پریدم و فقط تونستم یه قدم عقب برم اما قبل از اینکه بتونم پاى چپم رو هم از مهلکه نجات بدم، 

 ...الستیک ماشین از روى پنج تا انگشت پام رد شد و جیغم به هوا رفت 

 ...ـا نیمــــ -

اونقدر . درست همون لحظه اى که جیغ کشیدن صداقت رو خوندم، نجال هم جیغ کشید... متر از جا پریدم  سه

با عصبانیت به !! تو حس و حال ماجرا بودم که لحظه ى اول فکر کردم صداقت وسط خیابون اسم منو صدا زده

 :نجال که الى در ایستاده بود نگاه کردم و گفتم
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 .سکته کردم... چته دیوونه؟ ... زهر مار  -

 :غش خندید و گفت غش

 !تا تو باشى تنها خونى نکنى... حقته  -

 :همون لحن عصبانى گفتم با

 چیه چیکار دارى؟ -

 . بازم وقت شام شده و جناب عالى اونقدر غرق خوندنى که هر چى صداتون زدیم نشنیدى... هیچى  -

ن و بابا کنجکاو شده بودن که بفهمن چرا من اینقدر حواسم موقع شام ماما. عمیقى کشیدم و بلند شدم نفس

. به بهونه ى مسئله ى جدید کارى یه جورى سر و ته قضیه رو هم آوردم! پرت شده که صداشون رو نمى شنوم

 !بودموضوع واقعا مربوط به مسئله ى جدید کارى . هر چند چندان هم دروغ نگفتم

مى خواستم در مورد ژاله بهش . تا در مورد موضوعى باهاش حرف بزنم از شام از نجال خواستم بیاد اتاقم بعد

 .بگم که حداقل نجال دیگه با دیدن ژاله عکس العمل شدیدى نشون نده

 :محض اینکه پاش به اتاق رسید، شیرجه زد رو دفتر صداقت و گفت به

 . مى دونستم باالخره راضى میشى که با هم بخونیمش -

 :از دستش بیرون کشیدم و گفتم دفترو

 . ربطى به این دفتر نداره. بیخود دلتو صابون نزن -

 پس به چى ربط داره؟ -

 . بهتره بگى به کى -

 خب به کى؟ -

 . بنیامین -

 :با دست به کنارم اشاره کردم و گفتم. انگار مطمئن نبود درست شنیده باشه! شد و زل زد تو دهنم ساکت

  .بشین تا برات بگم -

 :نگرانى نشست و گفت با

 چیزى شده؟ -

 . فقط یه کم شوکه میشى. موضوع ناراحت کننده اى نیست. نگران نباش -

 :دو برابر شد و با اعتراض گفت نگرانیش
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 چى شده؟. خیلى لوسى نیما -

 :فکرى کردم و گفتم. نظرم یه دفعه عنوان کردن موضوع، بهتر از ذره ذره گفتنش بود به

 ه؟ همون که چند ماه پیش، قبل از عید، اومد خونه امون و گفت دوست دختر منه؟ژاله رو یادت -

 :لحظه فکر کرد و بعد گفت چند

 همون دختره که بافتنى سفید و شال و کاله پوشیده بود؟ -

 !خوب یادش مونده بود چه

 . آره همون -

 چه طور مگه؟. خب آره یادمه -

 . هر رضاییش هم هستهمون که خوا. اون دختر خاله ى بنیامینه -

 ! انگار تو گلوم گیر کرده بود... هوف . نفسمو با شدت بیرون دادم. گفتم باالخره

 :چند لحظه بعد گفت! تحلیل موضوع کمى زمان مى برد. بدون هیچ حرکتى نگام مى کرد نجال

 ...دوباره بگو چى گفتى  -

 :شمرده تکرار کردم شمرده

 . بنیامینه... واهر رضایى خ... و ... دختر خاله ... ژاله  -

 :بهت گفت با

 تو مطمئنى نیما؟ -

باالخره با قیافه اى داغون سرشو . سرشو انداخت پایین و حدود یک دقیقه سکوت کرد. چپ نگاهش کردم چپ

 :باال آورد و گفت

 به مامان چى بگیم؟ -

 ... مامان ! مهم ترین نکته اشاره کرده بود به

 :تکون دادم و گفتم سرى

یه وقت وسط مجلس خواستگارى مامان یه چیزى نگه به این . به تو گفتم که تو یه فکرى بکنى. نمى دونم -

 . بیچاره آبروریزى بشه

 :کرد و گفت اخمى

 کدوم بیچاره؟ -
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 . ژاله دیگه -

 :باال پرید و گفت ابروهاش

-  ؟ اون موقع که هلک و هلک پا شد اومد این جا و تو هم خوب شستى و "بیچاره"حاال ژاله خانوم شدن ... ا

 حاال چى شده که براش دل مى سوزونى؟. آویزونش کردى بیچاره نبود

با بى . نداشتم براش قصه ى حسین کرد شبسترى تعریف کنم و زار و زندگى ژاله رو بریزم رو دایره حوصله

 :گى گفتمحوصل

خودت یه جورى براى مامان موضوع رو . تو رو خدا اصول دین نپرس که خودمم بد جورى کالفه ام... نجال  -

تا ابد که نباید با . حاال اون بدبخت هم یه غلطى کرد. توضیح بده که جمعه شب این بیچاره رو تو جمع نچزونه

 . انگشت نشونش بدیم و اشتباهشو تو سرش بکوبیم

 :با ناراحتى گفت. نجال بدجورى در هم شده بودنهاى  اخم

آخه چه دلیلى داشت که ژاله بیاد خونه ى ما؟ نمى دونست با این کارش چه سنگى جلو پاى داداش خودش  -

 میندازه؟

 ...در مورد تمام این چیزها، من هم با بنیامین حرف زدم هم با ژاله... نجال  -

 :حرفم پرید و گفت وسط

 ف زدى؟تو با ژاله حر -

 :به جانب گفتم حق

 . نمى دونستم باید ازتون اجازه بگیرم -

 :چشمى نازك کرد و گفت پشت

 چى گفتین به هم؟... خب حاال  -

 . ژاله یه خورده هم پا سوز جنابعالى و اون آقا بنیامین شده -

 پاسوز ما؟ یعنى چى؟ -

که بفهمه بنیامین دلش پیش کى گیر . مینژاله هم به خاطر دل خودش اومد خونه ى ما هم به خاطر دل بنیا -

 !کرده و آمار تو رو بهش بده

 ! نجال شل شد و صورتش قرمز شد نیش

 جدى میگى؟ -
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 چیه؟ خوشت اومد انگار؟ -

 .اذیت نکن نیما -

باید زودتر تمومش کنم تا به اون . بذار منم این دفترو بخونم. پاشو برو یه فکرى واسه مامان بکن... پاشو  -

 . چیزهایى که باید بفهمم برسم

از اتاق که بیرون رفت، دوباره رفتم به رشت و دانشکده و خیابون و . مقاومت بلند شد و شب بخیر گفت بدون

کم کم داشت دو زاریم مى افتاد که چرا روز اولى که با صداقت . شده بود ماشینى که از روى پاى صداقت رد

 ...نشون داد و گریه افتاد لتوى دفترش صحبت مى کردیم و پام رفت روى پاش، اونقدر شدید عکس العم

*** 

م شدت درد روى زمین، وسط خیابون نشسته بودم و پامو از روى کفش هاى پاشنه بلندم، تو دستم گرفته بود از

 . و اشک مى ریختم

مردى کت و شلوارى از ماشین . چند متر اون طرف تر با شدت ترمز کرد و با دنده عقب برگشت سمتم ماشین

تمام دردمو تو صدام ریختم و شروع کردم به فحش . پیاده شد که عینک آفتابى پت و پهنى هم به صورتش بود

 :دادن

واهینامه داده؟ تو یابو هم نمى تونى برونى چه برسه به مردتیکه عوضى مگه کورى؟ کدوم احمقى به تو گ -

 ...چهار تا بز فروختى رفتى ماشین خریدى فکر کردى راننده شدى؟ بز چرون وحشى . ماشین

از صداى . لب هاش رو با شدت روى هم فشار مى داد. هاى مرد حسابى درهم شده بود و فکش منقبض اخم

به جاى اینکه یکى زیر بغلمو . ع شدند و هر کى یه چیزى مى گفتجیغ و داد من، ده بیست نفر دورمون جم

 !تماشا مى کردن وبگیره و بذارتم تو ماشینش تا ببرتم بیمارستان، فقط ایستاده بودن و اشک ریختنم

 :دراومد و با داد و بیداد رو به صاحب ماشین گفتم حرصم

خجالت نکش اگه مى خواى فرار کنى بسم ... ده وایستادى بر و بر منو نگاه مى کنى؟ پام خورد و خاکشیر ش -

 ... اهللا 

دقیقا همون بازویى بود که دو . که انگار هنوز تو شوك بود، یه مرتبه به سمتم خم شد و زیر بازوم رو گرفت مرد

با اینکه دیگه دردى نداشت و جاى کبودیش هم در حال خوب شدن بود، . هفته پیش، برازنده کبودش کرده بود

 :اه داد دیگه اى کشیدم و گفتناخودآگ

 ... آخ آخ آخ بازوم درد مى کنه  -
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رو از بازوم آزاد کرد و به جاى اون، دو تا دختر که بهشون میومد از بچه هاى دانشکده باشن، زیر بغل  دستش

 . هامو گرفتن و من یه پایى با اون کفشهاى پاشنه بلند، خودمو رسوندم به ماشین و ولو شدم رو صندلى عقب

. پشت فرمون نشست و ماشین رو از بین جمعیتى که جمع شده بودند خارج کرد و با سرعت حرکت کرد مرد

 :چند لحظه بعد صداش رو شنیدم

 ...یه کم عجله داشتم ... اصال فکرشو نمى کردم کسى وسط خیابون باشه. خانوم من واقعا شرمنده ام -

ط ماشین، به صورتى که فقط عینک آفتابیش پیدا بود، خیره حرف میزد و من با دهن باز از توى آینه ى وس اون

هر کلمه اى که از دهنش خارج میشد و امواج صوتیش به پرده ى صماخ گوشم مى رسید، بیشتر از . شده بودم

 :با صدایى که از شدت درد و تعجب ضعیف شده بود گفتم. فکرى که تو ذهنم افتاده بود، مطمئن مى شدم

 . ..جناب برازنده؟  -

 :از توى آینه ماشین بهم خیره شد و با تعجب گفت. رو از روى چشمش برداشت عینکش

 شما منو مى شناسید؟ -

 :آفتابیم رو برداشتم و با صدایى که از درد دورگه شده بود گفتم عینک

 یعنى شما منو نشناختین؟ -

! فشار مى آورد که منو کجا دیده انگار داشت به مغزش. تو آینه نگاهى بهم انداخت و چشم هاشو باریک کرد از

. منم به اون خیره شده بودم. نگاهش بین صورتم و خیابون مى چرخید! دستش رفت سمت آینه و تنظیمش کرد

 .دمشتا حاال این شکلى ندیده بو. موهاش رو کوتاه کرده بود و ته ریش داشت

... من از صداش شناختمش ولى اون . نشناخته باورم نمیشد که برازنده منو. درد پام نبود، قاه قاه مى خندیدم اگر

یعنى اینقدر تغییر کرده بودم؟ البته با اون آرایشى که کرده بودم و موهاى کوتاه پخش شده توى پیشونیم و 

 !ختابروهایى که به کلى زیر و رو شده بودند، نباید هم مى شنا

قب رو باز کرد و سرش رو آورد داخل ماشین و در ع. دقیقه بعد به بیمارستان رسیدیم و از ماشین پیاده شد چند

 :گفت

 مى تونید راه برید؟  -

 :پررویى گفتم با

 !اگه کمکم کنید مى تونم -

 !که منو نشناخته بود، خوب فرصتى بود که کرم بریزم حاال
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یک  صورتش به فاصله ى کمى از صورتم قرار داشت که. رو به سمتم دراز کرد تا بتونه زیر بازومو بگیره دستش

 :مرتبه به سمتم چرخید و با چشم هاى درشت شده و لحن ناباورى گفت

 خانوم صداقت؟ -

 :دونم چى شد که خیلى احمقانه تحت تاثیر نوع صدا زدنش، با صداى کشدارى گفتم نمى

 ...استـــــاد  -

خودشو از . نگاه خیلى بدى بهم کرد. هاش رو به شدت تو هم کشید و چهره اش درهم و عصبانى شد اخم

 :ماشین بیرون کشید و یه دستشو رو سقف ماشین گذاشت و با عصبانیت گفت

 ...یا همین االن با پاى خودت پیاده میشى و میرى پى کارت یا ... خانوم محترم  -

 :ل سنگ رو هم آب مى کرد گفتمحرفش پریدم و با لحنى که د وسط

هیچ بعید نیست همه اشون . من با این پاى چالغم چه طورى پیاده بشم و برم پى کارم؟ انگشت هام له شدن -

 !قطع شده باشن و تو کفشم ولو باشن

سرش رو که باال آورد، نگاهش به همه جا . فکش منقبض شده بود. لحظه مکث کرد و به زمین خیره شد چند

 :با جدیت گفت. به صورتم بود اال

 توقع دارید باور کنم که الستیک ماشین از روى پاتون رد شده؟  -

 :لحن سرزنش بارى ادامه داد با

یه نگاه به خودت کردى؟ بیشتر شبیه کسایى هستى که خودشون رو جلوى ماشین ها میندازن که از مردم  -

 ...اال اهللا  ال اله... اونقدر آرایش کردى که فرقى با . اخاذى کنند

 ! ه ندارى یا شایدم همون کلمه ى زشتى که با جیم شروع میشه.ش.ح.ا.کنم مى خواست بگه فرقى با یه ف فکر

ر مى زنى ... بینى سایه  مى فکر کردى اینم مثل پسرهاى دیگه است که از تو به یک اشاره و از اون ... فقط تـ

 .جواب نمیدهبه سر دویدن؟ راه کارهاى همیشگیت واسه این یکى 

چه گیرى دادم به این برازنده ى بدبخت؟ تازگى ها موقع درس خوندن یهو به خودم ... من چه مرگم شده  اصال

خدایا مى دونم بنده . میام و مى فهمم یه ساعته دارم به هورمند و آزمایشگاه و حرف ها و حرکاتش فکر مى کنم

مواظبم ... که دیگه اسمت خدا نمیشه  باشىمنو نداشته  ى به درد بخورى نیستم ولى تو اگه هواى من و امثال

 ... مى ترسم تو این شهر غریب کار دست خودم بدم... باش 
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یعنى چى که کار دست خودم بدم؟ سر و گوشت مى جنبه؟ واى به حالت سایه اگه بخواى سلیطه ... غلط ها  چه

دختره ى چشم سفید گیس بریده ى بى ... همچین مى زنمت که عین پشه، پخش دیوار بشى ... بازى دربیارى 

 ... ننه بابا باال سرت نیست، دریده شدى؟ سرت به کار خودت باشه ... حیا 

درس ... مى بینى خدا جون ... اصال یادم رفت چى داشتم مى نوشتم ... چه قدر سر خودم غر زدم ...  اوف

و شروع مى کنم با خودم و هورمند کلنجار یه دفعه از بحث پرت میشم بیرون ... خوندنمم همین مدلى شده، 

 ... رفتن 

 ...اون تیکه ى ال اله اال اهللا ... بودم؟آهان  کجا

 :رو که خورد، گفت حرفش

 ...پیاده شو  -

 :که ناخودآگاه، خودمو کشیدم سمت درو خواستم پیاده بشم که گفت "پیاده شو "خشن گفت اونقدر

 .صبر کن برم ویلچر بیارم -

با اینکه از دستم خیلى ! فکر کنم دلش برام سوخت. ین دور شد و رفت داخل ساختمون بیمارستانکنار ماش از

پام ورم کرده بود و کفش از پام تنگ شده . عصبانى بود، ولى بازم راضى نشد یه لنگه پا خودمو برسونم به دکتر

حس مى . نگشت هام نگاه کنمبه ا نداشتمجرئت . چشم هامو بستم و با بدبختى کفش رو از پام درآوردم. بود

 ...کردم واقعا قطع شدن و پام پر از خون ِ 

 :یکى از پلک هام رو باز کردم و مى خواستم از گوشه ى چشم به پام نگاه کنم که برگشت الى

 مى تونید بشینید یا کمکتون کنم؟ -

یلى وقاحت مى خواست که دیگه خ. با ویلچر کنار در ماشین ایستاده بود. هامو باز کردم و نگاهش کردم چشم

دستش دور بازوم حلقه شد و . دستمو به دسته هاى ویلچر گرفتم و خودمو کشیدم سمت ویلچر! بگم کمکم کن

! به خاطر درد بازوم آخ گفتم رد،پام که جا به جا شد، دردش باعث شد آخى بگم که برازنده فکر ک. کمکم کرد

 :بازوم رو ول کرد و گفت

 . زوتون نبودببخشید حواسم به با -

از پام عکس . پشت سرم ایستاد و ویلچر رو برد سمت بیمارستان. نگفتم و باالخره روى ویلچر جاگیر شدم چیزى

گرفتن و مدتى که منتظر بودیم تا عکس رو بهمون بدن، برازنده با جایى تماس گرفت و اطالع داد که تصادف 

 .زمان کالسش با ما بود ت،ت چون اون ساعفکر کنم با دانشگاه تماس گرف. کرده و نمى تونه بیاد
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 :رو که براى دکتر بردیم، بعد از دیدنش و معاینه ى پام گفت عکس

 ... فقط کوفتگى شدیده . خوشبختانه هیچ شکستگى اى ندارید -

 :گفت برازنده

 میشه معاینه اش کنید؟. شاید ضرب دیده باشه. بازوشون هم مثل اینکه درد مى کنه... ببخشید خانم دکتر  -

فقط کافى بود دکتر بازوم رو ببینه تا بفهمه کبودیش قدیمیه و دردى . که تو چه مخمصه اى گیر کرده بودم واى

هر چند . ودى بازوم هیچ ربطى به تصادف ندارهبرازنده هم مى فهمید تموم آخ و اوخ هام الکى بوده و کب. نداره

چند وقتى میشه که تو دلم به ... چه خودمونى هم شدم ... هورمند ... اوه ! ... که بازوم هم تقصیر هورمند بود

 . جاى برازنده، هورمند خطابش مى کنم

حق داره به چشم یه  خدایى. واى چه قدر زشت شد...  "استــــــــــاد  "قدر هم که با عشوه صدا زدم  چه

باز گفتم . هر کى دیگه هم جاى هورمند باشه فکر مى کنه واسش تور پهن کردم. دختر خراب بهم نگاه کنه

این قدر صداش بزنم تا  اراون که نمى شنوه بذ. دوست دارم هى اسمشو صدا بزنم. اسمش قشنگه. هورمند

واقعیت که چیز به درد بخورى بهمون !! کیمبه قول مهدیس، همچین تو رویا غرق بشیم که بپو. خسته بشم

البته نوشین هم حرف . نمیده، اگه قرار باشه رویا رو هم از خودمون دریغ کنیم که دیگه زندگى زهرمار میشه

این نوشین هم بعضى ! بشین فقط مواظب باشین خفه نشین رقخوبى میزنه؛ میگه هر قدر مى خواین تو رویا غ

 !ى میزنه هاوقت ها حرف هاى فلسفى جالب

 ... خالصه

به . شکر خدا آستینم اونقدرى گشاد بود که راحت تا باالى بازوم بره. اومد سمتم و آستین مانتوم رو باال زد دکتر

 :اما با صداى دکتر که گفت. محض باال رفتن آستینم، برازنده صورتشو به سمت مخالف چرخوند

 کى دستتو چنگ زده؟ -

کبودى ها از بنفش به سبز و زرد تغییر رنگ داده . رو کبودى بازوم متوقف شدبه سمتم چرخید و نگاهش  سرش

 :برازنده اخم غلیظى کرد و گفت. بودند ولى هنوز رد انگشت ها روى بازوم قابل تشخیص بود

 چه طورى این جورى شده؟ -

 :رو پایین کشیدم و گفتم آستینم

 .مربوط به تصادف نمیشه... چیز مهمى نیست -
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چند تا مسکن نوشته بود که وقتى درد داشتم . تکون داد و پشت میزش نشست تا برام دارو بنویسهسرى  دکتر

با همون ویلچر برم گردوند به ماشینش و این بار خودش در جلویى ماشین رو باز کرد و روى صندلى . بخورم

 .تمام مدت هم اخم روى صورتش خط انداخته بود! جلو نشستم

 :دیم، گفتبیمارستان که خارج ش از

 مى تونم بپرسم کبودى بازوتون مربوط به چیه؟ -

 :دروغ گفتم به

 .با بچه ها تو خوابگاه سر به سر هم مى ذاشتیم این جورى شد -

 :باال داد و گفت ابرویى

 مطمئنید؟ -

 چه طور مگه؟ -

 :تکون داد و به آرومى گفت سرى

 .تو آزمایشگاه این طورى شده... حس کردم شاید  -

 :براى اینکه شرمنده اش کنم گفتم! ودش هم فهمیده بود که اون روز بدجورى آب لمبوم کردهخ انگار

 . شما درست متوجه شدید... واقعیت اینه که  -

 :لحظه سرش به سمتم چرخید اما قبل از اینکه نگاهش به صورتم بیفته، دوباره به خیابون خیره شد و گفت یه

 . به خاطر اتفاق امروز هم عذر مى خوام. طورى میشهنمى دونستم این . من واقعا متاسفم -

 :خجالت سرمو پایین انداختم و گفتم با

 . اصال نمى فهمیدم چى میگم. منم بابت حرف هایى که زدم معذرت مى خوام -

 . آدرستون رو بگید برسونمتون. ایرادى نداره -

 .زحمتتون میشه -

 . زحمتى نیست، وظیفه است -

 ...عجبا ... ؟ مى ذاشتى یه دقیقه تو توهمات عاشقونه بمونیم  "وظیفه است "نمیشد نگى  حاال

 :ماشینش که جلوى خوابگاه متوقف شد گفت. رو گفتم و دیگه تا دم خوابگاه هیچ کدوم حرفى نزدیم آدرس

 . زنگ بزنید به دوستاتون بیان کمکتون -
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. خم شدم که برش دارم اما دستم به کیف نرسید. ى عقب بودرو صندل. به عقب برگشتم. یاد کیفم افتادم تازه

 :برازنده که حواسش به کارهام بود، گفت

 .اجازه بدید من برش دارم -

. هورمند به سمت عقب خم شد و کیفم رو برداشت. و شونه امو از بین دو تا صندلى جلو بیرون کشیدم دست

 . پیاده شد و تکیه داد به دیوار خوابگاهبرازنده از ماشین . تشکر کردم و کیف رو ازش گرفتم

همیشه موقع رفتن به دانشگاه، گوشى . شونصد تا تماس بى پاسخ از بچه ها داشتم. رو از کیفم درآوردم گوشى

داشتم به الهه . رو سایلنت مى کردم که سر کالس صداش درنیاد و حاال هم متوجه زنگ بچه ها نشده بودم

براش توضیح دادم که تصادف  صهجواب دادم و به طور خال. عاطفه بود. لرزیدزنگ مى زدم که گوشى تو دستم 

 .کردم و براى باال رفتن از پله ها به کمک احتیاج دارم

. دقیقه نکشید که هر پنج تاشون با چادرهاى رنگى که کج و کوله رو سرشون انداخته بودند، تو کوچه بودند به

 !!وگرنه همون جور لخت و پتى مى پریدند تو کوچه حاال خوبه نگفتم با هورمند تصادف کردم،

جلوى در خوابگاه پارك بود و بچه ها تا در خوابگاه رو باز کردند، نگاهشون به من افتاد که توى ماشین  ماشین

هیچ کدومشون حواسشون به هورمند نبود که کمى اون طرف تر یک پاش رو به دیوار تکیه داده . نشسته بودم

 . نه به ما نگاه مى کردبود و دست به سی

با دستش چونه ام رو گرفته بود و سرم رو به طرفین . در ماشین رو باز کرد و نگاهى به سر تا پام انداخت الهه

محض رضاى خدا یه آتل .. هیچ جا از بدنم نه خراش داشت و نه گچ گرفتگى ! تکون مى داد و چکم مى کرد

 :الهه زد پس کله ام و گفت. یمهم به پامون نبستن که یه ذره بابتش ناز کن

 ...تو که از منم سالم ترى ... از ترس ریدیم به خودمون بى شعور ... خاك تو سرت  -

 ماشین دزدیدى؟ -مائده

 !نمى بینى عین سه نقطه ها آرایش کرده... پدرسوخته اُتو زده . نه بابا -نوشین

هم چنان نصف هیکلش توى ماشین و تو حلق  از روى شونه ى الهه که. هام گرد شد و لبمو گاز گرفتم چشم

نگاهمون که به هم افتاد، براى اولین بار، با تاسف . اونم داشت نگام مى کرد. من بود، به هورمند نگاه کردم

 ...به چرت و پرت هاى بچه ها  شمنگاهم به هورمند بود و گو. سرش رو تکون داد و نگاهش پر از سرزنش شد

 جواب نمى دادى؟ مى دونى چقدر زنگ زدیم؟ روانى چرا گوشیتو - مهدیس

 از کجا مى دونستى برازنده نمیاد که آزمایشگاه رو پیچوندى و با دو من آرایش رفتى پسر بازى؟  -عاطفه
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 . رگبارى حرف مى زدن که هر چى من چشم و ابرو میومدم حالیشون نمیشد اونقدر

 نامرد حاال دیگه تک خورى مى کنى؟ -مائده

 :باز رگ منحرفش باد کرد و با حرفش، آبروى همه امون رو به باد دادهم که  نوشین

نکنه با برازنده رفته بودى عشق و حال؟ چه طوریه که امروز هیچ کدومتون تو آزمایشگاه ... صبر کن ببینم  -

 نبودید؟ اون دفعه که بازوتو کبود کرد این دفعه دیگه تا کجاها پیش رفتین؟

 :ر اومد و گفتماین حرف نوشین، دادم د با

 بسه دیگه تا کى مى خواین چرت و پرت بگین؟ -

 :گفت الهه

ماشین کوش؟ نکنه خرش کردى و ماشینشو آوردى بریم صفا ) صاحب( هوى چته رم مى کنى؟ حاال صاب  -

 سیتى؟ 

از  پاش رو از دیوار برداشت و اومد نزدیک ماشین و با صداى بلندى که. بار دیگه هورمند صبرش سر اومد این

 :بین همهمه ى بچه ها شنیده بشه گفت

 .خانوم ها دوستتون رو ببرید داخل ساختمون من باید برم -

حتما همه . دفعه همه اشون به طرف هورمند برگشتن و با دیدنش هین بلندى کشیدن و به تته پته افتادن یه

اگر مى خواستم . اندازه گند زدناشون داشتن چرندیاتى که گفتن رو تو مغزشون مرور مى کردن تا بفهمن تا چه 

 .به امید اون ها بشینم، تا شب باید منتظر مى موندم

هورمند که دید دارم . از ماشین بیرون گذاشتم و دست هامو به بدنه ى ماشین گرفتم تا بتونم پیاده بشم پاهامو

 :تنهایى دست و پا مى زنم گفت

  .لطفا به خانوم صداقت کمک کنید، پاشون آسیب دیده -

ها هم که بهونه اى براى در رفتن از مخمصه پیدا کرده بودند، هر کدوم یه جا از بدنمو گرفتن و کشوندنم  بچه

خودشون هم که زبون هاى درازشون رو چهار ال کرده بودن . حتى فرصت ندادن خداحافظى کنم. سمت خوابگاه

 . و چپونده بودن ته حلقشون

خودشون هم . هر چى از دهنم دراومد بهشون گفتم. که به اتاقمون رسید، چشم هامو بستم و دهنمو وا کردم پام

 ! که مى دونستن حسابى خراب کردن،عین موش کز کرده بودن کنج تخت هاشون
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و پاى منم که رو تختم دراز کشیده بودم . حدود یازده صبح بود که از نگهبانى خوابگاه، اسممو پیج کردن دیروز

 :چالغمم روى بالش گذاشته بودم، به الهه گفتم

 . بهشون بگو پام داغونه نمى تونم راه برم. برو ببین چى کار دارن -

تعریف کرده بودم که چه اتفاقى افتاده و دیگه حاال همه اشون مى دونستن چرا من و برازنده آزمایشگاه  براشون

 . نیومدیم

صداشو از داخل راهرو شنیدم که مدام داشت به کسى . ربع بعد برگشت از اتاق بیرون رفت و حدود یک الهه

یوهو از جا پریدم و رو به بقیه که اون ها هم مثل من، به در بسته ى ! تعارف مى کرد و بفرما بفرما مى گفت

 :اتاق زل زده بودند، گفتم

 !بچه ها نکنه هورمند اومده مالقاتى؟ -

 :پوزخندى زد و گفت مهدیس

 خلى تو؟ آخه پسرو راه میدن بیاد تو خوابگاه دخترونه؟. ..زِکى  -

 !!هامو دور اتاق چرخوندم و شروع کردم به سوت زدن چشم

همراه الهه، دخترى به سن و سال خودمون و خانومى . با هم زدیم زیر خنده و همون لحظه در اتاق باز شد همه

 :همه با تعجب نگاهشون مى کردیم که الهه گفت. مسن دم در ایستاده بودند

 ... میشه دیگه خوابگاه بهتر از این ن... ببخشید این جا یه کم به هم ریخته است ... بفرمایید خواهش مى کنم  -

 :دستشو گرفت رو به من و گفت الهه

 . ایشون هم سایه جون هستن -

ایشون؟ سایه جون؟؟ بدون شک این زن و دختر آدم هاى مهمى بودن که ! چه قدر لفظ قلم حرف میزد اوف

 ناخودآگاه دستى به موهاى پریشونم کشیدم و با انگشت، شونه ى نا محسوسى! الهه اینقدر با پرستیژ شده بود

 . کمى خودمو سر جام باال کشیدم و سالم کردم. توشون کشیدم

 :که مسن تر بود، روى صورتم خم شد و گونه ام رو بوسید و گفت خانومى

 !من هانیه هستم، مادر هورمند! سالم به روى ماهت دخترم -

 :ناخودآگاه گفتم! هام چهار تا شد و فکم ول شد پایین چشم

 مادر کى؟ -
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دى زد و بدون اینکه جواب بده، خودش رو عقب کشید و پشت سرش، دختر جوون هم روى خانوم، لبخن هانیه

 :صورتم خم شد و بعد از بوسیدنم گفت

 . خواهر هورمند. منم هاله هستم -

هانیه خانوم، سبدى که . باورم نمیشد هورمند، مادر و خواهرشو فرستاده باشه مالقاتى. گیج مى زدم حسابى

 :ن تخت و گفتدستش بود، گذاشت پایی

 . ناقابله. یه سرى خوراکى داخل سبد هست. ما هم اومدیم بهت سر بزنیم. هورمند گفت که چه اتفاقى افتاده -

 :به زور باز شد تا یه تشکر بکنم دهنم

 . من که چیزیم نیست... چرا زحمت کشیدید  -

 :گفت هاله

پام رد شده بود، زمین و زمانو به هم مى من اگه الستیک ماشین از روى . سایه جون شما چه قدر صبورى  -

 اونوقت شما میگى چیزیت نیست؟. دوختم

لبخندى زورى زدم ! هورمند تیکه ى غربتى بازیم و القاب گـُل بارى که نثارش کردم، براشون نگفته بود ظاهرا

 :و گفتم

 . اختیار دارید -

تو کف ! خدا رحم کرد که همون لحظه شاخ درنیاوردم!! اتاق باز شد و عاطفه با سینى چاى اومد داخل در

هر چند که بعدا فهمیدم، بچه هاى . کارهاى بچه ها مونده بودم که چه طورى به اون سرعت چاى دم کردن

 !بود هاتاق بغلى براى خودشون چاى دم کرده بودن که عاطفه با زبون بازى ازشون گرفت

. میوه ها دیگه مال خودمون بود. و مائده و الهه و مهدیس هم هر کدوم با یکى دو تا بشقاب میوه اومدن نوشین

ولى همین که اینقدر هنر به خرج دادن و وسایل پذیرایى جور کردن، بسى جاى تعجب و . تازه خریده بودیم

رو بدن که یه وقت هورمند به خاطر  نریفشوفکر کنم مى خواستن مادر و خواهر برازنده، برن تع! تشکر داشت

 !چرت و پرت هاشون از پایانیشون نمره کم نکنه

کم کم قصد رفتن . ده دقیقه اى نشستن و تمام مدت بچه ها بلبل زبونى کردن و من فقط نظاره گر بودم تقریبا

 :براى خالى نبودن عریضه گفتم. کردن

 !تشریف داشته باشید ناهار دور هم باشیم -
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و مهدیس که پشت سر هانیه خانوم و هاله بودن، تهدید وار عالمت مى دادن که تعارف الکى نکنم وگرنه  ئدهما

 :هانیه خانوم گفت! سرمو مى برن

 . هورمند هم پایین منتظرمونه. بیشتر از این مزاحم نمى شیم. ممنون عزیزم -

با مادر و خواهرش خداحافظى . بود هورمند منتظرشون بود؟ پس هورمند هم اومده. هام تکون خورد شاخک

من و نوشین و مهدیس و مائده هم پریدیم پشت پنجره ى . کردیم و الهه و عاطفه تا پایین همراهیشون کردن

 . پشت پنجره سوندمپاى علیلم رو دنبال خودم مى کشوندم و یه پایى خودمو ر! اتاق که دید بزنیم

شده بود و توى سایه ى دیوار خونه ى روبه رویى، به دیوار تکیه دقیقا رو به روى پنجره ى اتاق پارك  ماشینش

نگهبان خوابگاه کنارش ایستاده بود و با ! ته ریشش رو زده بود و صورتش حسابى تر و تمیز شده بود. داده بود

سرشون هم الهه و عاطفه با هورمند و  شتهاله و هانیه خانوم، رسیدن کنار هورمند و پ. هم حرف مى زدن

 . ان خوابگاه، سالم و علیک کردننگهب

 :تنه اى به مهدیس زدم و گفتم. ى مهدیس جلوى دیدمو گرفته بود و نمى تونستم هورمند رو ببینم کله

 . یه کم برو اونورتر من جام بده هیچى نمى بینم -

 ... هول نده بابا دیگه جا نیست کجا برم  -

پاشو چلوند روى همون پاى آش و الشم و جیغم به هوا  گیر و دار تعویض جا، نمى دونم کدومشون بود که تو

 . رفت

مهدیس و مائده . و هاله و هانیه خانوم و الهه و عاطفه و نگهبان همه برگشتند سمت پنجره ى اتاق هورمند

سرهاشونو دزدیدن و نوشین هم دستشو گذاشت رو دهن من که یه نفس عربده مى زدم و از پشت پنجره 

 !کشیدم عقب

 . ده از توى کوچه بلند شد و من از شدت درد، اشک از چشم هام راه افتادخن صداى

وقتى هم که صداى ! ما پشت پنجره دید مى زدیم Tو الهه که برگشتن، گفتند که همه اشون فهمیدن عاطفه

تازه عاطفه نظرش این بود که یه . جیغ من بلند شده همه خندیدند به جز هورمند که حتى یه لبخند هم نزده

 !خم نامحسوس هم رو صورتش بودها

امروز هم نتونستم با بچه ها برم . فقط پام داغون شد و هیچى هم عایدم نشد! عاقبت جنبیدن سر و گوشم اینم

برنامه هفتگى مون رو از دست دادم و االن هم تک و تنها تو اتاق نشستم و دارم از ته مونده ى . پارك قدس

 . د برام آورده بود مى خورمآب پرتقال طبیعى اى که مادر هورمن
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خانوم، یه ظرف سوپ جوجه، دو تا بطرى آب پرتقال، چند تا کمپوت، چند تا پاکت شیر و میوه برام آورده  هانیه

تو چشم به هم زدنى بچه ها ریختن سر خوراکى ها و . از همه ى این ها فقط یه ذره نصیبم شد... بود که خب 

به من دادند وگرنه باید سماق مى  ملشون برام سوخت و یه خورده هخوبه یه کم د. دخل همه اشو آوردند

 !مکیدم

 ...پاشم یه زنگ به مامان بزنم بلکه دلم باز بشه... قدر تنهایى بده  چه

هر بار زنگ مى زنم باید یه چیز اعصاب خورد ... کاش زنگ نزده بودم خونه ... مرده شورشو ببرن ... لعنتى ...  اه

با چه رویى مى خواد بیاد خواستگارى؟ فکر . ا ا ا پسره ى پررو... م که دیگه بدتر از همیشه االن ه. کن بشنوم

گذره؟ خوبه حاال همه امون مى دونیم چه طور با  ىکرده ما خریم نمى فهمیم چى تو اون کله ى خرابش م

حاال دیگه مى خواد همه  ...ایش پسره ى الدنگ . چرب زبونى خودشو تو کارخونه بابا جا کرد و شد مدیر عامل

چه طور تا بابا بود جرئت نکرد عشق و عاشقى راه بندازه؟ حاال که بابا مرده ... ى اموالمون رو هم باال بکشه 

 ... یادش اومده پنج ساله که عاشقه؟ نکبت عوضى 

چشم ...د د د ...  چه طور چمبره زده رو اموالمون. مار تو آستین پرورش دادیم... جواب مثبت دادن حماقته  واقعا

این ایکبیرى رو باید . واااى سمیه خرى اگه بخواى جواب مثبت بدى. تف به غیرتت. نمک نشناس. سفید بى حیا

انصافا این چند ساله ... ولى نه . بندازیمش بیرون دخونه که هیچى از کارخونه هم بای... با اردنگى از خونه 

اگه آرمین نبود بعد از فوت بابا . که تو این کارها سررشته اى نداریممن و سمیه . کارخونه رو خوب اداره کرده

مى تونه تو کارخونه باشه ولى دیگه حق نداره به بهونه ى عاشقى سمیه رو گول . حتما ورشکست شده بودیم

 . بزنه

ا پول و نمیشه فهمید اونى که به خواستگاریت اومده براى خودت اومده ی... بودن هم مایه ى دردسره  پولدار

 ... عوضى کثافت . اگه روزى با کسى ازدواج کنم که بفهمم فقط دنبال پول بوده مى کشمش. ارثیه ات

وقتى مى دونیم که آرمین قصدش چیه چرا باید اجازه بدیم حتى اسم سمیه رو . خدایا آخه تو یه کارى بکن آخ

ى و پسر خاله ورمى داره؟ چه طور اون حیا مگه ازدواج پسر دای. به درك. بیاره؟ حاال پسر دایی مونه که باشه

با بى شرمى حرف از خواستگارى بزنه،  یدهنمى کنه از این نسبت فامیلى؟ همون طور که اون به خودش اجازه م

 .ما هم اجازه داریم به راحتى بکوبیم تو دهنش و بگیم غلط کردى که حرف از خواستن و ازدواج مى زنى

این دو سه روزه از زمین و آسمون برام مى باره؟ یعنى همش به ... چه روز گندى... ه خدایا اعصابم داغون واااااااى

خاطر کارهاى احمقانه ى روز چهارشنبه امه؟ دارى تنبیه ام مى کنى؟ اون از چهارشنبه که حتى پام به 
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ون هم از ا... و سرزنش هاى هورمند  خشنبعد هم که برخورد بد و . آزمایشگاه نرسید که بخوام دلبرى کنم

حاال . امروز هم که از صبح تنها موندم و نامردها رفتن پى خوش گذرونیشون. ضایع بازى دیروزمون پشت پنجره

 ...هم که حرف هاى مامان 

ولى باید بگم بدجورى دلم مى (!) متاسفم جناب سررسید... دلم مى خواد یه چیزى بشکونم . تکمیله ظرفیتم

 ...لعنتـــــــــى ... ر کنم خواد دونه دونه برگه هاتو جرواج

 آذر 6/ چهارشنبه

حتى محض رضاى . دیگه درد نداره... پام خوبه ... نه ... نه اینکه پام درد داشته باشه ... خیلى بد ... بده  حالم

از چهارشنبه ى هفته ى پیش تا امروز همش . خدا یه ذره هم نمى شلیدم که امروز بتونم باهاش یه کم ناز کنم

یه چیزى روى دلم سنگینى مى کنه ولى نمى دونم  رانگا... نمى دونم چه مرگمه . ته است و حالم بدهدلم گرف

ولى نمى دونم بهونه ى چى؟ یادمه دبیرستان که بودم مشاورمون مى گفت یه . دلم بهونه مى گیره. چیه

 فتن پیش مشاور داره؟همچین مواقعى یه روان شناس مى تونه ناراحتى رو ریشه یابى کنه ولى کى حوصله ى ر

آخه . مردم غصه مى خورند الغر میشن ولى من برعکسم... هه ! این یه هفته فکر کنم دو کیلو اضافه کردم تو

هر روز دارم کیلو کیلو خرید مى کنم و مى . همش دم یخچالم. چنین مواقعى پرخورى عصبى پیدا مى کنم

همون آزمایش هفته ى  ه،کر که آزمایش این هفتباز هم خدارو ش. حوصله ى درس خوندن هم ندارم. خورم

 . پیش بود که به خاطر تصادف نتونستیم انجام بدیم

 ...چه قدر ... چه قدر خوش خیالى سایه ... از امروز  واى

مى کردم امروز هورمند تا منو ببینه، کلى ابراز پشیمونى و شرمندگى مى کنه و زل مى زنه تو چشم هام و  فکر

 ...ولى حالمو مى پرسه 

مانتومم که کوتاه . چرا؟ من که امروز اصال آرایش نکرده بودم... حتى یه بار. یه بار هم تو صورتم نگاه نکرد حتى

موهامم که اونقدر به هم ریخته بود که هر کى مى دید مى فهمید از . کفش هامم که اسپرت و ساده بود. نبود

 . حموم که اومدم یه شونه هم توشون نزدم

 "پاتون بهتره؟ "میزم که براى پرسیدن سوال هاى کوییز اومد، فقط یه جمله پرسید کنار

... هیچ ... هر چى منتظر شدم که حرف دیگه اى بزنه یا از مامان و خواهرش بگه ...  "خیلى بهتره "گفتم  منم

این که این دفعه پنج با . سوال هاى کوییزش رو پرسید و در مورد آزمایش توضیح داد و رفت... دریغ از یه کلمه

خودمم باورم نمى شد که با گذشت یه هفته از . ردتا از سوال هاى کوییز رو جواب دادم اما هیچ تعریفى ازم نک
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مطالبى که خونده بودم بتونم این قدر خوب جواب بدم و انتظار یه عالمه تعریف و تمجیدش رو داشتم ولى هیچ 

 . حرفى نزد

آزمایش اندازه گیرى ضریب شکست . بعد هم گند زدم به آزمایشم... خورد که بود دیگه خاکشیر شد  اعصابم

مى ) دستگاه اندازه گیرى ضریب شکست( باید چند تا قطره از محلول رو داخل منشور رفراکتومتر. محلول ها بود

ول رو داخل منشور ریختم و یه محل رىریختم ولى اونقدر گیج بودم که به جاى استفاده از قطره چکون، با بط

 . عالمه از محلول ریخت تو دستگاه

نداشتم به برازنده بگم چه گندى زدم ولى خودش انگار متوجه شد و اومد جلوى دستگاه ایستاد و شروع  جرئت

...  "خانوم محترم حواستون کجاست"حتى غرغر نکرد که . اما باز هم حتى یه کلمه نگفت. کرد به تمیز کردنش

 . گفتن هاش تنگ شده "خانوم محترم  "براى  دلم

بدون اجازه هر چى . انگشت هام چه بى پروا شدن... من چى نوشتم؟ دلم تنگ شده؟ باورم نمیشه ...  واى

دلشون خواست؟ دل انگشت هام کجا میشه؟ یعنى دل انگشت هام همون دل ! دلشون خواست مى نویسن

 خودمه؟ یعنى واقعا دلم براش تنگ شده؟

 ... با حرفش داغونم کرد...حرفش آخر جلسه هم یه طرف ... ها همه یه طرف  نای

معمول آزمایشگاه که تموم شد، بعد از تحویل دادن داده هام، این پا و اون پا کردم و منتظر بودم تا لیست  طبق

 ... فصل هایى که براى آزمایش بعد باید مى خوندم بهم بده اما 

 :وقتى دید هم چنان منتظرم، بدون اینکه نگام کنه گفت. م ندادچى صبر کردم برگه اى به هر

 مشکلى پیش اومده؟ -

 :احتیاط گفتم با

 لیست فصل هارو بهم نمى دید؟... فقط ... نه  -

 :لحظه مکث کرد، مداد رو توى مشتش گرفت و بدون اینکه سرشو باال بیاره گفت چند

م شما براى درس خوندن فقط نیاز به یه تلنگر و کمى لیست درس ها مربوط به وقتى بود که فکر مى کرد -

 .همراهى دارید؛ نه االن که متوجه شدم دانشگاه و اساتیدش وسیله اى براى تفریح و خوش گذرونیتونن

 :با ناراحتى گفتم. اصال انتظار نداشتم این جوري تو پرم بزنه. نقره داغم کرد حرفش

 ...ولى استاد  -

 :همون طور که دوباره با مداد توى دفترش چیزهایى مى نوشت گفتحرفمو کامل کنم و  نذاشت
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 .خطاب کنید "استاد "پس نیازى نیست منو . هنوز خیلى مونده تا استاد بشم. من فقط دانشجوى دکترا هستم -

 :هم با دست در آزمایشگاه رو نشون داد و گفت بعد

 ...به سالمت  -

غیر مستقیم به . که حس می کنم حالش از من به هم می خوره جوري رفتار کرد. همین راحتى بیرونم کرد به

ولى اون لحظه یه دفعه از . صداش زده بودم "استاد "روم آورد که چه طور با لحن زشت و زننده و کشدارى 

اوففففف ... زیاد هم نیتم بد نبود  هنه اینکه هیچ منظورى نداشته باشم ولى دیگ. منظورى نداشتم. دهنم در رفت

 ...ایه حالمو به هم مى زنىس... 

*** 

همون طور که دستم سمت گوشى مى رفت، نگاهى به ساعت . صداى زنگ موبایل، سررسید رو بستم با

 ! انداختم، یک و بیست دقیقه شب

حتما اتفاق . سرعت بیشترى گوشى رو برداشتم و به محض دیدن اسم بنیامین روى صفحه بند دلم پاره شد با

 ...و اتفاق بد چى مى تونست باشه جز اینکه حال مادرش . این موقع زنگ زده بودبدى افتاده بود که 

 :استرس گوشى رو جواب دادم با

 چى شده این وقت شب؟... خیره بنیامین -

 ... نیما  -

داشت گریه مى کرد؟ اضطرابم تشدید شد و با حالتى . لرزید و نفس هاى سنگینش توى گوشم پیچید صداش

 :عصبى گفتم

 خبر شده بنیامین؟ چه  -

 :یک کلمه گفت فقط

 ...ژاله  -

 . ژاله؟ ژاله چش شده؟ تو کجایى؟ حرف بزن بنیامین -

 :صداى نه چندان واضحى آدرس بیمارستانى رو داد وگفت با

 ...فقط بیا...بیا...نیما -

 .هم تماس قطع شد بعد
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این وقت شب چه . نمى تونستم تصمیم بگیرم که االن دقیقا باید چیکار کنم. چند ثانیه هنگ کرده بودم براى

اتفاقى ممکن بود براى ژاله افتاده باشه؟ نکنه بیرون از خونه مونده بود و بالیى سرش اومده بود؟ ولى ژاله که 

 ...ى واى ا ه؟نکنه کم خونیش عود کرده باش. اهل بیرون از خونه موندن نبود

تو کشوى پاتختى هر چى پول بود . تند آماده مى شدم و تمام احتماالت رو توى ذهنم بررسى مى کردم تند

سعى کردم آروم در حیاط رو باز کنم که بقیه از صداش بیدار . چنگ زدم و سوییچ رو برداشتم و رفتم تو حیاط

موهاى پریشون سه متر از جا  وننجال با ا در حیاط رو که باز کردم و برگشتم سمت ماشین، از دیدن. نشن

 :عصبى شدم و گفتم! پریدم

 تو این جا چیکار مى کنى ؟ -

 :استرس و نگرانى گفت با

با کى حرف . صداى زنگ گوشیتو شنیدم. خودت این جا چیکار مى کنى؟ چه خبر شده نیما؟ من بیدار بودم -

 مى زدى این وقت شب؟ 

د ناراحتیش به خاطر فامیل بودن ژاله و بنیامین افتادم و ناخودآگاه با لحن یا. تو چشم هاش جمع شده بود اشک

 :پر کنایه اى گفتم

معلوم نیست . باید خوشحال هم باشى چون دیگه الزم نیست نگران حضور ژاله باشى. نمى خواد گریه کنى -

 .چه دعایى به درگاه خدا کردى که بدبخت کله پا شد

 ف ها چیه مى زنى؟ کله پا شد یعنى چى؟ براى ژاله اتفاقى افتاده؟ چى دارى میگى نیما؟ این حر -

 :همون لحن سرد و عصبى گفتم با

 .پشت گوشى گریه مى کرد. بنیامین همین االن زنگ زد... آره  -

 :بدون توجه به عکس العملش ادامه دادم. هاشو روى دهنش گذاشت و هینى کشید دست

ولى هر چى هست کارش به بیمارستان کشیده و احتماال حالش هم خوب  نمى دونم چه بالیى سر ژاله اومده، -

 . نیست که بنیامین مجبور شده بهم زنگ بزنه

 :ماشین شدم و گفتم سوار

 . من دیگه باید برم -

 :از اینکه در ماشین رو ببندم، سوییچ رو از دستم بیرون کشید و گفت قبل

 .صبر کن منم آماده بشم باهات بیام -
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 ه مى خواى کجا بیاى؟ تو دیگ -

 . نیما این جورى دلم آروم نمى گیره بذار باهات بیام -

 :تر از قبل گفتم عصبى

یه . حاال خوبه بنیامین طوریش نشده و تو دارى این قدر بال بال مى زنى. جمع کن این بساط آبغوره گیریو -

 .کم ناز کردن هم بلد باشى بد نیست

 :دادمتو هم گره شدند و ادامه  ابروهام

اگر دارى پیش خودت فکر مى کنى که االن بنیامین به تو احتیاج داره و از این مزخرفات، بهتره فکرتو نگه  -

تا وقتى زن هیچ بنى . فهمیدى. نه االن که حتى خواستگاریت هم نیومده. دارى براى وقتى که زنش شدى

 . ببندبرو داخل در هم . بشرى نشدى حق ندارى این جورى واسش یقه جر بدى

سر و کله ى بابا هم توى ایوون پیدا شد و از . رو از توى دستش بیرون کشیدم و ماشین رو روشن کردم سوییچ

 :همون جا داد زد

 چه خبر شده نیما این وقت شب کجا میرى؟ -

 :اینکه صدامو بشنوه سرمو از پنجره ماشین بیرون بردم و داد زدم براى

 . من باید برم. نجال براتون میگه -

تا وقتى که از ماشین پیاده شدم و در حیاط رو بستم و رفتم، نجال . عقب گرفتم و ماشینو بردم توى کوچه دنده

 .هم چنان هاج و واج سر جاش ایستاده بود و بابا هم در حال اومدن به حیاط بود

با اولین بوق . گوشیمو درآوردم و به بنیامین زنگ زدم .ها خلوت بود و خیلى زود به بیمارستان رسیدم خیابون

 :جواب داد

 نیما کجایى؟  -

 تو کجایى؟ کدوم بخش بیام؟. من تو سالن انتظارم -

 . اورژانس -

 اورژانس؟ چه اتفاقى افتاده بنیامین؟ -

هدایت مى  طور که با بنیامین حرف مى زدم، خط نارنجى روى زمین و دیوارها رو که به سمت اورژانس همون

کرد، دنبال مى کردم و به این فکر مى کردم که چرا رنگ بخش اورژانس باید نارنجى باشه؟ از کجا فهمیدن که 

 ! ژاله به رنگ نارنجى عالقه داره؟
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 :بنیامین از بین افکار مسخره ام راه خودشو باز کرد و به مغزم رسید صداى

 .دارن معده اشو شست و شو میدن -

 ه؟ یعنى چى؟ مگه تو معده اش چى بوده؟ ژاله خودکشى کرده؟ آره؟شست و شوى معد -

 :جلوى راهمو سد کرد و گفت پرستارى

 .ساعت دو نصفه شبه. بیمارها دارن استراحت مى کنند. آقاى محترم، صداتونو بیارین پایین -

 :تکون سر عذرخواهى کردم و با صداى آرومترى دوباره سوالمو تکرار کردم با

 چرا جواب نمیدى؟ میگم براى چى معده اشو شست و شو میدن؟. ا توامبنیامین ب -

 :تر از من داد زد عصبى

 . گفتم که نمى دونم -

 . به بخش اورژانس رسیده بودم. دهنمو قورت دادم و چند تا نفس عمیق کشیدم تا آرومتر بشم آب

 توکجایى؟. در بسته است. بنیامین من دم در ورودى اورژانسم -

 . اماالن می -

چند لحظه بعد بنیامین از سمت . قطع شد و من به در بسته اى که هیچ نگهبانى کنارش نبود خیره شدم تماس

 :به سمتش رفتم و گفتم. قیافه اش داغون بود! دیگه اى رسید

 حالش چه طوره؟ -

 . فکر کنم دیگه کم کم پیداشون بشه. مهسا باال سرشه. نمى دونم -

 از کجا فهمیدى حالش بده؟ خونه ى تو بود؟ چى شد که آوردیش اینجا؟ -

 :کالفگى سر تکون داد و گفت با

خودمو رسوندم . گفت حالش بده بعد هم صداى عوق زدنشو از توى گوشى شنیدم. خودش بهم زنگ زد... نه  -

تا بیمارستان فقط حرف هاى مبهمى میزد که اصال نمى . خونه اش و بى حال کف آشپزخونه پیداش کردم

 . م چى مى گفتفهمید

اخمى . دفعه ى قبل افتادم که توى دسشویى حالش به هم خورده بود و به زحمت مى خواست حرف بزنه یاد

 :کردم و گفتم

 مگه کم خونى نداره؟. شاید فشارش افتاده بوده -

 تو از کجا مى دونى؟  -
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 . مهسا بهم گفت -

 :اى باال انداخت و گفت شونه

 . نمى دونم -

. بدون حرف کنارش نشستم و دست هامو روى سینه ام قالب کردم. نیمکت نشست و موهاشو چنگ زد روى

 !بابا بود. چند لحظه بعد گوشیم زنگ خورد

داشتم براش مى گفتم که وضع معده اش به هم ریخته و هنوز ! احوال بنیامین و خواهر رضاییش مى پرسید از

بنیامین از جا پرید . خودمون هم دقیق نمى دونیم چش شده که در اورژانس باز شد و ژاله رو روى تختى آوردن

بنیامین رگبارى با ژاله . مى دادن تشو من هم سریع خداحافظى کردم و رفتم کنار تختش که دو تا پرستار حرک

ى بى حال و نیمه هوشیار حرف مى زد و ازش مى پرسید که چه اتفاقى افتاده و توقع داشت که ژاله با اون 

 !حالش توضیح بده

 :از پرستارها گفت یکى

 . باید استراحت کنند. چه خبره آقا؟ مگه نمى بینید حالشون خوب نیست -

 :ت ژاله عقب کشیدم و رو به پرستار پرسیدمرو کمى از روى صور بنیامین

 ببخشید چرا معده اشو شست و شو دادید؟ تو معده اش چى بود؟ -

 :خیلى خونسرد گفت پرستار

 . مسموم شده بود. غذاى فاسد -

تا دم بخش زنان دنبال تخت رفتیم و دم در پرستار . با بنیامین، نفس عمیقى از سر آسودگى کشیدم همزمان

 :ناخوداگاه گفتم. د نداد و گفت که باید یه زن همراه بیمار باشهاجازه ى ورو

 . اگه اومده بود االن همراهش مى رفت. نجال گفت بذار منم بیاما -

 :نگاه نا مفهومى بهم انداخت و گفت بنیامین

 نجال مى دونه که ژاله چه نسبتى با من داره؟ -

 :تکون دادم و گفتم سرى

 . در مورد واکنش مامان چندان مطمئن نیستم. هآره مى دونه ولى مامانم ن -

 :حرفى بزنه که صداى مهسا رو از پشت سرمون شنیدیم خواست

 حالتون خوبه یا سرُم الزم دارید؟. سالم آقایون -
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احوالپرسى با من کرد و رو به . لبخند روى لبش بود! اونقدر سر حال بود که انگار اول صبحه. سمتش برگشتم به

 :بنیامین گفت

 بیتا خانوم تو خونه تنهاست؟ -

قبل از اینکه فرصت حالجى پیدا کنم، بنیامین با . چپ به بنیامین نگاه کردم و اخم هامو کشیدم تو هم چپ

 :تاسف سرى تکون داد و گفت

تو که این . بیتا اسم مامانمه. تو که هنوز هم تا اسم یه دختر مى شنوى فورى مى خواى پاچه ى منو بگیرى -

 من شک دارى پس چه طورى اجازه میدى من بیام خواستگارى خواهرت؟ قدر به 

 :شرمندگى سرمو پایین انداختم و گفتم با

 . اصال انگار عادت شده برام. نمى دونم دست خودم نیست -

 چى عادت شده؟ شک داشتن به من؟  -

 :اى باال انداختم و گفتم شونه

االن تا نه به باره نه به داره خوب باید چشم و گوشمونو باز کنیم و به هر چیزى . بى خیال بابا سخت نگیر -

 .دیگه وقتى کار از کار گذشت چه فایده؟ پس بهم حق بده یه خورده بهت شک داشته باشم. شک کنیم

 :لبخندى زد و گفت مهسا

ف ها که اومد دیگه هم بیتا خانومو فراموش کردین هم اسم خواستگارى و این حر... خیلى خوبه ... خوبه  -

 نمى خواین حال ژاله رو از من بپرسین؟. ژاله

 :که خستگى از سر و روش مى بارید، گفت بنیامین

 !حاال تو هم براى اینکه دلت نشکنه دوباره بگو. اون یکى پرستار گفت که با غذا مسموم شده بوده -

 :تایى خندیدیم و مهسا گفت سه

 . خداروشکر که بیشترشو باال آورده وگرنه ممکن بود کار دستش بده -

 :چهره اش جدى شد و ادامه داد حالت

ده کیلو کمبود وزن کم . ژاله خود به خود ضعیف هست، این جور بى احتیاطى ها ضعیف ترش هم مى کنه -

سالمتى خودش اهمیت کامال مشخصه که اصال به . باید بیشتر از این ها بهش رسیدگى بشه. چیزى نیست

رسیدگى کنه خیلى  لهاگه کسى بود که مى تونست به ژا. منم هر چى باهاش حرف مى زنم فایده نداره. نمیده
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اینجا باشه من خیالم . زود حالش خوب میشد ولى چون توى خونه تنهاست باید یکى دو روزى این جا بمونه

 . خودم حواسم بهش هست. راحت تره

 :بعد گفتلحظه مکث کرد و  چند

 .افسردگى گرفته... بنیامین متاسفم که اینو میگم ولى ژاله  -

 :ى بنیامین کش اومد و با ناباورى گفت چهره

 افسردگى؟ چرا؟  -

 :لبخند تلخى زد و گفت مهسا

تو هم بعید نیست افسردگى داشته . من به خود تو هم مشکوکم... به نظرت چرا باید افسردگى بگیره؟ بنیامین  -

. اون تنهاست. دخترها حساس ترند، شکننده ترند و زودتر دچار این حالت میشن. ولى دزش پایین باشهباشى 

مادر دومش هم که این جورى مریض . فروشمادر که نداره، باباش هم که معتاده، برادرش هم مواد . خیلى تنها

مواقع سر کارم و اوقات فراغتمم تنها دوستش هم منم که اکثر . تو خونه اش تک و تنها زندگى مى کنه... شده 

حتى سر کار . با هیچ کى رفت و آمد نداره. فک و فامیل آن چنانى هم که این جا ندارید. صرف بیتا خانوم میشه

اونوقت تو مى پرسى چرا افسردگى گرفته؟ ... یه کم از خونه بیرون بیاد و هوا بخوره  روزهم نمیره که حداقل در 

 .این جورى نابود میشه. اساسى براى ژاله بکنیم باید یه فکر... بنیامین 

 :با درموندگى گفت بنیامین

 آخه چه فکرى؟ تو میگى چیکار کنم؟ -

 . با یه روان شناس صحبت کن -

 :بدون هیچ حرفى با سر تایید کرد و مهسا گفت بنیامین

اید بیشتر از این دست رو مى دونم وقت مناسبى براى گفتن این حرف ها نبود ولى دیگه نب. متاسفم بنیامین -

منم جاى اون بودم . کامال مشخصه که هیچ انگیزه اى براى زندگى نداره. دست بذاریم و آب شدنشو تماشا کنیم

اینجا باشید فقط خسته میشید و . خونه یدشما هم بهتره بر. من میرم یه سرى بهش بزنم... همین حالو داشتم 

 . تا خانوم هم تنهاستبی. هیچ فایده اى هم براى ژاله ندارید

 . عمه ام از شهرستان اومده پیششه. نه تنها نیست -

باید چهره ى خندونتو ببینه نه قیافه ى . برو خونه فردا سر حال باشى. به هر حال دلیلى نداره این جا بمونى -

 . درب و داغون االنتو
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چند . ، روى نیمکت نشستیممن و بنیامین هم پشت در بخش. خداحافظى کرد و وارد بخش زنان شد مهسا

 :چند لحظه بعد بنیامین گفت. دقیقه اى هر دومون ساکت بودیم

خودمم تازگى ها به این نتیجه . تو جاى من بودى چیکار مى کردى؟ باور کن عقلم به جایى قد نمیده... نیما  -

مى خواستم باور کنم ولى ن. گوشه گیر و کم حرف شده. رسیده بودم که رفتارهاش خیلى مشکوك به نظر میرسه

و ورزش و این چیزها ولى قبول  وزشىچند بار خواستم بفرستمش کالس هاى آم... که ماجرا تا این حد جدیه

 چى کار کنم نیما؟. میگه حوصله ى آدم هاى غریبه رو نداره. نکرد

که یه مرتبه  تو ذهنم دنبال راه حل مى گشتم. سردرگمى سرى تکون دادم و نفسمو با شدت بیرون فرستادم با

 :با هیجان به سمت بنیامین چرخیدم و گفتم. یاد خانوم خرسند افتادم

 . چه طوره بیاریمش کارخونه ى خودمون... بنیامین  -

 چى؟ بیاریمش اونجا که چى بشه؟  -

 .بیاریمش جاى خانوم خرسند منشى صداقت باشه. خانوم خرسند مى خواد استعفا بده -

 :توهم کشید و گفت ابروهاشو

-  مى خوایم یه . اونجا امنیت جانى نداره... که تا تقى به توقى خورد بزنه دستشو بشکونه؟ نه داداش من ... ا

ژاله بنیه اش ضعیفه یه . فکرى براى مشکل روحیش بکنیم نه اینکه مشکل جسمى رو هم وبال گردنش کنیم

 .پیچ به دستش بده دست و کتف و گردن همه با هم خورد میشه

. منم بودم به این راحتى راضى نمى شدم نجال بیاد ور دل صداقت. حق با بنیامین بود. به خنده افتادم ناخودآگاه

شاید خرسند هم به خاطر همین ماجرا و ترس از جونش مى خواست استعفا بده و ماجراى نامزد و کار جدید و 

 !همه ى این ها فقط یه بهونه بود

. مى تونید با هم بیاید سر کار و برگردید. وقعیت از این بهتر نصیبت نمیشهم. روش فکر کن... بنیامین  -

خانوم . دیگه احساس غریبگى هم نمى کنه. اگر خدایى نکرده مشکلى داشت کنارشى. حواست بهش هست

راحته که محیط  المونخی. صداقت هم درسته یه گاهى آب روغن قاطى مى کنه ولى دیگه از اخالقش مطمئنیم

... قبل از اینکه یه نفر دیگه به جاى خرسند استخدام بشه تصمیم بگیر. نظر اخالقى و امنیتى سالمه کارش از

 . ساعت سه و ربع شد. حاال هم پاشو بریم

دستى به شونه . بنیامین سکوت کرده بود و تو فکر بود. جامون بلند شدیم و رفتیم سمت پارکینگ بیمارستان از

 :اش زدم و گفتم
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با خانوم خرسند و صداقت . برات مرخصى رد مى کنم. نکنم با این حالت بتونى فردا بیاى سر کارتو که فکر  -

 باشه؟. هم در مورد ژاله صحبت مى کنم

 :تکون داد و گفت سرى

 . ببخش نصفه شبى مزاحمت شدم. لطف کردى اومدى. باشه -

 :و گفتم خندیدم

من فکر کردم دور از  "نیما بیا "؟ هم چین گفتى راستى براى چى به من زنگ زدى الکى زهره ترکم کردى -

 ... جونش 

 :کشیدم و گفتم پوفى

 . حضور منم کامال بى فایده بود. خداروشکر که یه مسمومیت ساده بود -

 :روى شونه ام گذاشت و گفت دستشو

 هر مریضى ساده اى خیلى براش سخت مى. ژاله بدنش ضعیفه. تو هم اگه جاى من بودى هول مى شدى -

چه برسه به مسمومیت که اگر باال نیاورده بود بعید نبود بزنه به مغزش یه وقت دور از جونش منگل پنگل . گذره

 !بشه

 :تایى با هم خندیدم و گفتم دو

 تا اینجا هم دست از شوخى برنمى دارى؟. خاك تو سرت -

 :زد و گفت لبخندى

حس اینکه . که فهمیدم دارى میاى آروم شدمهمین . حضورت برام دل گرمیه. یه دنیا ممنونم که اومدى -

 . بدونى یه نفر هست که وقت گرفتارى به دادت برسه خیلى آرام بخشه

بنیامین رو نمى دونم ولى . کاش میشد همون جا دو نفرى بشینیم و یه دل سیر گریه کنیم. بغض داشت صداش

چه . به درد نخورترین رفیق دنیا بودم. من به خاطر بنیامین و تنهایى و خستگیش بود که دلم گریه مى خواست

البته . و خانواده ام تو این شهر نداشت نطور اجازه مى دادم بنیامین این قدر تنها بمونه؟ هیچ کسى رو به جز م

 ...پدر و برادر ژاله هم بودند اگر میشد به عنوان فامیل حسابشون کرد

به . حتما میشد از این وضعیت درشون آورد. که نداشتنچرا که نه؟ جزام ... البته ...برادرش؟ ... ژاله ؟ پدر

بهترین راه حل براى امیدوار کردن ... خودش بود ... خصوص پدرش که قطعا از این وضعیت خسته و بریده بود
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زندگى یه نفر دیگه به وجودش وابسته  اینکهحس ... ژاله باید احساس مسئولیت پیدا مى کرد ... ژاله به زندگى

 . سئولیت ترك دادن پدرشو مى انداختیم گردنش تا انگیزه اى براى تالشش باشهباید م. است

باال گرفتم تا فکرم رو با بنیامین در میون بذارم اما چهره ى خسته ى بنیامین مانع از بیرون ریختن افکارم  سرمو

 . ن چیزها حرف بزنیمفردا هم مى تونسیم در مورد ای. این وقت شب بهترین چیز براى بنیامین استراحت بود. شد

. انگشت هام به دسته پولى که از خونه برداشته بودم، خورد. توى جیبم کردم و راه افتادم سمت ماشینم دستمو

 !!دیگه بماند که با چه تعارف کردن و ضرب و زورى بهش دادم. درش آوردم و رفتم سمت بنیامین

*** 

 که جایگزین خودتون بکنید؟خانوم خرسند چه خبر؟ باالخره کسى رو پیدا کردید  -

 . من که کسى رو نمى شناسم. نه واهللا -

چه قدر طول مى کشه تا کسى که هیچ تجربه اى تو این کارها نداره بتونه همه چیزو از شما یاد بگیره و راه  -

 بیفته؟

 :و لوچه اى یه ور کرد و گفت لب

 .فهمیدم چى به چیه من خودم ده روزى طول کشید تا... خب بستگى به خود شخص داره -

 با خانوم صداقت موضوع استعفاتون رو مطرح کردید؟ -

 ...بله  -

 خب؟ -

ولى وقتى گفتم به خاطر نامزدمه دیگه . اول که فکر کرد به خاطر حقوق و این چیزهاست... هیچى دیگه  -

شما کسى رو سراغ . البته به شرط پیدا کردن یه منشى خوب و کار بلد استعفامو قبول مى کنه.مخالفتى نکرد

 ندارید؟

 :بین موهام فرو کردم و گفتم دستى

 . نمى دونم نظرش چى باشه. خودش نگفتم آخه هنوز به. مطمئن نیستم -

 :از گلش شکفت و گفت گل

اگر خانوم . امیدوارم هم اون راضى بشه هم خانوم صداقت ازش خوشش بیاد. جدا؟ پس کسى رو سراغ دارید -

 . خودم همه چیزو یادش میدم. صداقت تاییدش کنه همه چى حله
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به خانوم صداقت . ا اجازه اتون من برگردم آزمایشگاهب. پس واجب شد همین امروز باهاش صحبت کنم. عالیه -

 . هم سالم برسونید

 مگه نمى خواستید خانوم صداقت رو مالقات کنید؟ -

 !راستش یه امانتى پیشم دارند که تا وقتى بهشون برنگردوندم، ترجیح میدم باهاشون روبه رو نشم... نه  -

 . مشکوکى بهم انداخت اما دیگه چیزى نگفت نگاهى

همه مشغول کار خودشون بودند و . سرش به کارش بود. آزمایشگاه که رسیدم، نگاهى به پناهى انداختم به

جالب بود که به خاطر نبودن بنیامین توى آزمایشگاه، اصال دلم نمى خواست . عجیب جاى بنیامین خالى بود

 !چه بهونه اى بهتر از سر زدن به ژاله و! همه اش دنبال بهونه اى بودم که از آزمایشگاه بزنم بیرون. اونجا باشم

*** 

با دیدن من جیغ نصفه . اتاقم بودم و مشغول تعویض زیرپوشم که نجال طبق معمول بدون در زدن پرید تو تو

 :نجال از پشت در گفت. با تاسف سرى تکون دادم و مشغول پوشیدن لباس هام شدم. اى کشید و درو بست

 نیما دارى میرى بیمارستان؟ -

 آره چه طور مگه؟ -

 . ما هم مى خوایم باهات بیایم -

 :رو باز کردم و با تعجب گفتم در

 ما یعنى کیا؟ -

 .من و مامان -

 مامان؟ براى چى؟ -

 :صداش رو پایین تر آورد و گفت نجال

هر چى خواستم . بابا بهش گفته حال خواهر بنیامین بده مامان هم شال و کاله کرده بیاد. چه مى دونم -

 .داشت شک مى کرد دیگه منم حرفى نزدم. رفش کنم نشدمنص

 یعنى اصال راه نداره مامان نیاد؟ -

 :از اینکه نجال جواب بده، مامان با سبدى توى دستش رسید جلوى در اتاق و گفت قبل

 . با هم نون و نمک خوردیم. براى چى نیام؟ باالخره بنیامین رفیقته -

 :به نجال انداخت و ادامه داد نگاهى
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االن که خواهرش مریض احواله، مادرش هم که ناخوشه و . ظاهرا هم که قراره عضوى از خانواده امون بشه -

زود . نمیشه که بى تفاوت باشیم. نمى تونه هواشو داشته باشه، باالخره یکى باید این وسط کمک حالشون باشه

 . باش بریم این سوپ هم داره سرد میشه

پر از خوراکى بود و یاد مادر هورمند و سبد پر از خوراکى که براى صداقت  کشیده شد سمت سبدى که نگاهم

حاال چه جورى باید براى مامان توضیح مى دادم که این خواهر بنیامین همون ژاله ایه که اومد ! برده بود افتادم

م حاال که ژاله یعنى قرار بود این دو نفر این جورى همدیگرو بشناسند؟ اون. خونه ى ما؟ چه گیرى کرده بودم

خدا به خیر ... وضعیت درست و حسابى اى نداشت؟ اگر مامان غربتى بازى در مى آورد چى؟ اونم تو بیمارستان

 . بگذرونه

بنیامین کنار تخت ژاله نشسته بود و لیوانى آب . نیم ساعت از وقت مالقات باقى مونده بود که رسیدیم تقریبا

. ژاله هم چهره در هم کشیده بود و امتناع مى کرد. به خورد ژاله بده میوه هم دستش بود و به زور مى خواست

 !بدغذا بودنش کار دستش داده همینخانوم مسنى هم که ظاهرا عمه ى بنیامین بود، غرغر مى کرد که 

نگاهش بین من و مامان و نجال . در دم چشم هاش پر از سوال و استرس شد. اولین کسى بود که مارو دید ژاله

بنیامین که متوجه نگاه وحشت زده ى ژاله شد، به سمتمون برگشت و با دیدن من و نجال . و بنیامین مى چرخید

ماسید و از لبه ى تخت بلند  لبخندى روى لبش نشست اما همین که چشمش به مامان افتاد، لبخند رو لبش

 :با تته پته گفت. شد

 ...اصال انتظار نداشتیم زحمت بکشید ... شرمنده کردید ... سالم خانوم کاردان ... سالم ... س  -

 :با لبخندى سبد توى دستش رو کنار تخت گذاشت و گفت مامان

. شما با نیما برام فرقى ندارى .چرا تعارف مى کنى؟ وظیفه امونه. این حرف ها چیه. علیک سالم پسرم -

 .خواهرت هم مثل دختر خودم مى مونه

. ى آخرش رو در حالى گفت که دستى رو سر ژاله مى کشید و بعد هم بوسه اى روى پیشونیش گذاشت جمله

رنگش که از قبل زرد . لب هاى مامان که روى پیشونى ژاله نشست، ژاله چشم هاشو بست و نفس عمیقى کشید

 ! با این حرکت مامان با گچ دیوار یکى شدبود، دیگه 

نفس هاش منقطع شده بود و قفسه ى سینه اش . که صورتش رو عقب برد، ژاله هم چشم هاشو باز کرد مامان

استرس و . دست بنیامین روى شونه اش نشست و فشار کوچیکى به شونه اش وارد کرد. باال و پایین میشد
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ظرف سوپ از داخل  ردنود اما مامان کامال بى تفاوت، مشغول درآونگرانى تو تک تک اعضاى بدنش مشهود ب

 !ظاهرا ژاله رو نشناخته بود! سبد شد

با بنیامین دست . جلوتر رفتم و نجال هم پشت سرم اومد. وقتش بود که من و نجال هم ابراز وجود کنیم دیگه

ژاله هم چنان هاج ! ونه ى ژاله رو بوسیدنجال جلوتر رفت و گ. دادم و با ژاله و عمه ى بنیامین احوالپرسى کردم

 . پیش بینى نشده است اتفاقاز نفس هاى سنگینش مشخص بود که هر آن منتظر یه . و واج بود

براى لحظه اى . به چشم هاى نگران ژاله بود که تمام حرکات مامان و نجال رو زیر نظر گرفته بود نگاهم

شاید این جورى یه کم . هم فشار دادم و لبخند کم رنگى زدمناخودآگاه پلک هامو روى . نگاهش به من افتاد

 . هم دست کمى از ژاله نداشتم دمهر چند خو. حقش نبود با این حالش اضطراب هم داشته باشه. آروم تر میشد

 :مامان با ظرف سوپ لب تخت نشست و گفت. از صورتم گرفت و سرشو انداخت پایین نگاهشو

 . دهن نیافتادهبخور تا از ... بیا دخترم  -

مامان . ژاله بدون هیچ مقاومتى سوپ رو خورد و خیره شد به مامان. قاشقى از سوپ رو به طرف دهن ژاله برد و

عمه خانوم هم هر از گاهى ابراز . تقریبا کل بشقاب سوپ رو به خورد ژاله داد و ما همه فقط نظاره گر بودیم

 :احساسات مى کرد و با تعجب مى گفت

نکنه دستپخت من بد بود که نمى خورد؟ شما رو خیلى دوست ! ین دختر داره یه چیزى مى خورهچه عجب ا -

 !داره که دستتونو رد نمى کنه

درست لحظه اى که مامان قاشق آخرو به دهن ژاله گذاشت، چشم هاشو باریک کرد و زل زد تو چشم هاى  و

 :ژاله و گفت

 ... ات برام خیلى آشناست من قبال تو رو جایى ندیدم؟ چهره ... دخترم  -

باالخره راه . هیچ کس جرئت حرف زدن نداشت. ده ثانیه نفس نکشیدم و سکوت بدى ایجاد شده بود براى

 :نفسم باز شد و گفتم

 . حتما تو عکسى جایى دیدینشون. خب خواهر بنیامینه دیگه -

 :ابروهاشو تو هم کشید و گفت مامان

چه برسه به . اینکه تو بگى من اصال نمى دونستم آقا بنیامین دخترخاله داره تا قبل از... کدوم عکس؟ نه بابا  -

 ولى کجا؟. حتما یه جاى دیگه دیدم. این که عکسشو ببینم

 :خودشو انداخت وسط و گفت نجال
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 !شاید موقع خرید تومغازه اى جایى دیدینشون آخه خونه اشون چندان فاصله اى با ما نداره -

 :گاه کرد که نجال سرشو انداخت پایین و با مظلومیت و صداى آرومى گفتجورى نجال رو ن مامان

 !خب چه مى دونم یه حدسى زدم دیگه -

 :چیزى که مى شنیدم باور نمى کردم. حرفى بزنم که صداى ژاله باعث شد ساکت بشم و زل بزنم بهش خواستم

 .شما درست متوجه شدید ما قبال همدیگه رو دیدیم... خانوم کاردان  -

 :از گل مامان شکفت و با هیجان گفت گل

 کجا؟ -

 :نگاهش از روى صورت همه امون گذشت و روى صورت من متوقف شد و گفت. آب دهنشو قورت داد ژاله

 ...خونه ى شما  -

چند بار من و ژاله رو نگاه کرد و در نهایت . با تعجب مسیر نگاه ژاله رو دنبال کرد و نگاهش به من رسید مامان

 :یظى کرد و گفتاخم غل

 خونه ى ما؟ کى؟ -

 :با صدایى که از ته چاه میومد، نگاهش رو ازم گرفت و به مامان خیره شد و گفت ژاله

 .ببینم... آقا نیما رو ... اومده بودم  -

صداى نفس هاش رو به وضوح . سرشو انداخت پایین و گره روسریشو چنگ زد و کمى از گردنش فاصله داد و

رنگ ژاله هر لحظه سفیدتر میشد . اصال فکرشو نمى کردم ژاله خودش به مامان این موضوع رو بگه. مى شنیدم

 . و رنگ مامان قرمز و قرمز تر

مامان اخم هاشو . هر آن منتظر داد و بیداد مامان بودم. ى کردیمامون با نگرانى به مامان و ژاله نگاه م همه

درست عین زودپزى که در حال جوش اومدنه و هر آن منتظر پیس ! درهم کشیده بود و لب هاشو مى جوید

 :عاقبت نتونست خودشو کنترل کنه و با کنایه گفت! پیس کردنش باشى

 .پس خواهر بنیامین که میگن تویى... عجب  -

با صداى بى جونى، شمرده شمرده . اشک توى چشم هاش نشسته بود. سرشو باال آورد و به مامان نگاه کرد ژاله

 :گفت

اونو تنبیه ... به خاطر اشتباه من ... خواهش مى کنم ... جداست ... از من ... حساب بنیامین ... خانوم کاردان  -

 ...نکنید 
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 :پوزخندى زد و گفت مامان

 کار بى شرمانه میگى اشتباه؟ اشتباه؟ تو به اون -

 :خانوم با ناراحتى به سمت مامان برگشت و گفت عمه

خانوم این حرف ها چیه مى زنید؟ کار بى شرمانه یعنى چه؟ شما اومدید مالقاتى یا اومدید حال این دختر  -

 بیچاره رو بدتر کنید؟

 :رو به عمه گفت بنیامین

بعدا براتون . ه اتفاقى افتاده که باعث ناراحتى خانوم کاردان شدهی. عمه خانوم خواهش مى کنم ادامه ندادید -

 .توضیح میدم

 :خواست چیزى بگه که نجال مچ دستتش رو گرفت و با التماس گفت مامان

 . االن وقتش نیست. مامان تو رو خدا بى خیال شو -

 :با چشم غره به نجال گفت مامان

 هنوز هیچى نشده طرف این هارو مى گیرى؟  -

مامان کم کم داشت باال مى رفت همراهان تخت هاى بغلى با تعجب به کشمکش ما نگاه مى کردند و  اىصد

تو اون هاگیر واگیرى که بنیامین، عمه رو آروم مى کرد و نجال هم زیر لبى به مامان التماس مى کرد که چیزى 

 . نگه، نگاهم به ژاله افتاد که به سختى از تخت پایین میومد

 :به سمتش رفتم و آروم گفتم ناخودآگاه

 چى شده؟ حالت خوب نیست؟ -

با یه دستم زیر بازوشو گرفتم و با دست دیگه سرمش رو از روى پایه . جلوى دهنش گرفت و عوق زد دستشو

دم روشویى که رسید، تمام سوپ هارو باال آورد ولى چیزى که باعث وحشتم . برداشتم و بردمش به دسشویى

گریه مى کرد و عوق . خودش تا خون ها رو دید، گریه افتاد. اه محتویات معده اش بودشد، خونى بود که همر

 . میزد و خون باال مى آورد

 :صداى پر بغضى گفت با

 ...خون ... نیما  -

 :هاشو گرفتم و گفتم شونه

 . صدا بزنهاالن به بنیامین میگم بره دکترو . هیچى نیست نگران نباش... هیچى نیست ... هیــــــــــــش  -
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 :به سمت در دسشویى چرخوندم و با صداى بلندى گفتم سرمو

 .بنیامین بیا اینجا -

 :سریع اومد دم دسشویى و وقتی مارو تو اون وضعیت دید، وحشت زده گفت بنیامین

 چى شده؟ -

 .دکترو صدا بزنه. حالش به هم خورده. چیزى نیست -

 :دادش به هوا رفت و گفت. لحظه ژاله دوباره عوق زد و بنیامین دید که خون از گوشه ى لبش جارى شد همون

 نیما ژاله چش شده؟  -

 . بهت میگم برو دکترو صدا بزن. چه خبرته صداتو بیار پایین -

 :رفت و پشت سرش دو تا پرستار پیداشون شد و یکى از پرستارها گفت بنیامین

  اینجا چه خبره؟ -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . حالش به هم خورده. خانوم بیاید اینجا -

بازوى دیگه اش تو دست من بود و از دسشویى آوردیمش . اومد تو دسشویى و زیر بازوى ژاله رو گرفت پرستار

بنیامین با . مامان و نجال و عمه خانوم جلوى در دسشویى ایستاده بودند و با نگرانى نگاهمون مى کردند. بیرون

ز اینکه توضیحى به دکتر بدیم، ژاله با خونى که دوباره باال آورد و کف سالن ریخت، همه دکتر رسید و قبل ا

 . نجال جیغ کشید و مامان که به خون حساسه از حال رفت و عمه خانوم تو سر و صورتش زد. چیز رو توضیح داد

هم به خاطر سر و صدایى که چند تا پرستار دیگه . و پرستارها ژاله رو بردند و بنیامین هم همراهشون رفت دکتر

نجال و عمه رو به خاطر سر و صداى بیش از حدشون از بخش بیرون کردند و . راه افتاده بود، اومدند تو اتاق

 . مامان هم با آب قند و سیلى هاى آروم حالش بهتر شد

مى ترسیدم از اینکه بیماریش یه . بدجورى نگران وضعیتش بودم. مامان که خیالم راحت شد، رفتم سراغ ژاله از

 . چیزى فراتر از ضعف و افسردگى و کم خونى باشه

 :سوییچ ماشین رو بهش دادم و گفتم. سالن انتظار چشمم به نجال افتاد که بى وقفه اشک مى ریخت تو

 . من میرم سراغ ژاله. ه بهتر شد ببرش تو ماشین تا ببرمتون خونهحالش ک. برو سراغ مامان -
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دم اورژانس بنیامین . عمه خانوم هم دنبال من راه افتاد و به اورژانس اومد. سر تایید کرد و رفت داخل بخش با

نده آرنج هاشو به زانوهاش تکیه داده بود و چشم هاشو با دست هاش پوشو. رو دیدم که روى نیمکت نشسته بود

عمه خانوم نگاه غمگینى به بنیامین انداخت و رفت روى نیمکت کنارى نشست و . بود و شونه هاش مى لرزید

 .مشغول دعا کردن شد

 :دستمو روى شونه اش گذاشتم و گفتم. بنیامین نشستم کنار

یچاره رو هم چته پسر؟ این جورى مى خواى مواظبش باشى؟ به جاى اینکه خونسرد باشى با داد و بیداد اون ب -

 . بیشتر مى ترسونى

اگر من آدرس خونه ى شما رو بهش نداده بودم هیچ . همش تقصیر منه. مى ترسم بالیى سرش بیاد... نیما  -

 . کدوم از این ماجراها پیش نمیومد

به بعدش به فکر از اینجا . دیگه اگر و اما فایده اى نداره. اتفاقیه که افتاده. با این حرف ها خودتو آزار نده -

 . به فکر روزى باش که صحیح و سالم برمى گرده خونه و باید فکرى براى روحیه اش بکنى. باش

 آخه یه دفعه چش شد؟ اون خون ها چى بود؟ -

 :رو با شدت بیرون دادم و گفتم نفسم

 . انشاء اهللا که به خیر مى گذره. منم مثل تو بى خبرم -

 :سوییچ رو ازش گرفتم و گفتم. بود توى ماشین مامان رو برده. دقیقه بعد نجال اومد ده

 . تو هم برو تو ماشین االن میام -

 :نگاهى به بنیامین انداخت و گفت نجال

 . نمى خواستیم این جورى بشه. به خاطر همه چیز معذرت مى خوام -

 :همون طور که سرش پایین بود گفت بنیامین

 . ممنون که اومدید. مهم نیست -

بنیامین نجال رو با . بگه اما منصرف شد و فقط به خداحافظى ساده اى اکتفا کرد و رفت خواست چیزى نجال

 :چشم بدرقه کرد و برگشت سمتم و گفت

 .میشه عمه رو ببرى خونه؟ مامان تنهاست -

 .خودت برو خونه تا عمه پیش ژاله بمونه. تو رو که بخش زنان راه نمیدن -
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مامان هم با عمه . اتاق خصوصى براش مى گیرم. خودم پیشش مى مونم.این جورى دلم آروم نمى گیره. نه -

 .راحت تره تا با من

 . مامان اینارو مى رسونم و برمى گردم. هر جور صالح مى دونى -

 . به زحمت مى افتى. نه داداش دیگه نمى خواد برگردى -

 :به پشتش زدم و گفتم دستى

 .برمى گردم. یستزحمتى ن -

 :از رسوندن عمه، مامان سر درد دلش باز شد بعد

اصال شما ها که مى دونستید این دختره کیه چرا زودتر به من . آخه من چه مى دونستم این جورى میشه -

چه بالیى . بگو یه خبرى هست و من نمى دونم. نگفتید؟ دیدم مشکوك مى زنید و نمى خواید من باهاتون بیام

 ى مردم اومد؟ نیما دختره چش شد یهو؟سر بچه 

 :شدم و گفتم عصبى

مى خواستین چى بشه؟ معلوم نیست با حرف هاتون چه بالیى سرش آوردین که اون جورى حالش به هم  -

 حاال واجب بود همین امروز که اون بنده خدا حتى نا نداشت حرف بزنه، این جورى بهش بتوپین؟. خورد

 .اصال فکرشو نمى کردم اون دختره خواهر بنیامین از آب دربیاد. گیر شدم خب منم غافل... اى بابا  -

 :تهدیدگرانه شد و ادامه داد لحنش

هنوز یادم نرفته با چه . فکر نکن حاال که دختره حالش به هم خورده، دیگه به روم نمیارم چه غلطى کرده -

 .وضعى اومد تو خونه ى ما و سراغ دوست پسرشو مى گرفت

 :بى خیال عکس العمل مامان شدم و گفتم. جمله ى آخرش نگاه بدى به من انداخت گفتن موقع

ژاله هم . اون روز هم با ژاله قرار داشتم ولى به کلى فراموش کردم. من با ژاله دوست بودم. شما درست میگى -

داد که بیاد خونه البته این هم بهتون بگم که قرارش با من فقط بهونه اى دستش . به همین خاطر اومد در خونه

 .چون یه جورایى براى دیدن نجال هم اومده بود. امون

 :با تعجب گفت مامان

 دیدن نجال؟ -

 :سر تایید کردم و گفتم با
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چه طور وقتى در و همسایه چادر چاقچور مى کنند و میان نجال . اومده بود که ببینه برادرش عاشق کى شده -

پذیرایى مى کنید ولى نوبت به ژاله ى بیچاره که رسید کارش بى شرمانه رو دید مى زنند شما با روى باز ازشون 

 شد؟

 :حق به جانب گفت مامان

در ضمن اون حرفى از . نه با اون وضعى که ژاله پا شد اومد خونه ى ما "چادر چاقچور "خودت دارى میگى -

 !بنیامین نزد، فقط گفت اومده دنبال دوست پسرش

 ! راه و چهره ى مچاله شده اى گفترو با اک "دوست پسر"ى  کلمه

مگه همه ى آدم هاى دنیا باید چادر بپوشند؟ نمى گم تیپ و قیافه اش قابل قبول بوده ولى هر کسى . اى بابا -

شما که نمى . شش ماه از اون روز گذشته. در ضمن ژاله االن با اون موقعش خیلى فرق کرده. یه عقیده اى داره

بنیامین هم قراره . ژاله خواهر بنیامینه ؟روزى که اومد اینجا بهش نگاه کنیدخواید تا ابد به چشم همون 

اگر مى خواید از االن شمشیر رو از رو ببندید که زندگى . یه عمرى قراره چشم تو چشم باشید. دامادتون بشه

 . زهرمار میشه

 :با خونسردى عجیبى گفت مامان

؟ داماد من فردا شب قراره بیاد خواستگارى اسمش هم امیر حاال کى گفته که بنیامین قراره دامادمون بشه -

 . حسینه

 :با وحشت گفت نجال

 ...مامان چى دارى میگى؟ من که به شما  -

 :نذاشت نجال حرفشو بزنه و با جیغ و داد گفت مامان

 .اله ندارىتو هم انگار آب گیرت نیومده وگرنه دست کمى از ژ. اینقدر سنگ این پسره رو به سینه نزن بى حیا -

 :خواست اعتراضى بکنه که گفتم نجال

. بهتره یه کم استراحت کنید بعد در مورد این موضوع حرف بزنیم. همه امون االن عصبى هستیم. کافیه دیگه -

مامان خانوم، خواهش مى کنم قبل از اینکه این موضوع رو صد برابرش کنید و کف دست بابا بذارید اول یه کم 

که راه درست و غلط رو بهش  خواهرىخودتون رو بذارید جاى دخترى که نه مادرى داشته و نه . فکر کنید

همون قدر که ژاله مقصره من هم . در ضمن یادتون باشه پسر خودتون هم یه طرف این قضیه است. نشون بده
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پس بهتره به این فکر کنید که بنیامین خیلى شرم و حیا به خرج میده که نزده چک و چونه ى پسرتونو . مقصرم

 .دوست شدم شبیاره پایین که به چه حقى با خواهر

 . دیگه هیچ حرفى نزد و نجال هم در سکوت و با اخم به خیابون ها زل زد مامان

خواستم از اتاق برم بیرون که یاد دفتر خاطرات . خونه که رسیدیم، رفتم دوش گرفتم و لباس عوض کردم به

 . چند لحظه مکث کردم و عاقبت، برش داشتم و از در زدم بیرون. صداقت افتادم

 :ارستان که رسیدم، شماره ى بنیامین رو گرفتمبیم به

 از ژاله چه خبر؟ . سالم -

 :آهسته ى بنیامین رو شنیدم صداى

 .االن هم خوابیده. آوردنش تو بخش. سالم -

 کدوم اتاقید؟ -

- 206 

 :اینکه کمى حال و هواشو عوض کنم گفتم براى

 یا پراید؟ 206 -

 :و گفت خندید

 تو کجایى؟ . زهر مار -

 راستى فکر مى کنى راهم بدن؟. رم میامدا -

 . چون اتاق خصوصیه زیاد گیر نمیدن. آره بابا -

 . پس بیا تو راهرو ببینمت. خوبه -

 مگه رسیدى؟  -

 . پشت در بخشم. آره -

پامو که تو اتاق گذاشتم، با دیدن وضعیت ژاله جا خوردم و با . دقیقه بعد بنیامین اومد و با هم رفتیم داخل چند

 :احتى گفتمنار

 اینجا چه خبره؟ این خون و سرم ها چیه بهش وصل کردن؟ این لوله دیگه چیه؟ -

بنیامین سرى تکون داد و . اى توى بینیش بود و به یک دستش سرُم و به دست دیگه اش خون وصل بود لوله

 :گفت
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 .معده اش رو هم دوباره شستند. گفتند از راه این لوله باید بهش دارو بدیم -

 راى چى؟ مگه چى شده؟ قضیه ى اون خون ها چى بود؟ب -

 . معده اش خون ریزى کرده -

 خونریزى معده؟ -

 . اوهوم -

 براى چى؟  -

 من از کجا بدونم؟  -

نگاهم به ژاله بود که خیلى آروم خوابیده بود و . الى موهام فرو کردم و روى صندلى کنار تخت نشستم دستمو

 . رنگش هم شدیدا پریده بود

 دکترش دیگه چى گفت؟ -

میوه نخوره و غذاش هم باید . گفت مرتب باید شربت معده با سرنگ توى لوله بریزیم تا به زخمش برسه -

 !خالصه اینکه باد هوا باید بخوره. نون و برنج زیاد نخوره. سوپ و آب میوه براش بده. تقریبا جامد باشه

مامان . به خوردش داد و پشت بندش بیچاره باال آورد یاد سوپى افتادم که مامان! شده بود و کفرى عصبى

 :با شرمندگى گفتم!! حسابى زهر خودشو ریخته بود

 . فکر کنم همون سوپ دخل معده اشو آورد. طفلک ژاله که تو رودروایسى با مامان اون سوپ رو خورد -

ریزى داره که بخوان بگن  حتى دکترها هم نمى دونستند معده اش خون. مامان تو که نمى دونست. بى خیال -

 . تو اینجا باش من برم چند تا کمپوت بگیرم. چى بخوره چى نخوره

 مگه نگفتى میوه براش بده؟ -

گفت میوه اسید داره ولى کمپوت چون شیرینه . دکتر گفت میوه براش بده ولى کمپوت خوبه. چه میدونم بابا -

 . براش خوبه

نگاهم به صورت سفیدش بود و خونى که . سمت ژاله برگردوندم سرمو به. تکون دادم و بنیامین رفت سرى

مگه ژاله چه قدر خون داشت که حاال این همه خون هم از دست داده بود؟ . قطره قطره توى رگش وارد میشد

زیر چشم هاش . رشدست هاى باریک و صورت الغ. خیلى ضعیف تر از اون چیزى بود که فکرشو مى کردم

 . هاش سفید بود کمى گود شده بود و لب
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نباید دیگه تنها . این جورى اگر ادامه مى داد نابود میشد. طورى بود باید ژاله رو از این وضعیت در مى آوردیم هر

 . این جورى فقط خودشو به کشتن مى داد. زندگى مى کرد

 . که برگشت، بهترین موقعیت بود که در مورد پدر ژاله باهاش صحبت کنم بنیامین

 له چه خبر؟از پدر ژا -

 چه طور مگه؟ -

فکر کنم اگر پدرشو به یه مرکز ترك اعتیاد بفرستیم و بعد هم بیاد با ژاله زندگى کنه، براى روحیه ى ژاله  -

 . هم پدرشو از اون وضعیت نجات میدیم هم ژاله از تنهایى درمیاد. خیلى خوب باشه

 :درموندگى گفت با

 . گه وقت نمى کنم به فکر پدر ژاله باشماونقدر درگیرم که دی. نمى دونم چى بگم -

تو فقط آدرسشو به من بده خودم ردیفش مى . منظور من این نبود که خودت پى گیر این قضیه بشى... نه نه  -

 . کنم

 . وظیفه ى منه نه تو. خیلى ممنون ولى دلیلى نداره خودتو به زحمت بندازى -

دوست دارم وقتى ژاله از بیمارستان . راره با هم فامیل بشیمدر ثانى ق. من و تو که از این حرف ها نداریم -

 . مرخص میشه پدرش بیاد استقبالش

 مگه به این سرعت حال باباش خوب میشه؟. دلت خوشه ها -

 . قبل از اینکه بره براى ترك، میاریمش دیدن دخترش. معلومه که نه -

. ت درآوردم و بهش دادم تا آدرس رو بنویسهمن هم کاغذى از الى سررسید صداق. از جیبش درآورد خودکارى

 :همون طور که مى نوشت گفتم

 برادرش چه جور آدمیه؟ خیلى قالتاقه؟ -

 ...قالتاق بود -

 چرا میگى بود؟ مگه االن نیست؟ -

 :اومد کنارم و با صداى آرومى گفت. به ژاله انداخت نگاهى

 . برادرش یه ماه پیش دستگیر شد -

 چه حاله؟جدى میگى؟ االن در  -

 :سرشو آوردم نزدیک گوشم و گفت. نگاهى به ژاله انداخت دوباره
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 . اعدام شد... با هروئین گرفتنش -

 :زده به سمتش چرخیدم و گفتم وحشت

 تو مطمئنى؟ -

 . آره مطمئنم... هیـــــس  -

 :پایین آوردم و گفتم صدامو

 ژاله مى دونه؟ -

 . نه -

 چرا بهش نگفتى؟  -

نمى خواستم براى نجات داداشش به هر . نمى خواستم بدتر بشه. چون مى دیدم حال و روزش خوب نیست -

 . درى بزنه و به هر کس و ناکسى رو بندازه

 خودت کارى براش نکردى؟ -

 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

رمو بفروشم و نکنه توقع داشتى براى نجات جون آدمى که حتى به پدر خودش رحم نکرد، همه دار و ندا -

 بیارمش بیرون که پس فردا هم ژاله و بعد هم خودمو معتاد کنه؟

 :نگاهش کردم و گفتم مشکوك

 نکنه خودت لوش دادى؟. راستشو بگو -

 تو واقعا فکر مى کنى من این کارو کردم؟  -

 :تکون دادم و گفتم سرى

 .آخه این جور که تو گفتى آدم به شک میفته -

 . دش حرف نزنبى خیال دیگه در مور -

 اگه یه روز ژاله سراغشو ازت بگیره چى جواب میدى؟  -

 .حقیقتو میگم -

چند دقیقه بعد بنیامین مشغول خوندن روزنامه بود و من هم . چیزى نگفتم و هر دومون سکوت کردیم دیگه

 ...درگیر خاطرات صداقت 

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٣٠٨ 

چه مرگم شده؟ چرا آروم و قرار ندارم؟ هیچ راهى نیست که یه کم آروم بگیرم؟ خسته شدم از بس نفس  خدایا

چه قدر نقاشى بکشم و جدول حل کنم؟ چرا هیچى بهم آرامش نمیده؟ دلم یه لحظه فکر آروم و . عمیق کشیدم

تمام این ها به خاطر  یعنى. حتى نمى دونم دغدغه ام چیه که براى رفعش تالش کنم. بى دغدغه مى خواد

هورمنده؟ واقعا به خاطر حرف هاشه که این قدر داغون و به هم ریخته ام؟ ولى حرف هاى هورمند رو که امروز 

تو بگو چى کار ... پس بقیه ى هفته چه مرگم بوده که اعصاب ندارم؟ چه گلى به سرم بگیرم؟ خدایا . شنیدم

 کنم؟

ته؟ یعنى چى؟ واقعا دارى نشونه میدى؟ االن باید چیکار کنم؟ من خدایا شوخیت گرف... یا حضرت عباس  واى

مگه میشه دلیلش این باشه؟ . هیچ وقت هم اینقدر افسرده نبودم. که اهل این چیزها نیستم؟ هیچ وقت نبودم

رو اعالم کنند؟ خدایا دارى بهم  اعتچرا همین االن که من دارم ازت کمک مى خوام باید توى بلندگو نماز جم

آخه منو چه به نماز ... گى برم نماز بخونم؟ مى دونى چند ساله نخوندم؟ اصال یادم نمیاد چه جورى بوده مى

 خوندن؟

خدایا یه . اصال حوصله ندارم از جام بلند شم چه برسه به این که سه طبقه برم پایین و نماز جماعت بخونم خدایا

 ... اصال پام درد مى کنه نمى تونم راه برم . بلند شم یه چیزى که نیاز نباشه از جام. چیز دیگه پیشنهاد بده

هر شب نماز جماعت هست ولى چرا امشب اینقدر صداش تو . بابا باز که دارن نماز جماعت اعالم مى کنند اى

 گوشم مى پیچه؟ خدایا باید برم؟

 ... چاکریم . خیلى با صفایى. دمت گرم. خیلى با مرامى. نوکرتم خدا. شکرت خدایا

اونقدر هول هولى وضو . هر چند فکر کنم وضوم درست نبود. باالخره رفتم نماز... خودت که دیدى ...  رفتم

نمى دونم چرا . مى ترسیدم بچه ها ببیندم و مسخره ام کنند. گرفتم که فکر کنم به نصف دستم اصال آب نرسید

نمى دونم این بغض سنگین کجا . ردمک یهچادرو کشیده بودم توى صورتم و یه دل سیر گر. سر نماز گریه افتادم

انگار اون دو کیلو اضافه وزنى که حس مى کردم مال . االن خیلى بهترم. مونده بود که متوجهش نشده بودم

 ! همین بغض لعنتى بود

... باالخره تو خدایى و من بنده ! پرروام که بعد از این همه وقت بى نمازى، یه طومار حاجت ردیف کردم اونقدر

 ... تو بخشنده اى و من نیازمند ... ى و من گناهکار تو پاک

. البته یه عالمه نماز قضا دارم ولى حال ندارم اون هارو بخونم. کاش میشد بیشتر نماز بخونم. خیلى بهترم االن

 . کى میشه صبح بشه و نماز صبح بخونم. چه قدر زود تموم شد. دوست دارم نمازى بخونم که اول وقت باشه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٣٠٩ 

حاال جو گیر شدم ولى مطمئنم فردا دوباره یادم . من و این حرف ها؟ عمرا اگه بیدار بشم... نماز صبح ...  اوه

 . میره

 آذر 13/ هم چهارشنبه باز

چرا این چهارشنبه ها این قدر برام مهم شدن؟ تمام اتفاقات هفته رو ول مى ... هفته ى دیگه هم گذشت  یه

 . مى نویسمکنم و فقط همین چهارشنبه ها رو 

هر پنج بار هم وقت هایى بود . این هفته پنج بار نماز خوندم. ولى نه به خوبى همیشه. هفته حالم بهتر بود این

اونم یواشکى و هول هولى که . دو دفعه به جماعت و سه دفعه تنهایى. که دیگه بدجورى اعصابم خط خطى بود

خدایا همین ... خاك تو سرم . ودم مى خونم دستم میندازنمطمئنم اگه بگم براى آرامش خ. مبادا بچه ها ببینند

مائده ى بیچاره تا همین پارسال یه گاهى نماز مى خوند ولى اون قدر مسخره اش کردم که ... االن یادم اومد 

. کاش مائده رو مسخره نکرده بودم. حاال همون اتفاق داره براى خودم میفته. بیچاره دیگه کال بى خیال شد

  م؟نى گناه کردخدایا یع

مى دونم آخرش هم درس هاى دیگه رو میفتم هم این آزى که این . هفته درگیر آز شیمى فیزیک بودم کل

واهللا این همه زحمت رو واسه یه چوب خشک کشیده بودم تا حاال میوه داده . همه به خاطرش زحمت کشیدم

با این حال خراب و داغون . دمدامن هزار نفر شدست به . با بدبختى فصل هاى آز این هفته رو پیدا کردم... بود 

 .و افسرده، درس خوندنم کم از شق القمر نداشت

حتى کوییزش رو هم که شفاهى مى گرفت و دونه دونه کنار . سر آزمایشگاه، باز هم هورمند نگام نکرد امروز

و از قبل طرح کرده بود و سوال هاى هر گروه ر. میزهامون مى ایستاد و ازمون مى پرسید، این دفعه کتبى بود

با بچه هاى دیگه . و مائده حرف مى زد هخودم دیدم داشت با اله... فقط هم با من حرف نمى زنه . داد دستمون

ولى از کنار میز من زود رد شد و فقط یه نگاه کوتاه . هم مثل همیشه صحبت مى کنه و راهنماییشون مى کنه

نکنه دیگه ... این جورى شده؟ این قدر بى معرفت و نا مهربون نبود چرا ... به وسایل آزمایشم انداخت و رفت

 کال ازم نا امید شده؟ 

واقعیت اینه که ... دونم چرا با تمام وجود دلم مى خواد بهش ثابت کنم که در موردم اشتباه فکر مى کنه اما  نمى

 ! منو بهتر از خودم شناخته

. قط براى زدن مخ این هورمند بیچاره دارى بال بال مى زنىف... دیگه با خودت که رودروایسى ندارى  سایه

چرا؟ چرا مى خوام خودمو تو دلش جا کنم؟ . درس خوندنت هم فقط واسه اینه که خودتو توى دلش جا کنى
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. نیست اصال ببینمش یا نه لومدیگه مع. حاال به فرض هم که جا شدم، که چى؟ چیزى تا تموم شدن ترم نمونده

زندگى خودشو من هم برمى گردم شهرمون و دوباره من مى مونم و مامان و سمیه و یه زندگى  اون میره دنبال

 . یکنواخت و کسل کننده که سرشار از تنهاییه

مامان که فقط کشته . دوست هام که تابلوئه تا پول دارم رفیقمن و عاشق بند کیفمن... کس برام نمونده  هیچ

برازنده هم یه غریبه که زندگى خودشو داره ... واهرى فقط ادعاشو دارهسمیه هم که از خ. مرده ى سمیه جونشه

هیچ کسى نیست که . زدم زیر همه چى هو البته تنها کسى که خواست کمکم کنه و من عین گاو نه من شیر د

دلم . واقعا از ته دل دوستش داشته باشم و اون هم بدون اجبار و بدون چشم داشت و توقع دوستم داشته باشه

چى میشد اگه یه بچه . همیشه پیشم باشه و من براش همه کار بکنم. ى خواد یه نفر باشه که مال خودم باشهم

 ... داشتم؟ 

ولى . نمى فهمم چى درسته چى غلط... خرم دیگه . چه چرت و پرت هایى میگم. خدا دارم دیوونه میشم واى

سایزش هم یه . ده سانت زیر زانومه. ى بلند خریدمرفتم یه مانتو. دیروز یه کارى انجام دادم که مطمئنم درسته

دیگه حالم از هر چى مانتوى تنگ و کوتاهه به هم مى . سایز بزرگتر برداشتم که نچسبه به کمر و سینه ام

چشمم که به . دلم مى خواد تمام مانتوهامو بسوزونم و برم یه عالمه مانتوى جدید و پوشیده و بلند بخرم. خوره

 . میفته یاد حماقت هام میفتم لباس هاى قبلیم

اگه یکى ازم پرسید اوقاتت رو . کار مفیدى تو عمرم انجام دادم؟ بیست و یک سالمه ولى هیچ هنرى ندارم چه

چه طورى مى گذرونى چى بگم؟ بگم همش دنبال یللى تللى و عالفى؟ نه یه کالس زبانى رفتم نه بلدم با 

... نه حتى بلدم غذا بپزم  آرایشگرىیه ورزشى مى کنم، نه خیاطى نه نه . نه رانندگى بلدم. کامپیوتر کار کنم

هر چند بعید مى دونم قبر هم تو رو تو ... برو بمیر فقط ... جرز دیوار هم تو رو الیق خودش نمى دونه ... سایه 

 ...خودش راه بده

 آذر 15/ جمعه

چى حلقمو پاره کردم و میگم این بشر  هر. انگار پنبه تو گوششونه. نمیشه همه چى داره رسمى میشه باورم

راست ... اصال به درك . مامان زنگ زده میگه عید قربان خواستگاریه. برامون کیسه دوخته به خرجشون نمیره

من چرا خودمو . چاه بذار بیفتن ووقتى خودشون دوست دارن بیفتن ت. گفتن واسه یکی بمیر که برات تب کنه

 .خسته کنم
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رمین موذى بعید نیست بعدش رو مخ من کار کنه و به بهونه ى شراکت و این چرندیات منو از این آ... نه  ولى

هم چین بشورمش که . باید هر طور شده خودمو به خواستگارى برسونم و آبروى این آرمین رو ببرم. هم خر کنه

. دون مى شکنه نمک مى خوره و نمک. بذار بفهمه که هر کیو گول بزنه منو دیگه نمى تونه. حالش جا بیاد

 . آدم هم این قدر بى چشم و رو. بشکنه دستى که نمک نداره

من دیگه کى وقت مى کنم برگردم . تازه سه شنبه شب خواستگاریه. بابا عید قربان هم که میشه سه شنبه اى

م حاال که اون... آخ آخ . باالخره یه جلسه که مى تونم غیبت کنم. سر آزمایشگاه؟ باید برم با هورمند حرف بزنم

از همین اولش مایه ى دردسره دیگه  شومىباهام چپ افتاده باید محتاج غیبت از کالس بشم؟ چه خواستگارى 

 . واى به حال اینکه بخواد وصلتى هم سر بگیره

 آذر/ 18 دوشنبه

ها هم الهه گفت دوشنبه ! چهارشنبه نیست ولى من رفتم آزمایشگاه... امروز ... آره ! رفتم آزمایشگاه امروز

راضى ! اونم چه صحبتى. منم رفتم دفتر هورمند و باهاش صحبت کردم. آزمایشگاه شیمى فیزیک برگزار میشه

 . شد با گروه دوشنبه برم آزمایشگاه و آزمایشم رو انجام بدم

 درو که. مى ترسیدم قبول نکنه و باز حرف هاى نیش دار بزنه. دفترشو که زدم، قلبم داشت مى اومد تو دهنم در

 :باز کردم و چشم تو چشم شدیم، اخم کرد و نگاهشو دوخت به کتاب رو به روش و گفت

 کارى داشتید؟ -

 ! قدر خشک و خشن و جدى چه

در برابر این مرد ناز و غمزه و عشوه جواب نمى ! تا نفس عمیق کشیدم تا حس جنگندگى درونم تقویت بشه چند

 :ته در کمال ادب گفتمبا جدیت تمام و الب! داد، باید پاچه مى گرفتم

مى خواستم . یه موضوعى پیش اومده که باید برم خونه. من چهارشنبه ى این هفته نمى تونم بیام آزمایشگاه -

 . اگر امکانش هست با گروه امروز آزمایشم رو انجام بدم

تاب دوخت و از روى کتاب بلند کرد و نگاهش تا نزدیک هاى صورتم باال اومد اما دوباره نگاهشو به ک سرشو

 :گفت

 .اگر دلیلتون براى غیبت موجه نباشه نمى تونم قبول کنم -

 :هامو روى هم فشار دادم و گفتم دندون

 چه دلیلى از نظر شما موجه محسوب میشه؟ باید خبر بیاد جنازه ام پیدا شده تا غیبتم موجه باشه؟ -
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 :کرد و گفت اخمى

 ...خانوم محترم  -

 :حرفشو بزنه و با عصبانیت گفتم نذاشتم

 !اسم من سایه است نه محترم -

اما . لحظه اى سکوت برقرار شد و هورمند سرشو باال آورد و باالخره بعد از دو هفته به صورتم نگاه کرد براى

گاهش چند ثانیه بعد دوباره سرشو باال آورد و این بار ابروى راستش باال رفته بود و ن. خیلى زود نگاهشو گرفت

 !رنگى از بازیگوشى داشت

 :لحظه نگام کرد و بعد با لحن پر شیطنتى گفت چند

 .داره "خورشید"وجودش رو از  "سایه"یادتون باشه که ... خانوم سایه  -

 :کردم و با گیجى گفتم اخم

 منظورتون چیه؟ -

 :چهره اش جدى شد و گفت دوباره

البته بعد از اون حرف هاى عجیب و ... غیبت چیه؟ خب حاال دلیلتون براى . مهم نیست فراموشش کنید -

 . غریبى که در مورد جنازه و جسد و این چیزها زدید

حسابى گیج ! دونستم من اشتباه مى شنوم یا هورمند واقعا تو لحن صداش رگه هایى از خنده وجود داره نمى

 :شده بودم و با همون لحن گیج گفتم

 .خواستگاریه -

 :اال آورد و با چشم هاى گرد شده اى گفتسرشو با شدت ب هورمند

 خواستگارى؟ مى خواید ازدواج کنید؟ -

کرمم گرفت یه ذره سر به . عکس العمل ناگهانى و تعجبش خنده ام گرفت ولى به زور خودمو کنترل کردم از

 :مثل دخترهاى سربه زیر لبخند مثال شرمگینى زدم و گفتم. سرش بذارم

 . بله اگه خدا بخواد -

 :تمام صورتشو پر کرده بود و با بهت گفت ناباورى

 جدى میگید؟ -
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خدایا یعنى واقعا تو دل . یه جورایى صداش درمونده بود... از لحن صداش دست و پاهام شل شد ... خدایا  واى

هورمند هم مثل دل من یه خبراییه؟ اگه هیچ خبرى نیست پس چرا این قدر وارفت؟ حاال مونده بودم چه طورى 

اونم  "شوخى خرکى کردم...  هههههههه "مثال نیشمو تا ته باز کنم و بگم. ن دروغ مزخرفمو جمعش کنمای

منم شوخى ... هههههههههه  "برگرده با پشت دست بزنه تو دهنم و چهار تا دندونمو بریزه تو حلقمو بگه

 !!"کردم

 !"گیره به همین شوهر کن تا نپوسیدىبدبخت کى میاد تورو ب "اونم بگه "مى خوام جواب رد بدم "مثال بگم یا

که بعضى وقت ها این دهن بى صاحابو باز مى کنم و یه مزخرفاتى میگم که بعدش عین بختک خرخره  واقعا

 .امو مى چسبه

 :ثانیه به هم خیره شدیم و عاقبت هورمند با اخمى نگاهش رو گرفت و گفت چند

 . خوش بخت باشید. به سالمتى -

 :اخت و گفتبه ساعتش اند نگاهى

 . من دارم میرم آزمایشگاه اگر هنوز تمایل به اومدن دارید مى تونید تشریف بیارید -

از دفتر که بیرون . من هم پشت سرش راه افتادم. هیچ حرف دیگه اى بلند شد و از دفترش رفت بیرون بدون

باالخره به آزمایشگاه . مى دویدماومدیم، اونقدر تند تند راه مى رفت که من براى هم قدم موندن باهاش، تقریبا 

که آزمایشم رو چرا درست انجام نمیدم و از  زدهمش غر می. رسیدیم و هورمند با بداخالقى تمام باهام رفتار کرد

 .این بهونه هاى الکى که واقعا دلم مى خواست بپرم رو سرش و موهاش رو بکشم

رو بنویسم و تاکید کرد که حق ندارم با گروهى هم موظفم کرد که طبق معمول تک و تنها گزارش کارم  عاقبت

 .که امروز باهاشون آزمایش رو انجام دادم، گزارش کار مشترك ارائه بدم

 :وقتى مى خواستم از آزمایشگاه برم بیرون گفتم(!) من در کمال بزرگورارى اما

ى هفته ى دیگه هم که چهارشنبه . چهارشنبه ى این هفته که نیستم. خیلى ممنون که باهام همکارى کردید -

 . پس از همین االن عید قربان و غدیر رو بهتون تبریک میگم جناب برازنده. عید غدیره و تعطیله

 !رو هم همچین یه خورده غلیظ گفتم که بفهمه دارم تالفى اون محترم گفتن هاشو درمیارم "جناب " اون

 . هم راهمو کشیدم و از آزمایشگاه اومدم بیرون بعد

دیگه کم کم باید برم پایین و به نگهبان بگم برام آژانس . ساعت هفت بلیط دارم. ساعت شش و نیمه االن

 ... خوابت پریشون که من دارم میام... آرمین خان . بگیره تا برم ترمینال
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 آذر ساعت یازده و بیست دقیقه صبح/ 20 چهارشنبه

 ...تو شهر رشت ... خوابگاه  توى... روى تختم ... همین جا . نمیشه که این جام باورم

که مى خواستم از قربان تا غدیر برم خونه و دیگه اول دى برگردم هنوز هیچى نشده به دامن این شهر پناه  من

لعنت به تو آرمین که ... آرمین لعنتى ... سمیه ... مامان ... داغون بودم دیگه ویرون شدم ... وضعم خرابه . آوردم

 ما نمى برى؟  ندگىاین آرمین شومه چرا پاشو از زخدایا ... به خدا شومى 

بهشون نگفته بودم . چه خوب بلده منو از خودش برونه. باورم نمیشه مادرم با من چنین کارى کرده باشه خدایا

خودم با کلید درو باز کردم و رفتم . نصفه شب رسیدم و با آژانس رفتم خونه. براى خواستگارى خودمو مى رسونم

خواستم غافلگیرشون کنم که بعد از سه ماه  ىخبر مرگم م. یواش رفتم تو اتاقم و چپیدم زیر پتویواش . داخل

 اما چى شد؟ . داشتم برمى گشتم خونه

مامان و سمیه . که شد دوش گرفتم و تاپ و دامنى پوشیدم و با هیجان پریدم تو آشپزخونه و سالم کردم صبح

 :به من افتاد، قیافه اش کش اومد و گفت داشتند صبحونه مى خوردند و مامان تا چشمش

 تو این جا چیکار مى کنى؟ -

 :رو لبم ماسید و گفتم خنده

شما چه طورین؟ واى مامان جان چرا گریه مى کنى؟ دلت برام تنگ شده بود سه ماه . منم خوبم. علیک سالم -

 ...منو ندیده بودى؟ واى قربونت برم چه قدر سفت بغلم کردى دارم خفه میشم 

 :وسط نیش و کنایه هام پرید و گفت مامان

 مسخره بازى درنیار بهت میگم اینجا چیکار مى کنى؟ -

عوض . مردم مادر دارند ما هم مادر داریم. نمى دونستم براى اومدن به خونه ى خودم باید از شما اجازه بگیرم -

 .اینکه از بچه اش استقبال کنه، طلب کار هم هست که چرا اومده خونه

 . باید روز عقد خبردار مى شدى. مدى خواستگارى رو به هم بریزى؟ اصال نباید بهت مى گفتماو -

 . مثل غریبه ها باید روز عقد خبردار بشم. انگار نه انگار منم دخترتونم... آره دیگه  -

ى وقت. صد بار بهت گفتم یه دختر درست و حسابى باید رفتارش چه طور باشه. خودت خواستى غریبه بشى -

 .گوش نمیدى و بى پروایى و سبک سرى مى کنى غریبه میشى

منصرف شدم و بدون اینکه جوابش رو بدم راهمو کشیدم و رفتم سمت (!) خوردن صبحونه در کنار خانواده از

 :توى راه پله با صداى بلند داد زدم. اتاقم
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 . ن مردتیکه بیفتهمگه از روى جنازه ى من رد بشید که بذارم دار و ندار بابام زیر دست ای -

 :داد مامان بلند شد که گفت صداى

 .تو فقط پاتو بذار تو خواستگارى ببین چه جورى پاتو قلم مى کنم. ببند دهنتو -

 :سمت مامان که از آشپزخونه بیرون اومده بود و با عصباینت بهم خیره شده بود برگشتم و با پوزخند گفتم به

. یلى دوست دارم بدونم یه مادر چه طورى پاهاى بچه اشو قلم مى کنهخ. مطمئن باشید میام تو خواستگارى -

 .بعد هم زیر دختر علیلش لگن بذاره

 خجالت نمى کشى جواب منو پس میدى؟. دختره ى چشم سفید -

شمایى که تا برخالف میلتون رفتار کردم . خودتون باعث شدید این جورى بشم. دست پرورده ى خودتونم -

هیچ وقت به خودتون زحمت ندادید که برام توضیح بدید چرا کارى غلطه و چرا درست؟ . دیدفقط سیلى جوابم دا

 .نباشه مادر نیست، نامادریه دمادرى که تربیت بل. واقعا براتون متاسفم که بلد نبودید بچه تربیت کنید

کى از پله ها باال اصال نفهمیدم مامان . سیلى آبدارى که مامان زیر گوشم خوابوند تو کل سالن پیچید صداى

دستمو که داشت باال میومد تا روى جاى سیلى بشینه مشت کردم !! اومد و خودشو به من رسوند و زد زیر گوشم

 :و با نفرت زل زدم تو چشم هاش و گفتم

 . محاله بذارم آرمین جونت دومادت بشه -

م و خودمو انداختم تو اتاق و درو قفل قبل از اینکه مامان دوباره بتونه دستشو تکون بده از پله ها باال رفت و

 . کردم

 چرا مامان اینقدر سنگ آرمین رو به سینه مى زنه؟ آخه چرا؟ خدایا

رفت دوش گرفت و صداى سشوار از توى اتاقش میومد و مدام هم . که شد سمیه شروع کرد به آماده شدن ظهر

اتاق هامون دیوار به دیواره و . سیدکه صداى کشیده شدن چوب هاى لباسى روى میله ى کمد به گوشم مى ر

 .هر کارى بکنه صداش رو من مى شنوم

کمى پنکک به صورتم . دستى به سر و روم کشیدم و کت و شلوارى که کت نسبتا بلندى هم داشت پوشیدم منم

. شالمو روى سرم انداختم و از پله ها رفتم پایین. زدم که جاى انگشتان مبارك مامان روى پوستم معلوم نشه

مامان هم . ببینه که من آماده ام خوبمى خواستم مامان . توى سالن پا روى پا انداختم و زل زدم به تلویزیون

 . هى مى رفت و میومد، حرص مى خورد و چشم غره مى رفت
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مامان که با تمام خط و نشون کشیدن هاش موفق نشد منو از . ساعت نه شد و زنگ در خونه رو زدند باالخره

 :اومدن به خواستگارى منصرف کنه تهدید وار گفت

 ...ارى رو به هم بزنىبه خدا قسم اگه چیزى بگى که خواستگ -

 :توى هوا تکون دادم و با بى خیالى گفتم دستمو

 .جفت پاهامو قلم مى کنید. بله بله مى دونم -

 :سمیه خودش رو بهم رسوند و گفت. هم با حرص رفت سمت در ورودى براى استقبال از مهمون ها مامان

 . ت توضیح میدمبذار بیان و برن سر فرصت برا. آبجی تو رو خدا آبرو ریزى نکن -

 . من فقط پوزخند زدم و

دایى و زن دایى همراه با آرمین و اون دختر عفریته اشون نازنین و شوهرش و اون پسره ى چشم  باالخره

 خواستگارى بود یا قشون کشى؟ . چرونشون رامین از راه رسیدن

تا خودشون بهم رسیدن و  صبر کردم. من اما از جام تکون نخوردم. رفت جلوى در و احوال پرسى کرد سمیه

نازنین که جلو اومد تحویلش نگرفتم که با ناراحتى . زندایى خودشو انداخت جلو و روبوسى کرد. احوالپرسى کردند

 . هم به آرمین انداختم تىبا دایى و رامین هم احوالپرسى سردى کردم و نگاه پر نفر. رفت عقب

ى کرد و من هم بى خیال نشسته بودم و منتظر کوچیک از هر فرصتى براى چشم غره رفتن استفاده م مامان

همون چیزى . کارخونه کشید... و باالخره بحث به کار و اقتصاد و . ترین فرصت تا خواستگارى رو به هم بریزم

 ... که من منتظرش بودم

 :گفت دایى

قراره مسئولیتش رو به عهده  آرمین و رامین. انشاء اهللا اگر خدا بخواد مى خوایم یه کارخونه جدید راه بندازیم -

 . بگیرند

 :به جلو خم شدم و با لبخند گفتم کمى

 . چه نیازیه که خودتون رو به زحمت بندازید؟ این وصلت که سر بگیره پسرتون یه شبه کارخونه دار میشه -

 :سریع گفت مامان

 .سایه پاشو برو شربت بیار -

 :پشتى مبل تکیه زدم و گفتم به
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حاال . مگر اینکه عروس جوابش منفى باشه. وم این کارهارو انجام میده نه خواهر عروسمعموال عروس خان -

 برم شربت بیارم؟

 :دندون هاشو روى هم فشار داد و رو به سمیه گفت مامان

 . مامان جان پاشو شربت بیار -

اول کارى با این  هم بلند شد و من نمى دونستم از چزوندن مامان خوشحال باشم یا از اینکه مامان همین سمیه

 . حرفش جواب مثبت رو داد آتیش بگیرم

یه قلپ خوردم و فورى با اکراه . با شربت برگشت و همه به به و چه چه کنان برداشتد و من هم برداشتم سمیه

 :لیوان رو از دهنم دور کردم و گفتم

 واى سمیه آجى چرا اینقدر بى مزه است؟ -

 :خندیدند و زن دایى گفت همه

 . عروسم برم کم کم همه چى یاد مى گیره قربون -

حاال جالبیش این جا . آخه با این حرف زندایى و خنده ى بقیه یعنى که واقعا شربت بى مزه است... کردم حال

 !بود که مامان شربت رو درست کرده بود

 :گفت دایى

 .خب آبجى با اجازه ى شما این دو تا جوون برن حرف هاشونو بزنند -

 :نیش و کنایه گفتم با

خدا عالمه قبل از این مراسم چه قدر با هم صحبت کردند دیگه الکى وقت . دایى چرا خودتونو خسته مى کنید -

 رو چرا تلف مى کنید؟

 :با تعجب نگاهم کردند و مامان با عصبانیتى که شدیدا سعى مى کرد کنترلش کنه گفت همه

 .ه دارى بد نیستیه کم حرمت بزرگترتو نگ. سایه بسه دیگه -

 :به سیم آخر و گفتم زدم

 "کارخونه "که مى گه صد تا  "عروسم"حرمت کدوم بزرگتر؟ اونى که پسرشو آورده خونه ى ما و با هر یه  -

دایى داره پسرشو به ... براى معامله اومدند. تو ذهنش باال و پایین میشه؟ کسى اینجا براى خواستگارى نیومده

دارى دخترتو به حراج . گیرت نمیاد یچىاما شما چى؟ ه. زاش یه کارخونه گیرش میادشما مى فروشه چون در ا

 . مى ذارى
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با چشم هاى گرد شده دستمو . لحظه لب هام داغ شد و درد وحشتناکى تو فک و دندون ها و لبم پیچید همون

به خون روى چشمم که . بردم سمت دهنم و مایع گرم و غلیظى که روى لبم پخش شده بود رو پاك کردم

مشت شده اش که  ستچشم هاى به خون نشسته ى مامان و د. انگشت هام افتاد، فهمیدم چه اتفاقى افتاده

 ... خون لب و دهن من روش پخش شده بود، فقط یه مفهوم داشت 

 :جام بلند شدم و با آخرین توانم جیغ کشیدم از

 ...از همه اتون متنفرم  -

پالتو و شلوار و مقنعه امو پوشیدم و چمدونى رو که هنوز بازش . و دهنم چپوندمبه اتاقم و یه مشت پنبه ت رفتم

 . هم نکرده بودم، برداشتم و از اتاق زدم بیرون

مامان تا چشمش به چمدونم افتاد با . سکوت برقرار بود و با صداى پاى من همه اشون به سمتم چرخیدن هنوز

 :عصباینت گفت

 ى برى؟ این وقت شب کدوم گورى مى خوا -

 :رو از زیر لبم بیرون کشیدم و گفتم پنبه

 . هر گورستونى باشه از این خراب شده بهتره -

کجا رو داشتم برم؟ کجا رو دارم که برم به جز همین . خونه زدم بیرون و چمدونم رو پشت سرم مى کشیدم از

. توبوس براى رشت پیدا بشهشهر نقره اى؟ مى خواستم خودمو برسونم ترمینال و اونقدر منتظر بشم تا یه ا

مى خواستم زودتر خودمو به . خداییش یه کم مى ترسیدم. ساعت ده و نیم شب بود که از خونه زدم بیرون

 .خیابون اصلى برسونم تا دربست بگیرم

کم کم داشتم حالت تهوع مى گرفتم از بس که خونابه قورت . مى سوخت و طعم خون تو دهنم پخش میشد لبم

راه افتادم سمت آژانسى . اون موقع شب انتظار تاکسى کشیدن احمقانه بود. االخره سر خیابون رسیدمب. داده بودم

مى . داشتم از ترس مى مردم. داشتندتا اومدم به آژانس برسم صد نفر بوق زدن و نگه . که سر خیابون بود

 . ترسیدم یکى به زور بندازتم تو ماشین و دخلمو بیاره

راننده آژانس با اینکه جوون بود و تموم مسیر مداد . دم و ماشین گرفتم و رفتم ترمینالبه آژانس رسی باالخره

نوکیمو تو دستم فشار مى دادم که اگر دست از پا خطا کرد، فرو کنم تو گردنش، اما حتى یک کلمه حرف هم 

 . نزد

 .ا نهماشین پیاده شدم و من موندم و چمدونم و خدایى که نمى دونستم منو مى بینه ی از
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بشکنه . تو دسشویى ترمینال و چشمم که به قیافه ى درب و داغونم افتاد اشک تو چشم هام نشست رفتم

لب باالیى هم از داخل پاره شده . لبم هم قاچ خورده بود. جاى سیلى صبحش که حسابى قرمز شده بود. دستش

آب که به زخم رسید، . شستم دهنمو. زیرش خون جمع شده بود و زخمش مشخص نبود. لبمو باال گرفتم.بود

 . سوزشش بیشتر شد

جواب . سمیه بود. صداى زنگ گوشیم بلند شد. دکه اى دستمال کاغذى خریدم و مدام لبمو پاك مى کردم از

 :دادم که صداى نگرانش توى گوشى پیچید

 سایه کجایى؟ -

 .کجا مى خواستى باشم؟ ترمینال -

 کجا مى خواى برى؟  -

 یعنى تو نمى دونى؟ -

 دارى برمى گردى رشت؟ -

 .شما هم بهتره به آرمین جونتون برسى. بله -

 .گوشى رو هم خاموش کردم و انداختم توى کیفم. رو قطع کردم تماس

اون قدر متلک شنیدم که دیگه حالم از هر . ساعتى توى ترمینال حیرون بودم تا باالخره بلیط گیر آوردم یک

چم شده بود که تو اون حال و وضعم همش فکر مى کردم چى میشد  نمى دونم. چى پسر بود به هم مى خورد

اگر االن هورمند از راه مى رسید و کمکم مى کرد؟ تمام پسرهاى دور و برمو که با نگاه هاى کثیفشون روحمو 

ى آزار مى دادن، با هورمند مقایسه مى کردم و فقط به این نتیجه مى رسیدم که هورمند تنها آدم به درد بخور باق

 !مونده تو این دنیاست

که حرکت کرد، وقتى نگاهم به خانواده هایى افتاد که براى مسافرهاشون دست تکون مى دادند و بوس  اتوبوس

فقط به خاطر اینکه از . تو این سه سال، سه بار هم منو تا ترمینال همراهى نکردند. پرت مى کردند، بغضم ترکید

 ... ه رفتن ندارم نظر مامان، من ظرفیت و جنبه ى دانشگا

به خاطر نبودن بابا، بى . به خاطر تمام چیزهایى که روى دلم سنگینى مى کرد. خود رشت گریه کردم تا

اعتمادى مامان به من و سوگولى بودن سمیه، به خاطر آرمین و رامین که ازشون متنفرم و زورم بهشون نمى 

شاید . داره که ازم متنفر باشه حقمامان . رسه، به خاطر تنهایى، تنبلیم توى دانشگاه و عالفى و الت و لوتیم

حتما یه ایرادى دارم . منم جاى مامان بودم و دخترى مثل خودم داشتم، روزى صد بار بهش سرکوفت مى زدم
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وقتى هورمند که یه آدم کامال بى . هورمند هم یه جور... مامان یه جور، سمیه یه جور و . که همه بهم گیر میدن

لعنت به من و حماقت ها و نفهمى . خیلى خاك بر سر و نفهم و بى شعورم ماحتطرفه از کارهام به ستوه میاد 

 .هام

چهارشنبه اى بارونى و سرد که مى تونستم . نه صبح روز چهارشنبه. ترمینال رشت که رسیدم، ساعت نه بود به

 . برم دانشگاه و هورمند رو ببینم

دم دانشکده یه نفس بدوم و برم تو اتاقش و  دلم مى خواست تا. دونم چرا بدجورى دلم هواشو کرده بود نمى

حتى هورمند هم از من . همش یه توهم فانتزى و بچه گونه بود... بپرم تو بغلش و یه دل سیر گریه کنم اما 

خب حتما با خودش گفته کدوم  ؟واقعا بدش میاد؟ پس چرا وقتى گفتم خواستگاریمه تعجب کرد. بدش میاد

 . احمقى با من ازدواج مى کنه

رو دنبال خودم مى کشیدم و هر تاکسى اى مى دیدم دست بلند مى کردم اما به جاى تاکسى، ماشین  چمدونم

به خاطر بارون همه ى تاکسى ها پر بودند و من با اون چمدون زیر بارون ! هاى شخصى برام نگه مى داشتند

و آخرش زخم لبم سرباز کرد و  مداونقدر عصبى و خسته بودم که مدام لبمو مى جوی. دسته کمى از موش نداشتم

از دیشب تا حاال دست هامو به صد جا مالیده بودم و آلودگیشون . انگشتمو روى لبم کشیدم. دوباره خون افتاد

تو اون بارون بى امون و خیسى سر تا پام و لرزى که به جونم افتاده بود، حس یه آدم . سوزش لبم رو بیشتر کرد

 .ه هیچ کسى رو نداره تا به فریادش برسه و هر لحظه بیشتر بغض مى کردمبى پناه و فقیرى رو داشتم ک

فقط سه هزار تومن داشتم و عابر بانکى پر از . کیف پولم رو درآوردم و توشو نگاه کردم. به داروخونه افتاد چشمم

قیش رو بهم مى تونستم از داروخونه خرید کنم و ازشون بخوام پول بیشترى از کارت بکشند و با... خب . پول

 . بدن

 :داخل و به خانومى که پشت دیوار شیشه اى نشسته بود گفتم رفتم

 .یه پمادى باندى چیزى براى لبم مى خواستم -

بى توجه به اطرافیانم، منتظر . بر نگاه فروشنده، چرخش سرها و نگاه هاى اطرافیانم رو هم احساس کردم عالوه

اما . دادم و خواستم که بیشتر برداشت کنه و اضافه اش رو بهم بدهکارتم رو بهش . موندم تا برام پماد آورد

 :جوابى که شنیدم این بود

ممکنه یا از حساب شما بیشتر برداشت بشه یا اینکه به حساب ما . به خاطر بارون خطوط مشکل پیدا کردن -

 .لطفا نقدا حساب کنید. اصال چیزى واریز نشه
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 :به پماد انداختم و گفتم نگاهى

 قدر میشه؟ چه -

- 5500 

 :درموندگى گفتم با

 .ولى من فقط سه هزار تومن نقد همرام هست -

 :پماد رو بهش پس دادم و گفتم... بز زل زد تو چشم هام و هیچى نگفت  عین

 . خب یه بسته دستمال کاغذى جیبیى بهم بدید -

 :نه اى از پشت سرم شنیدمچپ چپ نگاهم کرد و تا دهنشو باز کرد تا یه چیزى بگه، صداى مردو فروشنده

 .ببخشید خانوم هم پماد رو حساب کنید هم دستمال کاغذى -

فروشنده هم از خدا خواسته . هم دستش از پشت سرم جلو اومد و دو تا پنج هزارى روى پیشخون گذاشت بعد

س دادنش سریع پماد و دستمال و باقى پول رو برگردوند و روشو کرد سمت نفر بعدى که دیگه یه وقت قصد پ

 .رو نکنیم

 :دستش رو دیدم که باقى پول رو برداشت و پماد و دستمال کاغذى رو هم گرفت سمتم و گفت دوباره

 .بفرمایید -

از صداش فهمیده بودم ولى نمى تونستم باور . مى دونستم کیه. از شوك در اومدم و برگشتم سمتش باالخره

 .خدا صدامو شنیده بود. دادم رسید باالخره به. که باالخره اومد. کنم که خواب نیست

نمى دونستم چرا اخم کرده ولى . که به چشم هاش رسید، اخم تو صورتش و اشک روى صورتم نشست نگاهم

یه آدمى که به هزار و یک دلیل بغض مى کنه و اشک و گریه اش روى . خوب مى دونستم چرا گریه مى کنم

روش بریزه، همه رو تو  هاشوامش گریه کنه و نه شونه اى که اشک هم تلنبار میشه اما نه جایى رو داره که با آر

و باالخره زمانى که چشمش به کسى مى افته که دلش پیشش گیره، حتى اگه اون . خودش تلنبار مى کنه

 .دوستش نداشته باشه، بغضش مى ترکه و دلش مى خواد اون قدر گریه کنه تا سبک بشه

دست هورمند زیر . بعد اتفاقى افتاد که چشم هام رو حسابى گشاد کردهورمند غلیظ تر شد و چند لحظه  اخم

 :بازوم نشست و صداى متعجب و عصبانیش زیر گوشم

چه بالیى سرت اومده؟ اینجا چیکار مى کنى؟ این چه سر و شکلیه؟ مگه االن نباید خونه اتون باشى؟ به من  -

 دروغ گفتى؟
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منم با چشم هاى از حدقه بیرون زده و . داروخونه بیرون کشید طور رگبارى حرف میزد و منو با خودش از همون

دهن بازى که بخار سفید ازش بیرون مى زد زوم کرده بودم روى صورتش که نمى فهمیدم از سرما داره قرمز 

 . میشه یا عصبانیت

ونم رو از چمد. دزدگیرى به گوشم رسید و بعد هم در ماشینى جلوى روم باز شد و هولم داد داخل ماشین صداى

 . دستم کشید و گذاشت روى صندلى عقب و خیلى سریع سوار شد و حرکت کرد

همین که کنار کسى بودم که بیشتر از چشم هام بهش اعتماد داشتم و مى . برام مهم نبود کجا میره اصال

 . کرده باشم یادم نمیاد هیچ وقت توى عمرم این قدر گریه. تونستم هر قدر دلم مى خواد گریه کنم برام بس بود

 :دقیقه بعد صداى دادش از جا پروندم چند

 چه غلطى کردى سایه؟ -

چى داشت مى گفت؟ منظورش چى . وحشت به سمتش برگشتم و مات و مبهوت به نیمرخش خیره شدم با

 ...بود؟یعنى اون فکر کرده بود که من

 :به سمتم برگشت و با صداى بلندترى گفت دوباره

 این دو شب رو کجا گذروندى؟ هــــــان؟ -

چند ثانیه با اخم هاى وحشتناك و چشم هاى عصبانى بهم خیره شده بود و درست در آخرین لحظه اى که  براى

به سمت جلو . نزدیک بود بزنه به ماشین جلویى، صورتش رو به سمت خیابون چرخوند و محکم زد روى ترمز

اما سنگینى چیزى . ى شیشهتو مکمربند نبسته بودم و قطعا با سر مى رفت. پرت شدم و از ترس چشم هامو بستم

 .روى سینه ام نذاشت به جلو پرت بشم

چشم هام رو باز کردم، یه کامیون رو به . ترمز ماشین رو شنیدم اما برخورد با چیزى رو حس نکردم صداى

نگاهم که به خودم افتاد، دست و ساعد هورمند رو دیدم که روى . رومون بود که یه میلى متریش ترمز کرده بود

 . ها و سینه ام قرار گرفته بود و مانع برخوردم با شیشه شده بودشونه 

. نگاهش که کردم، دستش رو برداشت و روى دنده گذاشت. ترس اشکم بند اومده بود و نفس نفس میزدم از

 . کامیون که حرکت کرد، هورمند هم ماشین رو به حرکت درآورد و از خیابون رفت داخل فرعى و نگه داشت

 :رخید سمتم و با لحن محکمى گفتصندلى چ روى

 . حرف بزن -

 :اشکم راه افتاد و گفتم دوباره
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 چى بگم؟ -

 :ثانیه اى لب هاشو روى هم فشار داد و گفت براى

 از دوشنبه تا حاال کجا بودى؟ -

 :هق هق افتادم و گفتم به

 . خونه بودم -

 :عصبانیت داد زد با

 کدوم خونه لعنتى؟  -

 :خودش داد زدم مثل

فکر کردین تو کدوم خونه بودم؟ یعنى این قدر پست و کثیف شدم که به بهونه ى خونه ى . نه ى بابامخو -

 بابام سر از جاى دیگه اى دربیارم؟

 :توى موهاش کشید و عصبى گفت دستى

 چه بالیى سرت اومده؟... پس این جا چیکار مى کنى؟ با این چمدون، زیر بارون، صورت ورم کرده، لب پاره -

 :خونابه توى دهنم رو به زور قورت دادم و گفتم. خون باز توى دهنم پخش شده بود طعم

 .نتیجه ى استقبال گرم مامانمه -

 :عصبانیتش یه مرتبه از بین رفت و هاج و واج گفت تمام

 یعنى چى؟ -

 :فینى کردم و گفتم فین

 ...از حرف هایى که زدم خوشش نیومد -

 :گفتم زدم تو چشم هاش و بى رودروایسى زل

 .یکى خوابوند زیر گوشم، یکى هم زد تو دهنم -

 :چند لحظه بعد دوباره نگاهم کرد و گفت. هاشو روى هم فشار داد و صورتش رو برگردند سمت شیشه پلک

 به خاطر همین هنوز نرفته برگشتى؟ پس خواستگارى چى شد؟ -

 :زدم و گفتم پوزخندى

 . چى مى خواستین بشه؟ حتما تا حاال آزمایش خون هم رفتن -

 :تعجب گفت با
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 بدون تو چه طور مى خوان آزمایش خون بدن؟ -

با شرمندگى از زیر چشم نگاهش کردم و . دفعه دوزاریم افتاد که هورمند فکر مى کنه خواستگارى من بوده یه

 :گفتم

راستش خواستگارى ... خب ... یه جورایى ... دروغ هم نه  ...من یه کوچولو بهتون دروغ گفتم ... راستش  -

 ...اگه مى گفتم خواستگارى خواهرمه شما قبول نمى کردید برم ... ولى من باید حتما مى رفتم ... خواهرم بود 

 :یه لحظه عذاب وجدان گرفتم و دوباره گفتم. هم داشتم دروغ مى گفتم باز

 ...اذیتتون ... یه کم مى خواستم ... یه کم هم ... البته  -

سرمو انداختم پایین و با موهام جلوى پیشونیم ور رفتم و یه شاخه ازموهامو دور . روم نشد چیزى بگم دیگه

لبخند محوى توى صورتش . سرمو باال آوردم و نگاهش کردم. هیچ حرفى نمیزد. انگشت اشاره ام پیچ دادم

ى که مى خواست کمکم کنه تا درس بخونم، مهربون پخش شده بود و نگاهش دوباره مثل اون روزهاى اول

 . شده بود

 :یواش یواش کمرمو صاف کردم و سر جام درست نشستم و گفتم. بهم دلگرمى مى داد نگاهش

 . معذرت مى خوام -

 :جعبه ى دستمال کاغذى یه دونه برداشت، گرفت سمتم و گفت از

 . لبتو پاك کن -

اخم کرد . ، لوله اش کردم و زیر لب باالیى و بین لب و دندون هام گذاشتمبه جاى اینکه روى لبم بذارم دستمالو

 :لبخند کم جونى زدم و گفتم. و پر سوال نگام کرد

 . داخل لبمم زخم شده -

با وجود تمام . چند دقیقه بعد روبه روى مطب دکتر بودیم. با تاسف تکون داد و ماشین رو حرکت داد سرى

 ! مطب برد و دکتر بعد از معاینه ى لبم، داخل لبم رو یه دونه بخیه ى ناقابل زد امتناعى که مى کردم، منو به

مدام از آینه ى آفتاب گیر . لبم رو بى حس کرده بود و همش فکر مى کردم لبم آویزون و بى ریخت شده دکتر

نه چک کردم این قدر خودمو توى آی. یه دستمال کاغذى هم جلوى لبم گرفته بودم. ماشین، لبمو چک مى کردم

 :تا باالخره صداش دراومد

 !!نگران نباش هنوز رو فرمه -
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هینى کشیدم که باعث خنده ى کوتاهش و تکون دادن سرش شد که نفهمیدم این حرکت دقیقا یعنى  ناخودآگاه

 !چى؟

 :با نگرانى گفتم. کم متوجه شدم داره مسیر خوابگاه رو میره کم

 . خواهش مى کنم نرید خوابگاه -

 :ب نگام کرد و گفتتعج با

 چرا؟ پس کجا برم؟ -

 . نمى خوام کسى از بچه هاى دانشگاه منو با شما ببینه -

 :مالیمى کرد و گفت اخم

 . که این طور -

 :با دستپاچگى گفتم. کامال منظورم رو برعکس متوجه شده فهمیدم

نمى خوام کسى منو با شما ببینه و خدایى نکرده براتون حرف . من پرونده ام سیاهه. آخه براى شما بد میشه -

محیط دانشگاه هم که کوچیکه و فقط کافیه یه چیزى پیش بیاد تا یک کالغ چهل کالغش کنند و . دربیارن

نمى خوام . و حرف و حدیث بشنوید یهاصال دوست ندارم نیش و کنا. دانشگاه محیط کارتونه. آبروى آدمو ببرند

 .بیشتر از این اذیتتون کنم

 :عجیب غریبى بهم انداخت و گفت نگاه

 . در دهن مردمو نمیشه بست -

 :با نگرانى گفتم. چنان داشت مسیر خوابگاه رو مى رفت هم

 ...ولى جناب برازنده  -

 !!اسم من هورمند ِ نه جناب -

شاید براى اولین بار . حس کردم گونه هام داغ شدند! که اى بارم کردلحظه طول کشید تا بفهمم چه تی چند

 :نگاه شرمنده اى بهش کردم و گفتم! داشتم شرم و خجالت رو تجربه مى کردم

 . معذرت مى خوام -

 بابت چى؟ -
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یه  یعنى شاید اولش. ولى باور کنید قصد بدى نداشتم. این دو سه ماهه خیلى اذیتتون کردم. به خاطرهمه چیز -

هر چى هم پیش اومده غیر . کم حس شیطنت و اذیت کردن داشتم ولى بعدش دیگه همچین قصدى نبود

 ... عمدى بوده

روزى افتادم که عمدا براى اذیت کردن هورمند با اون تیپ و آرایش داغون راه افتادم برم دانشکده و بعد هم  یاد

 :ناخودآگاه گفتم. تصادف کردیم و همه چى به هم ریخت

 ... البته زیاد هم غیر عمدى نبوده  -

 :ابروهاى باال رفته نگاه کوتاهى بهم انداخت و من با تته پته ادامه دادم با

 ... ولى اون لباس و آرایشم ... واقعا یه تصادف بود ... خب اون تصادف .. یعنى که .. نه  -

 :انداختم پایین و گفتم سرمو

 .یه حماقت محض بود -

 :نان بخشى گفتلحن گرم و اطمی با

 . همین که خودت متوجه اشتباهاتت شدى خیلى ارزش داره -

چمدونم رو از صندلى عقب برداشت و روى زمین . من هم پیاده شدم. در خوابگاه نگه داشت و پیاده شد جلوى

 :گذاشت و دسته اش رو به دستم داد و گفت

 .منم باید ازت معذرت بخوام -

 شما دیگه چرا؟ -

خب راستش با اون سر و لباس خیس و صورت ورم ... یه جورایى بهت تهمت زدم ... یى که زدمبابت حرف ها -

اصال حواسم ... یه جورایى شوکه شدم ... به خصوص که هنوز دو روز از رفتنت نگذشته بود ... کرده و لب خونى 

 . نبود چى دارم میگم

 .بهتون حق میدم. اشکالى نداره -

 :تکون داد و گفت سرى

 .اظب خودتون باشیدمو -

 . نمى دونم چه طورى ازتون تشکر کنم. ممنونم -

 :زد و گفت لبخندى

 .یه نمره ى الف از درس آزمایشگاه بهتر از صد تا تشکره -
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 :رفتم و گفتم وا

 ...سخته  -

 .ولى شدنیه -

 :صداش رو شنیدم. انداختم پایین و هیچى نگفتم سرمو

 .خدانگهدار -

نمى دونم باز چه مرگم شد که سرمو بردم کنار شیشه ى . که باال آوردم داشت سوار ماشینش مى شد سرمو

 :شیشه رو پایین آورد و گفت. ماشین

 چیزى شده؟ -

 .ببخشید مى دونم پرروییه ولى یه سوالى داشتم -

 . بفرمایید -

 :منى کردم و گفتم من

 یعنى چى؟... هورمند ... اسمتون ... ببخشید  -

 :هاش با لبخند محوى از هم باز شد و گفت بل

 ...خورشید -

 :لبخندش عمیق تر شد و گفت. باال رفت و هاج و واج نگاهش کردم ابروهام

 .خدانگهدار. من دیگه باید برم -

سایه اى که وجودش رو از خورشید مى گیره ... گاز داد و رفت و من موندم و خورشید و . جواب من نشد منتظر

 ... 

. دوش گرفتم و لباس عوض کردم و دارم این چیزهارو مى نویسم. تر و تمیز و مرتب روى تختم نشستم االن

آزمایشم رو که دوشنبه . نمى دونم منم باید مى رفتم یا نه. بچه ها همه رفتن آزمایشگاه. ساعت دوازده و نیمه

 به چه بهونه اى برم؟ . انجام دادم

. الهه فهمیده تو دلم یه خبرایى شده. پول دکتر و داروخونه. ش برممیگفت به بهونه ى پس دادن پول الهه

همه اشون هم فهمیدند با مامان دعوام شده و لت و پار . مسخره ام مى کنه و میگه تو رو چه به این حرف ها

 .مباالخره باید حرف هاى توى دلم رو براى یکى بزنم که نترک. ولى ماجراى هورمند رو فقط به الهه گفتم. شدم
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هفته ى . این لب درب و داغون و صورت گلگون پاشم برم دانشکده؟ بى حسى لبمم که هنوز از بین نرفته با

یعنى دیگه ... واى خدایا . بعدش هم که ترم تمومه. دیگه تا دو هفته ى دیگه نمى بینمش. دیگه هم که تعطیله

 .بشم ادهآم پاشم برم... پاشم . این جورى فایده نداره... نمى بینمش؟؟؟ نوچ 

 ده و چهل و سه دقیقه شب ساعت

سر راه رفتم دم عابر . یک ربع به یک بود چترمو برداشتم و بدو بدو از خوابگاه زدم بیرون. رفتم دانشکده باالخره

دو تا عابر !!  "با عرض پوزش دستگاه قادر به سرویس دهى نمى باشد "اما رو صفحه ى دستگاه نوشته بود 

تو صف ایستادم و باالخره ساعت یک . بود میکیشون که خیلى هم شلوغ بود، سال. اهم بودبانک دیگه هم سر ر

 . و بیست دقیقه دم در دانشکده بودم

روى صندلى هاى توى راهرو نشستم تا . در دفترش بسته بود. جاى اینکه برم آزمایشگاه رفتم دم دفترش به

با تعجب جواب داد و بعد از باز کردن . شدم و سالم کردم جلوى پاش بلند. بیست دقیقه به دو بود که اومد. بیاد

 :در دفترش، گفت

 منتظر من بودید؟ -

 . بله -

 :دست به داخل دفترش تعارف کرد و گفت با

 . بفرمایید -

 :پشت میزش که نشست گفت. کردم و رفتم داخل تشکر

 چرا نمى شینید؟ -

 :به چترم انداختم و گفتم نگاهى

 کجا بذارم؟چترمو ... ببخشید  -

 :پشت سرم اشاره کرد و گفت به

 .بذاریدش تو همون سطل -

چترمو کنارش گذاشتم و . یه سطل پالستیکى که یه چتر سورمه اى هم داخلش بود. سرمو نگاه کردم پشت

 . روى یکى از مبل هاى دفترش نشستم

 :کوتاهى به صورتم انداخت و گفت نگاه

 حالتون بهتره؟ -
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 . به لطف شما. ممنون -

 مشکلى پیش اومده؟. خواهش مى کنم -

 :پولم رو درآوردم و چند تا پنج هزارى روى میز گذاشتم و گفتم کیف

 .اومدم بدهیمو پرداخت کنم -

 بدهى؟ -

 .پول دکتر و داروخونه. بله -

 کى بهتون گفته که اون پول رو باید به من برگردونید؟ -

 . خب قرض رو باید ادا کرد -

 . پس پولش هم قرض محسوب نمیشه. کارى که من انجام دادم وظیفه ام بود -

 . شما لطف دارید ولى من این طورى راحت ترم -

 :چند تاشون رو برداشت و گفت. به اسکناس هاى روى میز انداخت نگاهى

 .دوست ندارم فکر کنید زیر دین من هستید. هر طور که راحتین. باشه -

نه به اون لحن صمیمى دو ساعت پیشش نه به این لحن جدى و رسمى . ه نگاهش کردملحظه بى اراد چند

 . االنش

 مشکلى پیش اومده؟ -

 :از صورتش گرفتم و گفتم نگاهمو

 .من دیگه برم... خب ... نه  -

این دو سه هفته ى باقى . همش دنبال راهیم که بیشتر ببینمش. واى خدایا چه مرگم شده. نمیومد برم دلم

با این حال و روحیه اى که از همه . چه حس بدى. ه تا امتحانات مثل شمارش معکوس مرگ مى مونهموند

 . و آزمایش هاى درب و داغون ربا اون همه منفى و تاخی. طرف داغونه باید نمره ى الف از آزمایشگاه هم بگیرم

ازش دور میشم و شاید دیگه  حس اینکه دارم. حال بدى داشتم. اتاقش رو که بستم، بازم بغض کرده بودم در

چه کارى ازم ساخته بود؟ چى میشد اگر پسر بودم؟ چرا همیشه حق . بعد از این ترم دیگه هیچ وقت نبینمش

انتخاب با پسرهاست؟ چرا تا از یکى خوششون اومد مى تونند برن جلو و بهش بگن؟ ولى دخترها چى؟ اگه 

اگر هم هیچى نگیم که باید منتظر . ر بى چشم و رویىحرف بزنیم که زشته و پسره با خودش میگه چه دخت

 . روزى باشیم که خبر عروسیش با یه نفر دیگه رو بشنویم
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چه خوب که شهر باران هاى نقره اى، اشک هاى آدم هارو . حیاط دانشکده که رسیدم، هنوز بارون مى بارید تو

کنم و اشکم سرازیر بشه اما قبل از صورتمو سمت آسمون گرفتم تا بغضمو رها . پشت خودش پنهون مى کنه

 !! اینکه یه قطره بارون روى صورتم بیفته بارون بند اومد

با ناراحتى چشم هامو . هام روى صورتم ریخت ولى دریغ از قطره اى بارون که از روى صورتم بشورتشون اشک

 . یه بار هم که خواستیم جوگیر بشیم و شاعرانه گریه کنیم خدا ضدحال زد. باز کردم

هورمند رو به روم ایستاده بود و چترو . چیزى که جلوى چشمم دیدم فهمیدم خدا خیلى هم بهم حال داده اما

 ... روى سرم گرفته بود

ولى هورمند فقط اشک هاى لعنتیمو دید و . به زور خودمو کنترل کردم. بود نیشم تا بناگوشم باز بشه نزدیک

 :اخم هاش درهم شد و گفت

 چى شده؟  -

 ...چى هی -

 .چه طور میگى هیچى وقتى چشم هات داد مى زنه که یه چیزى هست -

 :اشک هامو با دست پاك کردم و گفتم. بودم که چى بگم مونده

 . بارون ریخت روى صورتم -

 :چپ نگام کرد و گفت چپ

 چرا نمیگى چى شده تا بتونم کمکت کنم؟ -

 :که توى سینه ام مونده بود، یواشکى بیرون دادم و گفتم آهى

 . پس دلیلى نداره سرتونو درد بیارم. کسى نمى تونه کمکم کنه -

 هنوز هم با من غریبى مى کنى؟  -

به خاطر بارون تعداد کمى از دانشجوها تو محوطه بودند ولى همون . از چشم هاش به اطرافم انداختم نگاهمو

چتر خودم بود که توى . نگاهى به چترى که باالى سرم بود انداختم. چپ نگاه مى کردند تعداد اندك هم چپ

 :دستمو روى دسته ى چتر گذاشتم و گفتم. دفترش جا گذاشته بودم

خدا باید یه جورى با یه وسیله اى . یه وقت هایى یه چیزهایى اتفاق میفته که فقط خدا مى تونه درستش کنه -

 .راه رو برام باز کنه

 :از دستش بیرون کشیدم و گفتم چترو
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 . دیرتون نشه. فکر کنم االن کالس داشته باشید. ممنون که آوردینش -

 ولى شما از کجا مى دونید که من این ساعت کالس داشتم؟. هفته ى پیش جلسه ى آخر کالسم بود -

 . خودتون یه بار گفتید -

 . چه خوب یادت مونده -

ولى  "هر چیزى که به تو مربوط باشه خوب یادم مى مونه "م هاش و بگممى خواست زل بزنم تو چش دلم

 :سرمو پایین انداختم و گفتم

 .من دیگه باید برم -

 . تاریخ امتحان رو که مى دونید. بسیار خب -

 امتحان؟ -

 . امتحان پایان ترم آزمایشگاه. بله -

ه فکر مى کردم هنوز یه جلسه دیگه چه خوش خیال بودم ک. امتحان یعنى پایان همه چى. فرو ریخت دلم

 . مونده

 چه روزیه؟ -

 .چهارم دى. هفته ى بعدش. هفته ى دیگه که عید غدیره و تعطیل. چهارشنبه ى دو هفته ى دیگه -

. مى ترسیدم عالوه بر آسمون، از چشم هاى من هم سیل بباره و شهر رو آب ببره. نداشتم پلک بزنم جرئت

سالنه سالنه از در دانشکده بیرون . نکه دوباره بغضم بشکنه، از کنارش رد شدمسرى تکون دادم و قبل از ای

 .مبه خیابون که رسیدم چترمو بستم و قطره هاى بارون رو به جون خرید. زدم

 1387/ دى /  4 چهارشنبه

 سه و بیست دقیقه ى صبح ساعت

 ...خوبم سالم  خداى

. ولى من همیشه پررو بودم و هستم و احتماال خواهم بود. دونم با چه رویى اومدم باهات درد و دل کنم نمى

داشتم درس مى خوندم و همین . اعتراف مى کنم که براى راز و نیاز با تو از خواب بیدار نشدم. االن نصفه شبه

 .منم اومدم یه کم قبل از خواب باهات گپ بزنم. االن تموم شد

انگار اشک ریختن . این چند روز عجیب نماز آرومم کردولى . نمیاد آخرین بارى که نماز خوندم کى بود یادم

توى تاریکى و سر سجاده اى که فقط خودم باشم و خدایى که مى دونم از همه ى عالم قوى تره حس امنیت و 
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مى دونم خیلى جاها هوامو . حس این که هر اتفاقى هم بیفته، کسى هست که منو مى بینه. اطمینان بهم میده

این همه نافرمانى رو مى بینى و باز هم منتظر مى ... و عجب صبرى دارى خدا . نشناسمداشتى ولى من قدر 

نمى دونم چه روزى مى تونم بگم که دیگه دختر سر به راه و عاقلى . منتظر روزى که سر عقل بیام... مونى 

القه داشته باشى، انگار هر چى بیشتر به یکى ع. بهت وابسته میشم دارمولى اینو مى دونم که تازگى ها . شدم

 . به خاطر دلواپسى براش، به خدا نزدیک تر میشى

که این امتحان رو . دوست دارم بشینم پاى سجاده و اشک بریزم و دعا کنم که اون سالم و سالمت باشه همش

به اینکه من براى یه . و این روزها عجیب به تو فکر مى کنم. به خوبى بدم و بتونم جلوش سرمو بلند کنم

عالقه اى که به استادش دارم،  اطرامتحان ساده که اگر افتادم مى تونم دوباره برش دارم و پاسش کنم، به خ

دلم مى خواد باالترین نمره رو بگیرم و سر بلند باشم ولى امتحان زندگى چى؟ اصال به این امتحان بزرگ که 

. به امتحانى که استادش، استاد تمام اساتید عالمه. اگر توش مردود بشم دیگه راه برگشتى ندارم فکر نکرده بودم

سایه اى که بودنش به ... و استادى که وجودم از وجودشه ... ى تمام زندگیه  ازهامتحانى که وسعتش به اند

نه ... تو نباشى نه من هستم نه هورمند ... خدایا . خورشیدى وابسته است که خودش هم وجودش رو از خدا داره

 ...خورشید و نه سایه 

خدایا نکنه حاال که . ارم کم کم بیدار میشمتا حاال به این چیزها فکر نکرده بودم؟ انگار خواب بودم و حاال د چرا

 دارم بیدار میشم روز سر اومده باشه و دیگه نه خورشیدى باشه و نه زندگى اى؟

 . خوب مى دونى چى مى خوام بگم... دونم حرف هام سر و ته نداره اما تو خوب مى دونى چى توى دلمه  مى

مى خوام . اتفاقات بود و حاال داره میشه پایان همه چىچهارشنبه اى که شروع همه ى ... چهارشنبه است  امروز

سمیه هم . توان حرص و جوش خوردن ندارم. دیگه بریدم. همه چیز رو به عهده ى خودت مى ذارم... رها کنم 

سمیه هم زنگ زد ولى باز . مامان دو بار زنگ زد و ازم خواست براى عقدشون برم ولى نرفتم. با آرمین عقد کرد

مى . مى خوام جورى زندگى کنم که انگار هیچى تو زندگى بر خالف میلم نیست. مهم نیست.نرفتم هم زیر بار

خانواده ى دایى دنبال مال و اموالمون . خوام سرمو مثل کبک بکنم زیر برف و بگم همه ى آدم ها خوبن

ك تر از گل بهم نگفته مادرم بهترین مادر دنیاست که تا حاال ناز. است سمیهآرمین بهترین شوهر براى . نیستن

 ...استادم بهترین استاده که براى دانشجوهاش سنگ تموم میذاره و ... 
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نمى . اگر هم اتفاق نیفتاد حتما به صالحم نیست. اگر به صالحمه اون چیزى که توى دلمه اتفاق بیفته...  خدایا

قطعا اون چه تو بخواى . شمخوام چیزى رو به زور ازت بگیرم که چند سال بعد به خاطر داشتنش پشیمون ب

 ... براى من بهترینه 

 !!چاکریم... اوکى؟ ... اون که تو دلمه به نفعم باشه ... خدایا  ولى

 چهار و بیست دقیقه ى عصر ساعت

تو سالن . گروه ما و گروه دوشنبه همه با هم امتحان مى دادیم. صبح با بچه ها، پنج تایى رفتیم سر جلسه امروز

یکى از مسئولین آموزش اومد سر جلسه و . امتحانات هر کدوممون با فاصله ى دو کیلومتر از هم نشسته بودیم

تمام شب . ام تمرکزم به هم ریخته بودتم. دامتحان شروع شد اما خبرى از هورمند نبو. برگه ها رو پخش کرد

همه ى حواسم به در سالن بود . بیدارى ها و زحمت هایى که اون دو هفته کشیده بودم داشت به باد مى رفت

 .که ببینم باالخره هورمند میاد یا نه

. کرد اینکه این روز آخر نمى تونم ببینمش و آخرین دیدارمون همون دو هفته پیش بوده دیوونه ام مى تصور

بچه ها مدام براى هم ماشین حساب رد و بدل مى کردند و من اصال نمى . اصال نمى فهمیدم چى مى نویسم

 !فهمیدم براى کدوم مسئله باید از ماشین حساب استفاده کنم

موج هواى مطبوعى که . نیم ساعت از وقت امتحان رفته بود که قامت هورمند تو چهارچوب در ظاهر شد تقریبا

زل زده بودم به هورمند که هنوز از . ه هام شد انگار جون تازه اى به رگ ها و صد البته مغزم، وارد کردوارد ری

نفر به نفر جواب مى داد و صندلى به صندلى  همراه نرسیده بچه ها تند و تند ازش سوال مى پرسیدند و هورمند 

 . بهم نزدیک تر مى شد

با دست . به سمت صدا که چرخیدم، چشمم به الهه افتاد. رم شنیدماون گیر و دار صداى پیست پیستى از کنا تو

 "بعد هم انگشتهاشو گذاشت کنار دهنش، لبشو جمع کرد و با لب خونى گفت! "خاك تو سرت "اشاره کرد که 

 . "نیشتو ببند

. مسریع خودمو جمع و جور کردم و مشغول خوندن سوال ها شد. متوجه وضعیت افتضاح و آبرو برم شدم تازه

وسط جواب سوال دالیل نیومدن هورمند رو هم بررسى کرده . واااااى که چه چرندیاتى تو برگه ام نوشته بودم

 !از قانون بویل به پنچرى ماشین رسیده بودم و از ارتفاع فشار سنج به ارتفاع قد هورمند. بودم

ده تا سوال بود و درست . دنو تند هر چى نوشته بودم خط خطى کردم و از اول شروع کردم به جواب دا تند

 . لحظه اى که به سوال سوم رسیدم، سایه اش روى برگه ام افتاد
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چشم تو چشم که شدیم سالم . دستمو روى برگه ى جواب هام گذاشتم و سرمو به سمتش چرخوندم ناخودآگاه

 :جواب سالمم رو داد و گفت. کردم

 شما سوالى ندارید؟ -

 ...فعال که نه ... خب  -

 :ون داد و گفتتک سرى

 ... خوبه  -

نمى دونستم درست جواب مى دم یا غلط ولى نمى . تمام سوال هارو جواب دادم. کنارم رد شد و به بقیه رسید از

باالخره هم وقت امتحان تموم شد و مراقب ها، برگه هارو جمع ! دونستم چه طورى باید ازش سوال بپرسم

هورمند هم . هارو مى پرسیدند الرش جمع شده بودند و جواب سوبچه ها همه دو. کردند و دست هورمند دادند

 . همون طور که جواب مى داد از سالن رفت بیرون

 :پرید رو سرم و گفت الهه

 . یه ذره طاقچه باال بذارى و ناز کنى هم بد نیست. آخه بدبخت چه قدر تو تابلویى -

یح میدم یه ببوگالبى به تمام معنا باشم ولى ترج. دیگه حالم از هر چى ناز و عشوه است به هم مى خوره -

تو اگر این ناز و عشوه و ادا اطوارها بهت آرامش . همون رفتارى رو داشته باشم که بهم آرامش میده. خودم باشم

 .خداحافظ. ندیدم رهاخیرى از این کا. میده خب همین طورى باش ولى من دیگه خسته شدم

 کنى؟ خب بابا کجا میرى حاال؟ چرا رم مى -

 . با مائده اینا برو. مى خوام تنها باشم. کوفت -

 . تو هوا تکون دادم و کیفمو انداختم رو شونه ام و راه افتادم دستى

دستى . مقنعه ى مشکى. مانتوى مشکى زیر زانو. شلوار لى آبى. کفش اسپرت سفید. به سر تا پام کردم نگاهى

هر چند . رتمم که محض رضاى خدا یه ضد آفتاب هم نداشتصو. به مقنعه ام کشیدم و موهامو فرستادم داخل

 !تو رشت ضد ابر و بارون بیشتر به کارم میاد

! کجا مى خواستم برم؟ برم دم دفترش؟ که چى بشه؟ بگم ببخشید من اومدم براى آخرین بار ببینمتون حاال

وجود داشت که برم تو  چه جورى باید مى دیدمش؟ چه بهونه اى. بگم دلم برات تنگ میشه؟ چه مزخرفاتى

 ...دفترش؟ سایه فکر کن فکر کن فکر کن 

 ...همینه ... خودشه ...  آهان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٣٣٥ 

نزدیک دفترش که رسیدم،دستمو . برگه هاى آخرین گزارش کارم رو از کیفم درآوردم و رفتم تو ساختمون سریع

. اره افتاده بود، طبیعى بشهگذاشتم روى قفسه ى سینه ام و چند لحظه صبر کردم تا تنفسم که از هیجان، به شم

 :خواستم در بزنم که صداشو شنیدم

 قلبت درد مى کنه؟ ماساژش بدم؟ ... دست به سینه شدى و نفس نفس مى زنى... چیه خانوم خانوم ها  -

 :سمتش و با نفرت زل زدم تو چشم هاش و گفتم برگشتم

 . ترجیح میدم بمیرم ولى دست توى عوضى به من نخوره -

 فکر کردى تا ابد نازتو مى کشم؟ . دور برداشتى. هر چى هیچى نمیگم پررو تر میشى. حرف دهنتو بفهم -

 .این قدر بدخبت نیستم که واسه آدمى مثل تو ناز کنم -

 :سمتم خیز برداشت که در اتاق هورمند باز شد و صداى محکمش امنیت رو به قلبم سرازیر کرد به

 این جا چه خبره؟  -

هورمند جلوتر اومد و کنار من ایستاد و . سر جاش میخکوب شد و دستش رو که باال آورده بود، انداخت مازیار

 :گفت

 . فکر نمى کنم شما هم متخصص قلب باشید! اینجا دانشکده علوم پایه است نه علوم پزشکى -

 :آدامس توى دهنش رو با شدت جوید و زیر لب گفت مازیار

 .حالتو مى گیرم -

 . ید و رفتراهشو کش و

 :هامو با حرص روى هم فشار دادم و گفتم دندون

 .پسره ى آشغال -

 . آروم باشید -

 :اون هم نفس عمیقى کشید و گفت. با شدت فوت کردم و برگشتم سمت هورمند نفسمو

 امرى داشتید؟  -

 . اومدم گزارش کارم رو بدم... آهان  -

 :اتاقش اشاره کرد و گفت به

 . بفرمایید -

 :پشت میزش که نشست گفت. ردم و داخل شدمک تشکرى
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پس بهترین . اون فقط دوست داره کارى کنه که یک کلمه باهاش حرف بزنى حتى اگر بهش فحش بدى -

 . روش براى شکستش اینه که در حسرت شنیدن صدات بمونه

یعنى اونقدر . ودمدر حسرت شنیدن صدام بمونه؟ اصال تا حاال به چنین چیزى فکر نکرده ب. بودم چى بگم مونده

حتى لیاقت شنیدن صدامو نداره چه برسه به اینکه بخواد . ارزشمندم که هر کسى لیاقت شنیدن صدامو نداره

. هارو در اختیار نگاه کثیفش قرار مى دادم اینچه قدر راحت تمام ... اى واى ... انداممو ... موهامو ... صورتمو 

 !ن بشم چیزى ندیده و مستفیض نشدهناخودآگاه دستى به مانتوم کشیدم که مطمئ

ابرویى باال انداخت و . با تعجب یه نگاه به دستش کردم و یه نگاه به صورتش. هورمند به سمتم دراز شد دست

 :گفت

 نمى خواید گزارش کارتون رو تحویل بدید؟ -

از تماشاى  آدم. چه قدر قشنگ و متین و موقر مى خنده. بلندى گفتم که باعث خنده ى بى صداش شد آهان

 . اونوقت من دهنو اندازه اسب آبى باز مى کنم و عرعر مى خندم. خنده اش سیر نمیشه

ا سایه دندون عقلتو پر  "یه بار هم که طبق معمول گاله رو وا کرده بودم و مى خندیدم، مهدیس گفت  تازه

ه ى حلقمم پیدا بشه دیگه چه حاال فکر کن جلوى هورمند یه دونه از این خنده ها بکنم که زنگول...  "!کردى

 . شود

بعد هم . برگه هارو ورق زد و چند صفحه اى رو از نظر گذروند. کار رو بهش دادم و زل زدم به کارهاش گزارش

 :سرش رو باال اورد و گفت. پوشه اى رو باز کرد و گزارشم رو بینش گذاشت

 چیزى مى خواین بگین؟ -

سرمو پایین . لحظه نگاهش کردم، اما حاصلش باال اومدن بغضى بود که اون چند وقته تو گلوم نشسته بود یه

 :انداختم و آب دهنمو قورت دادم

یه ... براى همه ى کمک هاتون ... و ... بابت همه ى اذیت هام عذر مى خوام ... فکر نکنم دیگه ببینمتون  -

 ...نمى کنم ...  فراموش... هیچ وقت ... دنیا ممنونم

نمى کنم اما به زور جلوشو  "فراموشت "بچسبه و بگم  "فراموش "به آخر  "ت "بود اون شناسه ى  نزدیک

 :چرخیدم سمت در و گفتم. "خدانگهدار "هر چى جون مى کندم از دهنم در نمیومد بگم . گرفتم

 .به امید دیدار -

 .خانوم صداقت -
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 ... م هاشو شنیدم که به سمتم اومدصندلیش و بعد از اون صداى قد صداى

 :چند بار لب هاش از هم باز شد اما با نفس هاى محکمش لب هاشو بست و عاقبت گفت. به روم ایستاد رو

 . اگر اعتراضى داشتید مى تونید بگید. نمره هاتون رو پشت در اتاقم مى زنم... هفته ى دیگه  -

با سر تایید کردم و بدون هیچ حرف دیگه اى در اتاقش رو  تمام حرفش همین بود؟. نا امیدى نگاهش کردم با

 :باز کردم و لحظه اى که داشتم در رو مى بستم صداش رو شنیدم

 . مواظب خودت باش -

 . خدایا به همین هم قانعم. چیزى که نصیبم میشه، یه بار دیگه دیدنشه تنها

 دى/ 10شنبه  سه

تنها خوبیش این بود که . ر کنم بدیش بیشتر از خوبیش بودهدونم امروز روز خوبى بوده یا بد؟ ولى فک نمى

 ...اما بدى هاش . هورمند رو دیدم

منم که ته کالس و توى کنج دیوار بودم، این . از بخت گند من، مازیار افتاد ور دلم. امتحان تجزیه داشتیم امروز

خدایا خودت . بس که زر مفت زدتا اومدن برگه هارو پخش کنند، پدرمو درآورد . بى شرف هم صندلى کناریم

 ... ولى  همى دونى چه قدر دلم مى خواست همچین جوابشو بدم که قهوه اى بش

اون فقط دوست داره کارى کنه که یک کلمه باهاش حرف بزنى  "هورمند مدام توى گوشم زنگ مى زد حرف

به  ".ات بمونهپس بهترین روش براى شکستش اینه که در حسرت شنیدن صد. حتى اگر بهش فحش بدى

خونم  گهدی. هى سکوت کردم. خاطر حرف هورمند، دندون سر جیگر پاره پاره ام گذاشتم و هى تحمل کردم

سرمو انداخته بودم پایین و با خودکارم ور . حس مى کردم سلول هام دارن تبخیر میشن. داشت به جوش میومد

 رو تو چشمش فرو مى کردم؟همش با خودم تصور مى کردم چى میشد اگر این خودکا. مى رفتم

هى زیر لب چرت و پرت . هارو پخش کرده بودند و امتحان هم شروع شده بود ولى این بشر ول کن نبود برگه

دستمو روى گوش چپم که به سمت مازیار بود، گذاشته . مى گفت و مدام هم جواب سوال هارو ازم مى خواست

آمپر چسبوندم و جیغم به  تعاقب. ویز مگس تو مخم بوداما صداش عین ویز . بودم که صداش رو کمتر بشنوم

 :هوا رفت

 .استاد این پسره از من تقلب مى خواد -

صدام بلند و پر اعتراض بود که عالوه بر استاد و مراقب، یکى دو نفر هم از توى راه رو اومدن داخل  اونقدر

 :استاد اومد کنار مازیار و گفت. کالس که ببینند چه خبر شده
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نمره ى . یه بار دیگه گردنت چرخ بخوره از امتحان محروم میشى. از اول امتحان همش سرت مى جنبه -

 . پاشو برو اون جلو بشین. امتحانت هم صفر رد میشه

. رفت جلوى کالس و به جاى مازیار، مهدیس جونم کنارم نشست. نگاه وحشتناکى بهم انداخت و بلند شد مازیار

 :هدیس پاشیدم و مهدیس زیر لب گفتلبخند رضایتى به روى م

 . دلم خنک شد. خوبش کردى -

از کى . به در کالس تکیه داده بود و نگاهم مى کرد. و سرم رو برگردوندم که چشمم به هورمند افتاد خندیدم

اومده بود توى کالس؟ نکنه صداى جیغ و دادمو شنیده؟ نکنه فکر کنه باز با این ایکبیرى دهن به دهن شده 

 . هم که آبرومو جلوى هورمند برد الحا. ؟ مرده شور این عوضى رو ببرند که اعصاب براى آدم نمیذارهبودم

چرخى بین صندلى ها . سرش رو تکون خفیفى داد و نگاهش رو ازم گرفت. حرکت سر و لب هام، سالم کردم با

ون هیچ حرفى رفت بیرون از فقط چند ثانیه باالى سرم ایستاد و برگه هامو نگاه کرد و بد. زد و بهم رسید

 !کالس

آخرین نفر از سر جلسه بلند . همه ى حواسم پى هورمند بود. نمى تونستم تمرکز کنم. بدبختى امتحان رو دادم با

چشمش که به ! نیشش تا بناگوش باز بود. مائده اولین کسى بود که دیدمش. شدم و از ساختمون بیرون اومدم

 :من افتاد گفت

 ...با بچه پولدار ها مى پرى سایه خانوم... سالمتى به ... به به  -

 :کردم و گفتم اخمى

 بچه پولدارها؟ کیو میگى؟ -

 ...برازنده ... جوادى  -

 :رو ترش کردم و گفتم! ابروهاشو چند بار باال و پایین کرد و

 . ایکبیرى اعصابمو داغون کرد. خوبه مى دونى چه قدر از این پسره ى الدنگ بدم میاد. جوادى؟ آشغال عوضى -

 :هم چنان موذى وار نگاهم مى کرد و گفت مائده

 از برازنده چى؟ از اون هم بدت میاد؟ -

 برازنده؟ چه ربطى به اون داره؟ -

 !سراغتو مى گرفت -

 :گفتمهام از حدقه بیرون زد و  چشم
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 برازنده؟ سراغ منو مى گرفت؟ کى؟ کجا؟ -

 !هان چیه؟ هول کردى -

 . حتما باز دسته گل آب دادم که سراغمو مى گیره. زهر مار -

 . خیلى آروم بود. به قیافه اش نمیومد ناراحت باشه. نه گمون نکنم -

 تو کجا دیدیش؟ -

 . رفته بودم نمره امو ببینم. دفترش -

 ؟مگه نمره هارو زده -

 . آره دیگه -

 من چند شدم؟ -

 . خودت برو ببین. با شماره دانشجویى زده. نمى دونم -

در اتاقش باز بود و دو تا دختر هم توى اتاقش . عجله از مائده خداحافظى کردم و رفتم سمت اتاق هورمند با

ى به هورمند انداختم که نگاه. مشغول ور رفتن با برگه هاى امتحانیشون بودند بلکه بتونند نمره اى زنده کنند

 .روى میزش بود هاىاگر حواسش به من بود سالم کنم، ولى مثل همیشه سرش توى برگه 

ناخودآگاه بین نمره ها . برگه اى که روى در اتاقش زده شده بود نگاه کردم و مشغول بررسى نمره ها شدم به

. اما باالترین نمره هجده و نیم بود. همى خواستم ببینم کسى تونسته ازش بیست بگیر! دنبال بیست مى گشتم

تو ! گفتم نکنه من هجده و نیم شدم ودمیه لحظه با خ. حتما همون شاگرد اول فیس فیسو هجده و نیم شده بود

 . دلم به فکر خودم خندیدم و نگاهى به شماره ى دانشجوییش انداختم

بود در  84دو رقم اول شماره دانشجوییش . تر بودمال یه نفر بود که یه سال از ما باال. جیگرم حال اومد...  ایول

همین که اون دختر افاده اى باالترین نمره رو از هورمند نگرفته بود برام کافى . بودیم 85حالى که ما ورودى 

شماره دانشجویى هارو باال و ! نمى دونم چرا مى ترسیدم به خاطر نمره اش تو ذهن هورمند موندگار بشه. بود

دستمو مشت کرده بودم و جلوى دهنم گرفته بودم و ضربه هاى . م تا به نمره ى خودم برسمپایین مى کرد

چشمام بسته شد و دندون هامو . شماره ى دانشجوییم رو پیدا کردم. باالخره پیدا کردم. آرومى به لبم مى زدم

 . مروى مشتم فشار داد

یعنى واقعا درست مى دیدم؟ . باورم نمى شد. افتاد هام رو آروم آروم باز کردم تا باالخره چشمم به نمره ام چشم

دستم از جلوى . نمره ى خودم بود. درست بود. چند بار نگاهم بین شماره دانشجویى و نمره ام رفت و برگشت
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این بود نمره ى . دلم مى خواست هوار بکشم و زار بزنم و تو سر خودم بزنم. دهنم پایین اومد و کنار بدنم افتاد

 . ى تا حاال پونزده و نیم نمره ى الف محسوب میشه؟ براى تشکر از هورمند سنگ تموم گذاشته بودمالفم؟ از ک

عین بچگى هام که به خاطر نیم نمره کمتر از بیست، تا دو روز زار مى . دلم گریه مى خواست. کرده بودم بغض

ا بعد از فوت بابا دیگه هیچ وقت تا به ام. زدم و تا وقتى بابا بهم نمى گفت که از نمره ام راضیه آروم نمى گرفتم

دلم باباى مهربونمو مى خواست که دست روى . تمچه حس بدى داش. امروز به خاطر نمره گریه ام نگرفته بود

 . "عیب نداره بابا جون، تو زحمت خودتت رو کشیدى "موهام بکشه و بگه 

جرئت نداشتم به صورتش . ما باالتر نرفتنگاهم تا پاى میزش رفت ا. زیر چشم به سمت هورمند نگاه کردم از

دو تا . انگار پاهام به زمین میخ شده بود. توان فرار کردن هم نداشتم. نگاه کنم و شماتت رو توى نگاهش ببینم

پام از زمین . بودم و یکیشون بهم تنه زد ونجلوى راهش. دخترها با هورمند خداحافظى کردند و اومدند سمت در

دستمو کشیدم روى صورتم و پشت سر . یه قطره اشک افتاد روى گونه ام. خورد به درکنده شد و شونه ام 

 .دخترها راه افتادم

 . خانوم صداقت -

آب دهنمو قورت دادم بلکه بغضم همراهش فرو بره اما چه فایده؟ قبل از اینکه به سمتش برگردم، . ایستادم

اشکم رو با . جا براى قطره هاى بعدى باز بشه اجازه دادم چند تا قطره ى درشت اشک روى صورتم بچکه تا

 :لبخندى زد و گفت. کنار میزش ایستاده بود. دستم پاك کردم و به سمتش چرخیدم

 نمى خواین برگه اتون رو ببینید؟ -

برگه امو مى دیدیم که چى بشه؟ بیشتر آبروم بره؟ مى دونستم . یک کلمه حرف سرمو باال انداختم که نه بدون

اشک داشت به چشمم . گندى که توى آزمایشگاه زدم ، نباید هم انتظار نمره ى خوب داشته باشم با اون همه

یعنى منم داشتم آخرین حربه ام ! "آخرین حربه ى زن، اشک است "یادمه یه جایى خوندم که . هجوم مى آورد

. ب دهنمو قورت دادمیه نفس عمیق کشیدم و آ. رو براى به رحم آوردن دلش رو مى کردم؟ از خودم بدم اومد

. دیگه از روزهایى که با گریه دل بابا رو به رحم مى آوردم خیلى گذشته. سعى کردم صدام بغض نداشته باشه

 :گرفتمباید مسئولیت تنبلمو به گردن مى 

 .متاسفم که نا امیدتون کردم -

 نا امید؟ منظورت چیه؟ -

 .قول داده بودم فکر نمى کنم پونزده و نیم اون چیزى باشه که بهتون -
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 :عمیقى کشید و گفت نفس

 . من از نمره ات راضیم -

 طعنه میزد؟ . حرف نگاهش کردم بدون

اگر کار عملیت رو جدى تر گرفته بودى، نمره ات باالتر از این . نمره ى تئوریت از شش نمره پنج و نیم شده -

 . چیزى که براى من مهمه اینه که توى کارت پیشرفت و پشتکار داشتى. حرف ها میشد

دارى ... بابا . دمسنگینى دست نوازشو روى سرم حس مى کر. انگار واقعا راضى بود. مهربون بود و آروم نگاهش

لبخندى زدم و . رشد کرد، قد کشید و روى لب هام شکفته شد. مى بینیم؟ دل خوشى ضعیفى ته دلم جوونه زد

 :گفتم

 . خیلى ممنون -

 :کمى بعد گفت. حرف دیگه اى براى گفتن نداشتم هیچ

 .امتحان امروز چه طور بود؟ مثل اینکه باز هم با هم کالسیتون دچار مشکل شدین -

 :فکر جوادى دندون قروچه اى کردم و گفتم زا

مدام هم تقلب مى خواست . باور کنید ده دقیقه بود که روى اعصابم راه مى رفت. مردك روانى انگار مریضه -

حاال انگار من خودم چه قدر بلدم که اون دیگه از من تقلب مى . اصال نمى تونستم بفهمم چى دارم مى نویسم

 .به استادمون گفتم کهاستم جوابش رو بدم دیگه جونم به لبم رسید باور کنید نمى خو. خواد

هورمند سرى تکون . مى خواست براش توضیح بدم که حداقل بدونم تالشمو براى رفع اتهام از خودم کردم دلم

 :داد و گفت

 !متوجه شدم -

 بله؟ -

 .بهترین کار ممکن رو انجام دادى. دیدم که پر حرفى مى کرد -

 :سرمو پایین انداختم و گفتم. تر شد و دلم قرص ترعمیق  لبخندم

 .با اجازه اتون من دیگه برم -

 امتحاناتتون کى تموم میشه؟... فقط . خواهش مى کنم -

 چه طور مگه؟. سى ام دى -

 . موفق باشید... هیچى  -
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انگار یه . ر نبودمولى نمى دونم چرا مثل هفته ى پیش بى قرا. حرفى نزد و منم به اجبار خداحافظى کردم دیگه

 ولى کجا؟ چه طورى؟. حسى توى دلم بهم میگه بازم مى بینمش

 دى /  30 دوشنبه

نمى دونم چرا همیشه امتحان هاى . امتحان هاى کوفتى و پدر درآر تموم شد. باالخره تموم شد... شد  تموم

آخرین امتحان رو . ى ریمبه قول مهدیس دانشکده رو هم جارو مى زنیم و م. گروه شیمى آخرین امتحان هاست

 ! هم پر نمى زنه) کىگنجشک به زبان گیل: چى چى نى ( که مى دیم دیگه تو دانشکده چى چى نى 

 !مناسبت پایان ترم، به خودمون یه سور درست و حسابى دادیم اون هم چه ســــــــــورى به

چمدون و ساك به دست در حال رفتن همه . خوابگاه تقریبا خالى شده! خوابگاه سر حموم رفتن دعوامون شد تو

به محض اینکه نوشین پیشنهاد داد یه هفته بیشتر بمونیم که یه کم ! ما اما تازه اول عشق و حالمونه. هستن

 !دلیل استقبالمم که مشخصه! خوش بگذرونیم با کله قبول کردم

همون مانتوى . ندم رو پوشیدمتنها مانتوى بل. کردن هامون که تموم شد، همه شروع کردیم به آماده شدن حموم

هنوز وقت . ساده ترین تیپى که دارم. با همون شلوار لى آبى و کفش اسپرت سفید و مقنعه ى مشکى. مشکى

فقط به یه . و دلم نمى رفت تبچه ها مشغول آرایش کردن شدن من اما دس. نکردم برم مانتوى جدید بخرم

 . ضد آفتاب و کمى رژ لب قهوه اى بسنده کردم

مدتى که بى کار و عالف نشسته بودم و آرایش کردن بچه ها رو نگاه مى کردم، هر لحظه با خودم مى  امتم

 . گفتم چه طور من هم این همه مدت وقت مى ذاشتم براى آرایش کردن؟ حوصله ام واقعا سر رفته بود

که به محض خروج از همه اشون شال هاشون رو توى کیف هاشون چپوندن . از آینه هاشون دل کندند باالخره

 . طبق معمول کیف پول و موبایلم رو تو کیف عاطفه چپوندم و راه افتادیم! خوابگاه با مقنعه هاشون عوضش کنند

درش رو هم ببندند از ! پارکى که تو این سه سال تا تقى به توقى مى خوره مى پریم توش. پارك قدس رفتیم

 . هم هست دیگه بساط تفریح تکمیله کنار خود پارك شهربازى! روى نرده هاش مى ریم

که به پارك رسید، مهدیس و مائده عین بچه هاى دو ساله دویدن سمت تاب ها و نوشین و الهه و عاطفه  پامون

حس مادرى رو داشتم که بچه هاشو آورده پارك و با دیدن ذوق و شوقشون به . هم سمت وسیله هاى ورزشى

آروم رفتم سمتشون و همون  آروممن هم . ه تا به کنار بچه هاش برسهوجد میاد اما آروم آروم قدم برمى دار

طور که راه مى رفتم توجه ام به چند تا پسرى جلب شد که مشغول بستن یه سرى وسائل به پاهاشون و 

 . کمرشون بودند
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دیوار فلزى که مخصوص صخره نوردیه، جدیدا توى پارك نصب کردن و هر از گاهى بعضى از پسرها ازش  یه

اما حاال چند تا پسر با ! آویزون میشن و ما هم یه بار چارچنگولى مى خواستیم خودمون رو ازش باال بکشیم

 !تجهیزات صخره نوردى مى خواستند ازش باال برن

اولین نفرى که . یکى از صندلى هاى سنگى نشستم و مشغول نگاه کردن شدمام جلب شد و رفتم روى  توجه

آماده شد دست هاش رو توى کیسه ى پشت سرش فرو کرد و بعد از گچى کردن دست هاش شروع کرد به باال 

تقریبا به . مى کرد وصلتیکه به تیکه گیره کار مى ذاشت و طنابى که همراهش بود، به گیره . رفتن از صخره

 . صخره رسیده بود که دستش ول شد و از طناب آویزون شد و اومد پایینوسط 

دو نفرى که . دوم داشت باال مى رفت و مشغول تماشا کردنش بودم که یه صداى آشنایى به گوشم رسید نفر

 نگاهم به سمتشون کشیده شد و با دیدن پسر تازه وارد. پایین صخره بودند داشتند با کسى احوالپرسى مى کردند

پاى ... توى پارك ... اینجا ... حاال  دمشبعد از بیست روز که ندیده بو... هورمند . خودش بود. قلبم فرو ریخت

 ...در حال بستن تجهیزات به کمر و پاهاش... دیوار صخره نوردى 

براى اولین بار با تیپى به جز کت . با شوق و ذوق خیره شده بودم بهش...داشتم از ذوق مى مردم ... من  خداى

. تى شرت سفید جذبى پوشیده بود که آستین هاش تا وسط بازوش بود... اون هم چه تیپى. و شلوار مى دیدمش

 . چ بند هاى مشکىشلوار مشکى، کفش هاى ساده و سبکى که انگار مخصوص صخره نوردى بود و م

اما تنها کارى کردم این بود . هیجان زده شده بودم که دلم مى خواست از جا بپرم و برم بیفتم تو بغلش اونقدر

دست هامو کنار . از بس نیشم باز شده بود، مى ترسیدم هورمند ببینه و آبروم بره! که پشتم رو بهشون کردم

 :و گفت تادمائده چشمش بهم اف. لبهام گذاشته بودم و زور مى زدم که نخندم

 چته؟ چرا همچین مى کنى؟ -

 :چشم و ابرو به پشت سرم اشاره کردم و گفتم با

 ...برازنده است  -

 کجا؟ -

 .پاى صخره نوردى -

 :تاب پرید پایین و اومد سمتم و تا چشمش به پشت سرم افتاد با هیجان گفت از

 واى خدیا مى خواد از صخره بره باال؟ -
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مائده . هورمند آماده شده بود و منتظر بود تا پسرى که روى صخره بود کارش تموم بشه. ه سمتشونب برگشتم

سه سوته بقیه رو هم خبر کرد و همه اشون به ردیف کنارم نشستن و مهدیس و نوشین هم روى چمن ها ولو 

 . شدند

 :گفت الهه

 ندازیم؟بچه ها پایه این تا رفت باال تشویقش کنیم و جیغ و داد راه ب -

 :وسط حرفش و گفتم پریدم

نه دیوونه مى خواى آبرومونو ببرى؟ عین آدم بشین نگاه کن جنگولک بازى هم درنیار یه وقت تمرکزشو به  -

 !هم مى زنى

الهه سرى از تاسف تکون داد و از ! فکر کنم زیادى ابراز احساسات کرده بودم. اشون چپ چپ نگاهم کردن همه

 :فتم و گفتمدستشو گر. جاش بلند شد

 اى بابا چرا قهر مى کنى؟ -

 :کشید و گفت دستشو

 !پاى فیلم هیجانى تخمه مى چسبه. میرم از این دست فروشه یه کم تخمه بگیرم. قهر چیه بابا -

بند هارو از . رفت و چند لحظه بعد، پسرى که روى صخره بود، دستش ول شد و با طناب سر خورد پایین الهه

همه اشون یکى یکى دستى به پشتش مى زدن و مى فرستادنش سمت . فت سمت هورمندپاهاش باز کرد و گر

 . صخره

چند لحظه به دستگیره هاى دیواره نگاه . دست هاش رو گچى کرد و کمى تکوندشون. پاى دیواره ایستاد رفت

 . گرفت کرد و بعد یه دفعه با یه پرش دستگیره اى رو که تقریبا دو مترى باالتر از ارتفاع زمین بود

با آرامش دونه دونه دستگیره هارو پشت سر مى ذاشت و باال . دست هامو مشت کردم و زل زدم بهش ناخوداگاه

کم کم رسید به آخرین گیره اى که دوستش کار گذاشته بود و بعد از اون دیگه گیره اى نبود که . مى رفت

صداى . باالتر مى کشید ظهرو هر لحشروع کرد به وصل کردن گیره ها و خودش . طنابش رو بهش وصل کنه

 . پچ پچ دوست هاش و صداى هین و هون گفتن هاى مهدیس و نوشین و عاطفه رو هم مى شنیدم

 :هاى هورمند مدام تضعیف روحیه اش مى کردند دوست

 ...دیگه دستت خسته شده ها  -

 ...پاهات کم کم قفل مى کنه  -
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 ...االنه که بیفتى  -

قسمت باالى دیوار با زاویه ى نود درجه خم شده . کردم که روى همه اشون رو کم کنهمن توى دلم دعا مى  و

اما باید اون قسمت نود درجه رو رد مى کرد تا به ! مثل وقتى که از دیوار اتاق باال برى و به سقف برسى. بود

 :الهه گفت. باالى صخره برسه

 . عمرا اگه بتونه از اون قسمت رد بشه -

 میشه همچین چیزى؟ . تو فکر کن بخواى چهارچنگولى به سقف خونه بچسبى -نوشین

 .دو دقیقه دهنتونو ببندین ببینیم چى میشه -مائده -

انگشت هامو تو هم قالب کرده بودم و . انگار همه امون به طریقى استرس داشتیم. بچه ها هم ساکت شدن و

کامال . مشغول انداختن طنابش توى حلقه ى گیره شد دو تا دستگیره دیگه رد کرد و. دلم زیر و رو مى شد

و همون لحظه که مى خواست  ردپاش رو به دستگیره اى بند ک. برعکس شده بود و به سقف دیواره چسبیده بود

 . پاى دیگه اش رو جلو ببره، پاى قبلیش سر خورد و از یه دست و یه پاش تو هوا معلق موند

از جا پریدم و دست . بچه ها و سر و صداى دوست هاى هورمند گم شدکه کشیدم تو صداى هین گفتن  جیغى

هر آن منتظر بودم دست هاش هم ول بشه و از . هامو جلوى دهنم گذاشتم و وحشت زده بهش خیره شدم

 . خم کرد باما هورمند خیلى سریع پاش رو به دیواره بند کرد و سرش رو به عق. طنابش آویزون بشه

براى . اخم ظریفى بین ابروهاش نشست! فکر کنم منو سر و ته مى دید. شونه رفتصاف چشم هامو ن نگاهش

نگاه هورمند که . دست هامو از جلوى صورتم برداشتم و خیلى آروم سر جام نشستم. ثانیه اى خیره نگاهم کرد

و صداى هورمند  خیدطوالنى شد، هم دوست هاى هورمند و هم دوست هاى خودم، نگاهشون به سمتم چر

 :ى گوشم نشستتو

 .نمى دونستم تماشاچى هم داریم -

هورمند سرش رو به آرومى تکون داد و . نگاه ها از من به سمت هورمند چرخید. با نفس نفس توام بود صداش

اما بچه ها دونه دونه با صداى بلند سالم کردند و هر کدوم یه لقب . من هم با نیمچه لبخندى سر تکون دادم

 :بهش چسبوندن

 آقاى برازنده سالم -

 سالم استاد -

 سالم آقاى دکتر -
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چند تا دستگیره ى دیگه رو هم رد کرد . با همون حالت برعکسش لبخندى زد و کارش رو از سر گرفت هورمند

باالى صخره نشست، ابرویى برام باال . و باالخره از اون شیب نود درجه خالص شد و رسید باالى صخره 

 :انداخت و گفت

 ... اى عجب منظره  -

شروع کردیم به دست زدن و من که لبمو گاز مى گرفتم تا نیشم بیشتر از اون شل نشه، به این فکر مى  همه

 !کردم که منظورش از منظره دقیقا چى بود؟

 :هاش پاى صخره براش دست مى زدند و باالخره یکیشون با خنده گفت دوست

 !بیا پایین تا منظره رو قورت ندادى -

از لبه ى دیواره با دست هاش آویزون شد و تو ! ریع لبش رو گاز گرفت و چشم هاش گشاد شدخیلى س هورمند

 :مشغول باز کردن وسایل از پاهاش شد و گفت. یه لحظه خودش رو رها کرد و با طناب اومد پایین

 . احسان بیا اینجا -

 :هورمند دستى به شونه اش زد و گفت. پسر نزدیکش شد همون

 ...هارو دربیار تا دیگهحاال برو گیره  -

 :اما دوستش قهقه اى زد و گفت. صداش پایین تر اومد و دیگه نفهمیدم چى در گوش دوستش گفت تن

 . پس درست فهمیدم -

دستى پشت هورمند زد و با لبخند سرى . وسایل رو از دست هورمند گرفت! نگاهش رو بین ما شش تا چرخوند و

ر چهارتاشون دور هم جمع شدند و پچ پچى کردند و بعد هم پراکنده تو یه لحظه ه. تکون داد و چیزى گفت

 . احسان مشغول باال رفتن از صخره شد و هورمند و دو تا دوست دیگه اش اومدند به سمتمون. شدند

الهه و مائده با وضع اسفناکى پوست تخمه هارو دور خودشون ریخته . شش تا همزمان از جاهامون بلند شدیم ما

سریع مانتوهاشون رو تکوندند و دستى به سر و روى خودشون . ظره ى افتضاحى ایجاد کرده بودندبودند و من

با هم احوالپرسى کردیم و هورمند  ههم! اونقدر سریع از جاهاشون پریدند که من ازشون عقب موندم. کشیدند

 :دوست هاش رو معرفى کرد

 ...آقا مجتبى  -

چشم هاى قهوه اى و پوست گندمى داشت و تقریبا بیست و هفت  که سمت راستش ایستاده بود و مو و پسرى

 . هشت ساله به نظر مى رسید، سرش رو تکون داد
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 ...و آقا اسحاق  -

سمت چپى که موى مشکى و پوست سفید و چشم هاى عسلى داشت و حدودا بیست و چهار پنج ساله  پسر

 :میزد، سرش رو تکون داد و هورمند ادامه داد

 .اره از صخره باال میره، احسان و برادر همین آقا اسحاق ِ اون هم که د -

 :آشنایى هم ابراز خوشبختى کردیم و هورمند دستش رو سمت ما گرفت و گفت از

 . خانوم ها هم از دانشجویان دانشکده هستند -

 :گفت عاطفه

 . البته دانشجوهاى آقاى برازنده -

 :الهه با لودگى گفت و

 . اون هم از نوع تنبلش -

 :لبخند ملیحى زد و گفت هورمند

حتى . دانشجویى که پیشرفت داشته باشه براى من با ارزش تر از دانشجوییه که همیشه ممتازه. اختیار دارید -

 .اگر نمره اش الف نباشه

ستم؟ نگاهش به واقعا منظورش من بودم؟ من که جون کندم و زحمت کشیدم و خواستم الف باشم اما نتون یعنى

گوشه ى لبم ! شاید هم توهم زده بودم. حس کردم لبخند توى چشم هاش نشسته. نگاه پر از اطمینانش. من بود

 :صداى مجتبى عین پیام بازرگانى وسط احساساتمون سبز شد. کمى باال رفت

 خانوم ها نمى خواید خودتون رو معرفى کنید؟ -

 :د و درست لحظه اى که گفتمها دونه دونه خودشون رو معرفى کردن بچه

 .منم سایه هستم -

 :از راه رسید و پرید وسط و گفت احسان

 کى اسمش سایه است؟ -

با تعجب به سمت احسان برگشتیم، من اما سریع نگاهم به سمت هورمند چرخید که با پاش ضربه ى  همه

 :گفتم! آرومى به کفش احسان زد

 چه طور مگه؟... من  -

 :گفتلبخندى زد و  احسان
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 مگه نه هورمند؟. آخه اسم یکى از آشنایان هم سایه است -

 :اسحاق لبخندى زد و گفت! فقط نگاهش کرد و هیچى نگفت هورمند

امروز که . اگر موافق باشید این آشنایى رو به فال نیک بگیریم و دور هم یه بستنى بخوریم... خب خانوم ها  -

 .ره، بستنى مى چسبههوا باهامون راه اومده و نه بارون و نه اب

همین که مى تونستم هورمند رو بیشتر . من که از خدام بود باهاشون باشم. نگاهى با هم رد و بدل کردیم همه

هر چند ! بچه ها هم که کال پایه ى این جور برنامه ها و بستنى خوردن با جنس مخالف. ببینم برام کافى بود

 .نداشتم ولى قطعا اگر هورمند بینشون نبود قبول نمى کردمخودمم تا همین چند وقت پیش، دست کمى ازشون 

حرف . به بچه ها انداختم که با هم پچ پچ مى کردن و هر کى از اون یکى مى پرسید بریم یا نریم نگاهى

 :هورمند نگاهم رو به سمتش کشوند

 افتخار مى دید؟ -

لبخند کم ! انگار نظر من شرط بود! بودهمه ى نگاه ها به من . نگاهى به بقیه انداختم. روى من بود نگاهش

 :جونى که از سر دلهره و اضطراب و هیجان بود، زدم و گفتم

 . گمون نکنم دعوت استادمون رو رد کنیم. اختیار دارید -

 :هاى هورمند به لبخندى از هم باز شد و گفت لب

 .پس بفرمایید -

دم شهر بازى که رسیدیم، مجتبى . همه با هم راه افتادیم سمت خروجى. دستش به خروجى پارك اشاره کرد با

 :به شهربازى اشاره کرد و گفت

 خانوم ها با کمى هیجان موافقید؟ -

 :اول از همه اظهار نظر کرد و گفت مهدیس

 . من مى میرم براى کشتى سوارى. واى عالیه -

 :لبخند موذى اى زد و گفت مجتبى

 کسى دیگه هم میاد؟. ما دو تا میریم کشتى . خب پس من یارمو کشیدم -

مهدیس که خیلى رك حرفشو مى زنه، با حرکت ! هم بند کیف مهدیس رو گرفت و کشیدش کنار خودش بعد

 :مجتبى، نگاه بدى بهش کرد و گفت

 .ن جا استعفا میدماگه قراره هنوز هیچى نشده پسر خاله بشى من از همی -
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اما عین برق از ذهنم گذشت که نباید صداى خنده امو ول . نتونستم جلوى خودمو بگیرم و زدم زیر خنده دیگه

دستمو جلوى دهنم گرفتم و به زور خنده امو نگه داشتم که باعث شد اشک به . کنم و پارکو روى سرم بذارم

 . چشم هام بریزه

 :و گفت دست هاش رو کمى باال آورد مجتبى

 . گردن ما از مو باریک تر -

. هورمند بود. سنگینى نگاهى باعث شد به سمتش بچرخم. روى گونه ام ریخت و با دست پاکش کردم اشکم

 اخم مالیمى کرد و با حرکت سر پرسید خوبى؟

ما رو ورودى . باالخره همه با هم رفتیم سمت شهربازى. طورکه لبخند مى زدم، با حرکت سر تایید کردم همون

 :پسرها عقب تر از ما بودند و عاطفه خودش رو انداخت بینمون و با صداى آرومى گفت. پسرها حساب کردند

 .همه رو سوار میشیم. خوب حال کنین که دیگه قسمتمون نمیشه. این بار شهربازى مفته... بچه ها  -

با ! گشت و از شهربازى بیرون رفتداشتند نزدیک مى شدند اما هورمند بین راه بر. به پسرها انداختم نگاهى

 کجا رفت؟ چش شد یه دفعه؟ . چشم رفتنش رو نگاه کردم تا اینکه از محدوده ى دیدم خارج شد

 . به رفتنش فکر مى کردم که یه دفعه جلوى چشمم ظاهر شد داشتم

 حواستون کجاست؟  -

 :جا پریدم و خیلى ناگهانى گفتم از

 کجا رفتى؟ -

 :ستشو به کت اسپرت مشکى اى که تنش کرده بود گرفت و گفتد. و واج نگام کرد هاج

 مشکلى پیش اومده؟. وسایلمون رو هم تو ماشین گذاشتم. رفتم کتمو بپوشم -

 :سرمو پایین انداختم و گفتم! حرف ضایعى زدم چه

 . بریم از بچه ها عقب نمونیم... چه مشکلى ... نه نه  -

باید حواسمو جمع مى کردم که بیشتر از . خیلى زود خودمو به بقیه رسوندمقدم جلوتر از هورمند راه افتادم و  چند

 :مهدیس رفت سمت مجتبى و گفت. اون سوتى ندم

 بریم کشتى؟... خب آقا مجتبى  -

 کیا میان کشتى؟... البته  -

 :با هم گفتیم همه
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 ...همه  -

 :مجتبى نگاهى بینمون انداخت و گفت و

  .پس من برم ده تا بلیط بگیرم -

 :اومد سمتمون و یواشکى گفت مهدیس

 . ببینم شماها چه مى کنید. من سهممو ادا کردم -

من دومین نیمکت از وسط نشستم که زیاد . پنج دقیقه اى طول کشید تا نوبتمون شد. رفتیم سمت کشتى همه

 . از نوك کشتى نشستن وحشت داشتم. با حرکت کشتى باال و پایین نشم

اسحاق و احسان و هورمند . اما با هیجان رفتند نوك کشتى و هر پنج تاشون روى آخرین نیمکت نشستند بقیه

هر کدومشون تا منو مى دیدند تعجب مى کردند . هم به نوبت سوار شدند و رفتند سمت نوك دیگه ى کشتى

 :بى رودورایسى گفتم. که چرا تنها نشستم

 . تو دلم خالى میشه یه جوریه. من با کشتى زیاد میونه ى خوبى ندارم -

 :گفت هورمند

 . آخه این جا که تنهایید -

 .عیبى نداره -

 :این پا و اون پا کرد و گفت کمى

 . اگر اجازه بدید منم همین جا مى شینم -

کنارم که نشست . لبمو با زبونم تر کردم و کمى خودم رو عقب کشیدم. لحظه مات و مبهوت نگاهش کردم چند

 :دخترها و تیکه انداختن پسرها بلند شد صداى پچ پچ

 !بد نگذره آقا هورمند -احسان

 !هوارو نگاه دو نفره اس -اسحاق

 :با بلیط ها رسید و ادامه داد مجتبى

 !تو که با مایى واسه ما بس -

حاال این همه نزدیکى رو کجاى . تمام مدت با لبخند عجیبى فقط گوش مى داد و من هم گر مى گرفتم هورمند

م مى ذاشتم؟ چه طورى مى خواستم جیغ بکشم و ترسم از کشتى رو خالى کنم؟ هم ذوق حضورشو داشتم دل

 . هم خجالت مى کشیدم
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 :هورمند کنار گوشم گفت. شروع به حرکت کرد و من شروع کردم به نفس هاى عمیق کشیدن کشتى

 . اذیت میشه این جورى معده ات کمتر. پاتو بذار به نیمکت جلویى و تو شکمت جمعش کن -

کشتى هر لحظه بیشتر اوج مى . رو گفت انجام دادم و دست هام رو هم محکم روى معده ام فشار دادم کارى

تا اینکه . صداى جیغ دخترها تک و توك بلند میشد. گرفت و کم کم یه حس هایى توى معده ام ایجاد میشد

کسایى که توى کشتى  متما. اد میومدحرکت کشتى به اوج خودش رسید و دیگه از همه طرف صداى جیغ و د

. هنوز حالم خوب بود. بودند، از هیجانشون جیغ مى کشیدن ولى من از ترس جرئت نفس کشیدن هم نداشتم

گوش هام صداى هورمند رو از بین . مى ترسیدم کوچک ترین تغییرى تو وضعیتم ایجاد کنم و دلم هرى بریزه

 :جیغ و داد بچه ها شکار کردند

 به؟حالت خو -

 . با سر تایید کردم فقط

 . اگر مى ترسى، جیغ بکش -

 :با لبخند سرش رو تکون داد و گفت. تعجب نگاهش کردم با

 . چه ایرادى داره؟ شهر بازى جاى تخلیه ى احساساته دیگه -

لب ! با اون جیغ هاى ضایعى که من مى کشم کم از زائو ندارم. لبخندى زدم و بى خیال جیغ کشیدن شدم فقط

از بس صداى جیغم روى توى گلوم خفه کردم ، گلو درد . مو روى هم فشار مى دادم که جیغم زیاد بلند نباشهها

 :نرسیده، مائده گفت ینهنوز پامون به زم. باالخره تایم کشتى تموم شد و پیاده شدیم! گرفتم

 د کى بود؟شما نمى دونی. نمى دونم کى بود که مى گفت این هوا جون میده براى بستنى خوردن -

 :ى سرها به سمت اسحاق چرخید و اسحاق هم در حالى که سرش رو تکون مى داد گفت همه

 همون قبوله؟. فقط این جا به جز بستنى قیفى دیگه چیزى نیست. بستنى هم مى خریم... چشم چشم  -

شق پیراشکیه، تا عاطفه که ع.با هم رفتیم سمت دکه و دونه دونه بستنى گرفتیم و شروع کردیم به لیسیدن همه

 :چشمش به پیراشکى ها افتاد گفت

 کسى پیراشکى دوست نداره؟ -

 .پیراشکى رو هم گردن اسحاق انداخت و

 :سرشو آورد نزدیک و گفت مائده

 . نوبت بقیه است. منم سهممو ادا کردم -
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 :گفت عاطفه

 .شما سه تا موندین. منم که پیراشکى رو براتون زنده کردم -

 :و نوشین سریع از جا پریدند و هر کدومشون یه چیزى گفتند الهه

 بریم؟. سفینه رو عشق است - الهه

 کیا میان چرخ و فلک؟ -نوشین

 :از روى نیمکت بلند شد و گفت هورمند

 . من میرم بلیط بگیرم. فکر کنم همه بیان -

 :نگاهى به من انداخت و سریع پرید جلوى هورمند و گفت الهه

 . ما چرا؟ شرمنده مى کنیدنه استاد ش -

 . شما مهمون مایید. این چه حرفیه -

 :بلند شد و گفت احسان

 .فعال بستنى و پیراشکى تون رو در آرامش میل بفرمایید تا بعد -

 :خوردن شدیم که احسان گفت مشغول

 شما خانوم ها چند سالتونه؟ -

 :سحاق گفتشش تا نگاهى رد و بدل کردیم و قبل از اینکه چیزى بگیم، ا ما

 داداش من مگه نمى دونى سن خانوم ها رو نباید بپرسى؟ -

 :خندیدیم و من گفتم همه

 شما ها چه طور؟. ما همه امون بیست و یک، بیست و دو هستیم -

 :اسحاق گفت! جورى مى تونستم حداقل بفهمم هورمند چند سالشه این

 !بیست و چهار... با افتخار . من از همه اشون جوون ترم -

 :به مجتبى انداختم که گفت نگاهى

 . بیست و هفت -

 :یقه اى صاف کرد و گفت احسان

 . بیست و هشت -

 :چند لحظه صورتمو نگاه کرد و بعد گفت. سمت هورمند چرخید تا خودش سنش رو بگه نگاهم
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 بهم مى خوره چند سالم باشه؟ -

پسرها که ساکت بودند اما دخترها هر کدوم یه چیزى مى گفتند و اکثرا . دفعه همه شروع کردن به نظر دادن یه

 :هورمند لبخندى زد و گفت. من اما نمى دونستم دقیقا چى بهش مى خوره. هم نظرشون روى سى سال بود

 شما نظرى ندارید؟ -

 :زدم و گفتم لبخندى

 میشه اول چند تا سوال بپرسم؟ -

 :باال داد و گفت برویىا

 . چرا که نه. حتما -

 شما سربازى رفتید؟... خب  -

 :اینو گفتم، صداى پسرها بلند شد و احسان گفت تا

 !همه ى جوانب رو در نظر مى گیره! طرف حواسش جمعه ها -

 :سرى تکون داد و گفت هورمند

 . بله رفتم -

 :کردم و گفتم فکرى

 اصله اى بین درس خوندنتون نیفتاد؟هیچ وقت پشت کنکور نموندید؟ ف -

 :گرمى تحویلم داد و گفت لبخند

 .نه -

 و االن سال چندم دکترا هستید؟ -

 :هورمند پررنگ تر شد و گفت لبخند

 .سوم -

 :گفت احسان

 !خوب به بهونه ى سن و سال آمار این رفیق مارو درآوردیدها -

لبخند آرومى زد و رو به . سمت هورمند چرخید چشم هام گرد شد و نگاهم. یه لحظه گونه هام داغ شد تو

 :احسان گفت

 . کم خوش مزگى کن -
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 :هم برگشت سمتم و گفت بعد

 خب حاال با چرتکه ى شما چند سالم میشه؟ -

 :و باالخره گفتم. لحظه تو دلم حساب کتاب کردم چند

 ...سالتون باشه اما  29... قاعدتا باید  -

 :پر از سوال شد و گفت صورتش

 ما چى؟ا -

عاقبت دلمو به دریا زدم و . نمى دونستم درسته که این حرف هارو بزنم یا نه. چند ثانیه لبمو گاز گرفتم براى

 :گفتم

 . نمى خوره 29اما به اخالق و رفتارتون  -

 :اى بین پسرها افتاد و هورمند با خنده گفت ولوله

 مگه اخالق و رفتارم چه طوریه؟ -

 . نمى دونستم از خجالتمه، از شرجى هواست یا از نگاه خیره ى هورمند. از گرما مى مردم داشتم

 . ساله به نظر مى رسید 29خیلى جا افتاده تر و پخته تر از یه پسر  -

 :همه خندیدن و هورمند گفت دوباره

 !چه زود پیر شدم... اى بابا  -

 .منظورم این نبود -

هورمند بدون حرف نگام مى . دیگه روم نمیشد بپرسم دقیقا چند سالته. کردمچیزى نگفتم و فقط نگاهش  دیگه

 :الهه گفت. نگاهمو دزدیدم و سرمو انداختم پایین. کرد

 استاد باالخره نمیگین چند سالتونه؟ -

 :هورمند گفت و

 . همون که خانوم صداقت گفتند -

 :همون لحظه بلند شد و گفت. باال آوردم و نگاهش کردم سرمو

 . برم بلیط بگیرم -

 :گفتم سریع

 . ببخشید براى من بلیط سفینه نگیرید -
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 :با هم گفتند همه

 چرا؟ -

 :گفتم مظلومانه

 . همون کشتى رو هم با بدبختى تحمل کردم. دلشو ندارم -

 :گفت هورمند

 بقیه همه سوار سفینه میشن؟  -

ن بلند شدند و یکى یکى رفتند سمت کم کم بچه ها از روى صندلى هاشو. تایید کردن و هورمند رفت همه

چند لحظه بعد هورمند رفت . من هم صندلیمو عوض کردم تا رو به سفینه باشم و بتونم بقیه رو نگاه کنم. سفینه

 ! گشتسمت سفینه و بلیط هارو به بچه ها که توى صف ایستاده بودند، داد و بر

 . ن تکون داد و اومد سمت مناعتراض کردند که چرا برگشت و هورمند فقط دستى براشو همه

اونقدر حس هاى خوب توى وجودم . هورمند با بقیه نرفته بود و اومده بود پیش من. داشت زیر و رو میشد دلم

از بین تمام مشغولیات ذهنم یه جمله ى به درد . پخش میشد که نمى دونستم باید چه عکس العملى نشون بدم

 :بخور پیدا کردم

 شما چرا نرفتید؟ -

 :صندلى کناریم نشست و گفت روى

 !تنهایى فایده نداره -

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 تنهایى؟ با این همه آدم چه طور میگین تنهایى؟ -

 :ثانیه خیره نگاهم کرد و عاقبت نگاهش رو به زمین انداخت و گفت چهار

 . وقتى اصل کارى نباشه، صد نفر دیگه هم که بیان آدم تنها مى مونه -

این حرف هاشو باید چه جورى برداشت مى کردم؟ مگه میشه کسى بدون منظور . و واج نگاهش کردم هاج

همچین حرف هایى رو به دخترى بزنه؟ محو صورتش شده بودم که زیر نور پرژکتورهاى شهربازى، مثل نقاشى 

دل اون چه خبره؟  تو. چه اتفاقى داره میفته؟ تو دل من که غوغاست. هاى خوش آب و رنگ به دلم مى نشست

 :چرا حرف هاش دو پهلو شدن؟ نمى دونم چى شد که ناخوداگاه دهنم باز شد
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اون موقع که از هفت دولت آزاد بودم و همه ى زندگیم خالصه . نمى فهمم االن بهتره یا قبال. درکش سخته -

شدید استادم، هر هفته که  از وقتى شما. درگیر خیلى چیزها. در خودم و خودخواهیم بود یا االن که ذهنم درگیره

 ... یه حسى به . یه مسئولیتى گردنم گذاشته شد. شما رو دیدم یه چیزى به زندگیم اضافه شد

داشتم با . "یه حسى به قلبم اضافه شده "نزدیک بود بگم... یه ذره دیرتر جنبیده بودم، گفته بودم . بستم دهنمو

 :خودم کلنجار مى رفتم که گفت

 . اق افتادهبراى من هم اتف -

 چى براتون اتفاق افتاده؟ -

 :به آسمون انداخت و گفت نگاهى

فکر آخرش باشم و مدام با خودم . این که هر هفته چیزى به زندگیم اضافه بشه، مسئولیتى روى دوشم بشینه -

 بگم که آیا درسته یا نه؟

د که سرش رو چرخوند، یه دفعه هورمن. جیغ و داد بچه ها بلند شد و نگاه هر دومون به سمتشون چرخید صداى

خنده ام گرفت و طبق معمول بدون . خال مشکى کوچیکى پشت گوشش بود. نگاهم به الله ى گوشش افتاد

 :فکر دهنمو باز کردم و با هیجان گفتم

 ...پشت گوش . ا چه جالب -

اگر . گندى مى زنم چه غلطى داشتم مى کردم؟ حاال خوبه وسط راه فهمیدم دارم چه. روى دهنم گذاشتم دستمو

حتما هورمند با خودش مى گفت این دختره آدم . حرفمو کامل گفته بودم که دیگه تمام حیثیتم به باد مى رفت

 . چشم هاش هم که عین تلسکوپ همه جا مى چرخه. بشو نیست

ابروهاش  .صورتش که کامل رو به روم قرار گرفت، دلم زیر و رو شد. سرشو آروم آروم به سمتم چرخوند هورمند

 :دستى به گوشش کشید و گفت. باال رفته بود و چشم هاى پر از خنده اش گرد شده بود

 پشت گوش چى؟  -

 ... هیچى ... هیچى  -

 :هاشو کمى باریک کرد و با لبخند گفت چشم

 مطمئنى هیچى؟ -

 :هامو چرخوندم و خیلى احمقانه گفتم چشم

 !یاد همین افتادم... همین ... ن چیز هم مى بینى اگه پشت گوشتو دیدى فال... شنیدین که میگن  -
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 !"خودتى "عمیق تر شد و جورى نگاهم کرد که قشنگ بهم فهموند  لبخندش

بى اراده رفت سمت جلوى سرم و یه دسته از موهام رو از زیر مقنعه بیرون کشیدم و دور انگشتم تاب  دستم

 :روش خیره شد و گفت نگاهش به سمت موهام کشیده شد اما زود به رو به. دادم

 !چه عادت هاى جالبى دارى -

 کدوم عادت؟ -

 .همین که وقتى نمى دونى چى بگى با موهات بازى مى کنى -

هر چى . که عین مار دور موهام مى پیچید نگه داشتم، شاید هم موهام عین مار دور انگشتم مى تابیدن انگشتم

تو اون لحظه شدیدا . ریخته از مقنعه ام رو زیر مقنعه فرستادبود از پیچ و تاب افتادن و دستم رشته هاى بیرون 

دوباره از مقنعه بریزم بیرون و جلوى چشم  روبه بازى با موهام احتیاج داشتم ولى دیگه روم نمیشد موهام 

مگه این بشر تا چه حد حواسش به کارهاى من بوده که فهمیده کجا چه کارى رو . هورمند باهاشون ور برم

 م؟انجام مید

 :مى خواستم زرنگى به خرج بدم و گفتم مثال

 دیگه چه عادت هایى دارم؟ -

 :به سمتم چرخید و گفت کامل

 !بقیه اشو دیگه خودت بهتر بلدى -

 :از جاش بلند شد و گفت. لبخند کوچیکى روى لبش نشست و

 .بچه ها دارن میان. بریم چرخ و فلک -

. ناخودآگاه کنار هورمند ایستادم. بچه ها با خنده و هیجان به سمتمون مى اومدن. نگاهشو دنبال کردم مسیر

بهترین موقعیت بود یه کم قد هامون رو با هم . کفش هاى بى پاشنه. نگاهى به کفش هاى هر دومون انداختم

دادم و درست لحظه اى که  دمتدانگاهمو از روى پاهاش تا روى کمر، شونه ها، گردن و صورتش ا! چک کنم

 !داشتم از کنار چشم هاش رد مى شدم نگاه شیطون و پر خنده اش میخکوبم کرد

دستم تا نزدیک پیشونیم اومد که بره سمت موهام اما یه . از داخل گاز گرفتم و نگاهمو به زمین انداختم لپمو

 :صداى خنده ى ریزش رو شنیدم و بعد هم حرفش. دفعه دستمو انداختم

 !!صد و هشتاد و یک -
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انگار مقصدشون از قلب به گونه هام تغییر پیدا کرده بود و . گلبول هاى قرمز بدنم به جنب و جوش افتاد تمام

انگشت هامو روى گونه هام فشار ! حس مى کردم گونه هام دارن متورم میشن. هر لحظه صورتم داغ تر میشد

 . حالم رو منقلب مى کرد ترهاى آروم هورمند بیشصداى خنده ! دادم که مبادا مویرگ هاش پاره بشن

از نگاه هاشون مشخص بود . ها رسیدن کنارمون و من دست هامو پایین انداختم که بیشتر از اون تابلو نشم بچه

 !که رنگ رخساره ام خبر داده از سر درون

 :همه دور هم نشستیم و هورمند گفت دوباره

 نمى خواین برید چرخ و فلک؟ -

 :ستشو روى قلبش گذاشت و گفتد احسان

 . بذار این سکته اى که زدیم رد کنیم تا بعد -

 : چند تا نفس عمیق کشید و بدون هیچ مقدمه اى گفت احسان

 شما خانوم ها رشتى هستید یا شهرستانى؟ -

 :بدون هیچ حسى توى کالمش گفت هورمند

 سکته رو رد کردى که زبونت باز شد؟ -

 :و احسان گفتهمه به خنده افتادیم  ما

 نکنه امیدوار بودى نصف تنم لمس بشه و زبونمم ایضا؟ -

 :احسان اما با سماجت گفت! سرى تکون داد و لبخند نیم بندى زد هورمند

 نگفتید اهل کجایین؟ -

شاید دوست نداشت رفقاش در . دونم چرا احساس کردم هورمند دوست نداره این سوال، جواب داده بشه نمى

مهدیس دهن باز کرد یه ! یا شاید هم بهشون اعتبارى نبود. چندان اطالعاتى داشته باشند مورد دانشجوهاش

 :چیزى بگه که پیش دستى کردم و قبل از اینکه شناسنامه امونو رو کنه گفتم

 .چه فرقى مى کنه؟ هر جا باشیم، روى همین زمین و زیر همین آسمونیم -

هورمند نمى خواست . پس درست فهمیده بودم. ند نشستى احسان کش اومد و لبخند روى لب هورم قیافه

 . پسرها در این مورد چیزى بفهمند
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اگه هورمند دوست نداشت پسرها در مورد ما چیزى بدونند پس چرا اصال . دونم چرا یه ذره گیج مى زنم نمى

شون رو تماشا کردیم و وقتى ما به ردیف نشستیم پاى دیواره و صخره نوردی... البته ... مارو بهشون معرفى کرد؟ 

 راه انداختیم، اون بیچاره دیگه چه چاره اى داشت جز اینکه مارو معرفى کنه؟ "سالم استاد"بعد هم بازار 

نکنه اصال با همراه شدن ما با پسرها کال مخالف بوده؟ نکنه تو عمل انجام شده ... خاك به سرم ... واى  اى

چه قدر من . پیشنهاد بستنى داد و ما هم که زرتى قبول کردیم قرار گرفته؟ اون اسحاق پدر سوخته که فورى

حتما االن هورمند فکر مى کنه هر . کردىواااااااااى سایه باز هم خراب . تازه فهمیدم چه گندى زدم. ابلهم

قتى تا و... ولى این خیلى بى انصافیه ... خدایــــــــا ... پسرى یه خنده به روم بکنه فورى دنبالش راه میفتم 

تازه تاکید هم کردم که دعوت استادمون رو رد نمى . هورمند خودش شخصا دعوتمون نکرد که من قبول نکردم

 . یعنى هورمند جونم چون تویى و به خاطر گل روى تو دارم قبول مى کنم ؟خب این یعنى چى. کنیم

اصال نباید قبول مى . دمببین چه طور هر چى با زحمت رشته بودم با دست هاى خودم پنبه کر... خدا  واى

خدا وکیلى تو عمرم غیر از امروز فقط . باید خیلى محترمانه یه بهانه جور مى کردم و دعوتشو رد مى کردم. کردم

حاال بعد از این همه سال، دقیقا . اونم دوران دبیرستان که خیلى خنگ بودم. یه بار دیگه چنین غلطى کرده بودم

ین غلط رو تکرار کنم؟ شاید هورمند هم مى خواسته منو محک بزنه ببینه چیکاره باید در برابر هورمند دوباره ا

خودت یه جورى . خودت از قصد و نیتم با خبرى... آخ خدایا . چه قدر خوب بهش نشون دادم که چیکاره ام. ام

 .درستش کن

هشت و نیم در  اون هم به خاطر اینکه. ساعت هشت و ربع بود که دیگه از شهربازى بیرون اومدیم حدود

پسرها با دو تا ماشین اومده بودند و مى خواستند مارو هم . خوابگاه بسته میشه و ما پشت در مى موندیم

بود که شهربازى تا خوابگاه  ینالبته دلیلش هم فقط ا. خداروشکر این یه قلم رو دیگه قبول نکردیم. برسونند

خدایا واقعا راست گفتن که جاى شکرت رو باقى ! ى کردیمفقط یه خیابون فاصله داره وگرنه حتما با سر قبول م

شاید هورمند خوش انصاف باشه و با . همین که سوار ماشینشون نشدیم خودش جاى شکر داره. مى ذارى

تو به ... خدایا ... هوم؟... نداره ما باهاشون همراه شدیم  خطرىخودش بگه چون شهربازى مکان عمومیه و زیاد 

 !جورى در موردم قضاوت کنه دلش بنداز که این

 1387بهمن / 2 چهارشنبه
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همش تو . با بچه ها دیروز رفتم بیرون ولى اصال بهم خوش نگذشت. از دوشنبه تا حاال. روزه دوباره حالم بده دو

خدایا من که نمازم رو هم مى خونم پس چرا باز هم بى . دوباره شدم مثل چند وقت پیش. فکرم و دلم گرفته

 به خاطر هورمنده؟  مشولى تنگ کى؟ نکنه ه... نمى فهمم چم شده؟ دلم تنگه چرا . قرارم

چهارشنبه اى که دیگه خبرى از آزمایشگاه و هورمند نیست ولى عجیب دلم براى روپوش . چهارشنبه است امروز

دلم مى خواد برم پشت در ... تنگ شده ... آزمایشگاه و سه طبقه پله ى ساختمون آزمایشگاه و استاد آزمایشگاه 

. مى دونم دارم دیوونه میشم... دونم مى . آزمایشگاه بشینم و این فاصله ى بین دو ترم رو همون جا بگذرونم

خود . یه محبت و عشق خالص و واقعى که مال خودم باشه. همش دلم مى خواد محبت ببینم و محبت کنم

 . خودم

 .شاید براى بار آخر قبل از رفتن به خونه، هورمند رو ببینم. بد نباشه برم دانشگاه شاید

*** 

درست ساعت هفت و بیست دقیقه ! و من توى اتوبوس هستم ولى االن دیگه شب شده. چهارشنبه است هنوز

اون هم زیر نور کمرنگ المپ . ى شبه و من با تکون هاى اتوبوس دارم زور مى زنم که خوش خط بنویسم

 !هاى صورتى اتوبوس

که زد به سرم و آماده شدم که برم دانشکده، مسیرم رو عوض کردم و به یاد دو روز پیش از داخل پارك  صبح

 !عوضش یه اتفاق عجیبى افتاد. هر چند مسیرم طوالنى تر شد ولى عیبى نداره. تم دانشکدهرف

از سر فضولى رفتم جلو و نگاهى به میزى . پارك یه غرفه زده بودند و عده اى هم دورش جمع شده بودن توى

. یى کاردستى بودندیه جورا. یه سرى وسایل روى میز گذاشته شده بود براى فروش. که جلوى غرفه بود انداختم

 :کرد انداختم و گفتم مىنگاهى به خانوم کنار دستیم که یکى از قایق هاى کاغذى رو زیر و رو 

 قضیه چیه؟... ببخشید  -

 :خانوم چند لحظه با لبخند نگاهم کرد و بعد گفت اون

 .میشهپولى که براى خریدنشون میدى صرف کمک به بچه ها . این ها کاردستى بچه هاى بهزیستیه -

طفلکى ها با چه امیدى کاردستى درست مى کردند ولى مردم فقط نگاهى مى کردند و بى خیال رد . سوخت دلم

شروع کردم به زیر و رو کردن کاردستى ها تا یه چیزى . بعضى ها تک و توك یه چیزى مى خریدند. مى شدند

نقاشى اى افتاد که هر کى  بهچشمم  بین انبوه کاردستى هاى پالستیکى و چوبى و کاغذى،. براى خودم بخرم
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دخترى که از یک طرف خیابون . نقاشى یه مادر و دختر بود. برش مى داشت، دوباره مى ذاشت سر جاش

 .دستش رو دراز کرده بود به سمت مادرى که اون طرف خیابون، تو هاله اى از سیاهى فرو رفته بود

خواب مى دیدم دستم از توى دست مامان ول شده و  همش. بچگى هام از این خواب ها زیاد مى دیدم یادمه

مى دویدم سمتش ولى هر چى بیشتر تالش مى کردم ازش دورتر مى شدم و عاقبت مامان . مامان داره میره

از خواب . مى ترسیدم خوابهمیشه هم توى خوابم هوا تاریک بود و من چه قدر از این . توى یه کوچه گم میشد

 .اتاق مامان و بابا و وسطشون مى خوابیدمکه مى پریدم مى رفتم تو 

 شد که من و مامان اینقدر از هم دور شدیم؟ نکنه یه روزى واقعا مثل خواب هام از دستش بدم؟  چى

رفتم . سریع پاکش کردم و نقاشى رو برداشتم. لحظه به خودم اومدم که اشک توى چشمم جمع شده بود یه

 :مسمت خانومى که پشت میز نشسته بود و گفت

 ببخشید خانوم این نقاشى رو کى کشیده؟ -

 .یکى از دخترهاى بهزیستى -

 اسمش چیه؟ چند سالشه؟ -

 . مى تونید برید داخل غرفه براتون بیشتر توضیح میدن. دقیق نمى دونم خانوم -

خواستم بى خیال بشم ولى نقاشى تو دستم انگار داشت . پرده اى جلوى غرفه بود. سمت غرفه چرخید نگاهم

حس تنهایى اى که توى نقاشیش . یه جور حس هم دردى نسبت به نقاش این نقاشى داشتم. باهام حرف میزد

و آقا پشت میزى نشسته  خانومیه . یه نفس عمیق کشیدم و پرده رو زدم باال و داخل شدم. بود، شبیه خودم بود

 !بودند و جلوى روشون روى میز دو سه تا شناسنامه بود

رفتم سمت خانوم که بى کار نشسته بود و پشه مى . ا آقا یه چیزهایى رو توضیح مى دادندبراى دو ت داشتند

 :نقاشى رو سمتش گرفتم و گفتم! پروند

 مى خوام بدونم کى این نقاشى رو کشیده؟ -

 :نگاهى به سر تا پام انداخت و گفت زن

 مى خواید تو طرح شرکت کنید؟ -

 چه طرحى؟  -

 . تکریم ایتام -

 :فتمتعجب گ با
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 چى چى؟ -

 :چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت زن

 .کمک مالى به ایتام نیازمند -

کلى حرف زد و مخم رو خورد، تا باالخره فهمیدم این بچه ها از همون هایى هستن که هر کى  زن

چه با ده فقط ده هزار تومن؟ واقعا یه ب. مسئولیتشون رو قبول کنه، باید ماهیانه ده هزار تومن به حسابشون بریزه

 روزش میشه؟  دوهزار تومن یک ماه مى تونه زندگیشو اداره کنه؟ اصال خرج خورد و خوراك 

. دونم چى شد که حس کردم این همون حس محبت ناب و خالصیه که دوست داشتم فقط مال خودم باشه نمى

 :یه دفعه گفتم. یه محبتى که هیچ جورى بندش گسسته نشه

 . مى خوام مسئولیت این بچه رو قبول کنم -

خانوم هم که انگار فقط منتظر بود حرف از دهن من دربیاد تا روى هوا بزنه، سریع یه سرى فرم بهم داد و  اون

یه چیزهایى امضا کردم و کارت شناساییم رو چک کرد و عاقبت شناسنامه ى دختر و وضعیت خانوادگیش رو 

 .برام رو کرد

مادرش . پدرش زندانه و منتظر حکم اعدامش. هشت ساله که از دو سال پیش به بهزیستى سپرده شده دخترى

وقتى عکسش رو . هیچ کدوم از اقوام حضانتش رو قبول نکرده بودند. مرده و نه خواهرى داره و نه برادرى

و بینى کوچولو و  اى وهابروهاى پر پشت مشکى، چشم هاى متوسط قه. جلوى روم گذاشت، دلم زیر و رو شد

با یه مقنعه ى سفید که کیپ تا کیپ . لب هایى که به خاطر فرم نا مرتب دندون هاش کمى به جلو متمایل بود

 . دور صورتش قاب شده بود

که شدیدا اذیتم کرد، هاله ى اشک توى چشمش بود در حالى که لب هاش با چیزى شبیه لبخند، کش  چیزى

جبورش کرده بودند یه کم بخنده بلکه عکسش قشنگ تر بشه و کسى مسئولیتش انگار که به زور م. اومده بود

تو نظر من خیلى خوشکل  ولىدخترى که یه جورایى میشه گفت، چندان بهره اى از زیبایى نبرده . رو قبول کنه

 .با اینکه تا حاال ندیدمش ولى نمى دونم چرا دلم براش تنگ شده. چشم هاش انگار خیلى حرف داره. اومد

 .خدایى اگه شوهر داشتم به فرزند خوندگى قبولش مى کردم

اسمى که تک تک سلول هاى تنم بهش . چه قدر هم اسمش به دلم نشست. اسم خیلى جالبى هم داره یه

 ... نفس ... احتیاج داره 

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٣٦٣ 

یده بودم یعنى اون نفسى که من یکى دو بار اسمش رو از زبون صداقت شن. از جلوى صورتم پایین آوردم دفترو

واقعا که ادم هارو . اصال فکرش رو نمى کردم صداقت اهل این حرف ها باشه... یه دختر یتیم بود؟ چه جالب 

حتما هنوز هم باهاش . نرسیده بود هنمهیچ وقت به ذ... کمک به ایتام . نمى شه از روى ظاهرشون قضاوت کرد

 . در ارتباطه که تلفنى باهاش حرف مى زنه

سرم چرخید سمت . روى صندلى خوابش برده بود. ق بیمارستان چرخوندم و به بنیامین رسیدمدور اتا نگاهمو

سر جام صاف نشستم ! روى تخت نشسته بود و داشت روزنامه اى رو که قبال دست بنیامین بود، مى خوند. ژاله

 :و گفتم

 کى بیدار شدى؟ -

 :به سمتم چرخید و گفت نگاهش

 .فکر کنم نیم ساعتى میشه -

 یم ساعته بیدار شدى؟ پس چرا هیچى نگفتى؟ن -

 چى باید مى گفتم؟ -

 چیزى الزم ندارى؟ گرسنه نیستى؟ تشنه؟... خب  -

 .نه ممنونم -

 حالت تهوع که ندارى؟ -

 .فقط تو دهنم یه کم بوى خون حس مى کنم... نه  -

 :جام بلند شدم و گفتم از

 . میرم به دکتر بگم بیاد معاینه ات کنه -

 .شما چرا اینجا موندید؟ بنیامین که بود. تو زحمت افتادید...  شرمنده -

 .میرم به دکتر بگم بیاد. زحمتى نیست -

از جواب دادن به سوال ژاله که چرا اینجا موندم، طفره . اتاق بیرون اومدم و رفتم سمت ایستگاه پرستارى از

 ! چون خودمم درست نمى دونستم چرا موندم. رفتم

اما خود پرستار اومد باالى سرش و معاینه . ردم و خواستم که دکتر ژاله بیاد معاینه اش کنهپرستار صحبت ک با

بسته ى خالى شده ى خون رو از دستش جدا . اش کرد و گفت که همه چیزش طبیعیه و جاى نگرانى نیست

 . ود، خالى کردسرنگى رو از دارو پر کرد و داخل لوله اى که توى بینى ژاله ب. کرد و سرمش رو هم عوض کرد
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خودمو که به . دیدن سختى و رنجى که مى کشید عذابم مى داد. توى موهام فرو کردم و کشیدمشون دستمو

جاش مى ذاشتم دلم مى خواست تمام سرنگ ها و لوله هارو از خودم جدا کنم و اون لباس بد رنگ بیمارستان 

 . رو توى تنم پاره کنم

 :که رفت، ژاله گفت پرستار

 تا رو چه طورى توى بخش راه دادند؟ چرا اتاق عوض شده؟ عمه کجاست؟ شما دو -

 :سوال هاى رگباریش لبخندى زدم و گفتم به

بنیامین هم براى اینکه بتونه پیشت . فرستادیمش بره خونه. عمه خانوم خسته بود و مادر بنیامین هم تنها -

 . تاق هم عوض شدهبه همین خاطر االن ما اینجاییم و ا. بمونه اتاق خصوصى گرفت

سرمو انداختم پایین و سررسید رو برداشتم تا بقیه ى ماجرا رو بخونم که . به نشونه ى فهمیدن تکون داد سرى

 :گفت

 . به خاطر اتفاقى که افتاد معذرت مى خوام -

 :بلند کردم و نگاهش کردم سرمو

 کدوم اتفاق؟ -

 ...مادرتون  -

ژاله هم یکى مثل . اصال دلم نمى خواست این جور شرمنده ببینمش. پایین بود و صورتش سرخ شده بود سرش

تازه صداقت که مادر هم داشته و این . یه دختر که دقیقا نمى دونه چه کارى درسته و چه کارى غلط... سایه 

رسم که همه ى دخترها یه  کم کم دارم به این نتیجه مى. پس به ژاله نمیشه خرده اى گرفت. جورى بوده

هر چى دختر دور و برم هست همه یه جاى . اون از نجال و سایه و این هم از ژاله! جورایى یه تخته اشون کمه

 !هر چند خودمم کم لنگ نمى زنم! کارشون لنگ مى زنه

 :روى لبم نشوندم و چیزى که توى دلم بود رو به زبون آوردم لبخندى

است و پوست کنده خودتو معرفى کردى و دقیقا دست روى همون نقطه اى ر. از شهامتت خوشم اومد -

. ما همه دنبال راهى بودیم که مامان، تو رو نشناسه یا حداقل دیرتر بشناسه. گذاشتى که همه نگرانش بودیم

 . ولى تو کارو یه سره کردى

کارى . رو مزه مزه مى کردلب هاش تکون مى خورد و انگار حرفى . تا نزدیک چونه ام اومد و برگشت نگاهش

 :خنده ام گرفت و گفتم! که هورمند به سختى به صداقت یاد داد
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 ترازو مى خواى؟ -

 ! چشم هاى طوسیش درشت تر شده بود. تعجب نگام کرد با

 ترازو براى چى؟ -

 !دو ساعته دارى حرفتو سبک و سنگین مى کنى -

گونه هاى . نگاهم روى گونه اش موند. نداختکم جونى روى لبش نشست که گوشه ى لپش رو چال ا لبخند

 ... برجسته که جون مى دن واسه گاز زدن 

اگه بفهمى بنیامین هم توى ... به خواهر رفیقت هم نظر دارى ... تو دیگه چه لجنى بودى... شو نیما  خفه

 ون نکنى؟ذهنش چنین چیزهایى در مورد نجال تصور مى کنه مى تونى تو صورتش تف نندازى و فکش رو داغ

هامو روى صورت رنگ پریده و هم چنان جذاب ژاله بستم و سرمو به طرفین تکون دادم تا این افکار  چشم

 :براى پرت کردن حواس خودم گفتم. مسموم از ذهنم دور بشه

 .نگفتى چیو تو ذهنت بررسى مى کردى -

 :روى شونه ى راستش کمى خم کرد و گفت سرشو

باالخره یه روزى ... فقط امیدوارم ... یچ وقت از ذهن هیچ کس پاك نمیشهمى دونم حماقتى که کردم، ه -

 .بخشیده بشم

اشتباهات و خطاها هیچ وقت فراموش نمى شند ولى مى تونند . دقیقا به هدف زده بود. ازش گرفتم نگاهمو

 .بخشیده بشن

 :رو از روى پاش کنار زد و پاهاش رو از تخت آویزون کرد مالفه

 رى؟چیزى الزم دا -

 .سریع سرم رو پایین انداختم که دوباره فکرهاى مزخرف تو ذهنم جولون ندن. رو به دندون گرفت لبش

 !مى خوام برم دسشویى... مى خوام  -

 مى تونى برى؟ مى خواى کمکت کنم؟ -

 . خودم مى تونم. نه ممنون -

 :ا پریدم و گفتماز ج. پاهاش که ایستاد، یه لحظه سرش گیج رفت و دستش رو به تخت گرفت روى

 . صبر کن کمکت مى کنم -

 :دستم به بازوى ژاله نرسیده بود که بنیامین عین شصت تیر از جا پرید و گفت هنوز
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 !خودم کمکش مى کنم -

با اخم به بنیامین که هیچ اثرى از خواب آلودگى توى چهره اش نبود، نگاه . و ژاله سه متر از جا پریدیم من

 :ناخودآگاه خنده ام گرفت و گفتم. کردم

 خودتو زده بودى به خواب که چى بشه؟ . زهر مار پسره ى دیوونه -

 :بدون اینکه به روى خودش بیاره، منو کنار زد و گفت بنیامین

 . خواب هم که بودم بیدارم کن! دربست نوکرتم. کارى داشتى خودمو صدا بزنهر  -

هم یه دستش رو به بازوى ژاله بند کرد و با دست دیگه، پایه ى سرم رو برداشت و ژاله رو برد سمت  بعد

 ! چشمم به ژاله افتاد که به زحمت جلوى خنده اش رو گرفته بود! دسشویى

و ظرف غذاى مخصوص ژاله رو روى میز گذاشت و دو تا ظرف غذاى همراه  لحظه بعد، خانومى داخل شد چند

 . هم دستم داد و رفت

 :و ژاله که اومدند، گفتم بنیامین

 !بفرمایید شام -

 :نیمى از غذامون رو خورده بودیم که ژاله گفت تقریبا

 ممکنه خواستگارى بنیامین از خواهرتون همون جمعه شب برگزار بشه؟... آقا نیما  -

فکر مى کردم خواستگارى خود به خود تا بهبودى ژاله به تعویق میفته و . و بنیامین نگاهى رد و بدل کردیم من

 :بنیامین رو به ژاله گفت. حاال ژاله مى خواست که همون جمعه برگزار بشه

ان عمه به خاطر همین موضوع از شهرست. نمى دونم چى کار باید بکنم. راستش من این وسط گیر کردم -

از طرف دیگه هم . اومده اما با این مشکلى که براى تو پیش اومده، فعال نمى تونى از بیمارستان بیرون بیاى

 ...فکر کنم االن 

 :به من افتاد و با ته مایه اى از خنده گفت نگاهش

تاثیر  االن عصبانیه و این ممکنه توى تصمیمش. یه کم به زمان احتیاج داره! مادرت به خون ما تشنه است -

 ...مى دونى . نمى خوام بد قول هم بشیم... البته ! تصمیم مادرت هم روى تصمیم بقیه... و خب . بذاره

 :کمى رنگ گرفت و با سر به زیرى گفت صورتش
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پس . اگر االن جواب رد بشنوم، باز هم میام. من توقع ندارم با یه بار خواستگارى اومدن جواب مثبت بشنوم -

فقط نمى دونم که االن . حتى اگر مادرت برخورد تندى داشته باشه ناراحت نمیشم. ندارم ترسى از نه شنیدن

 .زمان مناسبى هست یا نه

 :با ناراحتى گفت ژاله

 ...اگر من . همه ى این ها تقصیر منه -

 :ادامه بده و گفتم نذاشتم

دوست ندارم مدام . تغییر نمى کنهاتفاقیه که افتاده و با تاسف خوردن چیزى . دیگه این حرف هارو تکرار نکن -

 .خودتو سرزنش کنى

بنیامین اما با چشم هاى بى پروا بهم زل . نگاه خجالت زده اى بهم کرد و دوباره سرش رو پایین انداخت ژاله

 :نگاهمون که به هم افتاد گفت! زده بود

 امر دیگه اى ندارى؟... خب  -

خاطر حرف زدنم با ژاله غرغر مى کرد؟ غیرتى شده بود؟ منظورش چى بود؟ به . لحظه خیره نگاهش کردم چند

نمى خواستم چیزى بگم که شخصیت بنیامین یا خودم یا حتى ژاله . چند بار حرف تا پشت لبم اومد و برگشت

 !با بنیامین خاتمه دادم مىسرى تکون دادم و به کل کل چش. خدشه دار بشه و عاقبت سکوت رو ترجیح دادم

 :گفتلحظه بعد ژاله  چند

 .باید با مامانت حرف بزنى... بنیامین  -

 با مامان؟ -

مهسا چند روز پیش مى گفت حالش براى . باالخره که باید متوجه بشه پسرش داره ازدواج مى کنه. آره -

 . صحبت کردن مساعده

 :گیجى نگاهشون کردم و گفتم با

 منظورتون چیه؟ یعنى چى که حالش براى صحبت کردن مساعده؟ -

ژاله خواست حرف بزنه اما تا دهنش رو باز کرد، چشم هاش . شبیه آه از سینه ى هر دوتاشون خارج شد چیزى

 :بنیامین اخم خفیفى کرد و گفت. به اشک نشست و لبش رو گاز گرفت و سرش رو پایین انداخت

بعضى . یه سرى چیزهارو فراموش کرده و یه سرى چیزها رو هم دیر متوجه میشه. حافظه اش ضعیف شده -

 .وقت ها حرف هاش کامال درست هستن اما یه وقت هایى هم اشتباه
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. مى دونستم که ژاله و بنیامین دارن به بیتا خانوم و شاید پدر و برادر ژاله فکر مى کنند. سه سکوت کردیم هر

بینى  اما ذهن من به سمت امیر حسین کشیده شد که فردا شب قرار خواستگاریش بود و اصال نمى تونستم پیش

 . و رو مخ نجال کار کرده پختهحتما تا االن حسابى بابا رو . کنم که مامان مى خواد چیکار کنه

 ! نجال بود... چه حالل زاده . زنگ خورد و از فکر بیرونم کشید گوشیم

 چه خبرها؟. سالم نجال خانوم -

و ژاله طى یک حرکت غیر ارادى، گردنشون به سمتم چرخید و با چشم هاى درشت شده زل زدند به  بنیامین

همون طور که به سالم و احوالپرسى نجال گوش مى دادم، دستمو روى گوشى گذاشتم که . خنده ام گرفت. من

 :صدام اون طرف خط نره و با خنده رو به بنیامین گفتم

 ه و علنا فضولى مى کنى؟دیگه کارت از فال گوشى گذشت -

. ژاله هم با لبخند محوى مشغول ور رفتن با غذاى رو به روش شد. خنده اى کرد و سرش رو پایین انداخت تک

 . ببخشیدى گفتم و از اتاق خارج شدم. قطعا جلوى اون دو تا نمى تونستم راحت در مورد مامان بپرسم

 ؟مامان در چه حاله؟ حسابى مخ بابا رو کار گرفته -

 :خنده اى کرد و گفت نجال

دیگه به شدت عصر عصبانى نیست ولى هنوزم یه دفعه گر مى . مامان حالش خیلى بهتره. بابا هنوز نیومده -

 . گیره و شروع مى کنه زیر لبى بد و بیراه گفتن به ژاله و بنیامین و تو و حتى من

 چى بهش گفتى؟ -

فقط باید عین پروانه دورش بچرخى و به حرف هاش یه هم چین وقت هایى ... خودت که مى شناسیش  -

 .فردا باید باهاش حرف بزنم. االن وقت حرف زدن نیست. گوش بدى و تاییدش کنى تا آتیشش بخوابه

 خب؟... درست میگى  -

تو نمى خواى بیاى خونه؟ مامان راه به راه سراغتو مى گیره و میگه هنوز هیچى نشده پسرمو از چنگم  -

همش میگه اگه زورم به پسرم نمى رسه، جلوى دخترمو که مى . ترمم که مى خوان ازم بگیرندرآوردن و دخ

 . تونم بگیرم

 این هارو جلوى روى تو میگه؟ -

 نمى خواى بیاى خونه؟. شاید هم یه جور میگه که من بشنوم. زیر لبى حرف میزنه. یعنى نمى دونم... نه  -
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در مورد امیر حسین و ... راستى . ردم تا بیشتر از این حرصى نشدهبا این وضع و اوضاع فکر کنم بهتره برگ -

 خواستگارى فردا شب چیزى نمى گه؟

 :لحظه سکوت نجال و بعد با صداى گرفته اى گفت چند

خداییش . چى بگم؟ حرصش که مى گیره هى قربون صدقه ى امیر حسین میره و دومادم دومادم مى کنه -

یه جورى حرف میزنه که احساس مى کنم فردا شب مى . ز دادم در نیومدهخیلى صبورى به خرج دادم که هنو

 . خواد خودش حلقه دست امیر حسین کنه

 :اما خیلى زود با چشم غره ى پرستار توى راهرو، خنده ام رو خوردم و با صداى آروم ترى گفتم. زیر خنده زدم

امانى که من مى شناسم براى باال این م. همه ى این حرف ها رو براى خنک شدن دلش مى زنه. نترس -

بردن جایگاه دخترش تو خانواده ى داماد، اونم یکى مثل امیرحسین، چنان طاقچه باال مى ذاره و ناز مى کنه که 

یه وقت مى بینى جلوى اون ها چنان از تو تعریف کنه که خودت شاخ . خانواده ى داماد به غلط کردم میفتن

 . ستگارى تو باید کفش آهنى بپوشههر کى بخواد بیاد خوا. دربیارى

یاد حرف ژاله در مورد خواستگارى افتادم و . خنده ى آروم نجال نشون مى داد که یه گم دل گرم شده صداى

 :گفتم

 .هم به خاطر وضعیت ژاله و هم به خاطر مامان. احتمال داره خواستگارى بنیامین یه کم عقب بیفته... راستى  -

 :باالخره گفت. انگار داشت فکر مى کرد. چند لحظه سکوت کرد نجال

بخوان زمانش رو عوض . تو که مى دونى مامان از بدقولى خوشش نمیاد. فکر نکنم این جورى خوب باشه ها -

میگه عرضه نداشتن سر قول و . کنند، مامان که نمیاد انصاف به خرج بده و بگه به خاطر ژاله عقب افتاد

سنگ هم از آسمون بباره باید  ره،وقتى آدم با کسى قرار مى ذا "میشه میگه مگه نمى بینى ه. قرارشون بمونند

 ."به قرارش برسه

شاید اومدن بنیامین به خواستگارى نجال . دقیقا همین جمله رو چندین بار از مامان شنیده بودم. با نجال بود حق

تحت هر شرایطى باز هم  همین که بنیامین! بدون حضور ژاله به خنک تر شدن دل مامان هم کمک مى کرد

 !مى داد بى خیال خواستگارى نمى شد خودش نشون دهنده ى اهمیتى بود که به نجال

 راستى تو براى چى زنگ زده بودى؟ فقط مى خواستى آمار بدى؟... حاال ببینم چى میشه. خیلى خب -

 ژاله چه طوره؟... هم اینکه با مامان کل کل نکنى و دیگه این که . هم اینکه بگم بیاى خونه. تقریبا -

 ژاله یا بنیامین؟ -
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 .فکر کنم اگه من با بنیامین مخالف بودم تو به زور منو بهش شوهر مى دادى... نیمــــــــا  -

 :و گفتم خندیدم

سرم هم که . یه واحد خون بهش زدن. ژاله هم بد نیست. هر دو تاشون خوبن. دقیقا درست فهمیدى -

 .یه لوله هم از بینیش رد کردن که براى رسیدن دارو به زخم معده اشه. همیشگیه

 :هین نجال توى گوشى پیچید و با ناراحتى گفت صداى

 . این جورى که خیلى اذیت میشه... گناه داره طفلى ... آخــــــى  -

هر چند این جور که دکترش مى گفت تا سه ماه باید پرهیز کامل . وب میشهچاره چیه؟ عوضش زودتر خ -

 .غذایى داشته باشه

 .تو هم زودتر بیا خونه تا مامان مخ منو تیلیت نکرده. بهشون سالم برسون... خب ... هوم  -

مى گشتم  دیگه واقعا باید بر. نه و چهل دقیقه بود. رو که قطع کردم، نگاهى به ساعت گوشى انداختم تماس

و من چه قدر بیچاره بودم که . هر چند بعید نبود توى خونه مامان یه جنگ اعصاب تمام عیار راه بندازه. خونه

گوش مى دادم و تازه تایید هم مى  وباید دست به سینه رو به روش مى نشستم و یک ساعتى داد و هوارش ر

شاید من هم جاى مامان بودم همین قدر ... ى دونم نم. البته مامان هم حق داشت ولى نه دیگه تا این حد. کردم

هر موقع من خواستم برم خواستگارى ژاله مى تونه . ولى بنیامین که حسابش از ژاله جداست. عصبانى مى شدم

 ! ژاله؟ این دیگه از کجا تو ذهن من پرید؟ گارىخواست... این قدر جوش بیاره 

چشمم به مامان افتاد که روى کاناپه کنار بابا نشسته بود و  خونه که رسیدم، به محض باز کردن در سالن، به

نگاه وحشتناکى بهم انداخت که حتى یادم نمیاد بچگى هام چنین چشم غره اى ازش . مثال تلویزیون مى دید

خوبى مامان . هنوز چیزى براش نگفته بود همثل اینک. بابا اما بى خیال مشغول تماشاى تلویزیون بود! دیده باشم

یه کم . این بود که وقتى از چیزى عصبانى و ناراحت بود، به محض رسیدن بابا، رو سرش خالى نمى کردبه 

 !امون مى داد بابا خستگیش در بره بعد فوران مى کرد

 :با لحنى پر کنایه گفت مامان

 ژاله خانوم خوب بودن؟ -

شاید یه کم . داد چه به سرش آوردوقتش بود بفهمه اون سوپى که به خورد ژاله . ى لبم کمى باال رفت گوشه

اگر مامان فکر مى کرد ژاله تهدیدى براى کانون خانواده اشه، مامان هم تهدیدى براى . عذاب وجدان مى گرفت

 ! جون ژاله شده بود
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بابا هم با ابروهاى باال پریده نگاهم . چیزهایى که براى نجال پشت گوشى گفته بودم، دوباره تکرار کردم تمام

و !! مامان اما یه پوزخند گوشه ى لبش نشسته بود و انگار از شنیدن بیمارى ژاله جیگرش حال میومد .مى کرد

 :باالخره آخرین جمله ام به هدف خورد

 . غذاهاى آبکى مثل سوپ براش سمه. دکترش مى گفت باید غذاهاى جامد بخوره -

دزدید و رو به تلویزیون کرد و با  به سرعت نگاهش رو ازم. هاى مامان جمع شد و ابروهاش درهم رفت لب

 :صداى نرم ترى گفت

 شام خوردى؟ -

 . تو بیمارستان خوردم. بله -

به اتاقم رفتم و خیلى زود مهیاى خوندن ! عجالتا پرچم صلح باال رفته بود. تکون داد و دیگه چیزى نگفت سرى

 .گذشته ى صداقت شدم

*** 

! این ترم هیچ تقلبى نکردم و نون مغزمو خوردم. هام رو ببینم دانشکده که رسیدم، اول رفتم سایت که نمره به

 .مى خواستم ببینم مغز خودم چه قدر عرضه داشته

همون ! بود 14,5و  14دو تاى دیگه هم . سه تا از نمره ها اومده بود که یکیش همون آز شیمى فیزیک بود فقط

و میارم دیگه چرا منت این و اون رو بکشم؟ وقتى بدون تقلب همون نمره ر! نمره هایى که با تقلب مى گیرم

 .تازه این جورى دو زار به سوادم اضافه میشه

ولى به چه . سایت که بیرون اومدم، پاهام بى اراده به سمت ساختمون اساتید و اتاق هورمند کشیده مى شد از

عمال من هیچ صنمى بهونه اى باید مى رفتم دیدنش؟ نمره ها رو هم که دیگه توى سایت وارد کرده بود و 

 :یه کاغذ چشممبه خودم که اومدم پشت در اتاق هورمند بودم و جلوى . باهورمند نداشتم

  "در آزمایشگاه هستم "

به اون آدمى . عاشق همین کارهاشم. که همیشه موقع رفتن به آزمایشگاه پشت در اتاقش مى چسبوند کاغذى

داره وقتى استادى طبق برنامه کاریش باید توى دانشگاه باشه  چه قدر زور. که براى دیدنش میاد احترام مى ذاره

 . فرما نشدن یفاما هر چى مى گردى پیداش نمى کنى و آخرش هم معلوم میشه اصال تشر
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واى . هورمند جون رو عشق است. فکر کردن به استادهاى دیگه فقط مایه ى اعصاب خوردیه... ولش کن ...  اه

گه با یه حلقه تو انگشتش برگرده من چه خاکى تو سرم بریزم؟ خدایا اگر این حس اگه هورمند ترم دی... خدایا 

 .توى دلم عاقبتى نداره خودت یه جورى از دل و ذهنم بیرونش کن

صاف رفتم پشت در . هم بدون اینکه حتى بتونم خودمو سرزنش کنم، راه آزمایشگاه رو در پیش گرفتم باز

 .به عواقب کارم فکر کنم، دستگیره ى در رو پایین کشیدم آزمایشگاه شیمى فیزیک و بدون اینکه

. چرا؟ مگه نگفته بود توى آزمایشگاهه؟ حتما یه صالحى توش بود که در قفل بود... در قفل بود ...  هوف

. یه لحظه شک کردم که واقعا خودشه؟ زل زدم بهش. برگشتم برم که چشمم به آزمایشگاه روبه رویى افتاد

رو به نمایش گذاشته  مشکیشسکى که جلوى بینى و دهنش رو پوشونده بود و چشم و ابروى با ما. خودش بود

 . بود

خودت مى دونى که همه سعیم رو کردم که تو همون نظر اول قال قضیه رو بکنم و تو نظر دوم دیگه ...  خدایا

اگه زن هاى مصر . ولى خودت خوب مى دونى چى خلق کردى! آخه میگن یه نظر حالله. با لذت نگاهش نکنم

تقصیر من چیه که . تهخود تاز دیدن یوسف دستشون رو بریدند و زلیخا به گناه افتاد، همش به خاطر خلق

هورمند حتى اگر ناخن ِ انگشت کوچیکه ى یوسف هم نمیشه اما براى من از همه ى عالم و آدم با ارزش تر و 

مگه نه که لیلى ِ زشت و رو . عزیزتره؟ وقتى کسى عزیزت بشه هر قدر هم زشت باشه تو نظر تو خوشکل میشه

ند جلوى روم باشه و از اون مهم تر، حواسش بهم نباشه، سیاه، در نظر مجنون حورى بود؟ خب منم وقتى هورم

 .از تمام فرصت براى دیدنش استفاده مى کنم

البته مى دونم بعید نیست دختر بغل دستى در حال خوندن حرف هامون ... االن که فقط من و توییم ... گما  مى

ود؟ گلستان بود؟ چى بود یادم شده مثل اون حکایت که توى کتاب هاى دبیرستانمون بود، از جامى ب( باشه

نامه ام رو می خونه و یوهو  دارهنیست؟ همون که یارو داشت نامه مى نوشت و توى نامه نوشت بغل دستیم 

راست و حسینى بگو چرا زدى !!) حاال منم همون وضعیت رو دارم!! "نه باور کن من نمى خوندم "بغلیش گفت 

دن به یه پسر کار زشتیه؟ یا مى خواستى یه حالى به هورمند بدى تو پرم؟ مى خواستى بهم بفهمونى که خیره ش

 بخنده؟ امکه مچ منو بگیره و به ریش نداشته 

لحظه به خودم اومدم که هورمند ماسکش رو پایین آورده بود و داشت به نشونه ى سالم سرش رو تکون مى  یه

باره از اون نگاه هاى شیطون تحویلم مى چون اگر متوجه شده بود، دو. ولى فکر کنم زیاد هم ضایع نشد. داد

 . اومد سمتم و من هم به احترامش چند قدم رفتم طرفش! داد
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 .سالم استاد -

 .فکر مى کردم دیگه برات جا افتاده که منو نباید استاد صدا بزنى. سالم -

 .د بودید و هستیدچه ایرادى داره؟ شاید درجه ى علمیتون به استادى نرسیده باشه اما واقعا براى من استا -

 از این طرف ها؟... لطف دارى. ممنون -

حاال چى مى خواستم بگم؟ یه کم من و من کردم و . رسید به همون سوالى که ازش وحشت داشتم... آخ  آخ

 :دور و برمو نگاه کردم و عاقبت گفتم

 مى خواستم بپرسم ترم دیگه هم آزمایشگاه با شما ارائه میشه؟... مى خواستم  -

 ه طور مگه؟چ -

 ... خب ... خب  -

 :هامو تو هم تاب دادم و یه دفعه چیزى تو ذهنم جرقه زد انگشت

خواستم بدونم باز هم از استاد خوبى مثل شما بهره مند . رو بردارم 2ترم دیگه باید آزمایشگاه شیمى فیزیک  -

 مى شیم یا نه؟

! با اون ابرویى که از هورمند باال رفت. تمشاید هم نباید این جورى مى گف. هندونه اى زیر بغلش زدم چه

 :لبخندى زد و گفت

 .احتمالش هست -

 :زدم و خیلى ناگهانى گفتم لبخندى

 درستون که تموم بشه دیگه از اینجا مى رید؟ -

 :لحظه خیره نگاهم کرد و با لبخندى گفت چند

 . گمون کنم شما زودتر درست تموم بشه و از اینجا برى -

حاال چه اون . باالخره یه روزى براى همیشه از هم جدا مى شیم. حرف خوشحال بشم یا ناراحتاز این  نفهمیدم

 ...روزگار ... خدایا نمى شد یه جورى براى همیشه مارو پیش هم نگه دارى؟ هى ... اول دل بکَنه و بره چه من 

 :تکون دادم و گفتم سرى

 .خب با اجازه اتون من دیگه برم -

 .خودت باشمواظب . به سالمت -
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اگر هیچ وقت . ولى منصرف شدم "از دیدنتون خوشحال شدم "این پا و اون پا کردم و مى خواستم بگم کمى

زیادى . هیچ اتفاقى بین دل هامون نیفته، تنها چیزى که از من تو ذهنش مى مونه، همین در دسترس بودنمه

ارى کنه یا اگر احساسى داشت، فراتر اگر مى خواست ک. احساسم براش کامال مشخصه. خودمو واسش رو کردم

 :پس فقط به تشکرى مودبانه قناعت کردم. از چند تا جمله ى دو پهلو و لفافه پیچ باهام حرف مى زد

 . هم چنین. ممنونم -

 :از نگاهش کندم و به سختى پاهامو دنبال خودم کشیدم که حرفش، همون نیمچه اراده رو هم ازم گرفت دل

 ره ببینمت؟مى تونم فردا دوبا -

ناخودآگاه . نمى تونستم به گوش هام اعتماد کنم مگر اینکه یه بار دیگه بشنوم. درست شنیدم یا نه نفهمیدم

 :ابروهام در هم شد و گفتم

 چى؟ -

 :ملیحى زد و گفت لبخند

 !ممنون میشم دعوتم رو براى شام قبول کنى -

اونقدر از چیزى که مى شنیدم غافلگیر شده بودم که چیزى به . شکرت که من همون لحظه پس نیفتادم خدایا

کى فکرشو مى کرد که هورمند براى شام دعوتم کنه؟ لبمو گاز گرفتم و سرمو پایین . انفجارم نمونده بود

عین . و دیوار بخورم در بهحس مى کردم تلو تلو مى خورم و مثل آدم هاى مست هر لحظه ممکنه . انداختم

 !نخورده مستیم یعنى همین! لحظاتى که دارى توى خواب، رویا مى بینى و احساس بى وزنى مى کنى

 :دونم چه قدر طول کشید تا از شوك بیرون اومدم و فقط تونستم یه تشکر بکنم نمى

 . خیلى ممنون -

 . پس من فردا ساعت شش عصر دم خوابگاه منتظرتم -

 :که یه دفعه گفتمدونم چى شد  نمى

 . ولى من دارم میرم -

 :ظریفى کرد و با تعجب گفت اخم

 کجا؟ -

به زحمت زبونمو کنترل . کم مونده بود به تته پته بیفتم و آبروى خودمو ببرم. لحظه از سوالش هول کردم یه

 :کردم و فقط یک کلمه گفتم
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 .خونه -

 :رو با شدت بیرون داد و با لحن مالیم ترى گفت نفسش

 مى تونم بپرسم کى؟ -

خب مى خوام به نتیجه گیرى هاى اخالقیم . خدایا فقط دروغم رو نشه که آبروم میره... دلم به التماس افتادم  تو

مگه نه اینکه قبول کردن دعوت پسرها اشتباه بود؟ خب حاال مى خوام این دعوت رو رد کنم . عمل کنم دیگه

حاال درسته براى دیدنش رفتم دانشکده ولى دیگه نباید با . ر بدومکه فکر نکنه فقط معطل یه اشاره ام تا با س

 . شاید این جورى جبران اشتباه قبلیم هم بشه! یک کلمه حرفش بپرم تو بغلش که

 .ساعت شش و نیم بلیط دارم -

 ... که این طور  -

 :لحظه به زمین خیره شد و با تکون سر تایید کرد و بعد گفت چند

 . خودت باش مواظب. سفر بى خطر -

 . خیلى ممنون لطف دارید -

 .به خانواده هم سالم برسون -

 .هم چنین -

 . به امید دیدار -

منم . اى خدا چاکریم. یعنى دلش مى خواد بازم منو ببینه "به امید دیدار "گفت ... شکرت ... جونـــــم  خدا

دت برمى دارم و یه ترم دیگه در جوار همدیگه رو هم با خو 2ان شاء اهللا ترم دیگه آز . مشتاق دیدارم آقا هورمند

 . ایم

حداقل همون شش و نیم برم ترمینال . خوابگاه که رسیدم، ناخودآگاه مشغول جمع کردن جول و پالسم شدم به

 . یه بلیط بگیرم که زیاد هم دروغ نگفته باشم

چرا براى گشت و گذار همه اشون غر مى زدند که . پنج و نیم بود که با بچه ها خداحافظى کردم ساعت

 . آخه فردا مى خواستن برن ماسوله. پیششون نمى مونم

چمدونمو دنبال خودم کشیدم و رفتم دم تعاونى اى که همیشه . آژانس شدم و دم ترمینال پیاده شدم سوار

ا ده تعاونى بعدى ت. اونم جا نداشت. یه تعاونى دیگه رو بهم معرفى کرد. باهاش مى رفتم اما ماشینش پر بود

 . شب ماشین نداشت
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به خاطر . همه اشون یا پر بود یا سرویس رفته بود یا آخر شب ماشین داشتند. شش هفت تا تعاونى رفتم تقریبا

آخرش هم یکى از کسایى که بلیط . پایان ترم، ترمینال پر از دانشجو بود و همه داشتند مى رفتند خونه هاشون

 :مى فروخت گفت

هر اتوبوسى که به مسیرت خورد سوار شو و تا یه جایى برو، شهر بعدى یه اتوبوس برو سر میدون بایست،  -

سر میدون اتوبوس ها یه نیش ترمز مى زنند و . بعضى مسافرها هم ممکنه نیان و جا خالى بشه. دیگه سوار شو

 . اگر جا داشته باشند صدا مى زنند

 ...کاچى به از هیچى ...  خب

اتوبوس . حدود ده دوازده نفر دیگه هم مثل من کنار میدون عالف ایستاده بودند. سر میدون گیل ایستادم رفتم

ها رد مى شدند و بعضى هاشون، جا داشتند و چند نفرى رو سوار مى کردند اما هنوز اتوبوسى که به مسیر من 

بیرون زده بود، بند کرده بودم و  تسفالاز شدت بى حوصلگى، پامو به علفى که از وسط آ. بخوره نیومده بود

از صداى بوق ماشین ها و اتوبوس ها و دود و داد و هوار راننده ها و آسمون ابرى که . باهاش کلنجار مى رفتم

 . هر لحظه به بارشش نزدیک تر میشد، سرسام گرفته بودم

ستیک هاش اکتفا کردم و فقط به دیدن ال. صداى بوق از نزدیک شنیدم و ماشینى که جلوى پام ترمز کرد یه

اما دنده عقب . دسته ى چمدونمو گرفتم و چند قدم در جهت خالف ماشین، حرکت کردم که بى خیال بشه

 :گرفت و درست لحظه اى که مى خواستم فحشش بدم گفت

 ...خانوم صداقت  -

... خداى من  .نگاهم توى چشم هاى مشکى راننده قفل شده بود و دهنم هر لحظه باز تر میشد. موندم مات

دستم باال ... سایه اى که کنار میدون عالف ایستاده ... رو به روى سایه ... رو به روى من ... این جا . هورمند بود

چرا دقیقا تو این لحظه باید هورمند ... چرا؟ ... قهشش و بیست دقی... اومد و نگاهم به عقربه هاى ساعتم افتاد 

قه تا زمان حرکت اتوبوس خیالى اى که ازش بلیط داشتم مونده؟ چرا باید این اینجا باشه؟ اونم وقتى که ده دقی

 قدر واضح دروغم لو بره؟

 :به روم پاشید و گفت لبخندى

 مشکلى پیش اومده؟ -

 چى داشتم که بگم؟ . انداختم پایین سرمو

 چرا اینجا ایستادى؟ مگه االن نباید توى ترمینال باشى؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٣٧٧ 

چند لحظه بعد ماشین از جلوى پام حرکت کرد و کمى اون . وت و شرمندگى نبودجوابم باز هم چیزى جز سک و

واى خدا حاال چه غلطى بکنم؟ نکنه بفهمه قضیه ى بلیط دروغ بوده؟ نکنه فکر . طرف تر پارك کرد و پیاده شد

ى مى قبول مى کردم؟ یعنى چ بایدکنه ازش خوشم نمیاد که با دروغ دعوتشو رد کردم؟ اصال چرا رد کردم؟ 

 "خواست بهم بگه؟ نمى شد همین االن دروازه اى به گذشته جلوى روم باز بشه و من برگردم به صبح و بگم 

 ! "با کمال میل قبول مى کنم. بله استاد

تو این لحظه که هورمند داره قدم به قدم بهم نزدیک تر میشه و من بدون نگاه به صورتش مى ...اینجا ...  االن

 م توضیح مى خواد باید چیکار کنم؟ چى باید در جواب سوالش و چشم هاى منتظرش بگم؟تونم حس کنم که از

دلم نمى خواست . چرا باید بهش توضیح بدم؟ مگه اون چیکاره ى منه؟ دلم مى خواست دروغ بگم اصال

. لت چه خبرهاین ادا و اطوارهارو واسه یکى بیا که ندونه تو د... دلت نمى خواست؟ زهر مار ... دعوتشو قبول کنم

ازتو با اون همه تابلو بازیت بعیده . نىمن موندم تو با چه توانى تونستى اون دروغو سر هم کنى و دعوتشو رد ک

حداقل ثابت کن که تو هنوز همون . حاال که دیگه آب از سرت گذشته چه یه وجب چه صد وجب. سایه خانوم

راه افتادى برى دانشکده و عوضش سر از  سایه اى هستى که براى حرص دادن هورمند با تیپ افتضاح

 ... بیمارستان درآوردى

کجاى من شبیه سایه ى ... یه نگاه بهم بکن ... نمى تونم ثابت کنم چون من دیگه اون سایه نیستم ... نه ...  نه

گ شاید هنوز خن. پنج ماه قبله؟ صورتم؟ تیپم؟ حرف زدنم؟ رفتارم؟ کدومش؟ من با اون سایه خیلى فرق کردم

فهمیدم که هر کارى هم بکنم نمى تونم . ادهباشم و ندونم چى درست و چى غلطه ولى یه چیزهایى برام جا افت

بدون اون صداى بم و دلنشینش، بدون راهنمایى هاش ، بدون نگاه . بى خیال هورمند و اخالق مردونه اش بشم

اونم حاال که هر لحظه ... ل نه االن حداق. نمى تونم دووم بیارم... مهربونش و بدون حرف هاى دو پهلوش 

 . احساسى دارم هبیشتر بهم ثابت میشه که چ

باالخره کنارم رسید و . قدم هاش رو که هر لحظه نزدیک تر و سنگین تر مى شدند حس مى کردم صداى

سنگینى نفسش رو حس مى کردم و صداش رو کنار . سرش رو کمى پایین آورد. صداى قدم هاش متوقف شد

 :نیدمگوشم ش

 چرا حرف نمى زنى؟ چیزى شده؟ حالت خوبه؟ -

 ... نگرانم بود؟ اى خدا . صداش نگرانى موج میزد تو
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مسئولیت . وقتى بدون هیچ ترسى دروغ میگى ظرفیت لو رفتنش رو هم داشته باش. داشته باش سایه جرئت

 . رك بگو دروغ گفتم. حرف و دروغت رو بپذیر

انگار . کت سرم، سرش رو کمى عقب کشید و نگاهش دور صورتم چرخیدهمزمان با حر. رو بلند کردم سرم

 :تو چشم هاش خیره شدم و با شرمندگى گفتم! دنبال ردى از درگیرى احتمالى توى صورتم مى گشت

 . معذرت مى خوام -

اخم هاش آروم آروم در هم . اى که توى تک تک اجزاى صورتش پخش میشد رو به خوبى مى دیدم نگرانى

چونه اش رو به سمت چپ چرخوند و . نگاهش رنگ سردرگمى مى گرفت و لب هاش از هم فاصله. میشد

 :با صداى آرومى گفت. سرش کمى به شونه ى راستش متمایل شد و به فاصله ى کمى از صورتم قرار گرفت

 چى شده؟... سایه  -

دندون گرفتم و میخکوب چشم  لب به. با این موج از نگرانى توى صداش. اسممو صدا زده بود. هرى ریخت دلم

از بس پلک نزده بودم، اشک داشت به . چهره ى هورمند هر لحظه محوتر میشد. هاى سیاه و نگرانش شدم

هورمند رو  صبىصداى ع. سریع پلک زدم و نم اشک زیر چشمم رو با دست پاك کردم! چشمم مى نشست

 :شنیدم

 رده؟چرا حرف نمى زنى؟ چه اتفاقى افتاده؟ کسى اذیتت ک -

 ...نــــه  -

. باید زودتر این بساط پیش اومده رو جمعش مى کردم. ترسم از حرفش رو با این یک کلمه بیرون ریختم تمام

دلمو زدم به دریا . قبل از اینکه اوضاع توى ذهنش اونقدر بغرنج بشه که با یه شرمندگى به خاطر دروغ قانع نشه

 :و تو یه لحظه گفتم

 . وغ گفتممن به شما در... من  -

 چه دروغى؟ -

 :دهنمو قورت دادم و با دستپاچگى گفتم آب

 .یعنى اصال قرار نبود امروز برم خونه... من بلیط نداشتم... راستش ... مى دونید ... چیزه ... من  -

نتونستم نگاه به چشم هاش رو ادامه بدم و به زمین خیره شدم و . شرمنده اى به صورت متعجبش انداختم نگاه

 :با خجالت گفتم
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اما بعدش با خودم گفتم همین امروز برم خونه که زیاد . این حرفو زدم که به این بهونه دعوت شما رو رد کنم -

 .هم دروغ نگفته باشم

عصبانى تر میشه؟ برام متاسف میشه؟ خیالش . چه عکس العملى نشون میده نگاهش کردم که ببینم زیرچشمى

راحت میشه؟ نفس عمیق مى کشه؟ لبخند مى زنه؟ شده بودم عین بچه اى که به گندکاریش اعتراف مى کنه و 

 . ترسون و لرزون منتظر حکمش مى مونه

 :هورمند بدون هیچ تغییر حالتى گفت اما

 هنوز هم دارى دروغ میگى؟ -

 :زده گفتم هول

 . همش همون بود که گفتم...به خدا نه ... نه  -

 :کردم توى نگاهش رگه هایى از ناراحتى شکل گرفت و با صداى آرومى گفت حس

 چرا نخواستى دعوتمو قبول کنى؟  -

رمو چسبید حاال چ اونقدر همه چیز پیچ در پی. چه جورى باید براش توضیح مى دادم؟ یه دروغ ساده چه جورى خـ

تنها راه چاره این بود که از بیخ و بن راستش . شد که خیلى بعید به نظر مى رسید هورمند با حرف هام قانع بشه

 ...رو بگم 

 :طور که از شدت شرمندگى سرم پایین بود و انگشت هامو تو هم تاب مى دادم گفتم همون

 . هفکر کردم شاید قبول کردن دعوتتون کار درستى نباش... آخه ... خب  -

سعى . لحظه نگاهم به صورتش افتاد که گره اى بین ابروهاش نشسته بود و با دقت به حرفم گوش مى داد یه

کردم دالیلى رو بیارم که شاید موقع رد کردن دعوتش، بهشون فکر نکرده بودم، اما در خفایاى ذهنم چنین 

 !احساسى داشتم و به نظر منطقى تر هم میومدند

هر چى باشه منم تو این شهر غریب و . هستید ولى من که شناخت چندانى از شما ندارم درسته شما استاد من -

 . نمى خوام توهینى بکنم ولى بهم حق بدید که نتونم به این راحتى اعتماد کنم. تنهام

 :دفعه یاد شهربازى افتادم و گفتم یه

یعنى دو شب پیش ... خب اون شب  .البته شاید به این فکر کنید که پس اون شب چرا بهتون اعتماد کردیم -

بعدش فهمیدم که کارمون ...البته . هم تنها نبودم هم دور و برمون شلوغ بود... که توى پارك همدیگه رو دیدیم 

 . اشتباه بود
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با دیدن چهره . سکوتش که طوالنى شد سرمو باال آوردم. کردم و منتظر حرفى از طرف هورمند شدم سکوت

. توى هواى سرد با اون نم نم بارون، انگار نم نمک گرم میشدم. اش، قطره قطره آرامش به سلول هام نفوذ کرد

چند . ند به لبم مى آوردچهره ى متبسم و چشم هاى خندونش، که از همیشه دوست داشتنى ترش مى کرد، لبخ

 :لحظه بعد گفت

 .گمون نکنم دیگه هیچ وقت تو عمرت دروغ بگى -

 :گفتم عاجزانه

 . فکر مى کردم این کار درست تره. باور کنید نمى خواستم به شما بى احترامى کنم -

ه تا ابد نمیش... اى جانم . عمیق تر شد و ردیف باریکى از دندون هاش، از بین لب هاش مشخص شد لبخندش

 .یه ذره شرم و حیا داشته باشى بد نیست ها. دختره ى بى چشم و رو. کوفت... برام بخندى؟ 

 :چشم هاش حالت عجیبى به خودش گرفت و با لحن عجیب ترى گفت. کنار صورتش کشید دستى

هم سفر  پس اگر مایل باشى مى تونیم. تا جایى که من متوجه شدم، هم شهرى هستیم. منم دارم میرم خونه -

 . بشیم

 . با دست به ماشینش که پشت سرش پارك بود اشاره کرد و

 :تعجب گفتم با

 هم شهرى هستیم؟ جدى مى گید؟ -

 :زد و گفت لبخندى

 .فکر مى کردم مى دونى -

 از کجا باید مى دونستم؟ -

 :رو کمى کج کرد و گفت سرش

 .اگر مایل باشى مى تونیم این سفر چند ساعته رو با هم باشیم... به هر حال  -

واقعا ما هم شهرى بودیم و من متوجه نشده بودم؟ پس اون شب که توى شهر بازى . تعجب نگاهش کردم با

دوست نداشت ما اسم شهرهامون رو بگیم به همین خاطر بود؟ که دوست هاش نفهمند ما هم شهرى هستیم؟ 

 من؟  قاتشاید هم من نفهمم؟ اگر ساکن رشت نیستند پس مادر و خواهرش چه طورى اومدند مال یا

باید چیکار کنم؟ سوار ماشینش بشم و این همه راه ور دلش باشم؟ اگه تو زرد از آب دربیاد و بالیى سرم  حاال

نباید ... یى سرم بیاره؟ نه بیاره چى؟ نکنه این همه خودشو تو چشم من عزیز کرد که حاال گولم بزنه و یه بال
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اصال شاید این هم یه محک دیگه . نیست دمىهر چند مى دونم و ایمان دارم که هورمند چنین آ. باهاش برم

شاید مى خواد امتحانم کنه ببینه باز هم یه جورى از زیر دعوتش شونه خالى مى کنم یا اینکه صبح فقط . باشه

 . بازار گرمى کرده بودم

 :پایین و گفتم انداختم سرمو

 شما که نمى خواین من باز هم مجبور بشم دروغ بگم؟... خیلى ممنون از دعوتتون ولى  -

خنده ى مالیمش چى کم از صداى بارون داشت؟ نمیشد اون لحظه بارون نیاد که من خنده هاش رو  صداى

 :واضح تر بشنوم؟ سرى تکون داد و گفت

 ...درستش همینه ... درسته  -

هورمند گفت درستش همینه پس از کارم ناراحت که نشده هیچ، تایید هم مى ... ایول ...  "نهدرستش همی"

 .تو بغل هورمند که نمى تونم برم، پس حداقل تو بذار بپرم بغلت... اى خدااااا... کنه؟ 

پس هورمند . چمدونى داخل صندوق بود. صندوق عقب رو باز کرد. لبخندى زد و رفت سمت ماشینش هورمند

پس چه طورى مى خواست براى فردا با من قرار بذاره؟ چترى از صندوق بیرون . م واقعا داشت مى رفت خونهه

. زیر یک چتر جا شدیم ونجورى که هر دوم. خیلى نزدیک تر از همیشه کنارم ایستاد. کشید و برگشت کنارم

پیش میارى؟ تو که مى دونى  چرا هم چین اتفاق هایى... آخ خدایا . چترى که هورمند روى سرم گرفته بود

نکنه ازم ... اونم این جورى . منو چه به امتحان شدن. تو که مى دونى من جنبه ندارم. دست و دلم مى لرزه

دیگه هیچ سلولى تو وجودم نمونده که ... باهام بازى نکن  جورىاگر قراره مال یکى دیگه بشه این ... بگیریش 

 .بدم و دونه دونه اعضاى وجودم از غصه دق کنند نذار از دستش... هورمند رو نشناسه 

 . مى مونم تا یه اتوبوس بیاد -

 :زده نگاهش کردم و با گیجى گفتم شوك

 !بله؟ -

 :خنده اى کرد و با لحن مهربونى گفت تک

 .نمى خوام تنها این جا بایستى -

داره دلمو ... کم کم ... نم نم ... ره قطره قط... ذره ذره ... ببین المصب چه جورى دلمو قلقلک میده ...  وااااااااااى

 ...این حرف ها ... دل مى رود ز دستم و ... قدیما ... یه شعرى بود . مى بره
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ولى اصال . دونم چه قدر طول کشید که اتوبوسى سر میدون ایستاد و شاگرد راننده، اسم شهرمونو فریاد زد نمى

تم چند دقیقه شد، حضور هورمند کنارم، نفس هاى گرمش اون مدتى که حتى نمى دونس. دلم نمى خواست برم

ش روى سر من بود، شونه  دهکه توى هواى سرد پخش میشد، چترى که باالى سرمون گرفته بود و قسمت عم

ى راستش که از نم بارون خیس شده بود، سیاهى شب که به عاشقانه ى من دامن میزد، همه و همه لذت 

انگار با سکوت . ر چند که هر دو ساکت بودیم ولى حتى سکوتش دلپذیر بوده. بخش ترین لحظات زندگیم بود

 .حرف میزد

بدون یک . که ایستاد، هورمند کمى ازم فاصله گرفت و نگاه مهربون و گرمش رو به صورتم دوخت اتوبوس

 :دسته ى چمدون رو از دستم بیرون کشید، چتر رو به سمتم گرفت و گفت. کلمه حرف فقط نگاهم مى کرد

 . یه لحظه صبر کن -

چمدون رو به شاگرد راننده سپرد و شماره . ى چتر رو ازش گرفتم و هورمند با چمدونم رفت سمت اتوبوس دسته

 :چتر رو از دستم گرفت و گفت. اش رو برام آورد

 . برو باال -

. ه عقب برگشتمتا دم اتوبوس چتر باالى سرم بود و وقتى سوار شدم، دوباره ب. سختى از نگاهش دل کندم به

 :دستم بى اراده باال رفت و توى هوا تکون خورد. لبخند عمیقى زد و سرش رو تکون داد

 . خدا حافظ -

 :عمیق تر شد و گفت لبخندش

 .مى بینمت -

 :که شدم، دخترى که از قبل روى صندلى نشسته بود گفت سوار

 .برو داخل بشین من دم شیشه نفسم مى گیره -

سریع . ز این بهتر که من دم شیشه بشینم و براى آخرین لحظات هورمند رو ببینمچى ا. قربون نفست اى

نگاهش بین شیشه هاى اتوبوس . هورمند با چتر بسته، زیر بارون ایستاده بود. نشستم و پرده رو کامل کنار زدم

شه کف دستمو به شی. شستلبخند قشنگش دوباره روى صورتش ن. مى چرخید و باالخره روى من ثابت شد

. دستش رو کنار پیشونیش گذاشت و با حرکت مالیمى از پیشونى جدا کرد. چسبوندم و دوباره تکون دادم

... با نفس هایى که توى هوا پخش میشد ... با چتر بسته ... اتوبوس حرکت کرد و هورمند هم چنان زیر بارون 

 ....نگاهم مى کرد ... منن  که همه ى دنیاى هایىبا چشم ...با موهایى که از نم بارون، تر میشد 
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اصال دلم نمى خواد از کل کل هام . قراره آرمین و خانواده ى دایى براى شام بیان خونه امون. جمعه است امروز

یعنى در کمال تعجب مى تونم ... ولى در کل مى تونم بگم . با مامان تو این یکى دو روزى که رسیدم بنویسم

به اموالمون و گوشت رو بده دست گربه تا  هانگار فقط مى خواست آتیش بزن. بگم که مامان خیلى آروم تر شده

 . خیالش راحت بشه

. چنان آرمین آرمین مى کنه انگار چه خبره. دختره خُل شده انگار. سمیه که دیگه گفتنى نیست حال

مطمئنى عمرا؟ خب باید ... سایه ... یعنى منم شوهر کنم این جورى شوهر ذلیل میشم؟ عمرا ... ایــــــــش 

چون عاشقشم و . رو داره قتشچون هورمند لیا. اعتراف کنم اگر شوهرم هورمند باشه از سمیه هم بدتر میشم

 . بیشتر از خودم دوستش دارم

سمیه هم نسبت به آرمین همین حس رو داره؟ اگر این جور باشه که دیگه هیچ خرده اى نمیشه بهش  یعنى

فقط امیدوارم وقتى فهمید این آرمین خان چه کیسه اى براش دوخته، زیر ویرانه هاى کاخ آرزوش، . گرفت

 . مدفون نشه

با . داماد دایى هم که همه جا دمشونه. تحمل یه خائن بهتر از شش هفت تا خائنه. قط آرمین بودامشب ف کاش

اصال حوصله ى درگیرى و بحث و جدل و تو دهنى خوردن رو . خدایا به خیر بگذرون. اون نازنین جونشون

این . یر اگر خدا خواهدراست گفتن عدو شود سبب خ. یادش بخیر اون دفعه هورمند به دادم رسید... آخى . ندارم

این دفعه دیگه . آرمین هم با حضورش و دعوامون و تو دهنى مامان، باعث شد به هورمند نزدیک تر بشم

تو همین ... تو همین شهره ... االن مى دونم که بهم نزدیکه ... ولى . هورمند هم نیست که به امیدش برم رشت

 "مى بینمت "مگه خودش نگفت. ایى تو همین شهر دیدمششاید یه ج... خدارو چه دیدى . هوا نفس مى کشه

هم با خودش ارائه میشه؟ آخ که این دو سه روزه همش دم میدون  2راستى منظورش چى بود؟ نکنه واقعا آز ... 

همش صداش تو گوشمه، . یه ثانیه هم اون لحظات از جلوى چشمم کنار نمیره... و زیر بارون و کنار هورمندم

آخه من تا اون موقع چه ... اونم سه هفته . لعنت به این تعطیالت بین دو ترم. مى کنم گرمى حضورشو حس

 جورى دووم بیارم؟ 

مگه ساعت چنده که داره به . صداى سشوار هم میاد. باز صداى آواز خوندن سمیه خانوم بلند شده... اوه  اوه

 ...شمخودش میرسه؟اى واى کى ساعت هفت شد؟ برم یه دوش بگیرم و آماده ب

به . مهمون ها نیم ساعت پیش رفتن! یا شاید هم هجده دقیقه ى بامداد... دوازده و هجده دقیقه شب  ساعت

تو اتاق سمیه معلوم ! استثناى جناب آرمین خان که با زیر شلوارى تشریف آورده بودن منزل پدر خانومشون
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نه که ! چشم و گوشم باز میشه صبحتا . ماصال دلم نمى خواد امشب تو این اتاق بخواب! نیست چیکار مى کنند

بذار تا کار به جاهاى باریک نکشیده برم . انگار حرف مى زنند. فعال که صداى خاصى نمیاد! خیلى هم بسته بود

 .فکر کنم امشب آواره ام. تو اون یکى اتاق

االن روى همون . باالخره تختى که پارسال عوضش کردم و مى خواستم بندازمش دور، به دردم خورد...  خب

 ...کجا بودم؟ آهان ... بگذریم . تخت خوابیدم

از قیافه هاشون . فقط زن دایى و دایى و پسرها. صد هزار مرتبه شکرت که نازنین و شوهرش نیومدند خدایا

! توقعى هم نداشتم خوشحال بشند چون از قدیم گفتند دل به دل راه داره. معلوم بود از دیدنم خوشحال نشدند

جمله محض خالى نبودن عریضه  یهخاطر خواهشى که مامان مبنى بر عذرخواهى از دایى کرده بود،  فقط به

 :گفتم

 . به خاطر اتفاقى که دفعه ى قبل افتاد متاسفم -

 :که خداییش خیلى مهربونه، یه لبخند بابا گونه زد و گفت دایى

 . بیاد باالخره این بحث ها تو هر خونه اى ممکنه پیش. عیب نداره دایى -

خواستم به آرمین هم یه سالم . دایى اما با اکراه گونه ام رو بوسید و فقط به دادن جواب سالمم اکتفا کرد زن

مى مرد اون ماچو . زورکى بکنم که با بوسه اى که آرمین از سمیه گرفت، رو ترش کردم و سرمو برگردوندم

مامان لب گزید و به سمیه چشم غره  دربیارن؟داها رو واسه اتاق خواب نگه داره؟ حتما باید جلوى یه مجرد این ا

 .رفت

با بى حوصلگى صورتمو . به رامین افتاد که موذیانه نگاهم مى کرد و لبخند کثیفى کنج لبش نشسته بود چشمم

. با اخم نگاهش کردم. رامین هم در کمال پررویى کنارم نشست. چرخوندم و روى یکى از مبل ها نشستم

 :شد و گفت پوزخندش شدید تر

زبونتو گربه خورده؟ یا تو دهنى اى که خوردى فلجش کرده؟ دفعه ى ... چیه دختر عمه ى جنگنده؟ ساکتى  -

 !قبل که خوب زبون مى ریختى

. پسره ى ایکبیرى لجن. قدر دلم مى خواست دهنمو باز کنم و هر چى فحش رکیک بلدم نثارش کنم چه

باز هم به آرمین که سیاست . ارمون به گیس و گیس کشى مى رسیدخداییش اگه این یکى دامادمون شده بود ک

رامین هم قطعا از . افتادم رمندخواستم جوابشو بدم که یه دفعه یاد حرف هو. داره و با پنبه مى خواد سرمونو ببره
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م باید جورى بهش ک. پس بذار هر چى مى خواد زر زر کنه. اون عوضى هاییه که لیاقت شنیدن صداى منو نداره

 . محلى کنم که بفهمه الیق هم صحبتى نمى دونمش

سریع چاى رو . فنجون ها آماده بود و چاى هم دم شده بود. دستور مامان فرستاده شدم دنبال چاى ریختن به

ریختم و مشغول ریختن آب جوش روى چاى ها بودم که صداى نحسش رو از فاصله ى خیلى کمى، زیر گوشم 

 :ى از روى شال هم احساس کردمجورى که نفسش رو حت. شنیدم

 کمک نمى خواى دختر عمه ى زبون بسته؟  -

 :شدت خودمو عقب کشیدم و با عصبانیت گفتم با

 این جا چیکار مى کنى؟ -

 :ایستاد و گفت صاف

 .اومدم ببینم یه وقت چیز خورمون نکنى -

 :زدم و گفتم پوزخندى

 .این کارهاى احمقانه فقط به ذهن آدم هاى احمق مى رسه -

 :لبخند چندش آورى زد و گفت. با ابرو به خودش اشاره کردم و

 . دیدى به حرفت آوردم -

واقعا چه قدر این . پس فطرت عوضى . کاش لب هامو به هم دوخته بودم. کاش حرف نزده بودم... لعنتى ...  اه

. کاش باز هم دندون رو جیگر گذاشته بودم و هیچى نگفته بودم. زونده بودشحرف نزدن و کم محلى کردن سو

باید یاد بگیرى در . بى تربیت بشیا شددیگه قرار ن... سایه ... ا ! این جورى دیگه تا کجاهاش که نمى سوخت

ول چون ا. تحت هر شرایط و هر موقعیتى نباید فحاشى کنى... برابر هر آشغالى شخصیت خودتو حفظ کنى 

 . خودت زیر سوال میرى

ببین دارم کم کم یاد مى گیرم که چه . جونم کجایى که ببینى چه طور حرف هات آویزه ى گوشم شده هورمند

کم کم این . ولى همین دونستن خودش نصفه مسیره. مى دونم هنوز خیلى لنگ مى زنم... طور رفتار کنم 

 ...دوارم که برسه امی... البته ... دونستن به مرحله ى عمل هم میرسه

سینى چاى رو برداشتم و خواستم . اکراه رومو از رامین برگردوندم و با سرعت بیشترى فنجون ها رو پر کردم با

به خاطر برخوردم با رامین، . صاف چسبیده بودم به سینه ى رامین. عقب گرد کنم که یه لحظه خوردم بهش

و نفرت انگیز، ناخودآگاه هینى  تهاز این تماس ناخواس. فنجون هاى توى سینى شروع کردند به تکون خوردن
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یه دستش لبه ى سینى رو . کشیدم و خواستم خودمو بکشم جلو که دست هاى رامین از پشت سرم جلو اومد

 :سرشو روى شونه ى چپم قرار داد و گفت. گرفت و دست دیگه اشو روى بازوم گذاشت

 . هچیزى نشده ک. نترس دختر عمه... هیـــــــش  -

با نفرت شونه امو پایین دادم که سرش رو برداره و خودمو عقب کشیدم و . لحن صداش تمام تنم مور مور شد از

 :گفتم

 . یه بار دیگه دستت به من بخوره بد مى بینى -

 :عقب داد و بلند خندید و گفت سرشو

 مثال مى خواى چیکار کنى بچه جون؟ -

قدم به سمتم برداشت اما قبل از اینکه دوباره دستش بهم بخوره، سینى رو روى یکى از دست هام نگه  یه

 .داشتم و یکى از فنجون ها رو با دست دیگه ام برداشتم و به سمتش پاشیدم

روى ساعدش ریخت اما قبل از اینکه دستش بسوزه، خیلى سریع کتش رو در آورد و همون چند ثانیه براى  چاى

 . ار من از دستش کافى بودفر

هنوز از اثر کشمکش با رامین، نفس نفس . چیزى شبیه به دویدن، به سالن برگشتم و چاى ها رو تعارف کردم با

چاى هارو که تعارف کردم، روى مبل دو نفره اى که مامان به تنهایى ! مامان با تعجب نگاهم مى کرد. مى زدم

مشخص بود که از این همه . باال رفت و تعجبش دو برابر شدابروهاى مامان . روش نشسته بود نشستم

اون لحظه واقعا خوش حال بودم که . من اما لبخند از ته دلى به روش زدم. صمیمیت ناگهانیم غافلگیر شده

 !مامان به مسائل محرم و نا محرم شدیدا پایبنده و به راحتى مى تونم زیر آب رامین رو با همین ترفند بزنم

کتى که روى دستش انداخته بود و پوزخند وحشتناکى که یه جور حس انتقام جویى رو بهم القا مى با  رامین

وقت شام که شد من سر . نگاهمو ازش گرفتم و دیگه تا موقع شام از جام تکون نخوردم. کرد، به سالن اومد

احیانا تو دست و پاى  کنم و آمدقابلمه ى برنج نشستم و مشغول برنج کشیدن شدم که نخوام تو سالن رفت و 

 . همین جا و کنار مامانى که االن حکم ناجى رو برام داشت جام امن تر بود. رامین باشم

 :هاج و واج نگاهم کرد و گفت مامان

 تو حالت خوبه؟... سایه  -

 :زدم و گفتم لبخندى

 چه طور مگه؟. بله -
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 :اشاره اى به دیس توى دستم کرد و گفت مامان

 .کارها نمى کردى هیچ وقت از این -

 . اگه ناراحتید تا برم. خب حاال دارم انجام میدم دیگه -

 :سریع گفت مامان

 .هر جور خودت دوست دارى... نه نه  -

براى اینکه لنگ هاى درازش زیر میز زیادى پیش روى نکنه، پاهامو به . شام دقیقا رو به روى رامین افتادم سر

اصال حوصله ى . ول مدت غذا خوردنمم یک بار هم سرمو بلند نکردمدر ط! پایه هاى صندلیم چسبونده بودم

بلند شدم و به بهونه ى سر درد  یزاولین نفر هم از سر م. نگاه هاى کثیف و لبخند هاى چندشش رو نداشتم

 . رفتم به اتاقم

برداشتم  جزوه ى آز شیمى فیزیک رو. تخت دراز کشیدم و به خاطر سردى هوا پتو رو روى خودم انداختم روى

بعضى گوشه و کنارهاى جزوه، دست . و بدون اینکه بدونم چرا این جزوه رو برداشتم، مشغول ورق زدنش شدم

لبخند روى لبم نشست و خیلى آروم، . خط هورمند بود و توضیحات و واکنش ها و فرمول هایى که نوشته بود

اى منو برداره و این جورى با اشتیاق یعنى ممکنه هورمند هم گزارش کاره! بوسه اى روى دست خطش گذاشتم

 ...چه رویاى شیرین و صد البته دست نیافتنى اى ... بهشون خیره بشه؟ هه 

مثل جت از جا پریدم و شالى رو که قبال هیچ ... دو دقیقه نگذشته بود که در اتاق باز شد و رامین اومد تو هنوز

 :یت گفتماعتقادى بهش نداشتم، محکم دور سرم پیچیدم و با عصبان

 به چه حقى پا تو اتاق من مى ذارى؟. برو بیرون -

 :درو پشت سرش بست و با صداى خش دار و وحشتناکى گفت رامین

 تو هنوز نفهمیدى نباید با دم شیر بازى کنى بچه؟  -

ترس به جون من افتاد و من هم به . پر از تحقیر و تمسخر بود و چشم هاش پر از خشم و عصبانیت  لحنش

 . نمى دونم از ترس بود یا عصبانیت که با دندون پوست لبمو مى کندم. بمجون ل

همون چند ثانیه اى که مغزم تمام داده هاشو باال و پایین مى کرد تا به نتیجه برسه که االن باید سکوت کنه  تو

ف هاش که یا با تمام توانش جیغ بکشه و داد و هوار راه بندازه، رامین هر لحظه بهم نزدیک تر میشد وحر

 . رو به تاخیر مى انداخت مغزمچیزى هم ازشون نمى فهمیدم، تمرکزم رو به هم میزد و جواب دهى 
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هر چند با این کار کم کم به رامین نزدیک تر . قدمى که جلو میومد، من یه قدم به سمت راست مى رفتم هر

دم و هم خودمو تو کنج اتاق گیر میشدم اما به هیچ وجه دلم نمى خواست با عقب رفتن هم ترسم رو نشونش ب

یه حسى توى وجودم میگه رامین . کنمباید هر طور شده خودمو به در نزدیک مى کردم بلکه بتونم فرار . بندازم

هر چند که تا به حال هیچ وقت پیش نیومده بود که چنین رفتارى از خودش نشون بده و این قدر . برام خطرناکه

همیشه به طور ناخودآگاه . ها و حرف هاش همین طور نیش دار و آلوده بوده بهم نزدیک بشه ولى همیشه نگاه

نذار این پسره . خودمو به تو مى سپرم... خدایا ! واقعا به سیم آخر زده بود دیگهولى امشب . ازش فاصله مى گیرم

 . دیوونه تر از این بشه

 :مغز آك بندم به یه نتیجه هایى رسید و لب باز کردم باالخره

فکر ... پسر دایى . تو هم بیشتر شبیه روباهى تا شیر. اونقدر دل و جیگر ندارم که بخوام با شیر در بیفتم من -

همین که جلوى چشم بقیه از پله ها باال اومدى، به اندازه ى کافى . نکنم دلت بخواد آبروت تو کل فامیل بره

 . وارد بشه، برگردى پایین تتونشخصیبهتره قبل از اینکه لطمه اى به . همه رو متوجه خودت کردى

رامین اما پوزخند صدا دارى زد . رو با تمسخر ادا کردم که نهایت نفرتم رو نشونش بدم "شخصیتتون "ى  کلمه

 :و گفت

تو اون مغز کوچولوت چى مى گذره بچه جون؟ فکر کردى اونقدر ابله ام که بدون هیچ دلیل موجهى پا تو  -

 . دعوت نیومدم اتاقت بذارم؟ مطمئن باش بدون

 :اخمى کردم و گفتم ناخودآگاه

 .درسته به این خونه دعوت شدى ولى نه دیگه به اتاق من -

 :ى لبش به آرومى باال رفت و گفت گوشه

هر دختر دیگه اى این جورى زبون درازى مى کرد و چاى به سمتم مى پاشید، مطمئن باش بالیى سرش مى  -

بد جورى قوانینمو به هم ... با اون زبونت که کم از نیش مار نداره ... اما تو ... آوردم که به دست و پام بیفته 

 .هیکلشه یه جغجغه ى بى عرضه ى بد قیافه که همه ى دار و ندارش،. ریختى

 :گذرا و تحقیر آمیزى به سر تا پام انداخت و ادامه داد نگاه

 ...لباس ها و اندام و راه رفتنت . قبال خیلى شیک پوش تر بودى. که اون هم انگار تازگى ها از دست دادى -

بى گوشه ى لبش به سمت پایین رفت و با . از ابروهاش باال رفت و دستش رو توى جیب شلوارش فرو کرد یکى

 :میلى گفت
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این جورى؟ با این سر و وضع؟ این چارقد چیه رو ... بعد از این همه وقت . امشب حسابى نا امیدم کردى سایه -

 سرت انداختى؟ این لباس هاى گل و گشادو از کدوم جهنم دره اى آوردى؟ 

ز یک متر با در فاصله فقط یک قدم دیگه مونده بود که بهم برسه و من بیشتر ا. قدم دیگه به سمتم برداشت یه

 :سرمو عقب کشیدم و گفتم. دستش رو به سمتم دراز کرد... داشتم 

 .به جز چاى با خیلى چیزهاى دیگه هم مى تونم از خودم دفاع کنم... حواست باشه  -

یعنى مى تونستم امیدوار باشم که . پس کشید و توى جیب شلوارش فرو کرد و قهقه ى بلندى سر داد دستشو

داى خنده ى رامین رو بشنوه و براى گرفتن مچ دختر خطاکارش هم که شده، بیاد باال و به دادم برسه؟ مامان ص

اگر االن بیاد اینجا و ببینه رامین داره  حتى. مامان که به برادرزاده هاش بیشتر از چشم هاش اعتماد داره... ولى 

تحت هر شرایطى رامین از این وضعیت . منو خفه مى کنه، میگه حتما کارى کردم که مستحق خفه شدن بودم

همون چیزى که . سود میبره و نتیجه اش چیزى جز تحقیر من و بى اعتمادتر شدن مامان نسبت به من نیست

 . رامین دنبالشه

داشتم قدم سوم رو بر مى داشتم که . حواسش با خندیدن پرت شده بود، دو قدم دیگه آروم به سمت در رفتم تا

 :ابروهاش باال رفت و گفت. گاهى به پاهام انداختحواسش جمع شد و ن

 پس مشکل چیه؟... تو راضى من هم راضى . مى بینم که تو هم بدت نمیاد با من باشى... به به  -

 :هامو با حرص روى هم فشار دادم اما با لحن مالیمى که متوجه عصبانیتم نشه گفتم دندون

بودن یه جغجغه ى بى عرضه ى بد قیافه در کنارت، کالستو فکر نمى کنى ... تو خیلى جذاب و شیک پوشى  -

 پایین میاره؟

ولى تنها چیزى . خون خونمو مى خورد و حلقم از بغض مى سوخت. قدر از گفتن این حرف ها زجر کشیدم چه

باید یه جورى شخصیت و غرور خورد شده اش رو ترمیم مى کردم بلکه فعال . بود که براى نجاتم به ذهنم رسید

مگه نه اینکه زبون خوش مار رو هم از لونه بیرون مى کشه؟ وقتى احتمال میدى که از . ت از سرم بردارهدس

این ستون تا اون ستون فرجى باشه، سعى مى کنى یه جورى با چرب زبونى وقت رو تلف کنى تا باالخره یه نفر 

 ...دادى که تو سینه خفه شده . به دادت برسه

 :تو چشم هام خیره شد و گفت. رو به موازات صورتم قرار داد رو جلو آورد و صورتش سرش

 تو از من مى ترسى؟ -
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نمى خواستم خودمو خوار و ذلیل نشون . ولى اون که نباید مى فهمید. چرا؟ داشتم زهره ترك مى شدم دروغ

ش صاف خیره شدم به چشم هاش و دوباره همون استراتژى سکوت رو در پی. اونم جلوى چنین آدمى. بدم

 :نیشخندى زد و گفت. گرفتم

 زبونت بند اومد؟ -

نگاهمو از چشم هاش گرفتم و با اکره رومو سمت . قدم دیگه به راست برداشتم و خودمو کشیدم سمت در یه

. خیلى ناگهانى، جورى که انگار چیز وحشتناکى پشت پنجره دیدم، اخم کردم و هینى کشیدم. پنجره چرخوندم

و تا طرف سرشو مى  یمبچگى هامون براى گول زدن همدیگه استفاده مى کردیه حقه ى خیلى قدیمى که 

امیدوار نبودم جواب بده اما رامین با تعجب به سمت . چرخوند، خوراکى هاشو از دستش مى قاپیدیم و الفرار

 .پنجره برگشت و من همون لحظه دستگیره ى در رو تو دستم فشردم و با یه حرکت بازش کردم

صورتش هنوز . بتونم قدم از قدم بردارم، بازوم تو دست رامین فشرده شد و سر جا میخکوب شدماز اینکه  قبل

 :سرش رو خیلى آروم به سمتم برگردوند و گفت. سمت پنجره بود و نیمرخ خندونش رو مى دیدم

ودم بزرگ یادت که نرفته تو بغل خ. ولى یادت باشه که تمام این کارها رو خودم یادت دادم. تالش خوبى بود -

 . شدى

. فشارى به بازوم وارد کرد که دردش مانع تقالى بیشترم شد. در آوردن بازوم از توى دستش به تقال افتادم براى

همون روز که . یاد اون روزى افتادم که هورمند دستشو دور بازوم پیچید و از شعله ى چراغ بونزن دورم کرد

که اون دست چپم بود و رامین دست  وشکرخدار. جاى انگشت هاش تا چند وقت کبود مونده بود. موهام سوخت

هیچ دلم نمى خواست جایى که دست هورمند بهش خورده، دست کس دیگه اى بهش . راستمو کبود کرد

 .بخوره

چرا من این قدر بى عرضه ام؟ حتى نمى تونم از خودم دفاع . کاش زورم زیاد بود و دستشو پس مى زدم اى

... بزنى شل و پلشون کنى . مرد که نه، نامرد. ه تا مردو حریفنخوش به حال اون دخترهایى که یه تنه د. کنم

 ... چپ راست چپ راست آپرکات 

خودمو عقب مى . فقط یک سانتى متر دیگه مونده بود که تو بغلش بیفتم. یه حرکت منو سمت خودش کشید با

م داشت و بدون هیچ تو همون فاصله نگه. یه دستى حریف کل هیکل من بود. کشیدم اما هیچ فایده اى نداشت

 :تماس فیزیکى دیگه اى گفت
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با لباس . اما این جوریشو دوست ندارم. فکر کنم دیگه فهمیده باشى که چقدر راحت مى تونم به دستت بیارم -

 ...عروس و آرایش عروس، بیشتر مزه میده 

. له گرفتمجاى دستش رو با انگشت هاش لمس کرد که دستش رو پس زدم و ازش فاص. رو ول کرد بازوم

 :لبخندى زد و گفت

 . مطمئن باش آخرش مال خودمى. هر چه قدر سرکش تر باشى بیشتر ازت خوشم میاد -

بالفاصله پشت سرش در رو قفل کردم و همون جا . اتاق رو باز کرد و بدون هیچ حرف دیگه اى رفت بیرون در

حس دخترى رو داشتم که بهش . نمى دونم چرا اما گوله گوله اشک مى ریختم. پشت در روى زمین ولو شدم

من نفرت انگیزترین حس  ىراهر چند تمام تماسش باهام فقط در حد گرفتن بازوم بود اما همون ب. تعرض شده

فقط . بدتر از اون بى عرضگى خودمه که حتى نمى تونم در حد یه سیلى یا یه لگد از خودم دفاع کنم. دنیا بود

 . هیچى دیگه ندارم. ادعا دارم

صداى خداحافظیشون و بعد از اون صداى در حیاط که بلند شد، از . رفتن دایى اینا از اتاق بیرون نیومدم تا

خودمو آماده کردم که به . خبرى از سمیه نبود و مامان داشت ظروف میوه رو جمع مى کرد. یرون اومدمسنگرم ب

اما در کمال تعجب مامان لبخند . کنم شونمحض دیدنم دوباره شروع کنه به غرغر کردن که چرا نیومدم بدرقه ا

 :مهربونى به روم زد و گفت

 بهتر شدى؟ -

 :تعجب گفتم با

 بهتر؟ -

 ت درد نمى کرد؟مگه سر -

 :بهونه ام براى رفتن به اتاقم افتادم و گفتم یاد

 . آره... آهان  -

 :که تو مغزم افتاده بود و ولم نمى کرد رو بدون هیچ مقدمه چینى اى به زبون آوردم فکرى

 چرا رامین اومد تو اتاقم؟ -

ول جمع کردن ظروف شد و در دوباره مشغ. چند لحظه دست از کار کشید و بدون هیچ حرفى نگاهم کرد مامان

 :همون حال گفت
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. گفتم یه کم در مورد درس هات باهات صحبت کنه. مهندس شیمیه. رامین یه جورایى هم رشته ى توئه -

 . حس مى کنم تو درس هات مشکل دارى

 :گفتم ناباورانه

 چه مشکلى؟ چرا چنین فکرى مى کنید؟ -

مدام یه جزوه رو دستت مى گیرى و باال و پایین . است پرتهحو. براى اینکه از وقتى برگشتى همش تو فکرى -

 !حتما این درسو افتادى که جزوه اش شده آینه ى دق. مى کنى

 :معترضانه گفتم! به جزوه ى شیمى فیزیک نازنینم توهین مى کرد داشت

 ...مامـــــــــان  -

 :طلبکارانه گفت مامان

حاال چى شده که تو . نشگاه یه بار ندیدم کتاب دستت بگیرىسه ساله میرى دا... چیه؟ مامان مامان نکن  -

مى دونم یه چیزى شده که به اون جزوه ى . مادرتم... من هر قدر هم بد ... تعطیالت درس مى خونى؟ سایه 

مى دونم منو براى درد و دل قبول ندارى واسه همین از رامین . یا افتادى یا مشروط شدى. کوفتى ربط داره

هر چى باشه از بچگى با هم بزرگ شدین و گفتم . م باهات صحبت کنه بلکه بفهمم مشکلت چیهخواستم یه ک

 . شاید با اون راحت تر باشى تا با من

رامین هم که . نمیشد مامان به خاطر نگرانى براى من، حاضر شده باشه از رامین بخواد باهام حرف بزنه باورم

مامان با دست هاى خودش منو به قربان . عوت شدن همین بودپس منظورش از د! چه قدر عالى باهام حرف زد

 !دوستى خاله خرسه حاال شده دوستى مامان خرسه. گاه فرستاده بود

 خب حاال این جناب مشاورتون به نتیجه اى هم رسیده؟ -

و نگاهى به من که هم چنان بى حرکت ایستاده بودم و نگاهش مى کردم انداخت و بدون اینکه جوابم ر مامان

 :بده بحث رو عوض کرد و گفت

 . نمى خواى کمکم کنى؟ ظرف هاى شام رو هم که من و زنداییت شستیم -

 :شدم و با بى حوصلگى گفتم عصبانى

از اول مهمونى که . به من چه؟ پس اون سمیه چى کاره است؟ خوبه به خاطر اون مهمون دعوت کردینا -

 ه؟ مى میره دو تا ظرف بشوره؟حاال دیگه چرا غیبش زد. همش تو حلق آرمین بود

 :با دست گونه اش رو کند و گفت مامان
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 نمیشه که شوهرشو تنها بذاره و بیاد ظرف بشوره؟. آرمین باال تو اتاق سمیه است... هیس زشته  -

 چى؟ مگه آرمین نرفته؟ یعنى چى که اینجا مونده؟ -

پس کجا بمونه؟ تا وقتى عروسى نکردند باید یه اینجا نمونه . محرمشه. شوهرشه. صداتو بیار پایین. یواش تر -

 جایى رو داشته باشن یه کم با هم خلوت کنند یا نه؟ 

 :بى منطق جواب دادم کامال

اصال چه معنى میده دختر و پسر قبل عروسى خلوت کنند؟ اصال شما قبل از عروسیتون یه بار شکل و شمایل  -

 بابا رو دیدین؟ نکنه این چند وقته هم که من نبودم همش همین بساط بوده؟ 

 :دوباره تلخ و عصبانى شد و گفت مامان

واسه من اداى داداش هاى قلدرو . تر مى برههر چى مالحظه ى مهمون رو مى کنم صداشو باال... بسه بسه  -

تو هم . بابات هم اگر بود مخالفتى با موندن آرمین نداشت. این خونه بزرگتر داره بزرگترش هم منم. درنیارها

 . بهتره حواست به حرف زدنت باشه

االن هم . قمحرص همون دو تا بشقابى هم که براى کمک برداشته بودم، روى میز ول کردم و برگشتم به اتا با

صداى ظرف شستن مامان تا همین . که تو اتاق مهمان و روى همون تخت زهوار در رفته ى قدیمیم هستم

هنوز هم . دونم چرا نرفتم مىچند بار خواستم نوشتن رو ول کنم و برم کمکش اما ن. چند دقیقه ى پیش میومد

ولى . ه سمیه و آرمین حق دارن با هم تنها باشنمى دونم ک. مى دونم که حق با مامانه. غد و یه دنده و لج بازم

شاید هم چون ته مه هاى دلم مى . شاید هم چون دامادمون آرمینه با این قضیه مشکل دارم. الکى غیرتى میشم

. چه مزخرفاتى مى نویسم... خاك به سرم ... هیـــــــن ... خواد که من و هورمند جاى سمیه و آرمین بودیم 

پاشم برم ... پاشم . یکى اگه این چیزهارو بخونه که حیثیتم بر باد میره. رو و بى حیا شدمچه قدر بى چشم و 

 . بخوابم تا بیشتر از این چرت و پرت ننوشتم

 87/بهمن/5 شنبه

چیزى تو زندگى زجرآور تر از این نیست که وقتى تو خواب نازى، با صداى نکره ى آدمى که ازش متنفرى  هیچ

 ! بیدار بشى

ند آرمین که یک ریز و بى وقفه اسممو صدا مى زد و به در اتاق مى کوبید، عین نوك زدن دارکوب تو بل صداى

 :ولى باز هم صداش رو مى شنیدم. بالشو روى سرم کشیدم و روى گوش هام فشار دادم! مخم بود

 . بلند شو لنگ ظهره.... خواهر زن گرامى... سایه  -
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من موندم این دو تا که دیشب تا صبح تو حلق هم . تا کى مى خوابم اصال به اون چه که من. ى روانى پسره

صداى ضربه زدن آرمین به در اتاق یه لحظه هم قطع . بودن االن چه طورى کله سحر از خواب بیدار شدن

 اصال این بشر از کجا فهمیده بود که من تو این اتاقم؟ . نمیشد

 :ردم سمت در و داد کشیدمعصبانیت بالش رو از روى سرم برداشتم و پرت ک با

 چى از جونم مى خواى؟. آدم تو خونه ى خودش هم آرامش نداره. بســـــــه دیگه سرم رفت -

 :سمیه که از بغل گوشم بلند شد، سه متر از جا پریدم صداى

 . مى خوایم بریم بیرون -

 :وحشت به سمتش که لبه ى دیگه ى تخت نشسته بود برگشتم و گفتم با

 چیکار مى کنى؟ تو این جا -

آرمین هم گفت اونقدر از همون پشت . هر چى صدات زدم و تکونت دادم بیدار نشدى. اومدم تو رو بیدار کنم -

 . در صدات میزنه تا بیدار بشى و البته موفق هم شد

 . وقت گیر آورده فیس شوهرشو بده... دختره ى خل ... ایش . پشت چشمى برام نازك کرد و

 . دست و روت بزن و آماده شو مى خوایم بریم بیرون پاشو یه آبى به -

 شما دو تا مى خواید برید ددر دودور دیگه منو چیکار دارین؟ مزاحم مى خواین؟ -

 :رو از روم کشید و گفت پتو

 . رامین هم میاد. چند تا از دوست هاى آرمین هم هستن. من و آرمین که تنها نیستیم -

 :گفتم شنیدن اسم رامین داغ کردم و با

ترجیح مى دم تو خونه بپوسم ولى جایى که اون هست پا . چى؟ اون عوضى هم هست؟ من هیچ جا نمیام -

 .نذارم

 :با ناراحتى انگشتشو روى بینیش گذاشت و گفت سمیه

 آخه تو چه مشکلى با دایى و خانواده اش دارى؟. یه وقت آرمین مى شنوه ناراحت میشه... هیس  -

همیشه . ما هیچ کدومتون حتى یه بار هم حاضر نیستید درست به حرف هام گوش بدینمشکل من اینه که ش -

هیچ وقت شده از خودت بپرسى . همیشه من اشتباه مى کنم و باید خفه خون بگیرم. حق با دایی و پسرهاشه

 چى باعث شده که ازشون متنفر بشم؟

 :و قبل از اینکه درو باز کنه گفترفت سمت در . با ناراحتى سرى تکون داد و از جاش بلند شد سمیه
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 .بى دلیل دارى تهمت مى زنى. خیلى تلخ شدى سایه -

 :داد کشیدم و با عصبانیت گفتم. هم در اتاق رو باز کرد و رفت بیرون بعد

 ...چه دلیلى محکم تر از . دیدى باز هم نپرسیدى دلیلم چیه؟ فقط حق رو به خودت میدى -

 :تو گلو شکست و با صداى بى جونى که خودم به زور مى شنیدم گفتم صدام

اینکه رامین بى شرف بیاد تو اتاقم و تهدیدم کنه؟ حرف هاى مزخرف بزنه و من حتى جرئت نکنم جیک  -

 ...چون شماها فقط طرف اون عوضى ها هستین . بزنم

موج اشک و هق هق داشت به گلو و . مرو روى سرم کشیدم و گوشه اشو روى بینى و لب هام فشار داد پتو

هنوز چند . انگار ترس و بغضى که از دیشب باهام مونده بود، حاال سر باز کرده بود. چشم هام هجوم مى آورد

نباید در برابر اون عوضى . پریدم یینلحظه از اشک ریختنم نگذشته بود که با خشم پتو رو کنار زدم و از تخت پا

 . باید محکم باشم. پیش وجدان خودم نباید سر افکنده بشم. تى اگر اون نبینهح. از خودم ضعف نشون بدم

از حموم که . ده دقیقه ایستادن زیر آب ولرم، حالم رو بهتر کرد. اتاق خودم پناه بردم و سریع رفتم به حمام به

 . ردندچه جور خوابو کوفتم ک... لعنتى ها . هفت صبح بود. بیرون اومدم، نگاهى به ساعت انداختم

سالمى کردم و روبه روى . مامان و سمیه و آرمین سر میز نشسته بودند. مناسبى پوشیدم و رفتم پایین لباس

آرمین از . لقمه ى اول به دهنم نرسیده بود که زنگ رو زدند. مامان نشستم و براى خودم کره و مربا گذاشتم

 :جاش بلند شد و گفت

 . فکر کنم رامین اومد -

. رت توى دهنم چپوندم و خواستم از جام بلند بشم که با یادآورى شب قبل دوباره سر جام نشستمرو با نف لقمه

بى توجه به صداى رامین و آرمین که به آشپزخونه نزدیک مى . توى جمع موندن بهترین راه در امان بودنه

سمیه . استقبال کردرامین به آشپزخونه رسید و مامان به گرمى ازش . شدند، مشغول خوردن صبحانه ام شدم

مامان هم رفت سمت گاز که براى برادرزاده ى . لبخند خواهرانه اى نثارش کرد و به نشستن دعوتش کرد

 . نازنینش چاى بریزه

 :نگاه رامین رو احساس کردم و بعد هم صداش رو شنیدم سنگینى

 نمى خواى یه کم مارو تحویل بگیرى؟. سالم دختر عمه ى بد اخالق -
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چه قدر خوب بلده با حرف ها و لبخندهاش همه رو عاشق خودش . بشر چه قدر زبون باز و لجنه که این واى

مى دونستم االن مامان و سمیه فقط منتظر یه نگاه . حتى سرمو هم بلند نکردم. هیچ جوابى بهش ندادم. کنه

 .ولى باز هم اهمیتى ندادم. من هستند که برام خط و نشون بکشند

خیلى سریع صبحونه ام رو . با اکراه خودمو عقب کشیدم. نو بیرون کشید و روش نشستصندلى کنار م رامین

 :قبل از اینکه از در آشپزخونه برم بیرون، آرمین گفت. تموم کردم و بلند شدم

 .بسه هر چى تو خونه موندى. آماده شو مى خوایم بریم بیرون. نرى دوباره بخوابى -

چه طورى باید از شرشون خالص شم؟ باید یه . ه اتاقم و درو قفل کردمبراى آرمین تکون دادم و رفتم ب سرى

 . جورى براى همیشه از سر خودم بازشون کنم

اما در کمال . مى خواستم به بهونه ى خرید، زودتر از خونه خارج بشم. زود آماده شدم و از اتاق بیرون رفتم خیلى

بل ها نشسته بودند و به محض دیدنم از جاشون بلند ناباورى، سمیه و آرمین و رامین، حاضر و آماده روى م

 :شدند و آرمین گفت

 .بزن بریم که معلومه خودت هم از تو خونه موندن خسته شدى. چه زود آماده شدى -

کفش هاى اسپرت محبوبم رو پوشیدم و راه افتادم سمت . خفه اى کشیدم و با حرص رفتم سمت جا کفشى آه

اما قبل از اینکه نقش . پاى رامین جلوى پام قرار گرفت و تو هوا سکندرى خوردم قدم اول به دوم نرسیده،. در

 . زمین بشم، دست هاش دور بازوهام پیچید و نگهم داشت

 :مثل بمب منفجر شدم و با تمام توانم جیغ کشیدم. نتونستم تحمل کنم دیگه

 .دستتو به من نزن کثافت -

مامان از توى آشپزخونه خودشو دم در رسوند و وحشت زده . ى نگاه ها با وحشت و تعجب به سمتم چرخید همه

 :گفت

 چى شده سایه؟ -

 :پر نفرتى به رامین انداختم و رو به مامان گفتم نگاه

 . از برادرزاده ى عزیزتون بپرسین که چرا همش تو دست و پاى من مى پلکه -

 :نگشت اشاره امو به سمتش نشونه رفتم و گفتمجرئتمو جمع کردم و ا تمام

 مى فهمى چى میگم؟. فاصله اتو با من حفظ کن -

 :شونه اى باال انداخت و با بى خیالى گفت رامین
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چرا عصبانى میشى؟ دفعه ى بعد که داشتى زمین مى خوردى، خودمو عقب مى کشم تا . باشه دختر عمه -

 خوبه؟. نقش زمین بشى

 :با لحنى آمیخته به شوخى که قطعا براى آروم کردن جو بود، گفت مداخله کرد و سمیه

 . سایه عوض تشکرته؟ رامین نبود که با صورت خورده بودى زمین -

 :حرص گفتم با

 .اگه این مردك نبود اصال زمین نمى خوردم -

 :مامان بلند شد و گفت داد

 . مواظب حرف زدنت باش سایه -

چرا هیچ کس نمى فهمه چه زجرى مى کشم؟ چرا هیچ کس نمى خواد . داشت به گلوم هجوم مى آورد بغض

براى یه بار هم که شده به رامین شک کنه و حق رو به من بده؟ مگه از من چى دیدن؟ چشم هامو که هر 

 :لحظه نگاهشون تارتر میشد، به مامان دوختم و با صدایى که سعى مى کردم نلرزه گفتم

ولى بد نیست براى یه بار هم که . مى دونم که اگر حواسم به حرف هام نباشه جوابم تو دهنى خوردنه... له ب -

 .شده، به کسى غیر از من شک داشته باشى

بدون توجه به صدا زدن هاى آرمین و سمیه، درو باز کرد و رفتم . از مامان گرفتم و به سمت در رفتم رومو

اشک هام به سرعت روى . هم کوبیدم و صداى به هم خوردنش بغضم رو شکستدر خونه رو محکم به . بیرون

. فهمیدم کجا مى خوام برم ىنم. با دست پسشون مى زدم اما با سماجت دوباره سرازیر میشدن. گونه ام چکید

 ...کاش مى تونستم برم رشت اما 

وقتى . ست میزنه، دستشو بشکونمیه وقتى که بهم د. مى خواد رامین رو لت و پار و درب و داغونش کنم دلم

. دلم مى خواد همون ترسى که من ازش دارم اون هم از من داشته باشه. مى خنده با مشت بکوبم تو دهنش

 رى؟ولى چه طو. کاش میشد اونقدر زور داشته باشم که جرئت نکنه دور و برم بیاد

کسى رو حساب کردم و پیاده شدم، متوجه فقط وقتى پول تا! چى شد که سر از باشگاه تکواندو درآوردم نفهمیدم

شدم که رو به روى در بزرگ باشگاه ایستادم و صداهاى عجیب و غریبى که از توى باشگاه میومد، لبخندى 

 .رد مى شدم وشباشگاهى که وقتى دبیرستان مى رفتم، همیشه از جل. روى لبم نشونده بود

انگار این همون گمشده . ین بودند، نفس راحتى کشیدمباشگاه شدم و با دیدن دخترهایى که در حال تمر وارد

خیلى سریع کارهاى ثبت نامم انجام شد و آدرس جایى که باید لباس تهیه مى کردم . اى بود که دنبالش بودم
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که این سه هفته اى که تو  شدبه در خواست خودم، قرار . رو بهم دادند و ساعت هاى کالسیمم مشخص شد

 . وقتى هم که ترم جدید شروع بشه، میرم رشت و اونجا ادامه میدم. برم باشگاهخونه بى کارم، هر روز 

چه لذتى داره اون روزى . مى خواد تا وقتى که حرفه اى نشدم، هیچ کس نفهمه کجا میرم و چیکار مى کنم دلم

 اى خدا یعنى میاد اون روز؟. که با پا بکوبم تو دماغ رامین

اونقدر به صفحه ى . نمى دونم چرا جواب ندادم. مامان بود. زنگ خورد باشگاه که بیرون اومدم، گوشیم از

بعد هم گوشى رو سایلنت کردم و . چشمک زن گوشى که تصویر مامان روش افتاده بود، نگاه کردم تا قطع شد

از باشگاه دربست گرفتم و رفتم لباس مخصوص خریدم و طى یک تصمیم ناگهانى، جلوى . ته کیفم انداختم

 ! ه رانندگى پیاده شدمآموزشگا

یه لحظه هم نباید توى خونه باشم . مى خوام تو این سه هفته پدر خودمو دربیارم. حسابى به سیم آخر زدم امروز

بسه هر چى بى کار و عاطل و باطل . که مامان و سمیه و بقیه بخوان براى بیرون کشیدنم از خونه نقشه بکشند

. رامین هم تو رو خوب شناخته. دردى نمى خوره چلـُپش زیاد باشه به هیسایه اى که فقط اهـِن و تـُ. ول گشتم

دفعه ى بعد که باهاش در افتادى ناك . باید حریفو ضربه فنى کنى سایه. فهمیده یه فوتت کنه پس میفتى

 .همینه... آره . اوتش کن

پنج جلسه آیین . امه بگیرمطور که مربى آموزشگاه مى گفت، اگر زرنگ باشم، بیست روزه مى تونم گواهى ن این

پس احتماال تو این . دو روزش هم که باید امتحان اصلیش رو بدم. نامه است و ده جلسه هم آموزش شهرى

حس مفید بودن و از . دارم خوبىواى خدایا چه احساس . تعطیالت مى تونم یه کار مفید و اساسى انجام بدم

تا االن واسه . در حیف که این همه سال وقتمو هدر دادمچه ق. خیلى شیرینه. وقت نهایت استفاده رو کردن

 .خودم همه فن حریفى شده بودم

به شب . کالس تکواندو خیلى بد موقع است. ها کالس هاى رانندگیه و بعد از ظهرها هم کالس تکواندو صبح

زه که تو خونه همین دو سه رو. براى رسیدن به هدف باید هر سختى رو به جون خرید. ولى چاره چیه. مى خوره

چى بهتر از ورزشى که باهاش . مباید یه تکونى به خودم بد. خوردم و خوابیدم حس مى کنم وزنم زیاد شده

 بتونم از خودم دفاع کنم؟

بچه هاى کالس اولى که ذوق مدرسه رفتن و استفاده از مداد و پاك کن و جامدادى نو دارن، منم ذوق  مثل

حس مفید بودن و . روزهاى پر از سرزندگى. ندگیم کامال متفاوت با همیشه میشنداز فردا روزهاى ز. فردا رو دارم

غر بزنه و بگه به جاى این کارها برو  یستهر چند اگر مامان بفهمه بعید ن. یه کار به درد بخور انجام دادن
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حتماال میگه زبان و ا. دیگه اونقدر هم مامان بزرگى فکر نمى کنه... ولى نه ... هه . خیاطى و گل دوزى یاد بگیر

 . کامپیوتر به دردت مى خوره نه ورزش هاى پسرونه و خشن

حاال خوبه . گفته تکواندو پسرونه است؟ هر چى هست من دوستش دارم و مهم تر از اون بهش احتیاج دارم کى

 !هنوز یه جلسه هم کالس نرفتم و این قدر روش تعصب پیدا کردم

نبودم مامان توى خونه باشه، اما زنگ رو زدم و مامان آیفون رو جواب مطمئن . ظهر بود که برگشتم خونه دم

 :به محض ورودم به خونه، عین جن رو سرم ظاهر شد. داد

 کجا رفته بودى؟  -

خستگى کفش هامو از پام بیرون کشیدم و همون طور که پالستیک خرید هامو، که همون لباس تکواندو بود،  با

 :تو مشتم فشار مى دادم گفتم

 . یه کم خرید کردم -

 .چرا گوشیتو جواب نمیدى؟ ده بار زنگ زدم -

نمى دونم حالشو نداشتم یا دلم براش سوخت یا شاید هم . دلم نمى خواست با مامان دهن به دهن بشم اصال

هر چى بود فقط گوشیمو از کیفم درآوردم و با شرمندگى . نمى دونم. حس کردم حقش نیست اینقدر بچزونمش

 :تمساختگى گف

 . ببخشید گوشیم سایلنت بود -

 :که انگار از آرامشم حرصى شده بود، با صداى بلندترى گفت مامان

 . اون چه بساطى بود صبح راه انداختى؟ معلوم هست چته؟ رفتارت دیگه بیش از حد وقیح شده -

نداختم و با صداى هیچ تمایلى براى جنگیدن با مامان و برادرزاده هاى عزیزش، نگاه بى احساسى بهش ا بدون

 :آرومى که ازم بعید بود گفتم

چرا . ولى اون برادرزاده ى عزیزت، عمدا پاشو جلوى پام گذاشت که بخورم زمین... مى دونم باور نمى کنى -

این اتفاقات با آرمین برام پیش نمیاد؟ چرا آرمین تو دست و پاى من نمى پلکه؟ رامین شما رو چه طورى فریب 

 ...شید تنها بفرستینش تو اتاق من؟ چرا داده که حاضر می

 :وسط حرفم پرید و با چشم هاى گرد شده گفت مامان

 من کى رامینو تنها فرستادم توى اتاقت؟ -

 :زدم و همون طور که مى رفتم سمت راه پله گفتم پوزخندى
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یادتون رفته که دیشب به بهونه ى نگرانى مادرانه رامینو فرستادین اتاقم که از وضعیت درسیم براتون خبر  -

 بیاره؟

 :چند قدم پشت سرم اومد و با پریشونى گفت مامان

من فکر مى کردم شما جوون ها اون باال واسه . آرمین و سمیه هم اومدند. ولى من رامینو تنها نفرستادم -

 .سه گرفتینخودتون جل

پس مامان هنوز اونقدر بى غیرت نشده . روى اولین پله به عقب چرخیدم و نگاه بى جونى به مامان انداختم از

اونى که بى غیرته سمیه است که آرمینو مى کشونه تو اتاقش و خوش و . بود که رامینو تنها بفرسته سراغ من

 . خرم به عشق و حالش میرسه

وقتى هم که اون برادرزاده ى عزیزت میاد، بیشتر . کم هم سمیه رو توبیخ کنیدبد نیست به جاى من، یه  -

 .حواست بهش باشه

حس کردم مامان براى یه بار هم که شده، داره به حرف هام گوش . هیچ حرفى نزدم و از پله ها رفتم باال دیگه

ولى به . ان حساب کنمهنوز مى تونم روى کمک مام. پس هنوز جاى امیدوارى هست. میده و رفته تو فکر

جمع خودشو جنتلمن نشون  توىاون هم رامینى که خوب بلده . شرطى که سر بزنگاه دست رامین براش رو بشه

 . بده

دونم بعد از رفتن من از خونه، چه حرف هایى بین مامان و بقیه رد و بدل شده یا اصال حرفى زده شده یا  نمى

امین برگشتند، صداى خنده هاشون که از روز خوبشون تعریف مى هر چى بود، عصر که سمیه و آرمین و ر. نه

کم کم صداهاشون آروم تر شد و . کردم لسریع از جام پریدم و در اتاق رو قف. کردند، تو کل خونه پیچیده بود

 :تا موقع شام که سمیه به در اتاقم زد و گفت. نمى دونستم پسرها رفتند یا نه. باالخره سکوت برقرار شد

 .ه بیا غذا یخ کردسای -

متاسفانه، پسرهاى . احتیاط، شالمو سرم کردم و از پوشیده بودن لباسم مطمئن شدم و بعد رفتم بیرون براى

من نمى دونم رامین هم داماد این خونه . پرروى دایى دور میز نشسته بودند و از خودشون پذیرایى مى کردند

 اى اینجاست؟ هونهیاد، رامین به چه باست که دم آرمین شده؟ آرمین به بهونه ى سمیه م

سریع از جاش، که بین مامان و سمیه بود، بلند شد و سمت دیگه . کسى که متوجه حضورم شد، آرمین بود اولین

 :ى سمیه نشست و با خوش رویى گفت

 . بیا جاى من بشین. سالم سایه خانم -
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نگاه . نمیشد مجبور بودم کنار رامین بشینم اگر آرمین از جاش بلند. که چقدر به خاطر کارش ممنونش شدم آخ

 :قدرشناسانه اى بهش انداختم و جواب دادم

 .ممنون. سالم -

همون قضیه ى پنبه و سر بریدن و این . چند از آرمین بعید نیست این کارهارو براى گول زدن من انجام بده هر

ند خیلى وراجى کرد و با حرف هاش هر چ. خداروشکر تا آخر غذا رامین منو طرف صحبت قرار نداد. حرف ها

 . مامان حق داره که نتونه باور کنه رامین چه لجنیه. طبق معمول خنده ى مامان رو درآورد و حسابى دلشو برد

  87/ بهمن / 6 یکشنبه

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

صبح . مى تونم بگم امروز یکى از مفیدترین روزهاى زندگیم بوده. دارم از خستگى مى میرم. ده و نیمه ساعت

مربى میگه بدنم . خورد و خاکشیرم. تو کالس پدرمو درآوردن. ن نامه رفتم و عصر هم کالس تکواندوکالس آیی

چند جلسه . بعد ورزش رو شروع کنم یارممیگه اول باید بدنمو از این حالت درب. خیلى خشک و انعطاف ناپذیره

 . ى اول ظاهرا فقط صرف کار کشیدن از بدن من میشه

مامان . حس مى کنم تمام هیکلم کبود شده. چى خوردم و خوابیدم و تنبلى کردم مى خواد از دماغم دربیاره هر

. هم که مثل همیشه غرغر مى کرد که صبح کجا رفتم و عصر کجا بودم و چرا قبل از تاریکى هوا خونه نبودم

 . تکواندو نزدم ازهم دروغ نگفتم هم حرفى . منم گفتم کالس رانندگى میرم و تمرین دارم

 :اول چشم هاش گرد شد و بعد با خوشحالى گفت مامان

جدى میگى؟ حاال چقدر طول مى کشه تا راننده بشى؟ این سمیه که هر چى مى گم برو یاد بگیر میگه من  -

اگه تو راننده بشى یه ماشین مى خریم و دیگه هر . دیگه چه قدر پول آژانس بدم و مزاحم آرمین بشم. مى ترسم

 . ا خواستم برم با تو میرمج

دیگه هر موقع بیام خونه میشم راننده . مثل اینکه کارم دراومده. من فقط با عجزى پنهان نگاهش کردم و

تمام خستگیمو مى ذاره . تنها خوبى اى که این ماجرا داره اینه که مامان یه کم بیشتر هوامو داره! شخصى مامان

 "!گواهى نامه ات میاد؟ کى "فقط یکریز میگه. یر نمیدهبه حساب رانندگى نکرده و دیگه بهم گ
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مى خوام تا وقتى دست فرمونم خوب نشده بکوبمش تو در و دیوار و بعد که رانندگیم . سرم زده یه پراید بخرم به

چه استفاده هایى از این پول . مایه دارى هم بد چیزى نیست ها. خوب شد یه ماشین خوشکل و عروسک بخرم

 . حیف پول. من همشو خرج لوازم آرایش و لباس و کیف و کفش مى کردممیشه کرد و 

 87/بهمن/9 چهارشنبه

فکرشو نمى کردم چهارشنبه اى از راه برسه که من از چهارشنبه بودنش متنفر بشم . روز بدى رو گذروندم امروز

... 

تا حرکت کردن اتوبوس هفته ى پیش چنین روزى هورمند رو کنار میدون دیدم و . صبح حالم گرفته بود از

هر چند قبال هم فقط هفته اى یک بار مى . اما حاال یک هفته است که هیچ خبرى ازش ندارم. کنارم موند

با ... ولى حاال ! نمود مىدیدمش اما گاهى تو محوطه ى دانشکده یا توى آزمایشگاه هاى دیگه، یک نظر رخ 

ى وجود نداره که بتونم به بودن هورمند در اون مکان امیدوار هیچ جای. اینکه تو یه شهریم اما خیلى از هم دوریم

 . امروز از صبح تا شب بیرون بودم. باشم

تمام داروخونه هاى شهرو به امید دیدنش زیر پا . از کالس رانندگى، بى هدف تو خیابون ها پرسه زدم بعد

سر کالس تکواندو هم که . نم سابیداز بس همه طرف گردن کشیدم، مهره هاى گرد... بى فایده ... گذاشتم اما 

انگار اونم . آخرش هم اجازه داد زودتر برم خونه. هر چى توضیح مى داد من نمى فهمیدم. کال گیج مى زدم

 !فهمید عاشق شدم و حواس ندارم

 . اون همه خستگى و در به درى و دل تنگى وقتى رسیدم خونه، حرف هاى مامان هم شد قوز باال قوز با

. اونم با کسایى که اصال نمى شناستشون. اینکه به من بگه، واسه هفته ى دیگه قرار خواستگارى گذاشته بدون

مطمئنم هر کسى که ... آرمین آرمین ... باز هم آرمین . فقط آرمین و دایى شناختنشون و تاییدشون کردن

به مامان گفتم . مین باشهآر کبعید نیست طرف شری. هست، یه منفعتى براى آرمین داره که تاییدش کرده

ولى مامان کلى جلز و ولز کرد که دیگه زشته قرار رو به هم بزنند و . جوابم منفیه و الکى مهمون دعوت نکنه

 . تحت هر شرایطى خواستگارى برگزار میشه

من . بپیچه چنان آبروریزى اى راه بندازم که آوازه اش تو کل شهر. منم بلدم چیکار کنم. بذار برگزار بشه...  باشه

 . هیچ آدم دیگه اى تو دنیا الیق بله گفتن نیست. یا با هورمند از دواج مى کنم یا مى ترشم

 هورمند پس تو کجایى؟ چرا این تعطیالت لعنتى تموم نمیشه؟  آخ

 ساعت نه و ده دقیقه شب... بهمن /11 جمعه
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ین تو سالن پیش مامان نشسته و االن رامین پای! بسى تعجبه که حرف هاى دشمنت به نجاتت کمک کنه جاى

آرمین . شده بازى طناب کشى. آرمین هم هست و داره خالف نظر رامین حرف مى زنه. مخ مامان رو کار گرفته

پسره ى سوسول بى  "رامین به شدت مخالف خواستگاریه و معتقده این . یه ور مى کشه و رامین هم یه ور

 !به درد من نمى خوره "عرضه 

سنگ خودشو به سینه مى زنه که با ازدواج من، سهم االرث پدریمو از دست . یو مى خورهدونم حرص چ مى

. بذار این خواستگارو از چشم مامان بندازه و من یه نفسى بکشم. ولى فعال که حرص و جوشش به نفع منه. میده

 . بعد واسه رامین هم یه فکرى مى کنم

ى میگه که خیلى زود کار و  "پسر باوقار و با هوش  "وانایى هاى مدام داره از ت. آرمین هم بى کار ننشسته البته

شاید . حتما طرف قاچاقچیه که یه شبه ره صد ساله رفته. خوبه واهللا. بارش سکه شده و سرى تو سرها درآورده

 !اقهیا شاید هم پیر و کچل و کوتوله و چ. هم جیره خوره باباشه

با . ولى تو طوفان پشت این ماجرا رو ختم به خیر کن. ابم منفیهمن که جو. خودت به خیر بگذرون... خدا  اى

دو تا داداش . این همه وردى که این دو تا پسر تو گوش مامان مى خونند معلومه به همدیگه هم رحم نمى کنند

و حرف هاشونو یه دله کنند تا خوب  کنندحتى عرضه ندارند با هم دست به یکى . براى پول به جون هم افتادن

نکنه من چه بله بدم چه نه بگم، به نفع این دو تا ... آهان . البته شاید این هم ترفندشونه. ز مامان رو بشورندمغ

. خدایا نذار دو تا نامرد این جورى زندگیمونو به بازى بگیرند... باشه؟ چه قدر این عوضى ها پست و کثیفن 

 ...نذار

*** 

دوازده و پنجاه دقیقه ى . نگاهى به ساعت مچیم انداختم. یدویبره ى گوشى از عالم صداقت بیرونم کش صداى

 نکنه بنیامین باشه؟ نکنه ژاله دوباره حالش بد شده؟! شب

 ! "رضا ".. با نگرانى به اسم روى گوشى خیره شدم . جا پریدم و گوشى رو از روى پاتختى برداشتم از

 بله؟ -

 خوابى یا بیدار؟... الو نیما  -

 :با تعجب گفتم. از حد معمول بودخیلى آروم تر  صداش

 چه خبر شده؟ چرا یواش حرف مى زنى؟. بیدارم. سالم رضا -

 .بیا به داد کارخونه برس که دارن انبارو تخلیه مى کنند -
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 :زده روى تخت نشستم و گفتم وحشت

 چى؟ تو االن کجایى؟ -

چیکار کنم نیما؟ زنگ . کشیک میدممن پشت کارخونه از دیوار آویزون شدم و دارم . هیس بابا گوشم کر شد -

 بزنم به پلیس؟ 

 پس نگهبان کجاست؟... صبر کن ببینم  -

 . طور که با رضا حرف مى زدم، مشغول پوشیدن لباس هام شدم همون

 . شاید افتاده رو زمین. تو اتاقک نگهبانى نیستش. فکر کنم نگهبانو چیزخورش کردن -

 تو از کجا خبر دار شدى؟ -

 . م کردندبچه ها خبر -

 کدوم بچه ها؟ -

 . همون ها که واسه این آرتیست بازى ها کمکم مى کنند... اى بابا  -

 هیچ کدوم از کسایى که اونجان نمى شناسى؟. آهان -

 . اون هستش... صفرى ... همین یارو که مى گفتى مسئول انباره  -

 پناهى هم هست؟ -

 . نه از اون خبرى نیست -

 با چى دارن بار مى زنن؟ -

 . دو تا کامیونه -

 :با شدت بیرون دادم و گفتم نفسمو

 .منم دارم خودمو مى رسونم. همین االن زنگ بزن به پلیس و آدرس کارخونه رو بده... خیلى خب  -

وهاشو با بابا حوله به تن وسط سالن ایستاده بود و داشت م. عجله گوشى رو قطع کردم و از اتاق پریدم بیرون با

 :منو که دید، چشم هاش گرد شد و با تعجب گفت! کاله حموم خشک مى کرد

 چه خبر شده؟ -

خنده امو کنترل کردم و با عجله ! چه وقت حموم رفتنه پدر من؟! دیدن بابا تو اون وضعیت خنده ام گرفت از

 :دستى براش تکون دادم و گفتم

 . بعدا براتون میگم. مربوط به کارخونه است -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٤٠٥ 

بعد . ماشین رو از خونه بیرون کشیدم و شماره ى حیدرى رو گرفتم و ازش خواستم که به صداقت خبر بده ریعس

 !دو نفر که زنگ بزنند و گزارش بدن، قطعا سریع تر اقدام مى کردند. از حیدرى هم با پلیس تماس گرفتم

 :هاى راه بودم که به رضا زنگ زدم نیمه

 چه خبر رضا؟  -

 . ر مى زنندهنوز دارن با -

 در کارخونه بازه؟ -

 .دو نفر هم دم درش نگهبانى میدن. نه بسته است -

 :لحظه فکرى از ذهنم گذشت و گفتم یه

 نکنه مسلحن؟ -

 :خنده ى کوتاهى کرد و با صداى آرومى گفت رضا

 . مگه مواد قاچاق مى کنن... نه بابا  -

 . کردم اسلحه به دستن این طور که تو گفتى نگهبانى میدن، فکر. چه مى دونم -

 . یه کم دستپاچه به نظر مى رسن. انگار خودشون هم ترسیدن. بهشون نمیاد خیلى حرفه اى باشن -

 . تو حواست باشه جاى خودتو لو ندى -

 . نگران نباش. حواسم هست -

ى شدم داشتم به دور برگردون نزدیک م. قطع کردم و با سرعت بیشترى به سمت کارخونه حرکت کردم تماسو

نفس راحتى کشیدم و اتوبان رو ! چه قدر سریع عمل کرده بودند! که نور ماشین پلیس رو توى الین مقابلم دیدم

گوشى رو برداشتم و مى خواستم با رضا تماس بگیرم که چشمم به در کارخونه افتاد که داشت باز . دور زدم

 . میشد

 :لحظه گوشى تو دستم لرزید و سریع جواب دادم همون

 .کامیون ها دارن از کارخونه میرن بیرون... الو نیما  -

 . ماشین هاى پلیس هم جلوتر از منن. منم نزدیک کارخونه ام . دیدمشون -

صداى آژیر ماشین پلیس بلند شد و یکى از . به طور کامل باز شد و اولین کامیون ازش بیرون اومد درکارخونه

ماشین رو قبل از کارخونه . رعت از کارخونه فاصله مى گرفتماشین ها، رفت دنبال کامیونى که داشت با س

از . شد و ازم خواست که عقب بمونم رفتنمیکى از سربازها مانع جلوتر . پارك کردم و پیاده رفتم نزدیک کارخونه
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هر کدومشون به طرفى مى . همون فاصله هم مى تونستم کسایى که توى محوطه ى کارخونه بودند رو ببینم

 .چند سرباز هم دنبالشون بودند و خیلى زود دستگیرشون کردند. فرار مى کردنددویدند و 

چه ... وکیل صداقت ... مقدسى . هم کمى اون طرف تر، کنار ماشینش ایستاده بود و نظاره گر ماجرا بود مقدسى

 ! با سرعت خودشو رسونده بود

صفرى رو دیدم که دستبند به دست، . نفر دستگیر شده بودند و ظاهرا دو نفر هم با کامیون فرارى رفته بودند پنج

 :چشمش که به من افتاد، شروع کرد به التماس کردن. از کارخونه آوردنش بیرون

 .من زن و بچه دارم. تهدیدم کردند. مجبورم کردند. آقا به خدا من بى گناهم -

چند لحظه بعد رضا و . سرباز هم صفرى رو سوار ماشین پلیس کرد. فقط نگاهش کردمهیچ حرفى  بدون

 :دستى به پشت رضا زدم و گفتم. دوستش هم از پشت کارخونه پیداشون شد و اومدند کنارم

 . یه مژدگونى حسابى طلبت. گل کاشتى. دمت گرم پسر -

 :و دستى پشت کمر دوستش زد و گفت خندید

 .باید به على آقا بدى که اگه امشب دنبال صفرى نرفته بود، همه چى از دست مى رفتمژدگونى اصلى رو  -

 :سرشو پایین انداخت و گفت على

 . مژدگونى وقتى مى چسبه که اصل کارى گیر بیفته -

 :در هم کشیدم و گفتم ابرو

 اصل کارى؟ -

 . ه، اون موقع ارزش دارهاگر اعتراف کنند و رئیسشون گیر بیفت. این ها حتما نوچه ان. آره دیگه -

 . ان شاء اهللا که همین طور میشه -

صداقت با ناباورى به مردهایى که . به ماشین حیدرى و صداقت افتاد که با فاصله ى کمى از هم رسیدند چشمم

 :با دست هاى بسته، سوار ماشین هاى پلیس مى شدند نگاه کرد و گفت

 این جا چه خبره؟... خداى من  -

 :و گفتمزدم  لبخندى

 .به خیر گذشت. نگران نباشید -

نگاه متعجبش دور تا دور . ثانیه به من و رضا و على نگاه کرد و بدون هیچ حرفى رفت داخل کارخونه چند

چند . چند قدم به سمت انبار برداشت و کنار سربازى که داخل کامیون رو چک مى کرد ایستاد. کارخونه چرخید
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عقب و رفت سمت اتاقک  توسط راه دوباره برگش. اره برگشت سمت ماثانیه اى باهاش حرف زد و ودوب

 . به کلى فراموشش کرده بودیم... نگهبان ... اى واى . نگهبانى

به نگهبانى که رسیدیم، آقاى ساالرى رو دیدم که کف . با دویدن من، رضا هم شروع به دویدن کرد همزمان

 :صداقت با نگرانى کنارش نشست و گفت. اتاقک ولو شده بود

 چه بالیى سرش آوردن؟ -

 . بى هوشش کردن -

 :سمت رضا و گفتم برگشتم

 . داده بدو تا صفرى رو نبردن ازش بپرس چى به خورد این بیچاره -

 :رضا که برگشت گفت. رفت و تا اومدنش، سیلى هاى آرومى به صورت ساالرى زدم بلکه به هوش بیاد رضا

 . فکر کنم تا صبح یه کله بخوابه. قرص خواب به خوردش داده. خودتو خسته نکن -

 . نشده باشه یه وقت مسموم. باید بره بیمارستان. اینجا که نمى تونیم به امون خدا ولش کنیم. اى بابا -

 :از جاش بلند شد و گفت صداقت

 . به آقاى توکلى زنگ بزنید بیاد به جاى آقاى ساالرى مواظب کارخونه باشه. من مى برمش بیمارستان -

 :خودشو جلو کشید و دستشو زیر بغل ساالرى زد و گفت حیدرى

 . شما باید برید کالنترى. من مى برمش -

کمک رضا و على و حیدرى، ساالرى رو که هیکل پر و سنگینى هم داشت، بردیم داخل ماشین حیدرى و  با

 . على هم که خستگى از سر و روش مى بارید، خداحافظى کرد و رفت. حیدرى هم حرکت کرد و رفت

نگ پلیس برده کامیون فرارى هم متوقف شده بود و به پارکی. نیم ساعت بعد، تو اداره ى پلیس بودیم تقریبا

توقع داشت همون لحظه ! صداقت اونقدر عجله داشت که مى خواست همون شبونه محاکمه اشون کنه. بودنش

به زحمت صداقت رو قانع کردیم که بره خونه و . ى اول اعتراف کنند و لو بدن که براى چه کسى کار مى کردند

 :ى پرونده ى مقابلش بود گفتافسر پرونده بعد از خوندن مطالبى که تو. تو کالنترى نمونه

 . به محض روشن شدن اوضاع با شما تماس مى گیریم. بازجویى ممکنه کمى طول بکشه -

خودش رو وکیل کارخونه معرفى کرد و خواست که هر اتفاقى رو . سریعا شماره اش رو به افسر داد مقدسى

 :باهاش در جریان بذارند و گفت
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من احتمال میدم که این دزدى با اون ورشکستى در . رشکست شده بودحدود دوسال پیش هم این کارخونه و -

ممنون میشم اگر دوباره به جریان بیفته و هر دو پرونده با هم مورد . اون پرونده به نتیجه اى نرسید. ارتباط باشه

 . بررسى قرار بگیرند

 :با حرکت سر تایید کرد و گفت افسر

 . ى تشریف بیاریدفردا اول وقت براى انجام مراحل قانون -

 . ممکنه سرکرده اشون دوباره از چنگمون فرار کنه. خواهش مى کنم این پرونده رو در اولویت قرار بدید -

 :نگاهى به مقدسى انداخت و گفت افسر

 . ما کارمونو بلدیم. نگران نباشید -

 :زد و ادامه داد لبخندى

ما با همون اولین گزارش . پلیس تماس بگیریدالزم هم نیست براى گزارش تخلف، چندین بار با مراکز  -

 .دیگه نیازى به دومین و سومین تماس نبود. نیروهارو به محل اعزام کردیم

 :کردم و گفتم اخمى

 . سومین تماس؟ ولى ما فقط دو بار تماس گرفتیم -

 :نگاه کوتاهى بهم انداخت و گفت افسر

 . از سه شماره ى مختلف. شدولى دزدى از کارخونه ى وهاج، امشب سه بار گزارش  -

 :چیزى بگم که مقدسى گفت خواستم

من فردا اول وقت . ممنون از زحماتتون. خب به هر حال نگرانى باعث میشه که آدم چند بار تماس بگیره -

 . خدمت مى رسم

اق بیرون از ات. از جاش بلند شد و دستى پشت من و رضا زد و به بیرون رفتن از اتاق افسر وادارمون کرد مقدسى

منظورش از سه بار تماس گرفتن چى بود؟ ما که فقط دو بار . همون جا تو اتاق افسر موند... رفتم ولى فکرم 

اصال کى به مقدسى خبر داده بود؟ یعنى ممکن بود صداقت بهش زنگ . یه بار من و یه بار هم رضا! زنگ زدیم

زودتر از ما خودشو به کارخونه رسوند؟ نکنه  زده باشه؟ مگه خونه ى مقدسى کجاى شهره که به این سرعت و

مقدسى هم تو ورشکستگى کارخونه دخیله؟ شاید مقدسى هم تو کارخونه بوده و واسه رد گم کردن به پلیس 

 . زنگ زده
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شاید همین مقدسى باعث . چرا صداقت تا این حد بهش اعتماد داره؟ وکیل هورمند بوده که خب باشه اصال

باید . جاى پاى خودشو محکم کرده و داره تیشه به ریشه ى هر دوشون مى زنه. ه باشهناپدید شدن هورمند شد

 . سر از کار این مقدسى در بیارم

رضا همون طور که دور شدن ماشین . کالنترى که بیرون رفتیم، مقدسى خداحافظى کرد و ازمون جدا شد از

 :مقدسى رو نگاه مى کرد گفت

 این یارو کیه؟ -

 چه طور مگه؟. استوکیل کارخونه  -

 قضیه ى سه بار تماس با پلیس چیه؟. مشکوك میزنه -

باید از صداقت و حیدرى . دفعه ى سوم رو نمى دونم کار کى بوده. دوبارشو که من و تو زنگ زدیم. نمى دونم -

 . بپرسم

 اسمش چى بود؟ ... به نظرم بد نیست یه کم این یارو  -

 .مقدسى -

 . ظر بگیرممقدسى رو زیر ن... آهان  -

 ولى مطمئنى از پسش برمیاى؟ وقت مى کنى؟ . منم شدیدا باهات موافقم -

 !مى شه اینو به جاى صفرى سپرد دست على. فعال صفرى از دور خارج شده -

 :و گفتم خندیدم

 چند نفر دور خودت جمع کردى؟ تو هم باند مخفى داشتى و رو نکرده بودى؟ -

 :باال انداخت و گفت ابرویى

 !حاال کجاشو دیدى -

 :رضایتى زدم و گفتم لبخند

 تو چرا پلیس نشدى؟ -

همین نگرانى هاى مادرانه و آه و ناله کردن ها که من یه ... مى دونى که . مامانم نذاشت. مى خواستم بشم -

 . منم بى خیالش شدم. دونه بچه بیشتر ندارم و مى خواى خودتو به کشتن بدى و این حرف ها

 . ى سرت واسه این کارها درد مى کنهولى بدجور -

 :و گفت خندید
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 !بد جــــــور -

حال ساالرى خوب بود و حیدرى منتظر بود تا از خواب خوش . رضا که جدا شدم، با حیدرى تماس گرفتم از

 .بهترین فرصت بود که در مورد تماس سوم بپرسم! بیدار بشه

 و گزارش دزدى دادى؟  شما هم با پلیس تماس گرفتى... راستى حیدرى جان  -

 نه چه طور مگه؟ -

 . آخه افسر نگهبان شاکى شده بود که چرا اینقدر زنگ زدین و یه دزدى رو صد بار گزارش کردین -

 . شاید ایشون به پلیس زنگ زده. فقط به خانوم صداقت اطالع دادم. من که زنگ نزدم... اى بابا  -

 . باشمواظب خودت و ساالرى . باشه ممنون. آهان -

 . روز خواستگارى امیرحسین از نجال. سه صبح روز پنج شنبه. خونه که رسیدم ساعت سه صبح بود به

*** 

نبود بنیامین و مرخصى گرفتنش به خاطر ژاله، حسابى بى حوصله ام . آزمایشگاه بدجورى سوت و کور بود امروز

ماجراى دیشب به گوش همه رسیده و  !پناهى هم که امروز مرخصى گرفته بود و خبرى ازش نبود. کرده بود

و گفت که صدایى از پشت  دهساالرى از بیمارستان مرخص ش. زمزمه هایى از این ور و اون ور مى شنیدم

بعد از برگشتن به نگهبانى چایى که براى . کارخونه شنیده بوده، اما وقتى براى سرکشى میره چیزى نمى بینه

 ...یزى نمى فهمهخودش ریخته بوده رو مى خوره و دیگه چ

از حرف هاى صداقت فهمیدم که نه تنها به . حسابى درگیر نفر سومى شده که با پلیس تماس گرفته بود فکرم

حتما . این مقدسى بدجورى مشکوك به نظر مى رسید! پلیس زنگ نزده، بلکه با مقدسى هم تماس نگرفته بوده

 . یه جایى از این ماجرا، پاى مقدسى هم گیر بود

وقتى نه حیدرى بهش خبر داده و نه صداقت، زودتر از همه ى ما با خبر شده بود و خودشو رسونده بود؟  طور چه

شاید حرف هاى رضا که مى گفت احساس مى کنه چند نفر دیگه هم پناهى و صفرى رو تعقیب مى کنند، 

ق داره بهش اعتماد ح داقتشاید نیتش خیر بوده و ص. شاید مقدسى هم اون هارو تعقیب مى کرده. درست بود

باید هر طور شده، شماره ى نفر سومى که به پلیس زنگ زده گیر . دارم دیوونه میشم... نمى دونم . داشته باشه

 . ممکنه سرنخ خوبى باشه. بیارم

*** 
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این هم شد دلیل؟ به خاطر این که دخترتو به بنیامین ندى مى خواى به زور بدیش به یکى ... آخه مادر من  -

 دیگه؟ 

 :با سماجت گفت مامان

من که مادرشم نباید بذارم خودشو . نمى دونه چى به صالحشه. نجال االن نمى تونه درست تصمیم بگیره -

 . بدبخت کنه

چه با بنیامین چه . اگر شما معتقدین که نجال صالح خودشو تشخیص نمى ده پس هنوز وقت ازدواجش نشده -

حرفى . باشه ... اگر نمى خواى دخترت با بنیامین ازدواج کنه ... ن مادر م. با امیر حسین چه با هر کس دیگه

نجال دیگه به چه زبونى باید بگه که . هولى نه اینکه دخترتو به زور بدى به یه نفر دیگ. جواب رد بده. نیست

 . امیرحسین رو دوست نداره

 .من مطمئنم. امیرحسین مى تونه نجال رو خوشبخت کنه -

اصال اگر امیرحسینى در کار نبود شما مى خواستى دوره بیفتى تو . نطق حرف مى زنیدچرا این قدر بى م -

 .خیابون ها که تا خواستگارى بنیامین نرسیده دخترتو به زور به یکى دیگه بدى؟ کارتون خیلى غیر منطقیه

 .بى منطق تویى که به خاطر رفیقت ، خواهرتو نادیده مى گیرى -

 :شدم و صدام کمى باال رفت و گفتم عصبى

 . بحث من بنیامین نیست -

 :با صدایى بلندتر از من گفت مامان

 .صداتو واسه من باال نبر -

 :هامو به بازوى مامان گرفتم و با صداى آرومى گفتم دست

م عوض خوشبختى خواهرمو با دنیا ه. من برادر نجالم. ولى من حرفم حرف بنیامین نیست. معذرت مى خوام -

اصال شما فکر . من سنگ بنیامینو به سینه ام نمى زنم. حاضرم خودم بدبخت بشم ولى خواهرم نه. نمى کنم

 ... حرف من اینه . کنید بنیامینى وجود نداره

 :شمرده گفتم شمرده

. اج کنهدوست نداره باهاش ازدو... امیر حسین رو نپسندیده... نداره... هیچ عالقه اى به امیرحسین ... نجال  -

 حاال شما مى خواین با زور و کتک دخترتو پاى سفره عقد بنشونى؟ چرا؟ چون طرف دکتر و پولداره؟. والسالم

 :چند لحظه در سکوت نگاهم کرد و درست لحظه اى که فکر مى کردم قانع شد، با بى خیالى گفت مامان
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هر موقع ما مردیم تو مى تونى براش . هباباش هم با این ازدواج موافق. اجازه ى ازدواج نجال دست باباشه -

 .تصمیم بگیرى

 :درموندگى از این همه انرژى بیهوده اى که صرف کرده بودم، گفتم با

مگه عصر حجره که دخترو به زور شوهر بدین؟ مى خواین بدبختش کنین؟ مى . این چه حرفیه که مى زنید -

ونه اش کنى؟ خوشت میاد اشکشو ببینى؟ از خواین یه عمر بدون عشق و عالقه زندگى کنه؟ مى خواى دیو

بنیامین نداره مى  هرنجش لذت مى برى؟ چه بالیى سر مادریت اومده؟ به خاطر یه اتفاقى که هیچ ربطى ب

 خواى دخترتو قربونى کنى؟

 :باال رفت و گفت جیغش

نمى . زندگى کنهدلم مى خواد رو پر قو . مى خوام خوشبخت بشه. از گوشت و خون منه. نجال پاره ى تنمه -

ولى چند وقت که گذشت خودش میاد به . شاید االن عالقه اى به امیر حسین نداشته باشه. خوام سختى بکشه

رو بشناسند بیشتر از هم  مدیگهبه مرور که ه. عالقه کم کم به وجود میاد. خاطر امروز ازمن تشکر مى کنه

 . خوششون میاد

 :کالفگى دستى توى موهام کشیدم و گفتم با

یه . چرا تا دیروز که نمى دونستى ژاله کیه، دلت واسه بنیامین ضعف مى رفت... مادر من... واى واى واى  -

اونقدر پسرم پسرم به بنیامین مى گفتى همه اش . دفعه با روشن شدن ماجرا همه محبتت دود شد و رفت هوا

اگر پس فردا امیرحسین ورشکست  شت؟داکشک بود؟ اون موقع بنیامین پولدار بود و دخترتو رو پر قو نگه مى 

اصال اگر همین فردا یه پیرمرد میلیاردر در این خونه رو بزنه شاید ... شد مى خواى طالق دخترتو بگیرى؟ یا نه

 هان؟. نجال با اون خوشبخت تر بشه

 .بسه دیگه -

دهن من یه  شک داشتم که سیلى بوده یا فقط واسه بستن. شبیه سیلى روى صورتم احساسم کردم چیزى

! خنده ام گرفته بود و نمى دونستم باید چه عکس العملى نشون بدم که مامان راضى بشه! حرکت نمایشى اومده

ول کنم برم تو اتاقم؟  م؟بخندم؟ دستمو بذارم روى صورتم و با ناراحتى نگاهش کنم؟ تعجب کنم؟ عصبانى بش

ولى در یک ! شتم مامان بگه چه انتظارى دارههمین طور مات و مبهوت مامان رو نگاه مى کردم و توقع دا

حرکت کامال غافلگیرانه، مامان دست انداخت دور گردنم و سرمو پایین کشید و بوسه اى روى موهام گذاشت و 

 :با داد و فریاد گفت
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آخه تو چرا اینقدر با من یکى به دو مى کنى؟ شد یه بار رو حرف من حرف نزنى؟ من خودم مى دونم چه  -

 .بذار کاریو که مى دونم درسته انجام بدم. خودم مى دونم چى به نفع بچه هامه. رست و چه کارى غلطهکارى د

االن این حرف ها و این حرکت یعنى چى؟ با این پاراداکوس عظیم چه کنم؟ نه به اون ماچ و بوس و  خب

ى نمى تونست حرف هاشو انگار خودش هم از حرکتش شوکه شده بود ول! بغلش نه به این داد و هوار و سیلیش

 . یه جورى باید خودشو خالى مى کرد. تو دلش نگه داره

 :از بین بازوهاى مامان بیرون کشیدم و با ته مایه اى از خنده گفتم سرمو

 مامان تو حالت خوبه؟ -

 مگه تو مى ذارى آدم خوب باشه؟ -

 :با گیجى خاروندم و گفتم سرمو

بلند باال دادى دستم که چى بشه؟ مگه مى خواى همین امشب یه لیست . کاش خیالمو راحت مى کردى -

 . این قدر عذابش نده. مراسم نامزدى راه بندازى؟ اون دختر بیچاره یه چشمش اشکه یه چشمش خون

 :رفت سمت آشپزخونه و گفت مامان

 . کارى رو که بهت گفتم انجام بده -

 . پس هنوز جاى امیدوارى بود. آروم تر شده بود صداش

به محض باز کردن در اتاق، اولین چیزى که توجه امو جلب کرد، سطل آشغال پر از دستمال . اتاق نجال رفتم

 :منو که دید از جا پرید و گفت. کاغذى بود و نجالیى که روى تخت در حال فین کردن توى دستمال بود

 چى شد؟ -

 :با اکراه از منظره ى ناخوشایند پیش روم گرفتم و به بینى پوسته شده ى نجال دوختم و گفتم نگاهمو

این پسره امشب تو رو با این . خیالت راحت. این چه بساطیه راه انداختى؟ نگاه کن دماغش چه شکلى شده -

 . دماغ ببینه خودش پا پس مى کشه

 . مى بینى که اعصاب ندارم. نیما اذیتم نکن -

 . چه خشن شدى ... خب بابا  -

 :به شونه اش زدم و گفتم دستى

فکر کنم از دستمون دلخوره که بهش نگفته بودیم ژاله کیه و یه جورایى تو عمل انجام . زیاد نگران نباش -

. فعال هم دم دست ترین گزینه متاسفانه تویى. باید یه جورى ناراحتیشو بروز بده دیگه. شده قرارش دادیم
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فردا شب بنیامین . آبغوره گرفتى چىبسه هر . پاشو خودتو جمع و جور کن. ش هیچ اتفاقى نمى افتهمطمئن با

 . بیاد تو رو این جورى ببینه پوست منو مى کنه

 :موهاشو کشیدم و گفتم! روى لبش نشست لبخند

 عوض سرخ و سفید شدن نیش خند مى زنى؟ ... دختره ى گیس بریده . نیشتو ببند... آهاى  -

 :با ناز چرخوند و معترض گفت شوسر

 !!به بنیامین میگم همش موهامو مى کشیا... نکن نیما  -

 :تعجبم چشم هام درشت شد و گفتم از

 تو چى گفتى؟ -

 :خفه اى کشید و پرید سمت در و همون طور که فرار مى کرد گفت جیغ

 ...موهامو نکشیا ! به جان خودم شوخى کردم -

 . کلى خرید باید انجام مى دادم. اشقم تکون دادم و رفتم سمت حیاطاز تاسف براى خواهر ع سرى

از دیروز ازشون بى . میوه فروشى، همون طور که میوه هارو توى نایلون مى ریختم، با بنیامین تماس گرفتم دم

 . خبر بودم

 . از این طرف ها. سالم آقا نیما -

 چه طورى؟ . سالم -

 ى خوشى؟شما چه طورى؟ مارو نمى بین. خوبم -

 .دیشب دزد زده بود به کارخونه. پدرم در اومده. چه جورم خوشم -

 دزد؟ شوخیت گرفته؟ -

بدون اینکه جواب سوال .  "چى شده بنیامین "نگران ژاله رو از پشت خط شنیدم که داشت مى گفت صداى

 :بنیامین رو بدم گفتم

 ژاله چه طوره؟ حالش بهتر شده؟ -

 . ژاله رو بپرسى؟ اول بگو چه بالیى سر کارخونه اومدهتو هم وقت گیر آوردى حال  -

 کارخونه برات واجب تر از خواهرته؟. تو دیگه چه آدمى هستى... نوچ نوچ نوچ  -

 حاال چرا یه دفعه این قدر حال و احوال ژاله برات مهم شده؟  -

 :کم نیاوردم و با پررویى گفتم! طلبکار بود لحنش
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 .حرفیه؟ اصال گوشى رو بده به ژاله مى خوام با خودش حرف بزنم. دلم مى خواد حالشو بپرسم -

میوه هارو حساب کردم و کیسه هاى خرید رو با دو تا دست هام بلند کردم و گوشى رو هم بین شونه و  پول

 :بنیامین با حرص گفت. گوشم نگه داشتم

 . میشهنوبت منم . حاال خوب بتازون... بچه پررو  -

 :و گفتم خندیدم

 آخرش هم که نگفتى ژاله چه طوره؟ . خیلى خب حاال جوش نیار -

 . خوبه -

 همین؟ -

 خب چى بگم؟ -

دیگه که خون باال نیاورده؟ غذاشو مى تونه راحت بخوره؟ رنگ و روش طبیعى شده؟ ضعف نداره؟ دیشب مى  -

 چرا جواب نمیدى؟... بنیامین ... و هنوزم همون طوره؟ ال. گفت توى دهنش مزه ى خون حس مى کنه

این هایى که تو گفتى، دکترش هم به ذهنش نرسیده بود . منتظرم ببینم دل نگرانى هاى شما کى تموم میشه -

 ! بررسى کنه چه برسه به من

 :گوشى رو دستم گرفتم و گفتم. هارو روى صندلى عقب گذاشتم نایلون

 .م بندهدست. من امروز نمى تونم بیام بیمارستان -

 به چى بنده؟ -

 . به خواستگارها -

 :لحظه سکوت برقرار شد و بعد با لحنى که انگار سعى مى کرد به خودش دلگرمى بده گفت چند

 من که یه نفرم پس چرا میگى خواستگارها؟ -

 :خبیثى روى لبم نشست و گفتم لبخند

ن که خواستگار پاشنه ى در خونه رو از جا راست گفت. امشب قراره یکى از فامیل هامون بیاد خواستگارى نجال -

 .هر شب بساط خواستگارى برپاست... مى بینى . مى کنه

 :صداش پر از نگرانى شده بود! نفس هاى بلند بنیامین لبخندمو عمیق تر مى کرد صداى

... پس منظور مادرت از مهمون هاى امشب همون خواستگار بود؟ واسه همین به ما گفت جمعه بیایم؟ نیما  -

 ...خواهرت ... نظر ... نظر خانواده ات چیه؟ ... این یارو کى هست؟ چیکاره است؟ نظر 
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براى زیاد کردن . جون مى داد تا چهار کلمه حرف بزنه و من با هر کلمه حرفش بیشتر خنده ام مى گرفت داشت

 :پیاز داغش گفتم

یه کفش و میگه امیرحسین براى نجال مامان هم که پاشو کرده تو ! میگن طرف دکتره. اسمش امیرحسینه -

 ... بابا هم از پسره خوشش اومده. مناسبه

 :حرفم پرید و با اضطراب گفت وسط

 نجال چى؟ -

 . نجال هنوز تصمیم نهاییشو نگرفته... دوما ... اول نجال نه و نجال خانوم  -

 :مثل برق گرفته ها گفت بنیامین

تا دیروز که خبرى از این یارو ... آخه چرا؟ ... ولى من فکر مى کردم . ..چى میگى تو؟ یعنى ممکنه با این یارو  -

همین ... من باید باهاش حرف بزنم ... نیما ... نکنه خواهرت بخواد ... نبود حاال یه دفعه از کجا پیداش شد؟ 

 ...قبل از خواستگارى ... االن 

 . ى کنى دیگهچه خبرته؟ فردا شب میاى صحبت م... خب بابا جمع کن بساطتو  -

 ...ممکنه تا فردا دیر بشه  -

 . همین امشب که نمى خوان عقدش کنند. دیر نمیشه -

 .نیما من نگرانم -

 :این همه دستپاچگیش خندیدم و گفتم به

 .قول میدم تا فردا شب صبر کنیم تا شما هم تشریفتو بیارى بعد عقدش کنیم. نگران نباش -

 :لحن آروم ترى گفت با

از اون طرف تو . از یه طرف خواهرت برات عزیزه. نیما مى دونم تو هم بین من و خواهرت گیر افتادى -

 .جبران مى کنم. رودروایسى با رفیقت موندى

پس زیاد . مطمئن باش بین تو و نجال، نجال رو انتخاب مى کنم. خیلى خب حاال نمى خواد احساساتى بشى -

 !احساس دین نکن

 .خیلى آقایى -

 . از باباى ژاله چه خبر؟ آدرسشو بده برم سراغش... راستى . قربونت -

 :لحظه سکوت برقرار شد و بعد با لحنى که انگار سعى مى کرد عادى نشون بده گفت چند
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کم . تو نمى خواى بگى دیشب تو کارخونه چه خبر بوده؟ یه شب نبودما. اونو که برات اسم ام اس مى کنم -

 . بفرستى هوا مونده بود کارخونه رو

صحبتمون که تموم شد، دیگه نزدیک خونه . رضایت دادم که تمام ماجراى دیشب رو براش تعریف کنم باالخره

صداى اسم ام . ماشین رو توى کوچه گذاشتم و نایلون هاى خرید رو برداشتم و رفتم توى خونه. رسیده بودم

خواستگارى برپا بود، وقت  راسموز و فردا که مولى امر. اس گوشیم خبر از رسیدن آدرس باباى ژاله مى داد

 . شنبه باید مى رفتم سراغش. رسیدگى به این مورد رو نداشتم

 . اومد توى حیاط و کمکم کرد تا میوه هارو ببرم داخل نجال

 ساعت چند قراره بیان؟ -

 . نه و نیم -

ید از یه نفر در مورد دزد ها خبر با. شماره ى حیدرى رو گرفتم. شش عصر بود. به ساعت گوشى انداختم نگاهى

رضا هم که هنوز خبرى از . تنها گزینه حیدرى بود. شماره ى مقدسى و صداقت رو که نداشتم. مى گرفتم

قطعا تا وقتى آب ها از ... طبیعى هم بود . احتماال هنوز چیز مشکوکى رو نکرده بود. مقدسى بهم نداده بود

 . آسیاب بیفته، دست نگه مى داشت

حتما سبیلشون رو حسابى چرب . طور که حیدرى مى گفت، هنوز نتونسته بودند دزد هارو به حرف بیارن این

! جالب بود که پناهى رو هم لو نداده بود. صفرى هم که فقط ادعاى بى گناهى و اجبار کرده بود. کرده بودند

فرداى دزدى از کارخونه، پناهى  قیقاچه دلیلى داشت که د. شاید بهتر بود در مورد پناهى با پلیس صحبت کنیم

 . اگر پناهى اطالعات بیشترى داشته باشه، باید زودتر گیر مى افتاد. سر کار نیاد؟ ممکن بود فرار کرده باشه

به مسائل کارخونه و پناهى و صفرى و سعیدى ها و ژاله و پدرش و بنیامین و امیرحسین و مامان و  اونقدر

رفتم توى اتاقم و به خاطرات . کر کردم که دیگه داشتم دیوونه مى شدمهورمند و صداقت و غیره و غیره ف

 !صداقت پناه بردم

یا شاید هم دلم دوست نداره که روزهارو . دیگه شمردن روزها برام اهمیتى نداره. دونم چند شنبه است نمى

ا همش باید یکى چرا طبق میل من نمى گذرن؟ چر. روزهایى که معلوم نیست چرا به جون من افتادن. بشماره

 باشه که براى آدم تصمیم بگیره؟ چرا باید چیزى به اسم اجبار توى زندگى آدم ها وجود داشته باشه؟
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به اجبار مامان لباس آبى رنگى که خودش برام خریده بود رو پوشیدم تا مامان ببینه سایزش برام خوبه یا  امروز

نمى دونم لباس تو تنم چه طورى شد که مامان با . زده بود آخه با سمیه خرید رفته بود و رو تن اون اندازه. نه

 :رضایت سرى تکون داد و گفت

 . تو کمد آویزونش کن چروك نشه -

یه . و سمیه از اتاق بیرون رفتند و من بدون هیچ حس خاصى لباس رو درآوردم و پرت کردم روى تخت مامان

مخلوطى . با یه شلوار ساده ست خودش. ت بپوشمتونیک تا وسط رونم با آستین کلوش که باید زیرش ساق دس

. مجلس خواستگارى بپوشم ىاین جور که مامان میگه اینو باید برا. از طرح هاى مشکى هم قاطى لباس هست

 . انگار آرمین زورش به رامین چربیده که مراسم خواستگارى هم چنان پا برجاست... هه 

خبر نداره چه نقشه . مى خوام فکر کنه که سر به راه شدم. کنم چند روزه که دارم به میل مامان رفتار مى منم

خیلى ساده اى اگر فکر کنى که مى تونى منو مجبور به کارى کنى و من آخرش ... مامان خانوم . اى براش دارم

 . قانعم کنى یا بى خیالم بشى دیا بای. از مجبور کردن من همیشه ضرر مى کنى. زهر خودمو نریزم

*** 

. میگه حق ندارم برم کالس رانندگى. چند دقیقه ى پیش داشتم داد و هوار مامان رو تحمل مى کردمهمین  تا

طفلک خبر نداره این ها به . میگه هر موقع از رانندگى برمى گردم تنم بوى عرق میده و قیافه ام خیلى داغونه

 . سه و خواستگارها عروسو نپسندنسر بر ندنگران اینه که عروس خانوم با بوى گ! خاطر تکواندوئه نه رانندگى

یه پراید درب و داغون هم پیدا کردم که موتورش خوب . من که دارم آماده میشم تا برم باشگاه... هر حال  به

اصال امشب هر کارى مى . مى خوام امشب معامله اش کنم. کار مى کنه ولى اتاقش زیادى چپ و چوله شده

مامانه که فرارى بشه، پسره رو هم دنبال . حلق مامان پسره فرو کنم کنم که دیر برسم تا بوى خوش تنمو، تو

 .قیافه ى مامان دیدنى میشه... چه کیفى بکنم من ... هه هه . خودش مى بره

بد نیست عالوه بر خواستگارها، حال اون آرمین و . دایى و تیر و طایفه اش هم تشریف فرما میشن احتماال

 ...ه شبى بشه امشب چ... خوبه . رامین رو هم بگیرم

*** 

 !خوابم نمیاد و ترجیح میدم بنویسم. ساعت یک و بیست و پنج دقیقه ى صبحه االن

تو باشگاه . بعد از باشگاه رفتم بنگاه و خریدمش. نازنینم که کلى بابتش غر شنیدم توى حیاط پارك شده پراید

 ! دو برابر همیشه ورجه وورجه کردم تا حسابى خوش عطر و بو بشم! هم که امروز سنگ تموم گذاشتم
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آدم ها سر و کله بزنم حس اینکه مى تونم روى پاى خودم بایستم و با . حس بزرگ شدن. عجیبى دارم احساس

منم ترشى . یه جورایى به خودم افتخار مى کنم. و چونه بزنم و ماشین رو با قیمتى که باب میل خودم بود بخرم

 . پول دربیارم ونمیه بنگاه معامالت ملکى بزنم فکر کنم خوب بت. نخورم یه چیزى میشما

به اندازه ى من بابت این ماشین  قشنگ مجابش کردم که هیچ کس دیگه. زبونى ریختم واسه طرف چه

این که خیلى داغونه . کلى عیب روش گذاشتم و گفتم من فقط پول موتور ماشینو باید بدم. فکسنى پول نمیده

البته . زیر قیمت بهم بده رداونقدر فک زدم تا یارو قبول ک... باید کلى خرجش کنم تا بشه سوارش شد و خالصه 

طرف دید اگه رضایت نده با این بوى متساعده، شیمیایى میشه، ! ثیر نبودفکر کنم بوى خوش تنم هم بى تا

 ! دیگه بى خیال شد

معلوم نیست چه جورى تصادف کرده که . صندوق عقب که اصال نداره. خداییش خیلى درب و داغونه ولى

ندلى یکى از درهاى عقب ماشین هم عوض اینکه رو بدنه ى ماشین باشه، رو ص. صندوقش به کل محو شده

پر از خش و زدگى و  نکل بدنه ى ماشی. آینه ى طرف راننده کنده و از چهار تا سیم آویزونه! عقب افتاده بود

تو دوزى ماشین هم که پاره پوره و چرك و چیل و . سپر جلوییش هم که یه ورى شده. فرو رفتگى و برآمدگیه

برابر پولى که بابت خریدش دادم، باید خرجش ده ! رنگش سفیده ولى از بس داغونه با سیاه فرقى نداره. کثیف

 . کنم تا بشه بردش تو خیابون

آخه من که تازه چهار جلسه آموزش شهریم رد شده، . بماند که با چه ترس ولرزى از بنگاه تا خونه آوردمش حاال

خیابونو  بغل. اونم چنین ماشین اوراقى. چه طور جرئت کردم بدون اینکه کسى کنارم باشه پشت فرمون بشینم

سرعتم از سى تا باالتر . بودم خوندم لدصد بار تو دلم هر چى ذکر و آیه ب. گرفته بودم و فس و فس میومدم

اگه خودمو به کشتن داده بودم چى؟ خوبه یکیو زیر نکردم وگرنه دارم مى . منم چه کارهایى مى کنما. نرفت

 . زدند

من موندم تو این شهر مگه چند تا پسر جوون پولدار هست که همین امشب دقیقا یازده . قدر متلک شنیدم چه

هر چى ماشین مدل باال بود از کنارم رد شد و همه اشون هم پسر جوون پشت ! تاش به تور من خورد؟

! و دست یارى دراز دنکرهمه ابراز همدردى ... همه هم که ماشاء اهللا کپه ى ادب و شخصیت. فرمونشون بود

مى ترسیدم . و من چه قدر با شخصیت بودم که زبونم چهار ال ته حلقم چسبیده بود. مرده شور همه اشونو ببرن

یه وقت بخوان مزاحمم بشن و منم که نه جرئت داشتم ماشینو گاز بدم و در برم، نه مى تونستم ماشینو ول کنم 
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ملیس میومد که منه بدون گواهى نامه رو مى انداختن اون جا که  یساگر هم پل! تو خیابون و پیاده فرار کنم

 !عرب نى انداخت

هوا حسابى تاریک شده بود و زنگ هاى پشت سر هم مامان . تا رسیدم خونه گوشت تنم نصف شد...  خالصه

ساعت تقریبا . که برام خط و نشون مى کشید هم بیشتر به لفت دادن و دست دست کردن ترقیبم مى کرد

 . ت شب بود که رسیدمهش

انگار از . یه امنیت بى سابقه اى به قلبم سرازیر شد. کوچه ى خودمون که پیچیدم، یه نفس راحتى کشیدم تو

تو این کوچه دیگه کسى نبود که بخواد متلک بارم کنه یا اینکه بخوام با کسى تصادف . خط مقدم برگشته باشم

 . کنم

هیچ وقت هیچ . صاف جلو در حیاط پارك شده بود، خونم به جوش اومد خونه که رسیدم، با دیدن ماشینى که دم

صاف همین امشب که من مى خواستم عروسکمو ببرم تو خونه باید جلو خونه ما . ماشینى جلو این در پارك نبودا

 . پارك مى کردن

ترمز ... واى  اى. ماشین پیاده شدم و هنوز یه قدم نرفته بودم که حس کردم ماشین داره عقب عقب میره از

 ! دستى

. در ماشین رو باز کردم و خودمو انداختم رو صندلى راننده و ترمز دستى رو کشیدم. بدو افتادم دنبال ماشین بدو

 . چه غلطى کردما. داشتم از ترس مى مردم. قلبم اومده بود تو حلقم

خانومى جواب داد و . دمتوقف ماشین که مطمئن شدم، رفتم سمت در خونه ى همسایه بغلى و زنگش رو ز از

 :من گفتم

 ببخشید این ماشین مال شماست جلو در خونه ى ما پارك کردین؟ -

 . ماشین ما تو حیاطه. نه دخترم -

بى حوصله از پرس و جوى بى فایده . مال اون خونه هم نبود. کردم و زنگ خونه بغلى رو زدم عذرخواهى

یه ماکسیماى سورمه اى شیشه . داختم و بررسیش کردنگاهى به دور و بر ماشین ان. برگشتم سمت ماشین

 ... دودى 

لگدى به الستیکش زدم . اى نبود جز اینکه صداى دزدگیرشو دربیارم تا مال هر کى هست، پیداش بشه چاره

یادم ! چه ماشین بى بخارى! دستگیره ى درش رو باال و پایین کردم ولى باز هم هیچى. ولى هیچ اتفاقى نیفتاد
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الهه همیشه یه مشت روى حسگرش مى زنه و فورا . نقطه ى حساس دزدگیر که روى شیشه ى جلو بود افتاد به

 ! جیغ ماشین بلند میشه

! چراغ چشمک زن دزدگیر بهم لبخند مى زد. پیروزمندانه اى روى لبم نشست و رفتم سمت جلوى ماشین لبخند

دم، روى شیشه ى ماشین کوبیدم و جیغ ماشین با همه ى زورى که تو ده جلسه تکواندو در خودم جمع کرده بو

 !سه متر از جا پروندم

. از ماشین فاصله گرفتم و سرمو تو پنجره ى خونه ى همسایه ها چرخوندم تا ببینم کى سرك میشه سریع

دوباره و این بار با شدت بیشترى روى شیشه ماشین . صداى دزدگیر قطع شد ولى خبرى از هیچ کس نشد

میشد، داشتم به نقطه  بلندتوى اون سرما که بخار از دهنم ! هم سر دو ثانیه دزدگیرش قطع شد اما باز. کوبیدم

وقتى ! با لگد به جون ماشین افتادم و روى بدنه ى ماشین، فن آپ چاگى اجرا مى کردم! ى جوش مى رسیدم

و بیشتر لگد پرونى  مى دیدم اونقدر ضربه هام بى جونه که هیچ تاثیرى روى ماشین نداره حرصم بیشتر میشد

 !مى کردم

 :باز شدن در خونه رو شنیدم و پشت سرش صداى یک مرد صداى

 خانوم چیکار مى کنید؟ -

 :از ضربات بى فایده که فقط منجر به کبود شدن پام شد، کشیدم و با عصبانیت گفتم دست

 ... داخل ... ببرم ... ماشینمو ...این لگنو بردار مى خوام  -

صدایى که دو هفته ... ذهنم فرار مى کردند و به جاش فقط یک نقش و یک صدا مى نشست  کم کلمات از کم

کسى که پشت به نور المپ هاى کوچه ایستاده بود . بود نشنیده بودم و سلول هاى تنم تشنه ى شنیدنش بودند

یگه جاش تنگ پر مى زد و د رقلبى که تو سینه پ. و نمى تونستم صورتشو ببینم اما با قلبم حسش مى کردم

ایستاده ... با این قامت کشیده ... جلوى چشم هام ... توى این کوچه ... اینجا ... تنگ کسى که حاال . شده بود

هورمند ... استاد عزیزم... خود خودش . خودش بود. قدمى به سمتم برداشت و صورتش توى نور قرار گرفت. بود

 ...با وقار و نازنینم 

مبادا قلبم روزنه اى پیدا کنه و از تنم ... که مبادا از این همه هیجان جیغ بکشم روى دهنم گذاشتم  دستمو

چشم هام چیزى که مى دیدن باور نمى کردند و براى بهتر دیدن، فضاى بیشترى از صورتم مى ... بیرون بپره

باالخره صداى بم  .کندن انداخته بودند وننفس هام ریتمشون رو از دست داده بودند و ریه هام رو به ج. گرفتند

 ...و مردونه و آرومش، قفل حنجره ام رو شکست
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 ...سایه  -

 ...استــاد  -

تمام صدام ... اما دریغ . گفتنم یه اپسیلون عشوه داشته باشه "استاد "مى دونه چه قدر خودمو کشتم تا  خدا

اى که زمین مى  مثل بچه. بغضى که خیلى زود شکست و اشک هایى که بى امون سرازیر شدند. بغض بود

گریه اش بیشتر  دش،خوره و گریه مى کنه، اما به محض دیدن مادرش، حس امنیت حضورش و گرماى وجو

میشه، نازش زیاد میشه، دلش سبک شدن مى خواد، دست نوازش مى خواد و دلى که نگرانش بشه و آرومش 

و مى خواى فقط زار بزنى، پیش تمام غم هاى زندگیت، از کودکى تا حال، جلوى چشمت ردیف میشه و ت. کنه

نمى کشی و با هر قطره اشک، سبک  تکسى که همه ى دنیاته و تو در کنارش از چیزى نمى ترسى، خجال

 .میشى

. نبینه چه قدر بدون حضورش عذاب کشیدم. برگردوندم که نبینه چه طور با دیدنش اشک شوق مى ریزم رومو

چیزى که عیان است چه . نستم که دیگه کار از کار گذشتهاما خوب مى دو. که نفهمه چه قدر دوستش دارم

 حاجت به بیان است؟

دستشو روى صندوق عقب ماشینش گذاشت و تنه اش رو به . قدم دیگه به سمتم برداشت و کنارم ایستاد چند

 :سمتم خم کرد و با لحنى که انگار یه نگرانى آگاهانه توش بود، گفت

 گریه مى کنى؟ ... سایه  -

دوست نداشتم اشک بریزم اما مثل بارون . انگار با حرفش نوازشم مى کرد. حس عجیبى توى صداش بود یه

دستم . چه قدر دلم مى خواست بپرم تو بغلش و خودمو بین بازوهاش قایم کنم. بهارى، چشم هام مى باریدن

سینه امو به شدت باال و  هباال اومد و لبه ى کتش رو توى دستم فشردم و خواستم حرفى بزنم اما هق هقى ک

 . پایین مى کرد، باعث شد دوباره دستمو روى دهنم بذارم

مردونه و قشنگش که بدجورى دلم هواشو کرده بود، روى صورتش نشست و با صداى گرم و مهربونش  لبخند

 :گفت

 غافلگیر شدى؟ -

 :بلندى کشیدم و اشک هامو با دستم پاك کردم و گفتم فین

 ... خیــــلى  -
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خود ِ احمقمو . خودمو میگم... چه قدر بى جنبه ... چه قدر نفهم ... چه قدر بى حیا ... چه قدر آبروبر ... قدر بد  چه

زار زدنى بى صدا که فقط یه مـُف . که عین دختر بچه هایى که عروسکشونو ازشون گرفتن، داشتم زار مى زدم

کشیدم که حداقل این گزینه به وضعیت اسفناکم  مىتند تند دماغمو باال . آویزون شده از دماغمو کم داشت

آخه چه دلیلى داشت که یه دختر از دیدن استادش دم در خونه اشون، اونم بعد از دو هفته، هزاران . اضافه نشه

 ... عکس العمل ممکن رو رها کنه و گوله گوله اشک بریزه؟ این کار من چه مفهومى داشت جز 

شخصیتى که خوب مى . مى کردم و شخصیت خودمو زیر سوال مى بردم گریه کردنم داشتم خودمو کوچیک با

 !دونستم تمام زوایاش براى هورمند شناخته شده است اما این گریه ى بى موقع دیگه اوجش بود

. منم زل زدم به چشم هاى کشیده اش. لحظه بدون هیچ حرف و عکس العملى توى چشم هام خیره شد چند

سرشو به سمت ماشینش چرخوند اما تا آخرین ! پس مجوز دید زدن صادر شده بودحاال که اون نگاهم مى کرد، 

 . لحظه نگاهش روى چشم ها و صورتم بود

 اى به فداى چشم تو این چه نگاه کردن است؟/ تو نگاه مى کنى کار من آه کردن است تا

با ولع، هواى سرد رو پشتش که به من شد، با شالم اشک هامو پاك کردم و . قدم به سمت ماشینش رفت چند

انگار تاثیر گذار بود که مغزم سریع دنبال پیدا کردن دلیلى براى گریه . به ریه هام کشیدم تا کمى حالم بهتر بشه

 .باید یه چیزى سرهم مى کردم! کردن افتاد

 با خجالت، یه برگه. ماشین رو باز کرد و از داخلش، جعبه ى دستمال کاغذى رو برداشت و گرفت سمتم در

یه برگه دیگه هم ! برداشتم، ولى احساس کردم، وضع دماغم وخیم تر از اونه که با یه برگه کارش راه بیفته

زیر چشمى نگاهى . بینیمو پاك کردم وسرمو انداختم پایین و یکى از دستمال ها رو زیر بینیم گرفتم . برداشتم

 :تش دوید و گفتلبخند به صور! بهش انداختم و آروم یه دستمال دیگه هم برداشتم

 . راحت باش -

خنده ى کوتاهى کرد و ! اینو گفت، ناخودآگاه، فینى توى دستمال کردم که صداش بلندتر از حد معمول بود تا

 :گفت

 !با همین کارهات آدمو دیوونه مى کنى -

از ... مند چى داشتم مى شنیدم؟ چى داشتم مى دیدم؟ چه خبر بود؟ هور. گاز گرفتم و سرمو انداختم پایین لبمو

خواستگارى که ندیده و نشناخته ازش متنفر . تو خونه ى ما اومده بود بیرون؟ امشب قرار بود برام خواستگار بیاد

... اینجا ... چه طور ممکن بود؟ هورمند . نکنه شبودم و مى خواستم بالیى سرش بیارم که تا عمر داره فرامو
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ورمند خواستگار من بود؟ پس اونى که آرمین تعریفش رو مى کرد یعنى ه... یعنى ... خواستگارى ... خونه ى ما 

و رامین بدشو مى گفت، هورمند بود؟ خواستگارى که مى خواستم با بوى گند برم جلوش، هورمند بود؟ 

  د؟بوى گن... هیـــــــن 

باشه؟ چه نکنه بوى تنمو فهمیده . به زیر بغل هام چسبوندم و یواشکى شروع کردم به بو کشیدن بازوهامو

اى . چه قدر گفت تمیز و مرتب و خانوم باش. چه قدر مامان گفت نرو بیرون... چه آبروریزى اى ...افتضاحى 

 :دست هامو محکم به دو طرف بدنم چسبوندم و گفتم. خاك تو سرم

 . بفرمایید داخل... ب  -

 :به ماشینش انداخت و با شیطنت گفت نگاهى

 !وردى؟ بهت نمیومد اینقدر خشن باشىداشتى چه بالیى سر ماشین مى آ -

 :خجالت سرمو پایین انداختم و گفتم با

حتى از همسایه ها پرسیدم ماشین مال . به خدا اصال فکر نمى کردم صاحب ماشین تو خونه ى خودمون باشه -

 . معذرت مى خوام... هیچ کى نمى دونست منم کالفه شدم دیگه . کیه

 . آخه مادرت گفت مشکلى نیست دم در پارك کنم. بد جا پارك کردم شما هم ببخشید که. عیبى نداره -

 :هورمند نگاهى دور کوچه انداخت و گفت. تکون دادم و تایید کردم سرى

 ماشینت کجاست؟. انگار گفتى لگنو بردارم تا ماشینتو ببرى داخل -

داغونم که وسط کوچه، جمله اش که تموم شد، نگاهش روى پراید درب و ! پر از شوخى و شیطنت بود لحنش

 .روشن مونده بود، ثابت شد

حاال این ماشین اوراقى رو . که تا حاال تو عمرم با گوش ندادن به حرف مامان، تا این حد ضرر نکرده بودم واى

 :دیگه کجاى دلم بذارم؟ نگاه وحشت زده ى هورمند به سمتم چرخید و با ترس آشکارى گفت

 الت خوبه؟ طوریت نشده؟این ماشین توئه؟ تصادف کردى؟ ح -

چه دلیلى بهتر ! ... تصادف... همینه ! حین حرف زدن با نگاهش، شتاب زده تمام اعضاى بدنمو زیر و رو کرد در

 از یه تصادف وحشتناك براى گریه کردن؟
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چون . به هورمند دروغ بگم دیافتاد که نبا ادمیاما درست لحظه آخر  "آره تصادف کردم "باز کردم که بگم  دهن

 .قتیگفتم که نه دروغ باشه و نه تمام حق یم يزیچ هی دیبا. شهیو بدتر م رهیعاقبت دروغم لو م

 :رو گفتم دیکه به ذهنم رس يزیچ نیو اول دمیبه چونه ام کش یدست

از . آوردم نجایتا ا نویماش یبا بدبخت. کالس رمیتازه دارم م. ستمیبلد ن یراستش من رانندگ... تصادف که نه  -

 . ترس زهره ترك شدم

دادم، حس  یم حیماجرا رو توض يناخواسته ا یکردم و با حالت عصب یم یطور که پشت سر هم وراج همون

چشم هام جمع  يداشتم، دوباره به سراغم اومد و ناخودآگاه دوباره اشک تو یکه موقع رانندگ یترس و وحشت

 نیرو هم از ب نمونیب ي هوجب فاصل هیهورمند همون ! شد ریابل سرازقطره اشک ناق هیو  دیشد و صدام لرز

 :زد و ادامه داد يا انهیلبخند دلجو. برد

برات  یاگر اتفاق. يریگ یباز هم درس عبرت نم ياریخودت به وجود م يکه برا یجالبه که با تمام مشکالت -

 !دختر يکله ا یب یلیخ شد؟یمزاحمت م یاگه کس ؟یافتاد چ یم

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 بله؟ -

. دلم زیاون خنده هات بشم عز يمن فدا. جانم يا. گوش نواز و روح بخش خنده اش بود يجوابم فقط صدا و

باز  مهیکه تا ن ییآروم، لب ها يکنم که با صدا نیتمر دیمثل تو مودب و با وقار بخندم؟ با ستمیچرا من بلد ن

 !خندمکنه، ب یدرخشان تر و جذاب ترشون مکه برق لبخند  ییو چشم ها شندیم

 :و گفت نشیرفت سمت ماش هورمند

 . داخل يببر نتویدارم که ماش یاز جلو در برم نویماش -

کردم هر آن ممکنه در سمت راننده هم کنده  یحس م! ینیاونم چه ماش. شدم نمیکردم و سوار ماش دییسر تا با

 ي هیخودمو بگو که ما یرانندگ. به کنار نیدر ماش ينکره  يحاال صدا! داد یصدا م ژیقر ژیبشه، از بس که قر

. داشت یتوقع چندان دیکه نبا هیآموزش يکه تازه در حال گذروندن کالس ها یالبته قطعا از کس! بود يزیآبرو ر

موش کنم خا نویسه بار ماش یوقت. به هر حال من از خجالت آب شدم یول. کنه یدرك م نویحتما هورمند هم ا

چشم هورمند که  يجلو نها،یا يرو نخوابونده بودم مدام گاز بدم و تازه بدتر از همه  یکه ترمز دست یو در حال

 !هم از خجالت آب بشم دیبا وار،ید يرو بکوبونم تو نیشده بود، ماش ادهیپ نشیشکمک به من از ما يبرا
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کالسش،  يو ها کیش يشدم و هورمند با اون کت و شلوار خاکستر ادهیپ نیاز ماش یدر کمال شرمندگ عاقبت

صحنه  نیعکس از ا هی دیبا یلیخدا وک. اطیح يرو برد تو نیشد و ماش(!) من يسوار عروسک دست و پا کنده 

 !ومدیمن م نیبه ماش پشیچه قدر ت. گرفتم یم

و  هیمامان و سم يکه سر و کله  وار،یبا د نیبرخورد ماش يصدا ایکردن هورمند بود  ریدونم به خاطر د ینم

 نمیماش يکنده شده  ي نهیخواست با همون آ یآخ که چه قدر دلم م. شد دایهم پ نیو رام نیپشت سرشون آرم

 يبه تو چه که شب خواستگار. ازیته پ ای يازیبهش بگه مردك تو سر پ ستین یکیآخه . نیبکوبم تو مالج رام

 . نجایا ياومد يمن، پا شد

بودم،  ستادهیا اطیکه تنها داخل ح دنمیمامان با د. کرد یرو پارك م نشیکوچه بود و داشت ماش يتو هورمند

 :هاج و واج نگاهشو دور و اطراف چرخوند و گفت

 چه؟ گهیلگن د نیا ؟يآورد یدرم رویدزدگ يبرازنده کجاست؟ تو صدا يآقا ؟ياومد یتو ک -

 :معترضانه گفتم! کرد نیتوه نمیمن به ماش يتو رو! "لگن "به عروسک من گفت ! "لگن " گفت

 ؟یچ یعنیلگن ... مامان  -

 :کرد کنترلش کنه گفت یم یکه به شدت سع ییو صدا تیکه انگار تازه حواسش جمع شده بود با عصبان مامان

 یچرا نم ؟يحرصم بد يخوا یم یمگه بهت نگفتم زود برگرد؟ تا ک ؟يبود يمعلوم هست تا حاال کدوم گور -

 ...که  یفهم

خداروشکر که خودش متوجه شد حاال وقت باز کردن . هم فشار داد يرو ظیخورد و دندون هاشو با غ حرفشو

 .پنهون کردن ندارم يبرا يزیدر برابر هورمند که چ. نیو آرم نیرام ياون هم جلو. ستین یمیقد يعقده ها

 :گفت یداخل شد و مامان با دستپاچگ هورمند

 .داخل دییبفرما. دیو کارهاش شما هم به زحمت افتاد هی، از دست سابرازنده يآقا دیببخش -

 :در کالمش، که ته دلمو قلقلک داد گفت یزد و با محبت یلبخند گرم هورمند

 .خانم رحمته هیوجود سا -

 :لبم نشست و گفتم يرو ،یاز ته دل لبخند

 .دیشما لطف دار -

 یهم دست کم نیو رام نیو آرم هیسم. من و هورمند سرگردون شد نیگرد شده، نگاهش ب يبا چشم ها مامان

 :گفت نیرام! از مامان نداشتند
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 .است تهیهم حتما فرمال يخواستگار نیا. برازنده از قبل آشنا بودن يو آقا هیسا نکهیمثل ا -

چند لحظه صبر کردم تا خشمم فروکش کنه و بعد . میاش رو همه امون متوجه شد هیپر از طعنه و کنا لحن

 :گفتم

 . جناب برازنده استاد دانشگاهمون هستند. شناسم یرو م شونیالبته که ا -

 :رو کردم سمت مامان و گفتم. هورمند رو باال ببرم گاهیجا یکردم که حساب دیتاک "استاد"لفظ  يرو عمدا

 ند؟هست یامشبمون ک يمهمون ها دیچرا به من نگفت -

 :گفتم نیجواب مامان نشدم و رو به آرم منتظر

 . یاسمشونو نگفت یول يجناب برازنده رو داد فیهمه تعر نیا -

 :هورمند متوقف شدم و خجالت زده گفتم يچهره ها چرخوندم و رو نیب نگاهمو

 .بشم ریدست به دست هم داده بود که من غافلگ یانگار همه چ -

 :انداختم و گفتم نییپا سرمو

 . داخل استاد دییبفرما -

که بفهمه چه قدر هورمند برام . ارمیدرب نویآخر رو عمدا گفتم که حرص رام يکنم اون چند تا جمله  یم اعتراف

 . از دور خارج شده شهیهم يکه بهش بفهمونم برا. ارزشمنده

ه کردن بهشون، پشت به همن خاطر بدون نگا. کنند یدونستم که االن همه اشون دارند طلبکارانه نگاهم م یم

 .رفت، وارد ساختمون شدم یبه سمت سالن م هیاز بق یسر هورمند که با عذرخواه

با لبخند به سمتشون . پامون بلند شدند يجلو يا گهیخانوم همراه مرد د هیهاله و هان م،یسالن که شد داخل

 يباهاشون دست دادم و با لبخند از دور! تنم افتادم يبو ادیمرتبه  هیکنم که  یخواستم باهاشون روبوس. رفتم

 :گفتم یساختگ

 !دیریترسم شما هم بگ یم. دارم یکم سرماخوردگ هی. امیشرمنده که جلوتر نم -

 یدروغمم که به کس! بود ونیآبرو در م يپا. بود یمصلحت گهید یکی نیا یول. دونم باز هم دروغ گفتم یم

 کیدوش  هیشده  یحت. گرفتم یدوش م هیهر جور شده  دیبا! داشته باشه یپس فکر نکنم اشکال. صدمه نزد

 !يا قهیدق

 شدیحاال نم! کردند يدوباره ام ابراز خرسند داریازم استقبال کردند و از د ییخانوم با خوش رو هیو هان هاله

و صد البته مامان که مدام  نیو آرم نیرام يپروا یب يچشم ها يامشب گل نکنه؟ اونم جلو نیمحبتشون هم
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 میتمام قرار و مدارهامونو گذاشت هورمندکنند که من و  یحتما با خودشون فکر م! گرفتن مچ من بدبخته؟ دنبال

 ! با مادر و خواهرش هم رفت و آمد داشتم یکه حت يبه حد. هورمند رو تور کردم ییجورا هیو من در اصل 

شب  هیدادم  یم حیترج. م خراب بشهافکار مسمو نیبود که با ا یتو اون لحظه حالم خوش تر از اون... خب  یول

 . کنم يسپر يخوب رو بعد از دو هفته در به در

 یباهاش احوالپرس. بود که پدر هورمنده دایهورمند بود وناگفته پ هیبود، شب ستادهیکه در کنار هاله خانوم ا يمرد

 . زدم تو حموم رجهیلباس، ش ضیتعو ياومدن و عدم حضورم، به بهونه  ریبابت د یکردم و بعد از عذرخواه

 هیو هم  دمیهم دوش گرفتم هم لباس پوش قهیتو ده دق. مدت حاضر شدن رو شکستم نیرکورد کمتر امشب

که با  یرنگ یاومدم، لباس آب رونیاز حموم که ب! هیسم زیاعجاب انگ یالبته به لطف همراه! کردم شینمه آرا

و شال و ساق دست  یمشک یپاشنه سه سانت يها با صندل. تخت گذاشته بود يبودند، رو دهیمامان برام خر

 . یمشک

سرم جمع کردم و شالو انداختم  يباال سمویخ يتمام موها. کنم شونیخواستم مو پر ینم گهیکه د خداروشکر

به علت کمبود وقت، . آماده شدم عیسر یلیدل سوز و با محبت، کمکم کرد و من خ يمثل خواهر هیسم. روشون

 . انداختم نهیآ يبه خودم تو یگاهآماده که شدم، ن. قناعت کردم مل،یبرس ر هیرنگ و  یمس یتنها به زدن رژلب

خوابگاه  يمادر و خواهرش هم منو تو. بود دهیصورت رو د نیچون هورمند ا. ساده ام رو دوست داشتم صورت

 دهیپسند ،یتکه هس يطور نیهم ،یکه بدون هیفیچه حس لط. نداشتم يا یپس نگران. بودند دهید شیبدون آرا

 .يشد

 یلیخ! در کل قابل تحملم. ستیهم که بدك ن مینی، لب و ب يقهوه ا يچشم ها ،یمشک ي وستهیپ يابروها

 !خواد یهم دلش بخواد که صد البته م

 يساق دست ها. دمیرنگم کش یبه لباس آب یدست. لبم نشست ياز افکار مسخره ام رو یپت و پهن لبخند

مرتب کردم و به  میمشک يصندل ها يرنگمو رو یشلوار آب يپاچه . دمیکلوش لباسم پوش نیآست ریرو ز یمشک

زدم  نهیآ يجلو یچرخ! است ها قهیمامان هم خوش سل. لباسم لبخند زدم يتو یمشک يبا طرح ها شیهماهنگ

لبه . بشم نیخواست به نام هورمند و به کام رام یوجه دلم نم چیبه ه. تا از چسبون نبودن لباس مطمئن بشم

انگار تا حاال  "که  هیباالخره با هشدار سم. رو بپوشونه شونیام انداختم که برجستگ نهیس يشال رو هم رو يها

 .رفتم نییاز پله ها پا هیسم راههم "زود باش مهمون ها معطلن. دهیخودشو ند
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صندلم، همه  يتق و تق پاشنه ها يپله، صدا نیاول يطور که انتظارشو داشتم، به محض پا گذاشتن رو همون

 . کردم یمن هم بدون خجالت، تک تک نگاه هارو بررس. نگاه هارو به سمتم چرخوند ي

رو  تشیشده بود، مامان با حرکت سرش، رضا کیفکش منقبض و چشم هاش بار نیرام زد،یلبخند م نیآرم

 يو لبخندشون بود، پدر هورمند، لبخندنگاه  يحس مامان تو هیشب يزیخانوم هم چ هیداد، هاله و هان ینشون م

 ...پدرانه داشت و هورمند 

کتش،  يلبه  ریدستش رو از ز کی. ستادیمبل بلند شد و ا يتا سالن مونده بود که از رو گهید يچهار پله  هنوز

لبمو  يگوشه . کرد ینگاهم م نشیپر از تحس يشلوارش گذاشته بود و با لبخند قشنگش و چشم ها بیج يتو

رفتم،  یتر م ینیکه پا يهر پله ا. شهتا بغل گوشم باز ب شمیدندون هام گرفته بودم که مبادا ن نیاخل باز د

انگار فقط با . و دوباره به چشم هام برگشت دیتنم چرخ يکوتاه رو یلینگاهش خ. شدیتر م قیلبخند هورمند عم

که من دوست دارم تصور  هیزیچ نیالبته ا. خودم مهم ترم یخواست بگه که لباسم قشنگه ول ینگاه کوتاهش م

 !نگاه کنه یدرست و حساب دهروش نش پچارهیاون ب دیشا! کنم

 :و گفتم دمیکنارش رس باالخره

 .دینیکنم بش یخواهش م -

چشم هام باز کرد و با  يپلک هاش رو بست و رو عیسمت لب هام رفت اما سر يلحظه ا يگرمش برا نگاه

 :گفت دمیکه فقط خودم شن یآروم يصدا

 ...ریچشمگ...  شهیمثل هم -

کرد و آشکارا لبمو به دندون  ینم تیلب از داخل کفا دنیگز گهید. شدیداشت آبروبر م گهیتولوپ قلبم د تاالپ

حرف ها گر  نیا دنیکرده بود که من با شن فیازم تعر يجور نیتا حاال ا یآخه ک. انداختم نییگرفتم و سرمو پا

یعنی من همیشه  "مثل همیشه "گفت . من ىاستاد با ابهت و جد. و بال بال نزنم؟ اونم کى؟ هورمند رمینگ

خون تو  یتونستم از قلبم توقع داشته باشم که خوددار باشه و هر چ یچه طور م. براش چشمگیر بودم؟ واى خدا

کنار برادرش بلند شد  يک نفره مبل ت يسخاوت از رو تیچنته داره به صورتم پمپاژ نکنه؟ هاله هم که در نها

 :و گفت

 !نیبش نجایا ایجون ب هیسا -

نه دیگه این  یدرسته از خدامه بپرم تو بغلش ول. خوبه مبل دو نفره نبود و منو تو حلق هورمند نفرستاد حاال

 !تنفس من تمیر یرفتار و حرکات و حت يکه همه زوم کرده بودن رو یتیموقع نیاونم تو چن! جورى
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شد و توقع  دهیاراده نگاهم سمت مامان کش یوقت نظر مامان برام مهم نبوده، ب چیه نکهیم چرا با ادون ینم

که  یهم گذاشت، نفس يپلک هاشو رو يمامان با لبخند یو وقت! داشتم مامان با نگاهش بهم اجازه بده

 . پدرش نشست کنار لهمبل کنار هورمند نشستم و ها يفرستادم و رو رونیحبس شده بود ب یک دمینفهم

 ینفس م یهر چ. کرد یرو برام سخت تر م دنیسکوت نفس کش نیهمه سکوت کرده بودند و ا هیچند ثان تا

کمرمو تا حد ممکن صاف نگه داشته . بسته شده هیو راه ر رهیگ یراه م مینیکردم هوا فقط تا ب یحس م دمیکش

خواستم . نداشت دهیگرفتم فا ینفس م ینیاز ب یهر چ! برداشته، راهش باز بشه چیپ میتنفس يبودم که اگر مجار

 :دمیهورمند رو شن ياز دهن نفس بکشم که صدا

 خب آرمین خان، عاقبت اون قرار داد به کجا ختم شد؟ -

 گهیحواس هارو به سمت د زد،یحرف م شیکار ياز قراردادها یکیکه با آب و تاب در مورد  نیبلند آرم يصدا و

به هورمند انداختم که نگاهش به  ينگاه قدرشناسانه ا. با آرامش نفس بکشممنحرف کرد و من تونستم  يا

 . نگاهمو احساس کرد و لبخند کوتاهى زد. بود نیآرم

 هیمبل تک یهم انداختم و به پشت يکم با جو سازگار شدم و پاهامو که از استرس به هم چسبونده بودم، رو کم

و  زدیم یشین هیوگرنه حتما . نبود ییخداروشکر که زندا. دمش ییو زن دا ییتازه متوجه عدم حضور دا. دادم

 یول. شده بود ییمانع اومدن زندا ومدنشیبا ن ییاحتماال دا. کرد یپولم م هی يهورمند سکه  يخانواده  يجلو

 . رهیتونست بگ ینم گهیکه د نویرام يجلو

 :راحت ننشسته بودم که مامان گفت قهیدو دق هنوز

 .اریب زیبر ییجان، چند تا چا هیسا -

بار تو عمرم دربرابر  نیاول يبرا. بود دهیرس يپس وقت شروع مراسم خواستگار. دیآرامش از وجودم پر کش تمام

. ها همه از استرسم بود نیا! هم گفتم ي "چشم "لب  ریز یبلند شدم و حت یاعتراض چیحرف مامان، بدون ه

 . نداشتم یآمادگوجه براش  چیهورمند که به ه ي کننده ریو غافلگ یاسترس حضور ناگهان

. پشت سرم اومد نیبه آشپزخونه اومدم و رام يچا ختنیر يافتادم که برا ياون روز ادیسماور که ایستادم،  پاى

براش گفته بودم  نیرام يکه از کارها یبرگشتم سمت سالن و تنها کس. نبود دوباره کارشو تکرار کنه دیبع چیه

 :رو صدا زدم

 !دیایلحظه ب هی شهیمامان م -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٤٣١ 

بود؟ بهتر از تحمل  یچاره چ یول شهیسر مامان هم داره شاخ سبز م يدونستم که عالوه بر سر خودم، رو یم

 . رامین بود يمزاحمت ها

 :به آشپزخونه اومد و گفت مامان

 شده؟ یچ -

 :گفتم ختمیر یم یستالیکر يطور که چاى رو داخل فنجون ها همون

 ... ط فق...  یهچ -

حرف زدن  يمامان که از تعللم برا. آشپزخونه نگه دارم يمامانو تو يجور هیبگم که  دیبا یدونستم چ ینم

 :کالفه شده بود گفت

 . ختمیر يو من چا یستیهم بلد ن ختنیر يچا هیکنند  یوقت فکر م هی. زودتر برم دیبا. د حرف بزن دختر -

 :فنجون هارو پر کردم و گفتم يشتریسرعت ب با

 . شناختمش یاز قبل م نیواسه هم. برازنده استاد دانشگاهمونه يآقا... مامان  -

کنه که  یهم م یدادن؟ مگه برات فرق حیواسه توض يعجله دار نقدریحاال چرا ا ؟یبگ یخواست یم نویهم -

 دارم؟  يمن چه نظر

ولى . مامان هم سوخت يدلم برا یدل نازك شده بودم؟ حت نقدریچرا امشب ا. اش ناراحتم کرد هیپر از گال لحن

 :ها در حال تموم شدن بود و من فقط تونستم معترضانه بگم يچا ختنیکار ر. نداشتم که بهش بدم یجواب چیه

 ...مامان  -

رو  يچا ینیزود پشت سر مامان راه افتادم و س یلیخ. از تاسف تکون داد و به سالن برگشت يمامان هم سر و

کار خبره  هی نیکه تو ا ختمیر يرفقا چا يخوابگاه برا يسه ساله اونقدر تو نیخداروشکر تو ا. به سالن بردم

 :گفت واز جاش بلند شد  نیرفتم که رام یداشتم به سمت پدر هورمند م. شدم

 . یشیم تیاذ نهیسنگ. کنم یرو بده من تعارف م ینیدختر عمه س -

 یاصال صورت خوش نیبه رام يچا ینیدونستم که دادن س یخوب م. هیبشر پررو و عوض نیکه چه قدر ا يوا

رو  يچا دیکه خواستگار باشه و دختر خودش با یاون هم مهمون. به مهمون ها بود یاحترام یب یجورای هی. نداره

 . رمیبگ الشوتونستم ح یپررو باشه، من هم م نقدریتونست ا یم نیاگر رام. تعارف کنه

 :عقب تر گرفتم که دور از دسترس رامین باشه و گفتم یرو کم ینیس

 .اش رو شما زحمت بکش هیبق. اجازه بده به مهمون هامون تعارف کنم. ییممنون پسر دا یلیخ -
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 .پدر گرفتم يرو مقابل برازنده  ینیاز کنارش رد شدم و با لبخند س و

 هیاز کنار هاله و هان ،یتیو پر رضا قیلبخند عم شروع شد و من با يچا يها از رنگ و رو و عطر و بو فیتعر

برداشت و نگاهشو به چشم هام دوخت و  نهیرو با طمان يچا. رو مقابل هورمند گرفتم ینیخانم هم رد شدم و س

 :گفت

 . دست شما درد نکنه خانوم -

 هیحاال خوبه . اشتکردنمو د وونهیامشب انگار قصد د. گفتنش "خانوم  "پا گذاشتم با  ریکه عرش خدارو ز يوا

 . فقط امیدوارم مجنون نشم. برسه نیخدا به داد بعد از ا. کرد يدلبر نقدریبود و ا يخواستگار

من هم بعد از تعارف کردن به همه، به خاطر . تعارف کردن شد و سر جاش نشست يچا الیخ یب یبه کل نیرام

رو بهش تعارف کردم  يما در حقم کرده بود، خالصانه چا يندونسته با آوردن هورمند به خونه  نیکه آرم یمحبت

 يرو رو ینیس د،یمبل جلو کش يخودشو رو يبرداشتن چا يهمون لحظه که برا دم،یرس نیمقابل رام یاما وقت

 . برگشتم و سر جام و کنار هورمند نشستم يمقابلش گذاشتم و با پوزخند یعسل

گفت،  التشیاز تحص. حرف زد مانشیمند و اخالق و رفتار و اهورمند صحبت رو شروع کرد و در مورد هور پدر

 دنشیخبر بودم و با شن یکه من ازش ب يزیچ! عامل کارخونه بودنش ریاز دانشجو بودنش، استاد بودنش و از مد

هاج و واج به هورمند که سرشو پایین انداخته بود و پدرش که با آب و تاب از درایت پسرش . چشم هام گرد شد

 نیسر گرفتن ا يبرا نیآرم يکم کم به علت اصرار ها. ردوندن کارخونه اش حرف میزد، نگاه مى کردمبراى گ

 ینساج يکارخونه  ن،یو آرم ییپدر هورمند، مثل پدر من و البته مثل دا. بردم یم یپ نیازدواج و مخالفت رام

 يکننده  دیتول يکارخونه  کیدر  يا گهیبا فرد د دم،یپدرش فهم يطور که از حرف ها نیداره و هورمند ا

است،  ندهیمواد شو يکننده  دیکه تول يهم در کارخونه ا نیرام...  نیو رام. کهیشر یو بهداشت یشیلوازم آرا

 ...هورمند  بیعامله و صد البته رق ریمد

عاشق  قایدق دیبا ا،یدن يتمام آدم ها نیتونستم بفهمم که چرا از ب ینم. زدمیم جیو من گ زدیهورمند حرف م پدر

و موفق  نیوارث بزرگتر یبشم که کارخونه دار و از قضا کارخونه اشون هم مشابه ما و دایى و رامینه؟ وقت یکس

استاد  هیمرتبه  هیکه  شهیم ریامکان پذ. شهیم ریامکان پذ يزیهر چ ،یکشور باش ینساج يکارخونه  نیتر

 يکه ساکن رشت اما اصالتا هم شهر. ظاهر بشه یکه تو برداشت یهمون درس يبرا قایدانشگاه و دق يجوون تو

ببره و  شیاز پ ينتونست کار نیرام. قیبرنامه دق هی. فیکث يباز هی. اتفاق ها نقشه باشه نیکه تمام ا. تو باشه

 ... شد يبه جاش هورمند وارد باز
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واستم چیز دیگه نمى خ. یا شاید هم مى شنیدم اما نمى خواستم که بفهمم. صحبت ها رو نمى شنیدم ي ادامه

آخه چه طور ممکن بود که هورمند نامرد از آب . اى بشنوم که واقعیت رو بى رحمانه تر توى صورتم بکوبه

مى کردم هنوز توى دنیا هم آدم  سچرا حاال که ح. دربیاد؟ هورمند با تمام مهربونى و گذشت و راهنمایى هاش

ست تر از این حرف هاست؟ چرا تمام این اتفاقات باید هاى خوب پیدا میشن، باید بفهمم که دنیا و آدم هاش پ

 براى من بیفته؟ چرا همیشه بدبختى و سختى یقه ى منو مى چسبه؟ 

اگر هورمند هم یکى لنگه ى رامین و آرمینه، پس چرا مثل اون ها رفتار نمى کرد؟ چرا ازم سوء استفاده  ولى

. تونست هم ازم لذت ببره هم به هدفش برسه نکرد؟ من که تو چنگش بودم، اسیرش بودم؛ خیلى راحت مى

نیتش بد نباشه، شاید االن  دیگهشاید االن ... شاید هم اولش قصد بدى داشته ولى بعد . ولى این کارو نکرد

بیشتر از . اگه دوستم نداره پس چرا اینقدر راهنماییم مى کرد و کنارم بود؟ خدایا نذار بشکنم. واقعا دوستم داره

 .یى ندارماین طاقت تنها

 یخودم م يکه واقعا منو برا یمیشه تمام این رفتارهاش از روى نقشه بوده باشه؟ یعنى تمام مدت اون کس مگه

که به خاطر موافقت با هورمند ممنونش بودم، در واقع همون کسیه که با پنبه  نیبود؟ و آرم نیخواست، رام

مطبوع  يگرما نیخودمو به ا شه،یمگاز پخته  يکه آروم آروم رو يو من مثل همون قورباغه ا دهیسرمو بر

 . کشنده سپردم

 :انتظار سر اومد و پدر هورمند رو به مامان گفت باالخره

دارند با  یکم با هم صحبت کنند و اگر شرط و شروط هیدو تا جوون  نیا د،ییخانوم صداقت، اگر اجازه بفرما -

 . بذارند ونیهم در م

 :گفت مامان

 .دیصاحب اجازه ا. دیدار اریاخت -

 :هم به من نگاه کرد و گفت بعد

 . کن ییبرازنده رو راهنما يجان، آقا هیسا -

. کرد یشد که با نفرت نگاهم م دهیکش نینگاه کردن به هورمند، نگاهم به سمت رام يجام بلند شدم و به جا از

اون حس و محبت توى نگاه . اشندممکن نیست این چشم هایى که با نفرت بهم خیره شدند، واقعا عاشق ب... نه 

به هورمند، با صدایى که ته مایه ى  روهورمند کجا و این نفرت چشم هاى رامین کجا؟ نگاهمو ازش گرفتم و 

 :گریه داشت، گفتم
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 . دییبفرما -

نار دم در اتاق، ک. همراه هورمند از پله ها باال رفتم و به اتاقم دعوتش کردم. با دستم به پله ها اشاره کردم و

روش  شهیاتاقم که هم يمبل تک نفره  يتختم نشستم و تعارفش کردم که رو يرو. که اول وارد بشم ستادیا

 :نشست و با لبخند گفت. نهیبش رم،یو با لپ تاپم ور م نمیش یم

 . کنم يو تو رو خواستگار امیبرسه که به خونه اتون ب يکردم روز یاصال فکرشو نم دمت،یکه د يبار نیاول -

اگر . خوددار باش. سایه، حاال وقت احساساتى شدن نیست. که مى رفت تا روى لبم بشینه، کنترل کردم ندىلبخ

که نفهمه . باید طورى رفتار کنى که نفهمه رو دست خوردى. مى خواى بفهمى حقیقت چیه باید خشن باشى

اون نگاه هاى گرمش . بودن رولى اون لبخندهاى مهربونش تظاه... ولى . واقعا عاشق کارهاى متظاهرش شدى

 .خدایا کمکم کن عاقل باشم. محبت هاى خالصش نمى تونه آلوده باشه. نمى تونه دروغ باشه

 : عمیقى کشیدم و سعى کردم لحنم تا حد ممکن، محکم و قاطع باشه نفس

 . يکرد یهم فکرشو م دینبا -

شد و  رهیعنوان انتظار چنین حرفى رو نداشت، ابروهاش باال رفت و با تعجب بهم خ چیکه انگار به ه هورمند

 :گفت

  ه؟یمنظورت چ -

پلک هام رو تا جایى که جا . بغضم مثل یه سد محکم راه گلوم رو بسته بود. دهنمو نمى تونستم قورت بدم آب

 :داشت باز نگه داشته بودم که اشک هام سرازیر نشه

 . شده میوارد زندگ بیو فر رنگیازدواج کنم که با هزار جور ن یگمون نکنم دلم بخواد با کس -

 :کم کم ابروهاش در هم گره شد و با ناباورى گفت. لحظه مات و مبهوت نگاهم کرد چند

 که من هم متوجه بشم؟ یصحبت کن يجور هی شهیم ه؟یچ بینیرنگ و فر ه؟یسا یگیم يدار یچ -

 . بینى و گلوم به سوزش افتاده بود. اره براى فرو بردن بغضم تالش کردمو دوب دوباره

  ؟یشناس یرو م يدیسع نیو آرم نیرام یاز ک یبگ شهیم. واضح تر صحبت مى کنم. باشه -

 :بهم انداخت و گفت یگنگ نگاه

 ؟یچ یعنیسوال ها  نیا -

 . بدون دروغ. نیلطفا جوابمو بد -

 دروغ بگم؟  دیچرا با -
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 :و بى حوصله گفتم عصبى

از همون روز اول که . با صداقت باهام حرف بزنید گهیحداقل حاال د. برام مهمه. کنمیخواهش م. دیجواب بد -

چرا  د؟یطور نبود نیشما چرا ا. کرد با شما صادق باشم یوجودتون بود که وادارم م يتو يزیچ هی دمیشما رو د

 ن؟ینا شدآش یاز ک نیو آرم نیبا رام د؟یبهم دروغ گفت

 :گفت یکالفگ با

و پدرت، هر سه  یتیپدرم و دا. حرفشون بوده ایخودشون دور و برم بودند  ای نیرامین و آرم ادیم ادمی یاز وقت -

 . که بشناسمشون هیعیپس طب. با هم همکار بودند

 کجا همکار بودند؟  -

هم کم  تییپدر من و دا. دشیخر که بعدها پدرت سهام دارش شد و عاقبت هم به طور کامل يتو کارخونه ا -

بعد از . اما روابطشون تا قبل از مرگ پدرت قطع نشده بود. اومدند و مستقل شدند رونیکم از اون کارخونه ب

و چون با . پدرتو يهم کارخونه  ندچرخوند یخودشون رو م يهم کارخونه  ن،یآرم ت،ییو پسر دا تییپدرت، دا

 تو ناراحت کننده است؟ يرابطه برا نیا يکجا. دمشونید یم شیپدرم در ارتباط بودند من هم کم و ب

 :چشم هاشو گفتم يزدم تو زل

 .که کارخونه دار باشه متنفرم ياز خواستگار -

 :گفت یآروم يبا صدا. دمیرو تو چشم هاش د دىیچند لحظه نا ام يبرا

 ؟ياز من متنفر -

. که پنج ماه تمام، روز و شبم بود یاز کس. باشمتونستم ازش متنفر  یچه طور م. هر لحظه بزرگتر میشد بغضم

 ...داشتم و حاال  مانیکه بهش ا یکس. داد ادیبهم  زهایچ یلیکه خ یکس

 :بغض گفتم با

که واقعا  ؟يباور کنم که به خاطر خودم اومد دیبا ؟یکن یم يازم خواستگار يچرا دار نجا؟یا يچرا اومد -

اتفاقات با هم  نیتمام ا دیچرا با ست؟ین نیو رام نیآرم يها به خاطر نقشه ها نیا يکه همه  ؟يدوستم دار

 ن؟یکارخونه دار باش دیاصال چرا شما با ؟يایمن و پسرهاش آشنا از آب درب ییتو با دا دیجفت و جور بشه؟ چرا با

که دنبال  نیآرم دیچرا باشده نبوده؟  يزیاتفاق بوده؟ که برنامه ر هیها  نیتونم باور کنم که تمام ا یچه طور م

نمى زنه؟ حتما دستت  نهیمن و خانواده امه، از ازدواج من با تو خوشحال بشه؟ چرا سنگ برادرشو به س ي هیارث
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مگه از من متنفر نبودى؟ مگه همه ى کارهام . کنه یم تتیکاسه است که حما هیتو  یعوض نیبا اون آرم

 چرا حاال رو به روى من نشستى و درخواست ازدواج میدى؟ خالف میلت نبود؟ مگه اخالقم زننده نبود؟ پس

دل بسته بودم  یعشق دروغ هیو  یواه دیام هیهمه وقت به  نیا نکهیحس ا. اشک هامو نداشتم اریاخت گهید

فقط  یحرف چیهورمند بدون ه! شده باشه يچا يتفاله  هیکه عاشق  يمثل مورچه ا. کرد یام م وونهیداشت د

اما با . کنم یو بگه که اشتباه م فتهیدوست داشتم به تقال ب. داد یعذابم م شتریسکوتش ب نیهم. کرد ینگاهم م

 :با پشت دست اشک هامو پاك کردم و گفتم. زدیبه حرف هام م دییسکوتش انگار مهر تا

 ؟يافتاد ریگ ؟یدروغ به هم بباف یتون ینم گهینه؟ د يندار نیآست يتو يترفند چیه گهید ؟یچرا ساکت -

 . بگو المصب يزیچ هیتت رو شده؟ د دس

 :و گفت دیکش یپر شدت نفس

 یباورم کن یتون یم ،يکه تو دار یحال نیلحظه، با ا نیدونم االن و تو ا یاما نم. هم دارم یلیخ. حرف دارم -

 . گمیبازم دروغ م یکن یبگم تو فکر م یهر چ. نه ای

که قلبم . بدم نیدرد رو تسک نیا يجور هیخواستم  یفقط م. اگر دروغ باشه یحت. دنیشن يتشنه . بودم تشنه

 . حس نکنه خنجر خورده

 . کنم یگوش م -

 :هاش رو دور صورتم چرخوند و گفت چشم

 یچون خودمم وقت. اتفاق بوده هی زیهمه چ یباور کن یکه نتون. یکه به من شک کن دمیبهت حق م...  هیسا -

 . شوکه شدم دم،یفهم

 ...عمیقى کشید و ادامه داد  نفس

پسر  یو حت تییوقت ها، از زبون پدرت و دا یلیبودم، خ یکارشناس يشهر دانشجو نیاون موقع که تو هم -

برام جالب بود . دمیشن یهات م یها و سر کش طنتیدر مورد تو و ش خته،یجسته و گر ییزهایچ هیهات،  ییدا

 . دمیخند یمن از ته دلم م ،وقتى از کارهات مى گفتند. دختر چهارده ساله همه رو به ستوه آورده هیکه 

 :نگاهم کرد و ادامه داد یبیبا محبت عج. لبش نشست يرو یحیلبخند مل د،یحرفش که رس يجا نیا به

. اسم هامون هست نیب یارتباط جالب نیبا خودم مى گفتم چرا چن شهیهم. است هیدونستم اسمت سا یفقط م -

پا به  یوقت... که  شیچند ماه پ نیتا هم. وقت ممکن نشد چیاما ه نمتیدوست داشتم بب. دیو خورش هیسا

 هیسا " یو تو گفت دمیاسمتو پرس یوقت...  يکرد یحقتو طلب م یو با اون حالت تدافع یگذاشت شگاهیآزما
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و لحن  شیبا اون لباس ها و آرا. دمیذهنم بود، به عینه د يکه از تو تو ییها ی، تمام اون سرکش"صداقت

 هیکردم  یحس م شهیبودم، هم دهیکه در موردت شن ییزهایبرخالف تمام چ. مونده بودم رونیواقعا ح! طلبکار

لحظه  هیاما اون روز . یکن یم یمخف يخشونت ظاهر نیو لطافتت رو پشت ا تیکه حساس یدختر خوش قلب

 . یدختر سرکش و خوش گذرون هیواقعا احساس کردم که تو 

خودم و خاطرات غرق بودم و هورمند  يتو. مرور خاطرات رو دوست داشتم نیا. منم ساکت بودم. کرد سکوت

 :ادامه داد

از  طنتیکالس من، ش يکه تو يا هیسا نیزود متوجه شدم ا یلیکه با خانواده ات داشتم، خ ییبه خاطر آشنا -

گرفتم سرسختانه جلوت  میتصم. که خانواده اشو به ستوه آورده هیپاره ا شیباره همون آت یسر و روش م

 نیکه ا یبفهم. یمتوقف بش ییجا هیدلم مى خواست . یو خوش باش یکن چهیخواستم منو هم باز ینم. ستمیبا

ننده و همون دختر شک. ستىین يدیکه نشون م يزیکه تو اصال اون چ دمیزود فهم یلیو خ. ستیراهش ن

و غافل از  یکن دایکمکت کردم که راهتو پ. خاطر کمکت کردم نیبه هم. بود که فکرشو مى کردم یحساس

 . کنه یم رمیکمک کردن ها، داره اس نیا نکهیا

هیچ کدوم پلک نمى . انگار مى خواست با نگاهش صداقتش رو نشون بده. نابش رو به چشم هام دوخت نگاه

 ...نمى دونم ... دن رویاى لحظه هاى آشنایى و اون من از ترس به هم خور. زدیم

 تییاومده بود، دا شیپ يخواستگار يتو و مادرت تو نیکه ب ییاز خواهرت و دعوا نیآرم يخواستگار يماجرا -

پسرشه،  يدونست، دختر دوست مرحومش، حاال دانشجو یبابا هم که م. پدرم گفته بود يبه عنوان درد دل برا

از  دمیترس. ادیکارخونه دار بدت م قضاپولدار و از  يکه چه قدر از تمام آدم ها دمیفهم. گفت زویبرام همه چ

 هیمن رو هم به چشم  نکهیاز ا. یکن یکه امروز م ییفکرها نیاز هم دمیترس. هستم یمن واقعا ک یبفهم نکهیا

 ؟یکنم که باورم کن کاریچ. .. هیسا. رو بهت بشناسونم میبگم تا خود واقع يزینخواستم چ. ینیفرصت طلب بب

به  یچشم یباور کن نکهیا يبرا. هیکه خدا بهم داده برام کاف ینیهم. شتر ندارمیبه پول ب يعالقه ا چیمن ه

 یمن خودتو م ه،یسا. داره تیپول برام اهم یکه فکر نکن. کنم یاموال تو ندارم، سهامم از کارخونه رو به نامت م

 شویپسر دای بزننده جوا یلیتونست امشب خ یکه م يا هیسا. رو بیآروم و محجوب و نج ي هیسا نیا. خوام

 . نمى تونم از دستت بدم. تونم ازت بگذرم ینم...  هیسا. بده، اما با متانت رفتار کرد

دخترم، حق با  "بهم بگه نانیکه با اطم ياز نداشتن پدر ،یتیمیاز  ،یپناه یاز ب ،ییاز تنها. بودم خسته

 . "رمندههو
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با چشم هایى که دیگه . چند ماه که تنها پناهم هورمند بوده، از ترس هورمند به خودش پناه بردم نیا مثل

 :هیچى جلوى باریدنشون رو نمى گرفت بهش خیره شدم و گفتم

 يرخواه. به مادر و خواهرم اعتماد ندارم یحت. کسو ندارم که با تمام وجودم بهش اعتماد کنم چیه. من تنهام -

حق با  شهیاز نظر مادرم و خواهرم، هم. رهیم نیرام يکه مدام قربون صدقه  يشده و مادر نیکه همسر آرم

اعتماد  یبه ک ه؟یدونم حق با ک یمن نم. خالفم نیازدواج موافقند و رام نیو مادرم با ا نیآرم. و پسرهاشه ییدا

من براش  یکنم که خوشبخت دایپ ویکنه؟ ک قیبخوام در مورد خواستگارم تحق یکنم؟ از ک هیتک یکنم؟ به ک

 و سود خودش؟  بیمهم باشه نه ج

 :ام مى لرزید و هق هق مى کردم چونه

و صالحمو  ریکردم نگرانمه و خ یکه حس م یکس. که بهش اعتماد کردم دیهست یکس نیبعد از پدرم، اول -

دونم درك  ینم. دادم یو چرا انجام م بدون چون دیگفت یم ياونقدر بهتون اعتماد داشتم که هر کار. خواد یم

 گهید... تو  یبوده نه خوشبخت خودشتنها پشت و پناهت در واقع دنبال سود  یحس کن ینه، اما وقت ای دیکن یم

وقت تنهام  چیه. نکن انتیوقت بهم خ چیکنم ه یخواهش م... کنم  یخواهش م. مونه ینم یاز آدم باق يزیچ

تونم  یقلبم به وجود اومده رو نم يکه ذره ذره تو یمانیا. دارم مانیباز هم بهت ا دمیشک و ترد يبا همه . نذار

 یم. احساس داره یهر قدر هم فرصت طلب، بازهم سر سوزن یدونم هر آدم یم. کنم رونیشبه از وجودم ب هی

ا آرامش خواد که ب یرو م يدلم لحظه ا. رو احساس کنم یهمون سر سوزن، خوشبخت يخوام حداقل به اندازه 

 ینفر به خاطر من، داره زحمت م هیراحت باشه که  المیبخورم و خ يلم بدم و چا ونیزیتلو يخونه ام پا يتو

هامو  یکه بتونم تمام مشکالت و نگران. و رفاه باشم شیکه من در آسا زنهیم شیکشه و خودشو به آب و آت

 یچ یزن از زندگ هیمگه . منه یخوشبخت شینگران يبذارم که همه  يشب هم که شده به دوش مرد هی يبرا

و با آرامش نفس  ارهکه سرشو روش بذ يا نهیکنه و س هیکه بهشون تک یمحکم يخواد؟ جز شونه ها یم

 بکشه؟ 

گلوم دلش  يبغض بزرگ تو. دهنم گذاشتم که صداى گریه ام بلند نشه يدستمو جلو. نتونستم حرف بزنم دیگه

تار شده  دشونیچشم هامو که از اشک د. زهیبر رونیهامو از وجودم ب ینگرانکه تمام  يادیفر. خواست یم ادیفر

 :بود، به هورمند دوختم و گفتم

اگر قصدت  ،يبه حرمت استاد و شاگرد مون،یبه حرمت دوست دم،یکه برات مقدسه قسم م یتو رو به هر چ -

 . حاال بهم بگو نیهم. بهم بگو هیا گهید زیچ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٤٣٩ 

انداختم و اجازه دادم  نییسرمو پا. تخت نشست ياز جاش بلند شد و کنارم رو که دمیاشک د يپشت پرده  از

. هق زدنم هم آروم گرفت د،یچیاتاقم پ يفضا يصداش که تو. وندهیرنگ لباسم بپ یآب يایاشک هام به در

 .خواست بشنون یانگار اشک هامم دلشون م

دلم دارم، به چشم  يکه از تو تو یبه حرمت محبت ،يدونم با تمام وجودت باورش دار یکه م ییبه همون خدا -

قول شرف ...  هیسا. وجودت برام ارزشمنده. يزیخودت برام عز. خوام یمن فقط خودتو م...  هیهات قسم، سا

 چیه. خوشبخت کردنت بکنم يبرا مویتمام سع دمیقول م ،یبش تینکنم که اذ يکه تا آخر عمرم، کار دمیم

وقت اعتمادتو ازم  چیه ،یوقت بهم شک نکن چیتو هم قول بده ه...  هیسا. رسهبهت ب یبیذارم آس یوقت نم

 . نکن غیدر

 يوضوح رو نیبا ا یخوشبخت يتونستم باور کنم که پرنده  ینم. بود تمیفراتر از ظرف دمیشن یکه م ییزهایچ

حاال که  گهید. هورمند نشست ي نهیس يشد و رو نیشد که سرم سنگ یدونم چ ینم. شونه هام نشسته باشه

دفعه رو  هی نیداره؟ هم يرادیخواد که شوهرم باشه، پس چه ا یخوام بهش بله بگم و اون هم م یدونم م یم

 !انگشتمم بهش نخوره یقبل از عقد حت گهید دمیقول م... ببخش خدا 

 يو روکتش يلبه . کنم یاجازه داد که بغضمو خال یمخالفت چیشست و هورمند بدون ه یم راهنشویهام پ اشک

اش و  نهیس يرفتن قفسه  ینیباال و پا. کرده بودم یاش مخف نهیکت و س نیبودم و خودمو ب دهیصورتم کش

اما حرکت . آغوشش بمونم يخواست تا ابد تو یچقدر دلم م. کرد یم هیتند قلبش، آرامش رو بهم هد تمیر

جا " نیا يکرد که هنوز برا یم يادآوریبازوم گذاشته بود، بهم  يرو یدستش رو به آروم کیهورمند که فقط 

 . ها زوده "خوش کردن

 :خنده به لبم آورد ه،یگر ونیهمراه بود، م یکه با شوخ حرفش

دمار  نه،یبب یاشک يچشم ها نیبه صورتت بزن که مادر خانومم اگه دخترشو با ا یآب هیخانوم خانوم ها، پاشو  -

 اره نه به داره، بگو مگو برقراره؟هنوز نه به ب گنینم. ارهیاز روزگار دامادش درم

 :اش برداشتم و گفتم نهیس يو سرمو از رو دمیخند

 ده؟یکه مادرم دخترشو به شما م دیدون یاز کجا م! نیشد لیچه زود فام -

 !ازدواج موافقه نیمادرت با ا یکه شما خودت گفت ییاز اون جا -

 :انگشتم تاب دادم و مظلومانه گفتم نیدسته اشون رو ب هیسرم رفت و  يبه سمت موها انگشتم

 گفتم؟ یواقعا؟ ک -
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 :و گفت دیکش نییلباسمو گرفت و دستمو پا نیآست

 نیاز ا شتریسقف ب هی ریکه تنها موندنمون ز نییپا میپاشو بر. نکن يموها باز نیچشم من با ا يقدر جلو نیا -

 !ستین زیجا گهید

 :رفت اما دوباره به سمتم برگشت و گفت رونیاز در ب. زودتر از من از جاش بلند شد و

 . یبه صورتت بزن یآب هیفکر کنم بد نباشه  -

تا چند لحظه مات و مبهوت به در بسته و حرفش و چشمکش و ! داد و درو بست و رفت لمیتحو یچشمک و

تا  ملمیمن، ر يوا يا. انداختم نهیآ يبه صورتم تو یباالخره به خودم اومدم و نگاه. کردم یفکر م طنتشیش

 ي افهیبا اون ق! شده بودم افهیچه قدر که خوش ق! شده بود اهیچشم هامم س ریچونه ام رد انداخته بود و ز ریز

رژ لب زدم و از اتاق  هی. حموم و صورتمو شستم يتو دمیچپ عیسر! ومدمیدرب و داغون براش عشوه هم م

 .رونیب دمیپر

 هیتک واریکه چند قدم اون طرف تر از در اتاقم، به د دمیاومدم، در کمال تعجب، هورمند رو د رونیاتاق که ب از

باالخره زبونمو به کار . کرد یشدم و اون فقط با لبخند نگاهم م رهیچند لحظه بهش خ! داده بود و منتظرم بود

 :انداختم و گفتم

 ن؟ییپا دیپس چرا نرفت -

 :ت و گفتباال انداخ فیخف یلیاش رو خ شونه

 !ادیها ب یکه حساب کار دست بعض میگمونم بهتره با هم بر -

هورمند همراهم شد و . به سمت پله ها رفتم. زدم شینکته سنج نیبه ا يافتادم و لبخند نیرام ادی ناخودآگاه

 :پله گذاشت و گفت نیاول يدرست همزمان با من پاشو رو

 گهیو د فتهیو دستت که دور بازوم ب يلباس عروس پشت بلند کم دار هیفقط تو . من که کت و شلوارو دارم -

 .لهیتکم زیهمه چ

عاجزانه به هورمند نگاه کردم و . کردم یلب هام حس م يرو یرو حت شینیریش. که تو دلم مربا پزون بود يوا

 :گفتم

 کنند؟ یم يچه فکر نند،یب یم هیوقت بق هی ره،یگیخنده ام م. حرف هارو نیا دیتو رو خدا نگ -

 :کرد و گفت دییسر تا با

 خوبه؟. ذارم واسه شب عقد یاشو م هیبق. باشه، به خاطر تو -
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 :به مقصد برسه، هورمند دستپاچه گفت نکهیاراده باال رفت اما قبل از ا یدستم ب. شدم یاز خجالت آب م داشتم

 !بگذره ریه خچند روز قبل از عقد هم ب نیبذار ا. تابوندن موهات شو الیخ یجان من ب -

. خواست قاه قاه بخندم یکه چه قدر دلم م يوا. نگاهم کرد تیچپ نگاهش کردم و هورمند هم با مظلوم چپ

 . از اون دلمو قلقلک نده شترینگاهمو ازش گرفتم که صورت مظلومش ب

گفتند و مامان  کیچه خبره که پدر و مادر هورمند تبر دنیهامون فهم افهیانگار همه از ق م،یسالن که رسد به

 !خونه رو ترك کرد ظیبا غ نیکرد و رام یخوشبخت يآرزو

هم به درخواست هر دومون به بعد از اتمام درس من  یشد و عروس نییبعد تع يهفته  کی يعقد برا خیتار

من که . میکن یدرسش، رشت زندگ انیتا پا دیهورمند طول بکشه، با يگمون کنم اگر تز دکترا. موکول شد

 بهتر از رشت که هورمند رو بهم داد؟  ییچه جا. میراض

 ياسم خاص تو هیحاال . کردند، هورمند شماره ام رو گرفت و برام تک زد یم یکه داشتند خداحافظ یوقت

 ... باشه میزندگ دیخوام، واقعا مثل اسمش، خورش یکه با تمام وجودم از خدا م یاسم.دارم میگوش

من . افته ینم یاز درخت یبرگ ،يپر قدرتت که اگر تو نخوا يبه دست ها. مسپار یخودمو به دست تو م...  ایخدا

 . کن ییتو به قدر عظمتت، برام خدا ینکردم، ول یبه قدر عظمتت برات بندگ

. زدیدلم شور م. بود یمقدس شیتمام حواسم پ اریاخت یبود که ب يا قهیچند دق. میبستم و رفتم سراغ گوش دفترو

 . نفر که خبره تر از من و رضا و رفقاش باشه هی. نفر کمک بخوام هیزودتر از  دیکردم با یحس م

 فیماجرا رو تعر ازیتا پ ریاز س ،یبوق جواب داد و من بدون معطل نیبا دوم. افسر پرونده رو گرفتم ي شماره

هنوز زنده  ایآ نکهینگران هورمند و ا. نگران بودم. میخودسرانه عمل کرده بود یبس بود هر چ گهید. کردم

 ؟يصفر ؟یپناه ن؟یآرم ن؟یرام ه؟واقعا مقصر یک ه؟یتیاست؟ اگر زنده است، سالمه؟ کجاست؟ تو چه وضع

 . ذهن بازتر و کارکشته تر بود هیبه  ازین. کرد ینم یاز اون همراه شتریمغزم ب گهید ؟یمقدس

اطالعات رو بهش ندادم، باز هم  نیسرگرد که چرا زودتر ا يرغم تمام غرغرها یرو که قطع کردم، عل تماس

مشخص نشه، باز هم  زیکه همه چ یهر چند تا زمان. دوشم برداشته بودند ياز رو ینیانگار بار سنگ. دلم آروم بود

 . ها ادامه داره ینگران

خنده به  نیامیمضطرب بن يجواب دادم و صدا. افتاد یگوش يرو نیامیدستم بود که اسم بن يتو یگوش هنوز

 :لبم آورد

 خواستگارها اومدند؟ -
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 سالمت کو؟ -

 .اعصاب ندارم ماینکن ن تیاذ -

 :کردم و گفتم يا خنده

 ؟يعجله دار نقدریتو چرا ا. هنوز که ساعت نه نشده. نه -

 . نگرانم...  ماین -

 ؟ینگران چ -

 خوان بدن؟ یم یچه جواب یدون یتو نم -

 خوان بدن؟ یم یچه جواب ایک -

 :شد و گفت یعصب

 .گهید گمیمامان و خواهرتو م. یستیکه دم دستم ن فیح... اه مسخره -

که  رهیزهر چشم بگ هیخواست از ما  یمن مطمئنم مامانم فقط م. یخود نگران یب ؟ياریخب بابا چرا جوش م -

 .نیهم. خوب هم گرفت یلیخ

 . مارستانیب يبلندگو يصدا یحت. اومد ینم ییصدا چیه. و بعد از اون سکوت دمینفسشو شن يصدا

 ن؟یامیبن ییکجا -

 . باشم دیکه با ییهمون جا -

 کجا؟  قایدق یعنی -

 .شما هیسا ریز -

 حاال نوبت تو شد؟ -

 ؟يجواب سر باال بد يفقط خودت بلد يفکر کرد -

 .شنوم یژاله کجاست؟ حالش خوبه؟ صداشو نم. باشه بابا قبول -

 ؟يژاله رو بشنو يصدا دیزنم با یمگه هر دفعه من به تو زنگ م -

 :گفتم کالفه

 .زننده شده یلیها برخوردت خ یتازگ ه؟یتو مشکلت چ -

 . ندارم یمن مشکل -

 ؟یفتیبه جلز ولز م ارمیچرا تا اسمشو م. منظورم در مورد ژاله است. بابا يا -
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پسوند صدا بزنم و  شوندیبار اسمشو بدون پ هیاصال تا حاال شده  ارم؟یمنم مدام اسم نجال رو ب ادیتو خوشت م -

 !؟ کشمش هم دم داره "ژاله " یگیو بند م دیکه تو بدون ق

 :تعجب ابروهام به هوا رفت و گفتم از

  ؟يکرد یرفته که خودت ژاله رو بهم معرف ادتی. يحرف ها نبود نیتو که اهل ا! يشد یرتیغ. نه بابا -

رفت و  یمغزم رژه م يتو يبود که بدجور ییزایها چ نیا یول. دار شد شیشد که لحن صدام ن یدونم چ ینم

 .کردم یم دایپ یبراشون جواب قابل قبول دیبا

چه طور اون موقع  ا؟یفالن روز با ژاله و مهسا تو پارك قرار دارم، تو هم ب یگفت یرفته که خودت بهم م ادتی -

 یو ژاله با هم قدم م دفعه فوران کرده؟ اون موقع که من هیاحساس برادرانه از کجا  نیا ؟يشد ینم یرتیغ

 یرتیچرا غ يکرد یم کیج کیهم با مهسا خانوم ج یو جناب عال میگرفت یو قلوه م میداد یو دل م میزد

حرف  يفکر کرد ته؟یکرد تنها زن زندگ یبود که مهسا فکر م يتو و مهسا چه رابطه ا نیاصال ب ؟يشد ینم

چون منتظر بودم  اوردمیبه روت ن زهارویچ نیرفته؟ ا ادمی دمیکه اون روز پشت تلفن از تو و مهسا شن ییها

بوده حتما  نتونیهم که ب يزیدونستم هر چ یچون م. چون بهت اعتماد داشتم. يایباالخره خودت به حرف ب

 ؟یقراره سکوت کن یتا ک گهید یول. ارهینجال خبر داره و خم به ابرو نم يمهسا هم از ماجرا یتموم شده که حت

 ختنذار فکر کنم که موافقت با تو، بدب. نذار احساس کنم که اعتمادم به تو اشتباه بوده ؟يرپنهون کا یتا ک

 ؟يدیچرا جواب نم ؟يچرا تا حاال رو نکرده بود یداشت رتیهمه غ نیتو که ا. کردن خواهرمه

 :گفت یفیضع يصدا با

 . يکم هم به من حق بد هی يدیحرف هامو شن یوقت دوارمیام یول. يحق دار یبگ یهر چ. يحق دار -

 :صبرانه گفتم یب

 . دمیگوش م -

 ییاون روزها. مهسا هم تنها دوست ژاله است. میرو ندار یاز هم، کس ریمن و ژاله به غ. قبال هم برات گفتم -

از تو هم . نه ایخوره  یاز مادرم م يبه درد پرستار نمیآشنا شدن من با مهسا بود که بب يپارك، برا میرفت یکه م

 یبه من هم آرامش م التیخ یدغدغه و ب یب رچون حضو. خواستم تنها باشم یچون نم يایخواستم همراهم ب

 یچون م. اومده رونیب ییو از اون الك تنها شهیتو خوشحال م دنیکه ژاله از د دمیچون کم کم فهم. داد

و  ستیژاله هم اهلش ن. یستیحرف ها ن نیاو  یو اهل دوست ستیدر مورد ژاله تو سرت ن يدونستم که فکر بد

تو و ژاله باشه، تموم  نیهم که ب يزیبا مهسا معلوم بشه، هر چ فمیکه تکل گهیکردم چند وقت د یفکر م. نبوده
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قرار نبود من خواهرتو . یوقت ژاله رو ببین چیه گهیقرار نبود تو د. رود دهیچون از دل برود هر آن که از د. شهیم

. با من داره ینسبت چه یکه بفهم. ینیمن و ژاله رو اونجا بب يخونه  يایقرار نبود تو ب. و عاشقش بشم نمیبب

درست هم . یگرفت یوقت سراغشو نم چیچون ه. یشیژاله م الیخ یب دارها،ید نیمطمئن بودم با تموم شدن ا

که . کردم که واقعا عاشقت بشه ینمفکرش رو هم . بودم اما متاسفانه در مورد احساس ژاله اشتباه کردم دهیفهم

رو  يزیتا چ یکن یم يهر کار ،یاز دست دادن نداشته باش يراب يزیچ یوقت. خونه اتون ادیب یبه خاطر تو حت

شدم  یرتیغ ینیب یحاال هم اگه م. بود که ژاله کرد يهمون کار قایدق نیو ا. ياریبه دست ب يکه دوستش دار

 چیکه تو ه ومدیموضوع کنار م نیکه ژاله تازه داشت با ا نهیو تازه حس برادرانه ام فوران کرده، به خاطر ا

چه . داشت یچه حال يکرد رونیکه ژاله رو از خونه اتون ب ياون روز یدون یتو چه م. يبهش ندار یاحساس

 یو هر چ يدیحاال تو دوباره از راه رس. کنه تا تونسته خودشو جمع و جور دهیکش یچند ماه ژاله چ نیا یدون یم

خونم  یتو گوشش خوندم و باز هم م رهزار با. یکن یم داریدوباره احساسشو ب يدار. یکن یپنبه م يرشته ام دار

دوباره  مارستانیکه بعد از مرخص شدنش از ب. هیکه حرف ها و کارهات همه از سر دلسوز. يکه تو دوستش ندار

حالش . بشه تیخوام باز هم اذ یچون نم. شدم یرتیکه غ نهیهم يبرا. شیکه از خودت روند یهمون یشیم

تو  ریدرگ. بشه رتیترسم دوباره درگ یکه م نهیواسه هم. محبته يتشنه . تنهاست. حساسه. فهیضع. ستیخوب ن

. نکن تیه رو اذژال...  مایکنم ن یخواهش م. ازشون داره يا گهیمنظورت که اون برداشت د یب يو محبت ها

 یتونم کارهاتو جبران کنم ول ینم يجور چیه. ونمیممنونم و مد ایدن هیهات  یبه خاطر تمام کمک ها و همراه

 . دخترونه به سرش بزنه ينکن که ژاله فکرها يکنم کار یم هشخوا

 ... نیامیبن -

 هان؟ -

 ینم یخواستم بگم؟ وقت یم یاصال چ. دادم حیسکوت رو ترج. حرفم شد يدرمونده اش مانع ادامه  يصدا

 زمیمحبت آم يدونستم علت رفتارها یخودمم نم یخواستم بدم؟ حت یم یدونستم با خودم چند چندم، چه جواب

گردم که  یم یدنبال راه اچر. شمیروح یو حت یجسم تیو نگران وضع رمیگ یچرا مدام سراغشو م ه؟یبا ژاله چ

خوام  یخانوم خرسند کار کنه؟ چرا م يکارخونه که به جا يتو ارمشیخوام ب یمکنم؟ چرا  دوارشیام یبه زندگ

 ؟ ...ایرفتارها ترحمه  نیعلت ا شم؟یو سالمت هیچرا نگران تغذ شش؟یپ ارمیپدرشو ب

 :سکوت رو شکست و گفت نیامیبن
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. یگیتو درست م... بگم  دینه، اما در مورد مهسا با ایدونم حرف هام در مورد ژاله تونسته قانعت کنه  ینم -

 . میمدت نامزد بود هی... من و مهسا ... راستش . پرستار بود هیمن و مهسا فراتر از  يرابطه 

موند و به هم  جهینت یب شونیخونده بودند؟ چرا نامزد غهیبود؟ عقد بودند؟ ص یمنظورش از نامزد چ نامزد؟

رو به  ينامزد یراحت نیشد، به هم یشدت عصبان اسم صداقت با اون دنیکه به خاطر شن ییخورد؟ چرا مهسا

 گذشته؟  نیامیهم زده و از بن

 د؟یعقد بود -

 .نه -

 ؟یچ غهیص -

 . نه ایخورند  یبا هم م یکه دو طرف بفهمند به درد زندگ هییآشنا يفقط برا ينامزد. فقط نامزد. نه بابا -

 ن؟یبا هم نداشت يرابطه ا چیباور کنم که ه یعنی -

 :گفت يرفته و دلخورگ يصدا با

 ام؟ یقدر پست و عوض نیا یعنی. یعجب مارو شناخت. دستت درد نکنه داداش -

 :گفتم کالفه

 بود؟ یخب حاال علتش چ. خوام یباشه بابا معذرت م -

 بود؟ یعلتش چ یچ -

 بود؟ یچ تونیعلت به هم خوردن نامزد -

 یمیقد گهید دهیعق نیدونم ا یم. کال با کار کردن زن مشکل دارم یعنی. راستش من با شغلش مشکل داشتم -

خواد  یدلم م. ستیدست خودم ن یکنند ول یجاها بهتر از مردها کار م یلیخانوم ها خ گهیدونم االن د یم. شده

. نفر هست که چراغ خونه امو روشن نگه داره هی ستم،یهم که خونه ن یخوام بدونم وقت یم. زنم خونه دار باشه

خونه،  رمیم یکه وقت. رهیو حوصله اش سر م شهیدلش برام تنگ م ستمیمن ن یوقت. خونه منتظرمه يتو یکی

زنم سر کار باشه و خسته تر از من . کس خونه نباشه چیبرسم خونه و ه نکهینه ا. ادیخونه ب يتو یزندگ يبو

و با هم  نهیوقت نداشته باشه تا کنار من بش قهیدو دق. آب دستم بده وانیل هینا نداشته باشه  یحت. برگرده

 یبه کس اجیاحت. بدم رییتونم خودمو تغ ینم. ام يجور نیمن ا. ستیدست خودم ن. کنم کاریچ. میاختالط کن

نه . برهلذت ب يو بچه دار يو شوهر دار ياش مثل من باشه و از خونه دار دهیکه عق. دارم که مثل من فکر کنه

از  دهیکه انجام م ییدوست دارم تمام کارها. آوردم زیو انگار که من کن رهیمن اس ينه خو يفکر کنه تو نکهیا
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. پرستار بودن ياومده برا ایمهسا انگار به دن. نبود يجور نیمهسا ا. و همسرش باشه شیعالقه به زندگ يرو

 شیخونه دار. زن افتضاح هیالعاده است اما  وقپرستار ف هی. کردن  يدار ضیو مر دنیکش يداریشب ب يبرا

دونم  یمن نم. وگرنه همونو هم بلد نبود. خوبه که اون هم به خاطر بد غذا بودن خودشه شیفقط آشپز. صفره

 گهیهمد نیالبته شوهرش هم پرستار بود و حتما واسه هم. کرده یم یزندگ نیچه طور با ا امرزشیشوهر خدا ب

و توقعات من از زن و  اتیاونم با اخالق. امینستم باهاش کنار بمن نتو... هر حال  به. کردند یرو خوب درك م

و از پشت تلفن دعوامون رو  يو اسم خانوم صداقت رو آورد يهم که تو زد یاون تلفن. ادینتونست کنار ب یزندگ

مثل  یحت دیشا. هیدوست خانوادگ هیاالن هم فقط برام مثل . شد مونیبه هم خوردن نامزد يبهونه  ،يدیشن

هم ژاله کسل  رهیگ یچون هم مامان مدام سراغشو م شهیاحساس م شیخال ينباشه واقعا جا یوقت. ر باشهخواه

 . شهیحوصله م یو ب

 :و گفتم دمیابروهام کش نیتکون دادم و انگشتمو ب يسر

  شه؟یزن خونه دار واسه تو م هیکه نجال  یدون یحاال از کجا م -

 .دمیفهم يزد یدر موردش م یکه تو گاه ییاز حرف ها -

 گفتم؟ یمگه من چ -

و  یاطیخونه و خ يبه کارها. به دانشگاه رفتن نداره يدرس نخونده و عالقه ا گهید پلمشیکه بعد از د نیهم -

 . دونم حرف نداره یو م دمیعالقه داره، دستپختش رو هم که خودم چند بار چش یباغبون

 :گفتم یبدجنس با

 !شتویببند ن -

-  خندم؟ یدارم م يدیماز کجا فه... ا 

 !از صدات معلومه -

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 .حرف زدم یلیببخش که خ... خب  -

تو تا ابد  دمیپرس یاگر االن هم نم ؟ياز مهسا نزد یچرا تا حاال حرف. سوال هیفقط . حرف ها الزم بود نیا -

 ؟یکن یمخف یخواست یم

 یکاف يآخه پرونده ام به اندازه . دمیترس یخورده هم م هیالبته . بگم يزیچ شدیکه روم نم نهینگفتنم ا لیدل -

 . خواستم فردا شب به خواهرت بگم یم یول. هست اهیس
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 من بگم؟ ای یخودت با نجال صحبت کن يخوا یهنوز هم م ؟یخب حاال چ -

  ؟یکن یفکر م یتو چ. دونم ینم -

 . خودت بگو -

 بگم؟ يبه اون چه طور ؟یمادرت چ -

 .کنم یبهت م ییراهنما هی یول. ون هم کار خودتها -

 :گفت مشتاقانه

 ؟یچ -

 . اول با بابا صحبت کن -

 نم؟یباباتو کجا بب -

 . خودته ياش به عهده  هیبق گهید. جا باهاش قرار بذار هیبهش زنگ بزن و  -

 . انشاء اهللا جبران کنم برات. دمت گرم -

  ؟ییکجا یآخرش نگفت. کنم یخواهش م -

 . خوام به بابات زنگ بزنم یقطع کن م. شما هیسا ریز... گفتم که  -

 .وونهید يپسره  -

 .میچاکر -

 .خداحافظ -

 . نا آشنا بود يشماره  هی. رو که قطع کردم، بالفاصله زنگ خورد یگوش

 .دییبفرما -

 ما؟یآقا ن... الو  -

 .....!..دخترونه عجیب برام آشنا بود يصدا نیا. لحظه سکوت کردم چند

 :گفتم يکنترل شده ا يافتادم و با صدا نیامیبن يحرف ها ادیمرتبه  هیباز کردم حرف بزنم که  دهن

 ؟ییژاله خانوم شما -

 .مایسالم آقا ن... بله  -

 :نگرانیش به من هم منتقل شده و هول زده گفتم. پر از نگرانى بود صداش

 شده؟ يزیچ. سالم -
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 اونجاست؟ نیامیبن دیببخش -

 :تعجب گفتم با

 چه طور مگه؟. نه نجا؟یا -

بدجورى نگران . حالش اصال خوب نبود یول رهینگفت کجا م. رونیزد ب مارستانیاز ب شیساعت پ مین -

 . راه بندازه يزیاونجا آبرور ادیترسم ب یم. امشبه يخواستگار

 بهت گفت؟ یچ ؟يا يزیچه آبرور -

کنم اومده باشه طرف خونه  یحس م. خراب بود یلیالش خح. رنیذارم نجال رو ازم بگ یگفت نم یهمش م -

انجام بده که اوضاع از  يکار هیبشه  وونهیترسم د یم. ارهین چارهیب يسر اون پسره  ییوقت بال هی. شما ي

 . دهینم وجواب تلفن من. مایآقا ن دیبکن يکار هیتو رو خدا . که هست بدتر بشه ینیا

 :گفتم یدادنش با لحن آروم و مطمئن يدلدار يبرا

گمون نکنم هنوز اونقدر مجنون شده باشه که . زدم یحرف م نیامیاالن داشتم با بن نیمن هم. نگران نباش -

ازش  یچون هر چ. ما يخونه  کیاحتماال حدست درسته و اومده نزد یول. انجام بده يبخواد کار احمقانه ا

بهت خبر . کنم یم ینگاه هیتوى کوچه رو  رمیاالن م! "شما ي هیاس ریز "گفت  یفقط م ،ییکجا دمیپرس

 . دمیم

 . شرمنده که مزاحم شما شدم. مایممنونم آقا ن -

 رم؟یشماره تماس بگ نیبا هم. دشمنت شرمنده. هیچه حرف نیا -

 . بله -

 :رفتم گفتم یم رونیطور که از اتاق ب همون

 حالت بهتره؟ ؟يخودت چه طور -

 فته؟یتو سرش ب ییحال و احوال کردن ها باعث بشه فکرها نینکنه هم. شدم مونیپش دنیبه محض پرس و

هم داره و تنهاست و ممکنه هر  یو استرس و نگران مارستانهیب يحالشو نپرسم؟ اونم حاال که تو شدیمگه م یول

 ست؟ ه ست؟یمهم ن ؟اصال به من چه که ممکنه حالش بد بشه؟ مگه برام مهمه. فتهیبراش ب یاتفاق

گوش  حشیآروم و مل يافکار اعصاب خورد کن دست از سرم بردارن و به صدا نیبا شدت تکون دادم تا ا سرمو

 :دادم

 .بهترم. ممنون -
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 .یشیخالص م مارستانیانشاء اهللا که زودتر از اون ب. خداروشکر -

 . بازم ممنون -

 .خب فعال خداحافظ -

آشپزخونه پشت  يالن، چشمم به مامان و نجال افتاد که تودم در س. اطیرو قطع کردم و رفتم سمت ح تماس

بابا هم که ! نشسته بودند از قیافه هاشون معلوم بود که هم چنان در حال اره دادن و تیشه گرفتن هستن زیم

 !بود کردهاقدام  یسرعت نیبا چن نیامیبن یعنی! کرد یصحبت م یبه دست با کس یگوش

رد و بدل کرده  يشماره ا ومدینم ادمیمنو از کجا آورده؟  ياد که ژاله شماره افت ادمیتازه  دم،یکه رس اطیح به

رو آروم باز کردم  اطیدر ح. بود میبه ساعتم کردم، هشت و ن یافکارم باال انداختم و نگاه يبرا يشونه ا! میباش

از  يپچ پچ مانند يصدا. اطرافو نگاه کردم یرفتم داخل کوچه و کم. نبود يخبر. دمیکوچه کش يتو یو سرک

به دست در حال صحبت  یپشت به کوچه، گوش نیامیبن. آروم به سمت صدا رفتم. ومدیبن بست کنار خونه م

 !کردن بود

 . نمتونیب یم میپس انشاء اهللا فردا ساعت نه ون. کاردان يآقا دیلطف کرد یلیخ -

از . نیامیشدم به بن رهیرم فرو کردم و خشلوا بیج يامو تو گهیدادم و دست د هیتک واریدستمو از آرنج به د کی

از  يچه کار نه؟یبب ویآخه اومده بود که چ. نجایبود که اومده بود ا وونهیچه قدر د. کارش خنده ام گرفته بود

 اومده بود که خودشو زجر بده؟ ومد؟یدستش برم

 :سر و دست هاشو سمت آسمون گرفت و گفت د،یکش ینفس راحت. تلفنش تموم شد باالخره

کسو  چیاز تو ه ریکن واسه ام که غ يباز یپارت. ایهوامو داشته باش دیبا شهیاز هم شتریدفعه ب نیا. نوکرتم -

 .ندارم

خواستم وانمود کنم که تازه  یم. دمیخواستم بفهمه که درد و دلش با خدا رو شن ینم. واریپشت د دمیکش خودمو

سرشو جلو آورد و سرهامون  نیامین لحظه هم بنهمو. دمیسرك کش واریتا پنج شمردم و از پشت د. دمیرس

 !گهیمحکم خورد به همد

 :میداد هر دومون بلند شد و هر دو طلبکارانه گفت يصدا

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا -

 : ماساژ دادم و گفتم مویشونیپ. هم به خنده افتاد نیامیو بن دمیخند

 قلوه سنگ؟  ایسر بود  نیا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٤٥٠ 

 :هم سرشو ماساژ داد و گفت نیامیبن

 نجام؟یمن ا يدیاز کجا فهم -

 :بگم ژاله بهم زنگ زد، اما منصرف شدم و گفتم خواستم

 !گهید يستادیا کیخونه امون کش يپنجره  ریز یعنی ؟یچ یعنی ییما ي هیسا ریز یگیهمش م یوقت -

 . بودم دهیو من نفهم يتو چه قدر باهوش بود -

 نجا؟یا يچرا اومد. زهر مار -

 !وگرنه قبل از اومدن اجازه مى گرفتم قربان نیدیدونستم کوچه رو هم خر ینم -

 :خنده گفتم با

 !زبونت وا شده ،یرو از بابا گرفت یاوک ه؟یچ -

 . دنشیقراره برم د میفردا ساعت نه و ن ؟يدیاز کجا فهم. آره  -

 بشه؟ یکه چ يستادیا نجایا. يبر گهیبهتره د. یموفق باش -

 . ادیم رونیاز خونه اتون ب زونیآو ي افهیخوام مطمئن بشم که پسره با ق یم -

 :و گفتم دمیقاه خند قاه

 !رونیب يایاز اون در م زونیآو ي افهیمطمئن باش خودت هم فردا شب با ق -

 :گفت یرفت و با ناراحت وا

 چرا؟ -

 . یمون ینجال م يچقدر پا نهیخواد بب یم. لج ياالن افتاده رو دنده ...  گهیچون مامان منه د -

 :گفت نانیاطم با

 .تا آخرش هستم -

 . دونم یم -

 ؟یکن یتو کمکم م -

 . با خودته گهید نیبعد از ا. انجام دادم ومدیهر اونچه از دستم برم -

 .برام دعا کن -

 .تو هم واسه من دعا کن -

 چرا؟ گهیتو د -
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 .با خودم معلوم بشه فمیدعا کن تکل -

 ؟یچ فیتکل -

 .گمیبه وقتش بهت م -

 وقتش چه موقع است؟ -

 .هر موقع از خودم مطمئن شدم -

 . ها يریتو هم با خودت درگ -

 !بد جـــــــور -

 :خواست سرك بکشه که شونه اشو گرفتم و گفتم یم نیامیبن. هر دومونو از جا پروند ،ینیگاز ماش يصدا 

 . ننتیب یوقت م هی. وونهید یکن یم کاریچ -

 . نندمیخب اومدم که بب -

 يریمن رفتم، تو هم م ی، وقت یمونیجا م نیآدم هم يبچه  نیع. درست نکن گهیدردسر د هی. الزم نکرده -

 !نه ای ياریسالم درب مارستانیاتو از اون ب چارهیخواهر ب نیا یتون یم نمیبب. مارستانیب

 يمردونه ا يصدا. میشدن که اومد، باز ساکت شد ادهیو پ نیبه هم خوردن در ماش يصدا. چپ نگاهم کرد چپ

 :گفت

 خونه است؟ نیهم -

 :يزنونه ا يصدا و

 !در هم که بازه. نهیآره هم -

 :يا گهیمرد د يصدا

 !مشتاقن یلیانگار خ -

 :گفت تیهم با عصبان نیامیهام در هم شد و بن اخم

 زنند؟ یکه از االن دارن حرف مفت م نایبه ا يبد يخوا یخواهرتو م. جناب دکترو ریبگ لیتحو...  ایب -

 . داغ اضافه کن ازیپ یحاال ه ست،یپسره شوهر بکن ن نینجال به ا یدون یخوبه خودت م -

دونستند من  یکه نم نایمامان ا! باز کردن در زده شد يکه برا فونیآ يدکمه  يزنگ و بعد از اون صدا يصدا

 !اومدم تو کوچه و در هم باز مونده
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سر کوچه، دو تا  يسوپر دمیکردم و پر یخداحافظ نیامیرفتند داخل و من هم پشت سرشون از بن خواستگارها

قبل ! کردم یموقع ام جور م یرفتن ب رونیب يبرا يبهونه ا هی دیباالخره با. و برگشتم دمیالمپ کم مصرف خر

گوشیمو از جیبم . زش نبودخبرى ا. تهاز رفتن به خونه، دوباره رفتم سمت بن بست که مطمئن بشم، بنیامین رف

 :صفحه ي پیامش رو باز کردم و نوشتم. درآوردم

 .نگران نباش. حالش از من وتو هم بهتره. بنیامین اینجا بود ولى داره بر مى گرده بیمارستان -

 . رو فرستادم و با کلید رفتم داخل خونه پیام

و  نیرحسیبا ام! رفت و بابا پر سوال نگاه کرد پام بلند شدند و مامان برام چشم غره يورودم، مهمون ها جلو با

 :گفتم یکردم و با نشون دادن المپ ها و خنده اى تصنع یپدر و مادرش احوالپرس

 .خدمتتون امیاالن م! آورد واسه سوختن ریالمپ اتاق هم وقت گ نیا دیببخش -

 ایآشپزخونه  ياحتماال تو. از نجال نبود يخبر. تختم انداختم و برگشتم به سالن يتو اتاق و المپ ها رو رو رفتم

دو به دو مشغول حرف زدن بودند و  ن،یرحسیو مامان با مادر ام ن،یرحسیبابا با پدر ام. اتاقش سنگر گرفته بود

 . ساکت نشسته بود نیحس ریام

 :نشستم و گفتم کنارش

 .تموم شده تونیسرباز یتازگ دمیدکتر، چه خبرها؟ شن يخب آقا -

 :گفت زد و يلبخند

 .گذروندم یاز مناطق محروم طرح م یکیتو . اسمشو گذاشت شدیکه نم يالبته سرباز. بله -

 !ينشد يآهان پس هنوز آب بند -

 بله؟ -

 :دادن شدم و گفتم حیتوض الیخ یب. با تعجب گفت که ناخودآگاه خنده ام گرفت اونقدر

 . بفرمایید وهیم -

 :گفتم. تکون داد و مشغول پوست گرفتن سیب شد يسر

 ن؟یاالن کجا مشغول هست -

 . مشغول شدم...  مارستانیکه تو ب شهیم یدو ماه -

 ست؟یپردردسر ن یپزشک ن؟یهست یاز شغلتون راض -
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گرفته تا پزشک  نایاز ابن س. رو برام رو کنه یپزشک يبود تا تمام شجره نامه  یکلمه حرف من کاف کی نیهم

چه روده ! گهیقلب و هزار تا حرف د يتخصص در رشته  يبرا لشیبرجسته اش و تما يبه نام و همکارها يها

 فتهیاز تب و تاب ب نیرحسیام شدباعث  "اریب ییدخترم، چا "باالخره حرف مامان که گفت! هم داشت يدراز ي

 . رهیکم آروم بگ هیو 

اگر . خاطراتش نوشته بود يخواستگار افتادم که صداقت تو ينبردن برا بردن و يچا ادیکه اومد،  يچا اسم

 . کردم یرو تعارف م ییخودم چا دیچراغ سبز بود، پس با ییجورا هیآوردن دختر  يچا

 :آروم صداش زدم و گفتم دم،یآشپزخونه که رس دم

 . رو ببرم ییبذار من چا... نجال  -

 :ا رنگ مثل گچ، نگام کرد و ترسیده گفتو ب دیمن سه متر از جاش پر يبا صدا نجال

 اینجا؟ يتو چرا اومد -

 :تعجب گفتم با

 تو؟ یخوب. دیرنگت پر ؟يدیترس نقدریداره؟ تو حالت خوبه؟ چرا ا يرادیمگه چه ا -

 :زده گفت هول

 . آره آره خوبم -

 ؟یمطمئن -

 :تکون داد و گفت سرشو

 .اوهوم -

 .هارو ببرم ییچا نیکنار من ا ایب -

  ؟يببر يخوا یتو چرا م -

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 ؟يخودت ببر يدوست دار -

 .ببره گهید یکیاگه  هیاحترام یگفت ب. خودم ببرم دیمامان گفت حتما با یول... نه  -

 :زدم و گفتم یسرخوش لبخند

 . جدا؟ پس واجب شدم خودم ببرم -

 :لحظه مکث کردم و گفتم چند
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 . ياحترام رو بهشون بذار تینها يتو بخوا نکهیمگه ا -

اما . تر فکر کنه يجد نیرحسیام يمغز نجال رو شسته باشه و نجال هم بخواد رو ینبود که حساب دیمامان بع از

 :مخالفه نیرحسیکه هنوز هم با ام دمینجال فهم دیبا عکس العمل شد

 هی. ستیمامان که دست بردار ن. بشن و برن الیخ یخودشون ب يجور هیاز خدامه  ؟یچه احترام... نه بابا  -

 . میکن مونیهارو از اومدن پش نیا دیبا يجور

 :کردم و گفتم دییحرکت سر تا با

 . يایخواد ب ینم. جا بمون نیتو هم هم. برم یهارو م ییپس من چا. باشه -

 :ترس گفت با

 .ندارمتحمل داد و هوارهاشو  گهیبه خدا د. کنه یمامان پوست از سرم م یول -

 :دادم و گفتم رونینفسمو ب کالفه

 . ایچند لحظه بعد از من ب... خب  یلیخ -

 :نجال با نگرانى گفت. رو برداشتم يچا ینیکرد و من س دییسر تا با

 حاال واقعا مى خواى خودت چاى رو تعارف کنى؟ -

 :هام درهم شد و گفتم اخم

 چیه نجال؟ خبریه؟ -

 نه چه خبرى؟ -

 نسبت به امیرحسین دو دلى؟. یه خبرایى تو مغز و شاید هم دلت -

 :درموندگى گفت با

 ...نه  -

 پس چى؟ -

 :کمى فنجون هارو جا به جا کرد و گفت. به سینى چاى انداخت نگاهى

 .برو. هیچى -

 :کردم و گفتم کیچشم هامو بار. دیرس یمشکوك به نظر م يبدجور رفتارش

 . یرسیشکوك به نظر محالت خوبه؟ م یتو مطمئن -

 . ها سرد شد يچا گهیبرو د... برو . من خوبم... نه نه  -
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 :رو نگه داشتم و گفتم ینیس نیرحسیپدر ام يجلو. صورتم نشوندم يهم رو يرفتم و لبخند رونیب ازآشپزخونه

 . دییبفرما -

صدام، شتاب زده سرشو  دنیبود و انگار متوجه عدم حضور نجال نشده بود، به محض شن نییکه سرش پا مامان

 يزیخودشو جمع و جور کرد و خواست چ عیسر یلیمن، با انگشت گونه اش رو کند اما خ دنیباال آورد و با د

 :گفت نیرحسیبگه که مادر ام

 پس عروس خانوم کجان؟  -

 ياصد. نگاه همه رو متوجه خودش کرد ،یاومد و با سالم رونینجال از سنگر ب! بود يپر از گله مند لحنش

از . دیاز جاش بلند شد و صورت نجال رو بوس نیرحسیمادر ام! و بابا هم لبخند زد دمینفس راحت مامان رو شن

چشمش به من بود و  هی. کردم رفتعا د،یکش یغاز گردن م نیکه ع نیرحسیرو به ام يکنارشون رد شدم و چا

مطمئن ! نداشته باشه دینجال د يبودم که چندان رو ستادهیا يهر چند که من عمدا جور. چشمش به نجال هی

 !نباشه نیرحسینگاه ام ررسیکنه که در ت ینشستن انتخاب م يرو برا یبودم نجال هم مبل

سینى چایو  روزمندانه،یپ يبود، نشست و من هم با لبخند نیرحسیام فیکه هم رد يمبل دو نفره ا يرو نجال

 ! رو ببندم یدبانیراه د ی نشستم تا به کلو نجال نیرحسیام نیروى میز گذاشتم و ب

 يچا يهم از رنگ و بو نیرحسینجال بود و پدر ام چیچادرپ يمشغول برانداز کردن قد و باال نیرحسیام مادر

! داد یم صیرنگش رو چه طور تشخ ،ینیچ يدونم از داخل اون فنجون ها یفقط نم! کرد یم فیتعر

خورد و به  یمدام وول م وسرجاش آروم و قرار نداشت ! انگار کـَک به تنبونش افتاده بود... هم که  نیرحسیام

بود ماجرا از چه قراره،  دهینجال هم که انگار فهم! رفت یمبل جلو و عقب م يمرتب کردن کتش، رو يبهونه 

 !خاموش چرخونده بود ونیزیصورتشو کامل به طرف تلو

 یمامان فقط ترس رو به جون آدم م یبرزخ ي افهیق یول. بشم یعصبان ایبخندم  تیوضع نیدونستم به ا ینم

 !دیکش یکه قطعا بعد از رفتن خواستگارها سرمون م ییها غیگوشم بابت ج يترس از دست دادن پرده . انداخت

 :گفتم انهیانداختم و موذ نیرحسیبه ام ینگاه

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 :شد و گفت دستپاچه

 .يدست شما درد نکنه بابت چا... ستین یمشکل... نه نه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٤٥٦ 

نجال اما انگار نه . خواست نجال رو مخاطب قرار بده یگفت انگار که م يبلندتر يدومش رو با صدا ي جمله

من هم . شدیفضا پخش م يبود که تو ییتنها صدا ،يهم خوردن نبات داخل چا نگیلیج نگیلیج يصدا! انگار

 یداره همه رو چک م محس کرد. چرخوند ینجال سرشو کم. مشغول هم زدن نباتش شدم برداشتم و یفنجون

 :لب گفتم ریکردم و ز کیفنجونو به لبم نزد! کنه

 ؟يخوا یم یچ -

با تعجب نگاهش کردم و ! تا نگاهش به فنجونم افتاد، چشم هاش گرد شد و شروع کرد به ابرو انداختن نجال

تر  کیفنجون به لب هام نزد یهر چ! دیجو یکرد و لبشو م یرو زمزمه م "رنخو "مثل  يزیلب چ رینجال هم ز

 !  "نخور... نخور "گفت  یو پشت سر هم م شدیم شترینجال هم ب يوحشت چشم ها شد،یم

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 چرا؟ -

 .دمیکش یکــــــاش نم يکه ا دمیرو سر کش يجرعه از چا هیهمون لحظه  و

به شدت به سرفه افتادم . تمام حلق و زبون و دهنم سوخت و راه نفسم بند اومد. گرفتم شیکه آت دینکش هیثان به

همه به هول و وال افتاده ! کلمه حرف بزنم کیتونستم  ینم یچشم هام جمع شد و حت يکه اشک تو يجور

 :گفت یبودند و مامان با دستپاچگ

 .اریآب ب وانیل هینجال  -

 . زدیدو کتفم م نیهم با دست ب نیرحسیو ام دیاز جا پر نجال

چند مشت  ،ییو دم روشو ییرفتم سمت دسشو. و از جام بلند شدم دمیآب رو سر کش. آب برگشت وانیبا ل نجال

 :مامان هم اومد و گفت. شده بود رهیبود و بهم خ ستادهیدم در ا یاشک ينجال با چشم ها. آب به صورتم زدم

 ما؟یچت شد ن -

 :دستمو تکون دادم و گفتم. جرئت نداشتم آب دهنمو قورت بدم که مبادا دوباره اون حال بهم دست بده یحت

 . مهمون ها شیشما برو پ. ستین يزیچ -

 ؟یخوب یمطمئن -

 :نجال اشک هاشو پاك کرد و گفت. کردم و مامان رفت دییسر تا با

 . بشه يجور نیخواستم ا ینم...  ماین -
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 ایدم کرده بود  يمعلوم نبود چا. خنگ يدختره . بکوبم تو مالجش یکیخواست  یمکه چه قدر دلم  آخ

 ! فلفل يجوشونده 

داشتم  ینگهش م نییکه به زحمت پا ییاژدها شدن نگاهش کردم و با صدا نیدونستم ع یکه م ییچشم ها با

 :گفتم

اون  ریتقص ؟يبد نیرحسیکوفتو به خورد ام نیا یخواست یم وونه؟یآخه د يخودت کرد شیپ يچه فکر -

که توف  نیامیاز امشبت اونم از بن نیا ؟يزیر یم شییچا يتو يزیچ هی ادیخوشت ن یتو از هر ک ه؟یبدبخت چ

 . يبود ختهیر شییتو چا

 نیرحسیاگر ام. به خودم افتاد یکه اون فنجون لعنت میآورد یچه شانس. ختیر ینجال فقط گوله گوله اشک م و

 !به پا شده بود يدونست االن چه الم شنگه ا یبرداشته بود که خدا م

 :باد کرده بود گفت هیکه از گر يا افهیبا ق نجال

 کنم؟ کاریآخه تو بگو چ. دیببخش...  ماین -

 :گفتم يآروم تر يحوله صورتمو خشک کردم و با صدا با

تونه بهت زور بگه؟ مطمئن باش نه فقط من، بابا هم  یمامان م يفکر کرد. نداره دنیپرس گهیکه د نیآخه ا -

 یخودت که بهش بگ. و خالص شیخوا یکالم بگو نم کی د،یبا هم حرف بزن دیاالن که خواست. طرف توئه

 . بکنه يتونه کار یمامان هم نم. زنه ینم یحرف گهید

 :فکر کرده باشه گفت نیکه خودش هم به هم انگار

تو سر  یبردارم ول ینیس يخواستم اون فنجونو از تو یم. خوام یباز هم معذرت م...  ماین. کنم یکارو م نیهم -

فکرش هم  یول فتهیکه به خودم ب ینیگذاشتمش آخر س. یو دعوام کن هیچ انیجر یبفهم دمیمنم ترس يدیرس

 . يخودت بردار يکردم تو اونو برا ینم

 . گذشت گهید. ستیمهم ن -

اومدم و نجال رو فرستادم  رونیب ییاز دسشو. سوخت یهنوز هم گلو و حلقم م. دهنمو به زحمت قورت دادم آب

 :داخل و گفتم

 . يتابلو شد یلیدست و صورتتو بشور خ -

. دندیپرس ینگاه ها به سمتم برگشت و همه حالمو م يهمه . حرف اطاعت کرد و من به سالن برگشتم یب

با اکراه برش داشتم و به آشپزخونه . مقابلم بود زیم يهنوز رو میفنجون چا. نشستم تکون دادم و سر جام يسر
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که  دیخدا به دادم رس. دپخش شدن نکیفلفل کف س يحل نشده  يدونه ها. کردم شیخال نکیس يرفتم و تو

 . گوله ها تو حلقم نرفته بود نیاز ا یکی

 يبرا. حرف یبود و ب ریه اتاق نجال، نجال سر به زتا موقع رفتنشون ب. با برگشتنم، نجال هم اومد همزمان

کم بهش  هیکردم  یهم، سع يبهم انداخت که با گذاشتن پلک هام رو یصحبت که بلند شدند، نگاه مضطرب

از رفتار مامان هم مشخص . ساعتم هب ایبه در اتاق بود  ایاتاق بودند نگاهم  يکه تو یتمام مدت. بدم نانیاطم

 . بود که نگرانه

دل تو دلم نبود که زودتر برن و . نبود دایپ يزیاز چهره اشون چ. اومدند رونیب قهیدق ستیحدود ب يزیاز چ بعد

تا دم در . رفتند نیرحسیام يساعت بعد دعام مستجاب شد و خانواده  مین. دهیشن یگفته و چ یبفهمم نجال چ

نفر خودمو به سالن  نیکه بسته شد، اول هدر خون. ومدین شترینجال تا دم در سالن ب یول میبدرقه اشون کرد

 : کرد گفتم یجمع م زیم يرو از رو وهیزده به نجال که داشت ظروف م جانیرسوندم و ه

 روباه؟ ای يریش -

و همون طور که  دیدفعه چادرشو از سرش کش هی. تونستم بفهمم یاز صورتش نم یچیه. بهم انداخت ینگاه

 :با خنده گفت زدیبشکن م

 !زهیر یم شهیسوراخ م دیبه پاکتش دست نزن! زهیپاستور ریش...  رهیش -

 :کرد گفت یشد و همون طور که لپمو ماچ بارون م زونیسمتم و از گردنم آو دیهم پر بعد

 ...تا بهش گفتم . رفت که رفت. راحت شدم ماین -

مامان و بابا به سالن . گشتمبه عقب بر! ستادیگوشه ا هی ریدفعه حرفشو خورد و ازم فاصله گرفت و سر به ز هی

 یمامان با حالت. کردند یگره کرده مارو نگاه م يگرد شده و مامان با ابروها يبابا با چشم ها. بودند دهیرس

 :جنگنده گفت

 جا چه خبره؟ نیا -

 :گفت یاما با لحن مهربون بابا

 د؟یشد بابا جون؟ حرف هاتونو زد یچ -

 :گفت یمامان با ناراحت. نگفت يزیتکون داد و چ يفقط سر نجال

 ؟یبه پسره گفت یچ ؟يداد یو قر م یانداخت یکه بشکن م شیپ قهیدو دق نیزبونتو گربه خورد؟ هم ه؟یچ -

 :نجال گفتم يبه جا. باز هم سکوت کرد نجال
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 ؟یکن یم تیقدر خودتو اذ نیشما چرا ا. هیچ يخواستگار نیا ي جهیمادر من، از اولش هم معلوم بود که نت -

 مگه خواستگار قحطه؟

 :گفت يبلند يبا صدا مامان

 . بچه امو خوشبخت کنه. ارزهیکه سرش به تنش ب یکی. خواستگار خوب قحطه. ستیخواستگار قحط ن -

مامان  دیبابا که د. مبل نشستم يتکون دادم و رو يحوصله سر یب. يتکرار يباز هم همون حرف ها...  اوف

 :زونه، گفتتا یدور برداشته و داره م يادیز

 شهیخواد که نم ینم یوقت ه؟یمگه ازدواج زور. ینصفه شب یچرا داد و هوار راه انداخت. چه خبرته خانوم -

 . مجبورش کرد

 ! هیدونم دردش چ یمن که م. که منو قانع کنه ارهیب لیدل هیخواد؟  یچرا نم -

 :بازوشو گرفتم و گفتم. کردن هیدوباره شروع کرد به گر نجال

 . تو برو تو اتاقت -

 :بزنم، بابا گفت یکنار بابا نشستم و تا خواستم حرف. حرف به اتاقش رفت یب

 . تو هم برو استراحت کن. من امشب با مادرت حرف دارم. مایصبر کن ن -

 یول ومدیبحثشون م يصدا!! و بردش به اتاقشون و درو هم بست دیدست مامانو کش. هم از جاش بلند شد بعد

 :زدم و گفتم یچشمک. دیدر اتاقشو باز کرد و سرك کش ينجال ال. گنیم یتونستم بفهمم که چ ینم

 ! خواد مخ مامانو بزنه یغلط نکنم بابا م. دهیفعال سف تیکه وضع رونیب ایب -

*** 

 رفت صبح جمعه یکجا داشت م. نه صبح بود. به ساعتم انداختم ینگاه. شدم داریبابا ب نیاستارت ماش يصدا با

بابا هم . نیامیبن يروز خواستگار. جمعه شده بود. دمیمرتبه چشم هام باز شد و از جا پر هیصبح جمعه؟  ؟يا

پچ  يزدند و صدا یمامان حرف م اب روقتیهم که تا د شبید. نیامیرفت سر قرارش با بن یحتما داشت م

چه . دهینشون م یرو بفهمه، چه عکس العمل ينامزد يماجرا یفقط مونده بودم که بابا وقت. ومدیپچشون م

 !خواد به مامان بگه؟ یم يطور

و بعد از شستن دست  ییرفتم سمت دسشو. ومدیآشپزخونه م يمامان و نجال از تو يصدا. اومدم رونیاتاق ب از

. و جلوم گذاشت ختیر ينجال برام چا. سالم کردم و کنار مامان نشستم. آشپزخونه يو صورتم رفتم تو

 :مامان گفت. داخلش انداختم یودآگاه فنجون رو برداشتم و نگاه مشکوکناخ
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 . ختهینترس توش فلفل نر -

 :زد و گفت يبود؟ نجال لبخند دهیمامان از کجا فهم. تعجب به مامان نگاه کردم و بعد به نجال با

 . دیفلفل که کنار سماور مونده بود، فهم یاز قوط -

 :گفت یآروم يبا صدا مامان

بدبخت اون  نیرحسیوقت اون ام هیاگر  ؟یاومده بود چ مایسر ن ییبال هیاگر . خطرناك بود یلیت خکار -

 مردم ناقص بشه؟  يبچه  ینگفت ؟یداشت چ یفنجونو برم

 يانگار حرف ها. و داد راه ننداخته بود غیبود که مامان ج بیعج. داد یافتاده فقط گوش م رینجال با سر به ز و

 :چند لحظه بعد دوباره ادامه داد! موثر بوده یلیبابا خ

 یو از شما هم نم دمیکه به ضررتون باشه رو انجام نم يزیوقت چ چیه. خوام یو صالح شما رو م ریمن خ -

خوام از دستت خالص  یم نکهینه به خاطر ا. ادیبدم م نیامیاز بن نکهینه به خاطر ا ن،یرحسیام گمیاگر م. خوام

هم از نظر . مناسب تره تشیموقع اونچون . یشیخوشبخت تر م نیرحسیکنم با ام یساس مفقط اح... نه . بشم

 یول. کنه یدونه پسرش همه کار م هی يداره که برا يمادر. پدر داره که پشتشه هی. یاجتماع تیهم موقع یمال

مگه . یجمع کن لویعل رزنیپ هی دیبا یو تو اول زندگ ضهیمادرش هم که مر. امرزهیپدرشو که خدا ب ؟یچ نیامیبن

 شیبرات پ ینکرده مشکل ییاگه خدا. یکن مانیزا يخوا یپس فردا م ؟یتا ک یتو چند سالته؟ از حاال زور بزن

خانوم خودت . یجدا داشته باش يخواد خونه  یمن دلم م زم؟یتو سرم بر یمن چه خاک ،يریکمر بگ سکید اد،یب

 یدونه چ یم ماین. من چهارده سال مادرشوهر کورمو تر و خشک کردم... یکن ینه که با مادرشوهر زندگ. یباش

. یتو هم بکش دمیکه من کش ییها یخوام اون سخت ینم. که مادر بزرگت فوت کرد يتو بچه بود یول. گمیم

نگاه  هی یول. ستین یشک چیه هیپسر خوب نیامیکه بن نیدر ا. يرو دوست دار نیامیدونم که بن یدونم، م یم

باشه که پاشه بره  حیوق دیقدر آدم با چه. نیخواهرشو بب نیهم. ستیبد ن یو خانواده اش بکن طشیه شراهم ب

 به؟یپسر غر يدر خونه 

دونست اگه بفهمه  یفقط خدا م. گرون تموم شده بود یلیانگار رفتار ژاله براش خ. چسبوند یداشت آمپر م باز

 نیامیبه بن یهر چند که اون ها واقعا ربط. ارهیسرمون در م یچه بامبول گهیان، د کارهیپدر ژاله و برادرش چ

 .نداشتند
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در موردش  دیبا یبود که نجال با آگاه يزیچ نیا. دادم یحرف هاش همه درست بود و کامال بهش حق م هیبق

 ریدو نفر از هم غ نیبود و جدا کردن ا مارشیمادر ب رفتنیهمراه با پذ نیامیبن رفتنیپذ. گرفت یم میتصم

 :مامان ادامه داد. گرفت یم میتصم دیموضوع با نیدونست و با علم به ا یخوب م نوینجال هم ا. مکن بودم

. فتهیبرام ب یلحظه بعد چه اتفاق هی ستینشستم معلوم ن نجایمنم که ا. خدمت به مادر شوهرت نکن گمینم -

 . مارستانیرو تخت ب فتمیخدا خوب و سالمت بشه و من ب ياون بنده  دیشا

 :و نجال همزمان با هم من

 . خدا نکنه -

 :گفت یحوصلگ یبا ب مامان

درو  د،یاگر فکر کرد. احترامشون هم واجبه. مهمون خونه ام هستن. چشم يامشب قدمشون رو... به هر حال -

که  ییزهایچ نیا يفقط همه . از اول هم قصد بد برخورد کردن نداشتم. نیکنم اشتباه کرد یبه روشون باز نم

ژاله هم  ياون ماجرا. بهتون بگم يدونستم چه طور یذهنم بود و نم يگفتم تو نیرحسیو ام نیامیمورد بندر 

 يکه دار یدون یحتما م. یهست یتو دختر عاقل... مادر ... نجال . غر زدن و مخالفت کردن يبرا يشد بهونه ا

مادر داره که بهتر  هی نیامیکه بن یبدون دیبا ،یکن تیرو وارد زندگ امنیبن يخوا یاگر م. يریگ یم یمیچه تصم

و کم  یاگر قراره وسط راه جا بزن ،يایاز پسش بر نم یکن یاگر فکر م. یکن قبتازش مرا دیاز مادر خودت با

 یمادرم م هیمن که . خون دل خورده تا بچه اش بزرگ شده. امنهیچون اون مادر بن. عشقو بزن نیا دیق ،ياریب

هر  يهوا دیبا نیامیبن. بده حیاگر پسرش بخواد زنشو بهش ترج رهیگ یم شیآت رشگیج. داره یفهمم چه حال

و رفتار زشت با  یپس اگر قراره با کم طاقت. چرا... زنشو  یتونه عوض کنه ول یمادرشو نم. دو رو داشته باشه

. رهیصورت نگ یکه ته عشقتون به طالق بکشه همون بهتر که اصال ازدواج یکن يکار ضه،یکه مر يمادرشوهر

 مادر؟ یفهم یم

تمام حرف هاش درست بود و حرف . باالخره مامان هم حرف دلشو زده بود. داد ینجال فقط سر تکون م و

 :به هر دومون انداخت و گفت یچند لحظه بعد مامان نگاه. حساب هم جواب نداره

 مارستانیروزه که تنها رو تخت ب چند. رو ندارن یاون ها که کس چاره؟یمالقات اون دختر ب نیبر نیخوا ینم -

 . دیسر بهش بزن هی دیبر. افتاده

 :صورت مامان رو ماچ کرد و گفت د،یپر یصندل يزده از رو جانیه نجال

 گه؟ید دیایشما هم م. ستیدلت ن يتو یچیدونستم ه یم. قربون اون دل نازکت برم یاله -
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 :کرد گفت یآب دار نجال رو پاك م يماچ ها يانجال رو به زور از خودش دور کرد و همون طور که ج مامان

 . دیخودتون بر امیمن نم. يکرد سیدختر صورتمو خ یکن یم کاریاه چ -

 :زدم و گفتم يلبخند. هوا تکون داد که مارو از اطرافش دور کنه يدستشو تو و

 . حداقل با ژاله که صاف نشده ای. يایپس هنوز دلت باهاشون صاف نشده که نم -

طوره  نیهم قایکه دق یعنی نیو ا. صبحونه شد زیکرد و صورتشو برگردوند و مشغول جمع کردن م یاخم مامان

 ! که گفتم

*** 

کار  ییجا"، فقط گفت "يکجا بود " دیمامان پرس یوقت یحت. نزد یحرف چیاما ه. ظهر برگشت کینزد بابا

هم مامان  یوقت. نداشت یلفظ ریبه ز يازیبزنه، ن یاگر قرار بود بابا حرف. دمینپرس یسوال چیمنم ه. "داشتم

 :زد و گفت يلبخند مارستان،یب میگفت که من و نجال قراره بر

 !ومدمیاگه مزاحم نبودم منم م. خوبه. خوبه -

 . دیایحداقل شما ب. ادیمامان که نم. نهیفکر کنم خوشحال هم بشه شما رو بب ه؟یچه حرف نیا. بابا هیمزاحم چ -

منم اگه خواستم برم با . دورش شلوغ نباشه بهتره. خواد استراحت کنه یو م ضهیباالخره مر. نه بابا جون -

 . رمیمادرت م

 یخال يتعارف هم برا هی! ادت؟یبهتر از ع یدك کردن منو نجال بوده و چه راه يبرا یکردم بابا دنبال راه حس

 .بود ییخبرا هیپس حتما ! کرده بود ضهینبوده عر

*** 

و  شدیم دیمدام سرخ و سف م،ینجال از اول که وارد اتاق شد. میبود دهیرس مارستانیکه به ب شدیم يا قهیدق ده

که  شبینه به د! بهشون نداشتم يشده بودم که کار رتیغ یو من چه به ب. کرد یم یهم چشم چرون نیامیبن

دونم چرا  ینم! گرفتم یم دهیرو ند ربازىو نه به حاال که این همه نظ نهینظر حالل رو بب هی نیرحسینذاشتم ام

 ! داره ارشویو اخت نهیامیزن بن ییجورا هی گهیکردم نجال د یحس م

ساکت  نیامیو نجال و بن میزد یاومد، بلند بلند حرف م شمونیرو پ يا قهیمن و ژاله و مهسا که چند دق فقط

 ای. شده بود ایو با ح بیپارك، نج میرفت یکه م شینسبت به چند ماه پبود که ژاله هم چه قدر  بیعج.بودند

مهسا که انگار . زدیکم لبخند م یلیکرد و خ یبه ندرت به صورتم نگاه م. کردم یطور فکر م نیهم من ا دیشا

و از  زدیزبر و زرنگ بود، حرف م رزنیپ هیکه  مارهاشونیاز ب یکیدر مورد  نه،یکم سنگ هیمتوجه شده بود جو 
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بود، حرف زد و همه رو هم به حرف گرفت تا  شمونیکه پ يا قهیتموم اون ده دق. گفت یهاش م يکار نیریش

 . کرد و رفت یبودنش، خداحافظ فتیخاطر ش هبعد هم ب. جمع باز شد خیکم کم 

. بود يا يژواقعا زن پر انر. حق داشت که با مهسا نامزد کنه نیامیبن. میمحض رفتنش دوباره همه ساکت شد به

سکوت برقرار شده بود . قدر بهش وابسته شده بودند نیخود نبود که ا یب. "یپرستار واقع هی "نیامیبه قول بن ای

 :که ژاله مظلومانه گفت

 . رهیدلگ یلیخ نجایمحوطه؟ ا يتو میکم بر هی شهیم -

ژاله هم  ي هیروح يآزاد برا يقطعا هوا. میو چند لحظه بعد با لبخند از جا بلند شد میبه هم انداخت ینگاه همه

 هیژاله دستشو به پا. ادیب نییژاله رو گرفتند و کمکش کردند که از تخت پا يبازوها ریز نیامینجال و بن. بهتر بود

 :سرمش گرفت و گفت ي

 .ممنونم. ندارن یپاهام که مشکل. تونم راه برم یخودم م -

به نجال تعارف  نیامیبن م،یدیدر که رس کینزد. بود دهیبهش چسب هم چنان نیامیبن یبازوشو رها کرد ول نجال

از کنار در که . سرُمش ي هیرفت و بعد از اون ژاله و پا نیامیپشت سرش بن. بره رونیکرد که اول از در ب

 ي هیپا. و به عقب برش گردوند رکردیدر گ ي رهیبه دستگ مارستانش،یگشاد لباس ب نیخواست رد بشه، آست

سرم رو  هیدست پا هیوحشت زده با . بود که سرم از دستش کنده باشه کیسرم هم از دستش ول شد و نزد

امو  نهیتخت س دیکمرش چسب. فتهیامو از پشت سرش، دور شونه اش حلقه کردم که ن گهیگرفتم و دست د

 يرو ختیاز موهام ر يا نه، اما دسته ایحالش خوبه  نمیببتر که  نییمنم سرمو گرفتم پا. سرشو چرخوند سمتم

و دستمو پشت کمرش گذاشتم و از خودم  دمیسرمو عقب کش عیسر! رهیکه باعث شد لبشو گاز بگ شیشونیپ

 .ستهیجداش کردم تا با

اما کارد  نیامیبن. کرد یدهنش گرفته بود و به زور خنده اشو کنترل م يبه نجال افتاد که دستشو جلو نگاهم

انداخته بود و  نییژاله هم که سرشو پا! خنده دار تر از نجال بود نیامیبن ي افهیق! ومدیخونش درنم يزدیم

 :سرم گرفتم و گفتم ي هیبه پا موشده، دست یچ ارمیخودم ب يبه رو نکهیبدون ا. صورتش قرمز شده بود

 . بذار کمکت کنم -

 :گفت زدیکه خجالت توش موج م ییبهم انداخت و با صدا ینگاه مین

 .شهیزحمتتون م -

 . یشیم تیاذ يجور نیا. ستین یزحمت -
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 :انداخت و گفت نییسرشو پا دوباره

 . شرمنده -

 .راحت باش. هیحرف ها چ نیا -

از  یمنم که پشت سر ژاله بودم، بدون نگران. کردم یاحساس م ییلویبار صد ک هیمثل  نویامینگاه بن ینیسنگ

اتفاق افتاده  نیمگه عمدا ا. آورد یاشت شورشو در مواقعا د گهید. چشم هاش يبابت ژاله، طلبکارانه زل زدم تو

با . گفت بهش سالم هم نکن یم گهید وزبشه؟ حتما دو ر نیپخش زم چارهیب يبود؟ توقع داشت بذارم ژاله 

 !دیگه حتی روش نشد بیاد و پایه ى سرم رو ازم بگیره. نیینگاه حق به جانبم از رو رفت و سرشو انداخت پا

ژاله و نجال وسط نشستند و من و .  مینشست یمکتین يرو. میبه محوطه هر چهارتامون ساکت بود دنیرس تا

شل شد و لپ هاش گل  ششیگفت که نجال ن يزیگوش نجال چ ریچند لحظه بعد ژاله ز. دو طرفشون نیامیبن

حوصله اش  نیامیره بنباالخ! میپروند یکار پشه م یهم ب نیامیکرد و من و بن دایپچ پچ هاشون ادامه پ! انداخت

 :سر رفت و گفت

 ؟يدو ساعته نجال خانومو خسته کرد یگیم یژاله چ -

 :زد و آروم گفت نیامیبن يبا آرنج به پهلو ژاله

 !پزمش ینگو دارم م یچیه -

 :ام گرفت و گفتم خنده

 !؟ياز االن خواهرشوهر باز -

 :باشم، خجالت زده گفت دهیکرد صداشو شن یکه انگار فکر نم ژاله

 ن؟یدیشما حرف هامونو شن. خاك به سرم يوا -

 . دمیرو شن یگفت نیامیفقط همون که به بن -

 :و گفت دیکش یراحت نفس

 ... مایآقا ن -

 :و گفت نییسرشو انداخت پا. کردم نگاهش

 .کم با نجال خانوم حرف داره هی نیامینداره بن يرادیاگه ا -

 :باال و گفتم دیپر ابروهام

 با نجال حرف داره؟  نیامیبن -
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 :شده بود چرخوندم و با خنده گفتم ریکه سر به ز نیامیسمت بن نگاهمو

 امشب کمه برات؟  ره؟یبرات اجازه بگ يرو فرستاد تیول. ينبود یتو که خجالت -

 :به نجال انداخت و گفت ینگاه مین نیامیبن

 نیبه ا شهیسر تو رو که نم یول. زدم یکردم و حرفمو م یژاله رو هم دك م ياگه تو نبود. ستمیکه ن یخجالت -

 !به طاق کوبوند ایراحت

 :تکون دادم و گفتم يسر. خنده ریز میدفعه همه زد هیلحظه سکوت شد و بعد  چند

 .دییبفرما -

 :و گفت ستادینجال ا ياز جاش بلند شد و رو به رو عیسر نیامیبن

 از کوپنم، مزاحمتون بشم؟ شتریکم ب هی شهینجال خانوم، م -

 یازش م یچ گهیکه دلشو قبال داده، مخش هم که ژاله زد د چارهیب ينجال. خنده اش گرفت و قرمز شد نجال

قدم زنون ازمون  نیامیبلند شد و کنار بن. کردم شیهمراه يبهم انداخت که با لبخند یمونه تا عقد؟ نجال نگاه

هم وقت  دیشا ای! ... وقت داشت قهیقفقط چهل د. بود قهیدق ستیسه و ب. مبه ساعت انداخت ینگاه.دور شدند

 ! سرخر و مزاحم یاالن ژاله کنارم بود، ب! داشتم

 یتاب م کشیبار يسرمشو دور انگشت ها میباغچه بود و س ينگاهش به گل ها. به سمتش چرخوندم سرمو

به تنش زار  مارستانیب یلباس صورت. بود کیاز بس که مچش بار. نداشت یساعت دور مچش با النگو فرق. داد

 :ناخودآگاه گفتم. زدیم

 ؟ییلویچند ک -

 :به سمتم چرخوند و بهت زده گفت سرشو

 بله؟ -

 :سوالم دارم، گفتم دنیاز پرس ییکه فکر نکنه قصد سو یتیجد با

مطمئنم  یره ولتو قدت از نجال بلندت. يالغر شد یلیخ دمتیکه د يبار نینسبت به آخر. يشد فیضع یلیخ -

 .ستیوزنت نصف نجال هم ن

 یجور حس نگران هی! حرف ها رو دلم مونده بود نیانگار ا یول. زنمیحرف م يجور نیچرا ا دمیفهم ینم خودمم

 !دادم یبروز م دیبود که انگار حتما با
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 ایدن يتو يزیچ چیه ؟یمعده داشته باش يزیخونر دیمگه تو چند سالته که با ؟یستیچرا به فکر خودت ن -

که  مارستانیب نیاز ا. کس چیو ه زیچ چیه. يبه خطر بنداز تویارزش نداره که به خاطرش سالمت ياونقدر

  ؟یکن یخونه حبس م يچرا خودتو تو. یکن جادیا تیزندگ يتو یاساس رییتغ هی دیبا ،يخالص شد

 .سخت بود يادیانگار هضم حرف هام براش ز. کرد یمات و مبهوت نگاهم م یحرف چیبدون ه ژاله

 . سر کار يبر دیبا -

 :به حرف اومد و گفت باالخره

 کار؟ -

 . امنه هم کارکنانش مطمئنن طشیهم مح. کار خوب سراغ دارم هیبرات . اوهوم -

 :گفت ناباورانه

 ...که  نهیمنظورم ا...  یعنیواقعا؟ آخه چرا ؟  -

 :راحت کردنش گفتم يبرا

 .کنم دایتو کار پ يبرا دیکه چرا من با یبپرس يخوا یحتما م -

 :ادامه دادم. کرد دییتکون آروم سرش تا با

کارخونه  سییر یمنش. هم از دست رفته یاگر دست نجنبون. شده دایپ یناگهان یلیکار خ نیکه ا نهیا تیواقع -

 يطور نیا. تو افتادم ادیمن هم . گرده یخودش م يمناسب برا نیگزیجا هیدنبال . خواد استعفا بده یامون م

با . يندار یرفت و آمد هم مشکل يراب. خوره یهم درآمدش به دردت م ،يایدرم یحوصلگ یو ب ییهم از تنها

 . يگرد یهم برم نیامیو با بن يریم نیامیبن

 :اخم کردم و گفتم. چشم هاش جمع شده بود يتو اشک

 ؟یکن یم هیچرا گر -

 :و گفت دیدستشو به چشم هاش کش عیسر

 . ستین يزیچ -

 ؟یستیخوشحال ن -

 . ازتون تشکر کنم يدونم چه طور یفقط نم... البته که هستم  -

 شوییکه توانا ينشون بد دیبا. به خودت داره یبستگ زیهمه چ. يهنوز که استخدام نشد. ستیبه تشکر ن ازین -

 . يدار
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 :گفت یانداخت و با ناراحت نییپا سرشو

 . جا کار نکردم چیتا حاال ه. ستمیبلد ن يمن که کار یول -

 يایکه زودتر ب یزودتر خوب بش دیفقط با. دهیم ادیبهت  ه،یفعل یمنظورم منش... خانوم خرسند . نگران نباش -

 . يریبگ ادیکارخونه و کارهارو ازش 

 امنینگاهم به نجال و بن. انداختم که راحت باشه نییسرمو پا. ختیگونه اش ر ياشک هاش رو گهیبار د نیا

دونم چه مدت سکوت  ینم. کردند ینشسته بودند و صحبت م یمکتین يتا باغچه اون طرف تر، رو افتاد که دو

 :ژاله باعث شد به سمتش برگردم يصدا یول میکرده بود

 مشکل داره؟ نیامیمادرتون هنوز هم با بن -

 :لبم نشست و گفتم يرو یپت و پهن لبخند

کم شوکه شده بود که بد رفتار کرد وگرنه اونقدر ها هم  هیاون روز هم . دهیخواب تشیعصبان. نه نگران نباش -

 .ستین يمادرزن بد...  یعنی...  زهیا چ... مادرشوهر 

درشت  يباز خوبه چشم ها. کنه یم يمادرشوهر از کجا اومد تو دهنم؟ حاال ژاله چه فکر! گفتم؟ یداشتم م یچ

دونه  یم. خوره یحرص م نیامیبن ستید نخو یخواستم بگم؟ ب یم یروم زوم نکرد وگرنه چ ادیشده اشو ز

زبونم؟ افکارم؟  يپرن رو یم فعهد هیداره که من افکارم  یچه گناه چارهیدختر ب نیا. گمیم ادیچرت و پرت ز

 ! فکر کرده بودم؟ يزیچ نیمگه من به چن

 :عوض کردن بحث گفتم يبرا

حاال . نداره شتریخواهر که ب هی نیامیبن. یزودتر خوب بش دیدو تا هم که شده با نیا یبه خاطر عروس -

. يسنگ تموم بذار یحساب دیاش با گهید يمراسم ها يبرا یول. نداره بیع يریم یآب ریز يرو دار يخواستگار

 . کن يبخر و اعصابتو فوالد یکفش آهن

 :زد و گفت يلبخند

 . ها بهش بدهکارم نیاز ا شتریب. حق داره یلیبه گردنم خ نیامیبن. حتما -

 یژاله رو به اتاقش بر م دیوقت مالقات در حال تموم شدن بود و با. به چهار قهیده دق. به ساعتم انداختم ینگاه

 :ژاله آورده بودم افتادم و از جام بلند شدم و گفتم يکه برا ییزهایچ ادیمرتبه  هی. میگردوند

 . گردم یمن االن بر م -
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بودم، از  دهیکه خر ییلپ تاپ و کتاب ها فیک. مارستانیب نگیاز کنارش دور شدم و رفتم سمت پارک عیسر

 :گذاشتم، کتاب هارو نشونش دادم و گفتم مکتین يرو نمونیرو ب فیک. ژاله شیبرداشتم و برگشتم پ نیماش

کارت به دردت  يمطمئنا برا. یکن نیکه تمر يوقت دار یکه تا مرخص شدنت مونده، حساب يچند روز نیا -

 . خوره یم

چشمش  يکتاب هارو جلو! دهنش باز مونده بود. کرد یفقط کتاب هارو نگاه م یحرکت چیلحظه بدون ه چند

 :تکون دادم و گفتم

حوصله ات  يجور نیبهتر از االن؟ ا یچه زمان. یکن نیتمر دیبا ؟يریبگ ادی يخوا یمگه نم. گهید رشونیبگ -

 . رهیهم سر نم

 :لب خوند ریو روشون کرد و اسمشون رو ز ریز یکم. هارو از دستم گرفت کتاب

 . آموزش ورد نت،یپاور پو دیآموزش اکسل، کل ،یده انگشت پیتا -

 :بزنه که مانعش شدم و گفتم یباال گرفت و خواست حرف سرشو

. خورن یکتاب ها تا چه حد به درد م نیدونم ا ینم. یفتیباهاش کار کن تا راه ب. باشه شتیلپ تاپ هم پ نیا -

هم سخت  ادیز. یبلد باش دیرو با زهایچ نیا یکار کن يهر جا بخوا یول ارمیسر در نم يگر یاز کار منش ادیز

 . يریبگ ادی یتون یزود م یلیخ. ستین

 :لحظه مکث کردم و گفتم چند

 ؟يبلد. یهم خودت بلد باش دیشا ای -

 :تکون داد و گفت سرشو

 . نه -

 . میبر دیبا گهیما هم د. امروز شروع کن نیخب پس از هم -

 :بلند شدم و گفتم. غرق صحبت بود. چرخوندم نیامیبه سمت بن سرمو

 . کنم یم تیپاشو تا اتاقت همراه. هم که مخ خواهر مارو خورد نیامیبن نیا -

دستمو سمتش . اش چسبونده بود نهیبه س یمتیق ءیکتاب هارو مثل ش. سرم گرفت ي هیشد و دستشو به پا بلند

 :مدراز کردم و گفت

 . ینش تیکه اذ فیک يذارم تو یکتاب هارو م -
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 يرو باز کردم و به محض گذاشتن کتاب ها تو فیک پیز. دستم گذاشت يهم تشکر کرد و کتاب هارو رو باز

 :بلند شد یپنگوئن يدیجا کل يصدا ف،یک

 .I love you... مـــــــاچ  -

 یوگرنه جا م دیکش ریخوب شد که آژ یول! اومد یزمان ممکن صداش در م نیبدتر شهیکه هم نمیا. یلعنت

 :گفتم یعصب يدرش آوردم و به ناچار با لبخند فیاز ته ک. گذاشتمش

 !ان وونهیکادوهاش هم مثل خودش د. گهیکادو دادن نجالست د نمیا -

م نر يخزها يانگشتشو رو. رو کف دستش انداختم دیدسته کل. گرفتنش دراز کرد يو دستشو برا دیخند ژاله

 :و گفت دیپنگوئن کش

 . چه قدر با نمکه -

 . نداره یقابل -

 . صاحبش قابله -

که دوباره  بمیج يگذاشتمش تو اطیبا احت. رو که به سمتم گرفته بود،ازش گرفتم دیزدم و دسته کل يلبخند

 .سرم رو گرفتم ي هیام پا گهیرو برداشتم و با دست د فیک. ادیصداش درن

 . ارمیخودم م دیزحمت نکش -

 ؟یکن یتعارف م نقدریچرا ا -

 . زحمتتون دادم یلیآخه امروز خ -

 :گفتم نانیاطم با

 . دادم یاگه زحمت بود انجامش نم -

. میاز کنارشون رد شد دیاونقدر محو صحبت بود که نفهم نیامیبن. راه افتادم و ژاله هم کنارم قدم برداشت آروم

 .از تاسف تکون دادم که باعث شد لبخند بزنه يبه ژاله انداختم و سر ینگاه

دستم به بازوش برسه، بازوشو  نکهیاما قبل از ا نهیتخت بش يخواستم کمکش کنم رو م،یدیاتاقش که رس به

 :و خجالت زده گفتم دیعقب کش

 . تونم یخودم م -
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ه ى سرم و نزدیکش پای. تخت نشست يآروم لبه . و نگاه نا مطمئنى به حرکاتش انداختم دمیعقب کش دستمو

. بدنش جمع کرد و مالفه رو روى پاهاش کشید ریپاهاشو ز. دست و پاش نباشم يگذاشتم و کنار رفتم که تو

 :تمدستش دادم و گف دشویقفلش کردم و کل. گذاشتم شیلپ تاپو داخل کمد کنار فیک

 . تا آخرش بخور ارنیکه پرستارها برات م یهر چ. بد غذا هم نباش. مواظب خودت باش -

 ...ممنونم که . باز هم ممنونم -

 :و آروم گفت دیدزد نگاهشو

 .دیکن یم يبرادر نیامیدر حق من و بن -

بود که براشون  دهیبه ذهنم نرس يلحظه ا يبرا یوقت حت چیه ؟يکدوم برادر ؟يبرادر. هام چهار تا شد چشم

بود و حاال هم که داشت دامادمون  قمیجراها فقط رفما نیکه تا قبل از ا نیامیبن يبرا یحت. مثل برادر باشم

 :اخم کردم و گفتم. در کار نبود يا يبرادر. شدیم

 برادر؟ واقعا تو منو به چشم برادرت مى بینى؟ -

که سرشو  یبراقش و تا وقت یطوس يچشم ها يمنم زل زده بودم تو. لحظه مات و مبهوت نگاهم کرد چند

از  ،يسرسر یکالفه نفسمو بیرون دادم و با یه خداحافظ. دمیچشم هام قورتش مدارم با  دمیننداخت نفهم نییپا

 .رونیاتاقش زدم ب

دوست نداشتم این قدر روى . تا خونه، نجال ساکت و تو فکر بود و منم بدتر از اون مارستانیب ریطول مس تمام

 !ده بودمدچار خوددرگیرى مزمن ش. اعصاب این دختر بیچاره رژه برم ولى دست خودم نبود

ساعت هشت قرار گذاشته  يعجله داشت، برا یلیکه انگار خ نیامیبن. ساعت حدود پنج بود م،یدیخونه که رس به

محبوبش  يبردم، بابا طبق معمول به باغچه  اطیح يرو که تو نیماش. تا اومدنشون وقت بود یو سه ساعت. بود

از چهره ى بابا . کرد و رفت داخل ینجال سالم. ول کرد و اومد سمتم یدرخت يشلنگ آب رو پا. رفت یور م

 :دست دست کردم تا نجال در سالن رو ببنده و بعد رو به بابا گفتم. خواد حرف بزنه یمعلوم بود که م

 . در خدمتم -

 :زد و گفت يلبخند

 ؟یدونست یم -

 :رفتن گفتم هیحاش بدون

 . بهم گفت شبید -
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 .مبا مادرت صحبت کرد -

 :زده گفتم هول

 شد؟  یخب چ -

 :تکون داد و گفت يآرامش سر با

 . کنه یرو درك م نیامیخوب بن یلیمورد مادرت خ نیدر ا. نگران نباش -

 :تعجب گفتم با

 چه طور مگه؟ -

 :لحظه با تفکر نگاهم کرد و بعد گفت چند

کردند اگر  یمادرت فکر م يخانواده . به هم خورده بود شیمادرت، تازه نامزد ياون موقع که رفتم خواستگار -

 یول. خواستن پنهونش کنند یم نیهم يبرا. از مادرت بوده بیع میکن یفکر م م،یموضوع رو بفهم نیما ا

موضوع  نیمادرت به خاطر ا هماالن . منم مهم نبود يبرا. بهم گفت زویعاقبت مادرت قبل از عقد همه چ

. نهیامیشرایط سخت زندگى بن م،یکه مادرت و البته من به خاطرش نگران يزیچ نیمهم تر. ستیناراحت ن

 مونیزندگ يها یسخت يمادرت با همه . ستندین میاالن مثل قد يدخترها. داره ادىیمشقت ز نیامیبا بن یزندگ

وقت  هیممکنه . نه ایتونه همون قدر صبور باشه  ینجال هم م دونم ینم. ادتهیخودت که مادربزرگتو . کنار اومد

در نظر  زهارویچ نیا يهمه  دیبا. از نظر روحى افسرده بشند. دچار مشکل بشند یکه از نظر مال ادیب شیپ ییها

 يابر زهایچ نیهم. شهیبا اخالقه و حالل و حروم سرش م. اهل کار و تالشه. هیپسر با عرضه ا نیامیبن. رهیبگ

 . از نجال مطمئن نیستم یول. هیتونم دخترمو دستش بسپرم کاف یمطمئن بشم م نکهیا

 :لحظه فکر کردم و گفتم چند

 يآخه نجال بدجور. با نجال صحبت کرده باشه شیدر مورد نامزد نیامیبن مارستان،یب يکنم امروز تو یحس م -

 . پکر و تو فکره

 یچیو ق شیحاال ر گهید. نجال سخت شده يبرا يریگ میچه قدر تصم. نگفت يزیتکون داد و چ يسر بابا

به  یبستگ زیهمه چ. موافقت یکنه و نه کس یمخالفت م ینه کس. رهیبگ میتصم دیخودش با. دست خودشه

 . نجال داره

حاضر و آماده براى مراسم خواستگارى خواهرم، لب تخت نشستم . زود دوش گرفتم و لباس هامو پوشیدم خیلى

 .و سررسید جلد مشکى رو باز کردم
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*** 

 )برام پشت چشم نازك نکن( لوچان نزن  مرا

 )براي این کارت مى میرم( لوچان ره  یت رمیم

 )دلمو قربونى مى کنم(قوربان کنم  لهید

 )براى سر و جون تو( او سر و جان ره  یت

 )آروم آروم میام(  میآرام آ آرام

 )دور و بر خونه ى شما( خانه دور و بر یمیش

 )من مثل گنجشکم که براى تو بال و پر مى زنم(پر  ما نستن زنم تره بال و ین یچ یچ

دونم امروز  ینم. از شب خواستگارى تقریبا ده روزى گذشته. حالم خوشه که دیگه روى پاهام بند نیستم اونقدر

کنم دست تو دماغم  یآخه اون قدر سرم شلوغه که وقت نم. حساب روزها از دستم در رفته گهید. دقیقا چندمه

 یهورمند رو م دنیبود که انتظار د قتمال اون و يروز شمار. که روزها رو بشمارم نیبه ا چه برسه(!) کنم

 .میا گهیهمد شیاکثر روزها پ گهینه حاال که د. دمیکش

 زدهیس... و دوازده  قهیسه روز و هشت ساعت و ده دق قایدق. بود شیسه روز پ نیهم. شهیخدا جونم باورم نم يوا

که من شدم خوشبخت  يروز. من بود یسه روز پیش روز خوشبخت! هیجور برو باال ثان نیو هم.... چهارده ... 

من و . عروس هورمند. عروس شدم... عروس ... آره  "ایعروس دن نیباتریز "و به قول هورمند ایدختر دن نیتر

بود که تو  يا هیهد نیبزرگ تر نیا. شکــــــرت... خــــــــــدا  يا. میزن و شوهر گهیهورمند حاال د

داشتن  قیپس کمکم کن ال. یستین هیدونم اهل پس گرفتن هد یم. رشیوقت ازم نگ چیه. يبهم داد یزندگ

 .باشم هیهد نیا

چهارشنبه بود که من شدم همسر هورمند . يچهارشنبه ها گره زد نیآخرش سرنوشتمو به ا شهیباورم نم...  ایخدا

. نفس نیتا آخر. میباش گهیکنار همد میبه هم قول داد شهیهم يچهارشنبه بود که برا. میو هورمند شد مرد زندگ

قول ...  ایخدا. بدون هورمند ياز ترس روز. افتادم هیو درست همون لحظه بود که گر. عمر يلحظه  نیتا آخر

بذار به همون لحظه . فکر کنم يزیچ نیخواد به چن یدلم نم... نه  يوا... خودت بعد  شیپ ياریبده اول منو ب

به اون . انگشت دست چپم خونه کرد يازدواج تو يکه حلقه  يبه اون لحظه ا. عقد فکر کنم نیریش يها

پالك گرد که دورش دالبر شکله و وسطش  هی. ام نشست نهیس يرو ند،که گردنبند عشق هورم يلحظه ا
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راحته که خدا  المیکه گردنت باشه، خ نیا ": گردنبند رو که دور گردنم انداخت، کنار گوشم گفت.  "اهللا "نوشته 

 "مواظبته یسفارش

! کردم و برگشتم یسر به عرشت زدم و با فرشته ها چاق سالمت هیحرفش  نیکه با ا یدون یفقط خودت م و

دونم  یم. حد هواتو داشته باشه نیتا ا. حد نگرانت باشه نینفر تا ا هی یوقت هیچه حس فوق العاده ا یدون ینم

که هورمند  ییتمام حرف ها. یکه نگرانم ییتو ،يکه هوامو دار یتو هست نیا. ها از طرف توئه نیا يکه همه 

و  يآرامشم قرار داد ي هیممنونم که هورمند رو ما. منه يتو برا يکنه، همه عاشقانه ها یگوشم زمزمه م ریز

همه لطف و رحمتت  نیو ممنونتم بابت ا ونیمدچه قدر . یکن یم ریهورمند به وجودم سراز قیرو از طر تیامن

به  یراه چیاما ه ستمین يناشکر يبنده . ها از جانب توئه نیا يهمه . باره یکه مثل بارون شر شر به قلبم م

از  "راست گفتن که . ستمیبلد ن يشکرگزار يبرا یواشکی يو نماز خوندن ها يکاغذ يحرف زدن ها نیجز ا

 . "دیشکرت به درآ يکز عهده / دیدست و زبان که برآ

و جمع و جور  یخودمون یمهمون هی. خودمون يخونه  يتو. شد که هورمند دوست داشت يهمون جور عقدمون

تاج . میبود که جفتمون روش انگشت گذاشت یو پشت بلند که تنها لباس دیلباس عروس سف. و بدون تجمالت

هورمند من با ...  مندو هور یصورت ياز رزها یدسته گل م،یمال شیآرا د،یسف يو درخشان، تور ساده  فیظر

و کراوات  دیسف راهنیبا پ یکت و شلوار مشک. کرد یم يدلبر ياز هر لحظه ا شتریب ،ياون لباس محشر داماد

ژل و واکس مو  چینسبتا کوتاه مردونه اش بدون ه يموها. به زدن کراوات نداره يهورمند من عالقه ا... نه ... 

کنارش از پله ها  یو احساس بودند وقت اقیپر از اشت شیمشک يچشم ها. دندیلغز یسرش م يرو ،يو سشوار

. خورد یپله ها سر م يبراق، رو یدامنم مثل موج ياومدم و دستم دور بازوش حلقه شده بود و دنباله  یم نییپا

هاتو دور انگشتت تاب مو ياگه جرئت دار گهیحاال د "گفت یکه م یوقت شیرکیز ریز يها طنتیلبخندها و ش

 .گردوند یبرد و بر م یمنو صد بار تا مرز سوختن م ي چارهیب يها، لپ "بده

اون قدر تو سر و مغز . ماجرا، با جت خودشونو رسوندن دنیخل و چل من هم که به محض فهم يها دوست

کردن مجلس  یر مها فک وونهید! مشت هاشون له شده ریاز مغز نداشته ام، ز یمیکردم ن یمن زدن که حس م

شکرت که مجلسمون  بهصد هزار مرت ایخدا! تور کنند یکیبه دلشون صابون زده بودند که  یمختلطه و حساب

 ينگاه ها اریدر اخت(!) خواست، تن و بدنم رو سخاوتمندانه  یوجه دلم نم چیبه خصوص که به ه. مختلط نبود

 ياختالف نظر چیبود و بدون ه دهیچه خوب که هورمند هم با من هم عق. قرار بدم نیو آرم نیناپاك رام

بودند وسط و قر  دهین بدون توجه به حضور هورمند، پریو نوش سیهر چند که مهد. میمجلس رو جدا برگزار کرد
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ها خبر  چارهیب !با هورمند کالس ندارند که ترس نمره داشته باشند گهیبود که د نیبهونه اشون هم ا. دادند یم

متوجه  نکهیالبته هورمند هم به محض ا. شهیهم با هورمند جونم ارائه م 2 کیزیف یمیآز ش گه،یندارند که ترم د

هم به  ینگاه مین یتا موقعى که از مجلس زنونه بیرون رفت، حت گهیرقصند، د یدارند م نیو نوش سیدشد مه

 !سمتشون ننداخت

. برقصه ستیهورمند هم که مشخص بود اصال بلد ن. من که مردم از خجالت...خودمونو بگم دنیرقص... اوه  اوه

 میاونقدر اصرار کردند تا باالخره تسل. خانوم هیامان از دست مامان و هان! دن؟یآخه استاد مملکت رو چه به رقص

صاف سر جاش . رهیگ یخنده ام م اد،یم ادمیاالن هم که . خنده ام گرفته بود دنشیچه قدر از رقص. میشد

هر از ! داد یبود و فقط دست هاشو از هم باز کرده بود و مچ دست هاشو به طور نامحسوس تکون م ستادهیا

 یو به زور خنده امو کنترل م دمیرقص یبازوهاش م نیمن هم ب. داد یبه سر شونه هاش م یهم تکون یگاه

 يکه تو بغل هورمند از اون رقص ها زدیهم اشاره مپشت سر هورمند ب از یواشکیپدرسوخته هم  يمائده . کردم

 !ان يهمه اش دنبال خاك بر سر تیترب یب يخاك بر سرها! انجام بدم يخاك بر سر

. هومن. برادر هم داره هیعقد اومدند، تازه متوجه شدم که هورمند  يدادن کادوها يکه خانواده هامون برا یموقع

منو هم با  تیثیح. دنیشروع کرد به دون پاش دنشیه محض دالهه هم که ب. هورمنده هیبه شدت هم شب

 هیمدل نیکنه عروس هم ا یم کرف نهیبب یباشن، هر ک يجور نیعروس ا يدوست ها یوقت. کارهاش به باد داد

 يدعا گنیم. بشه درست بشه یالهه هم اگر پا بند کس دیشا. توبه کردم گهید یبودم ول یمدل نیالبته ا. گهید

کنند و قدرشو بدونند و  دایرو پ شونیدخترها، هورمند زندگ يکنم همه  یدعا م ایخدا. شهیعروس مستجاب م

چه قدر  ینیبب ییهورمند کجا! دونه است هی نیقطعا هم. است ونهالبته هورمند من نم. کنند یدرست زندگ

 .رمیگ یم لتیتحو

مگه ساعت . ادیچه قدر خوابم م. رفت، نشستم به نوشتن نکهیبه محض ا. بود نجایا شیساعت پ مین نیهم تا

شرمنده ام . کنهیداره خفه ام م یدو روزه احساس شرمندگ نیتو هم! مهیو ن کیخاك به سرم ساعت  يچنده؟ وا

 يحاال همون اتفاق داره برا. ماست يهمه اش خونه  نیکردم که چرا آرم یغرغر م نکهیاز ا. نیو آرم هیاز سم

من و  ه،یتو اتاق سم رنیم نیو آرم هیسم م،یخور یشام رو که م! هیداغون يچه صحنه  دیدون ینم. فتهیخودم م

 یم یبافتن یاحتمال ينوه ها يو برا ونیزیتلو يپا نهیش یم ییطفلک مامان تنها. تو اتاق من میایهورمند هم م

! رفتند تو اتاقشون یکاش بابا زنده بود تا اون دو تا هم با هم م! مادربزرگ شده پا هینشده  یچیهنوز ه! بافه

. نه اصال. شدما رتیغ یب یفکر نکن ؟یکن دایشوهر هم واسه مامانم پ هی شهینم ،يدار ریتو که دست خ ایخدا
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خونه  نیتو ا هاتک و تن میو بر میکن یپس فردا ما عروس. گناه داره طفلک. نمیب یشو م ییخب دارم تنها یول

 . شهیکه افسرده م

همون ها که خودت . سمیبرات بنو شهیکه تو دلمه و روم نم ییزهایهمون چ. افتادم يزیچ هی ادی... خدا  يوا

اصال . دیخند یزد و لپ هام گل انداخته بود و هورمند م یهمون ها که به خاطرشون قلبم تند تند م. يدید

 یکنه وقت یهم م یچه ذوق. ذاره یچه قدر هم که سر به سرم م! قدر اکتیو باشه نیکردم ا یفکرش رو هم نم

 یم یهر چ... آخ آخ . موهام يوا. رمیاندازم و با موهام ور م یم نییو سرمو پا شهیاز کارهاش صورتم قرمز م

 نیاز ا هگیکنه که م یم یکردم هورمند شوخ یفکر م! دهیآخرش کار دستم م. کشم یموها م نیکشم از دست ا

کارو جلوش انجام دادم  نیهمون شب اول بعد از عقد، ناخودآگاه ا یوقت اام. ادیموهام خوشش م چوندنیعادت پ

و بم دل  ریتو که خودت از ز ایالبته خدا! عادت رو ترکش کنم نیا دیکه با دمیفهم دم،یاش رو هم د جهیو نت

هورمند بدم  يهم از عکس العمل ها نیهمچ. نداره یمعن يتو که ملق باز يجلو گهید. يبنده هات خبر دار

 ادیبره تا ب شیپ يجور نیترسم ا یم. خدا به دادمون برسه! میکرد شرفتیپ یهفته نشده کل هیهنوز ! ومدهین

رو فقط با لباس  نهیاون گز گهیالبته هورمند م. میسه چهار نفره شده باش يخانواده  هیدرسمون تموم بشه، 

 يوا. منو باد بزنه ادیب یکی يوا يوا. شهیدوباره داره لپ هام داغ م. خاك به سرم يوا !خواد یعروس ازم م

 ! بابا يا. ستیمگه زمستون ن. چقدر هوا گرمه

 هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه  کنارم

 می دونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه خودت

 هستى و بازم بهونه هامو مى گیرم کنارم

 ر سرده میام دست هاتو مى گیرمواى چه قد میگم

االن هر دومون توى ماشین نشستیم و داریم برمى گردیم . آهنگیه که االن داریم با هورمند گوش مى دیم این

دفعه ى قبل که این جورى خرچنگ قورباغه . به همین خاطره که دوباره دستخطم کج و معوج شده. رشت

. و منتظر اتوبوس دیده بود نیدونوشتم، تقریبا سه هفته پیش بود که داشتم مى رفتم خونه و هورمند منو کنار م

و االن هر دو کنار . زیر بارون کنارم مونده بود، برام چتر گرفته بود و تا اومدن اتوبوس و رفتنم، کنارم مونده بود

ماکسیماى سورمه اى شیشه دودى که من به شدت . ماشین جدیدش. توى ماشین هورمند. هم هستیم

. نه اینکه من به تریلى بزنما–نزدیک بود یه تریلى بزنه بهمون  امایک ساعتى هم من رانندگى کردم . عاشقشم
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یعنى میاد اون روزى که رانندگى منم . براى همین از رانندگى انصراف دادم _! این دو تا با هم خیلى فرق داره

 به خوبى هورمند بشه؟

 :ر زدم و گفتموقتى هم مى خواستم سوار ماشینش بشم کلى غ. جلوى خودش ازش تعریف نمى کنما البته

 ... اصال باید گواهى نامه ى تو رو باطل کنند ... یه بار رانندگى جنابعالى رو تجربه کردم واسه هفت پشتم بسه  -

 :هورمند با تعجب نگام کرد و گفت و

 منظورت چیه؟ -

 :پشت چشمى نازك کردم و گفتم منم

 !یادت که نرفته زدى انگشت هاى پامو ناقص کردى -

براى اینکه با مامان . بعد از عقد بهش میگم مامان دوم. مامان دوم همون هانیه خانومه( و مامان دوم  هاله

 :هم غش غش خندیدند و هاله گفت!) خودم قاطى نشه

 . یه کم حواستو جمع کن. خب حق داره طفلک -

 :دوم برامون قرآن گرفت و گفت مامان

 . نبینم بالیى سر عروسم آورده باشى. روز دیگه میایممن و هاله هم چند . با احتیاط رانندگى کن -

 :بچه پرروى بى ادب، نیششو شل کرده و میگه... نوچ نوچ نوچ ... هم که  هورمند

 !! فکر کردى پسرت به باباش رفته که یه ماه هم فرصت به زنش نداده. نگران نباش مامان -

 :ت هورمند و گفتدوم هم دستشو توى کاسه ى آب کرد و پاشید تو صور مامان

. چند بار بهت بگم که قدیم از این خبرها نبوده؟ صبح عقد مى خوندند و شب هم عروسی. پسره ى بى تربیت -

 . نامزدى نداشتیم ما

پسر هم این قدر پررو و رك؟ شوخى اونم در چنین مواردى؟ اونم با مامانش؟ من که مردم از ...  هیــــــن

 .لت مى کشماالن هم یادم میاد خجا. خجالت

 :همین االن لپمو کشید و گفت. اونقدر قیافه ام تابلو شد که هورمند هم فهمید. خاك به سرم وایـــــــى

 !چى مى نویسى که لپ هات این جورى قرمز شده؟ نکنه مسائل خصوصى رو هم مى نویسى -

این جورى که ... ولى . نهفقط هر جایى یه خبرى بشه یه ستاره مى زنم که یادم بمو. البته که نمى نویسم و

 !دفترم ستاره بارون میشه؟
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تقریبا چهار ساعتى میشه که راه . به سختى دارم مى نویسم. چپم زیر دست هورمند و روى دنده است دست

و هر بار که گوش میدیم هر دومون . افتادیم و این چهارمین باره که داریم این آهنگ رو گوش مى دیم

. حرف دل هورمند لبتهیه جورایى انگار حرف دلمه و ا. د جورى به دلم نشستهب. ناخودآگاه ساکت مى شیم

تو گوشیش روى اسم منم همین آهنگ رو . خودش اعتراف کرد که این آهنگ رو خیلى وقته گوش میده

 . با یکى از عکس هاى عقد که شنلم روى سرمه و فقط صورت خندونم پیداست. گذاشته

 :یلى دوست دارهکنم هورمند این بیتش رو خ فکر

 هستى و انگار همین نزدیکى هاست دریا کنارم

 موهاتو وا کردى که موجش اومده اینجا مگه

یه بار هم دستشو . این قسمت رو که مى خونه هورمند باهاش همراهى مى کنه و به من نگاه مى کنه چون

 :توى موهام که از جلوى شالم بیرون ریخته بود، فرو کرد و گفت

 ین هارو کسى غیر از من ببینه؟دلت میاد ا -

خودشون زیادى . من بدون هیچ مقاومتى، موهامو فرستادم زیر شالم چون بیرون اومدنشون عمدى نبود و

 . چموشن و از زیر شال سرك مى کشند

مسخره است ولى نمى دونم چرا حس مى کنم این خوشبختى براى من . از عقدمون همه اش دلشوره دارم بعد

باز ... واى . یه اشتباهى که باالخره دیر یا زود معلوم میشه و همه چیزو به هم می ریزه. شتباه شدهانگار ا. نیست

از اینکه تا آخرین لحظه ى عمر . از بودنش شهچرا هیچ کسى وجود نداره که خیالم راحت با... خدایا . دلم گرفت

مى دونم همه . مى دونم تو هستى. کنههیچ وقت تنهام نمى ذاره و هیچ چیزى نمى تونه از من جداش . کنارمه

شونه اى که وقت دل تنگى اشک هامو . ولى من کسى رو احتیاج دارم که توى آغوشش آروم بگیرم. جا با منى

مى . ترس از نبودنش، ترس از دست دادنش. ولى مى ترسم. هورمنده... آدم  نمى دونم که او. روش بریزم

 . کن که همیشه برام مى مونهتو تضمین ... خدایا . ترسم ازم بگیرنش

. این دو سه هفته همه اش یادش بودم ولى هیچ شماره اى ندارم که بتونم بهش زنگ بزنم. نفسمو مى خواد دلم

در موردش با هورمند . هنوز از نزدیک ندیدمش. یادم باشه به محض رسیدن به رشت، برم بهزیستى سراغش

 :هورمند اما خندید و گفت. ولش کنمبهش گفتم مى خوام به فرزندى قب. هم حرف زدم

 . اونم بچه اى به این بزرگى. اول باید تو رو بزرگ کنم بعد یه بچه بیاد تو زندگیمون. تو هنوز خودت بچه اى -
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. از جوابش فهمیدم که باید در موردش حسابى فکر کنه. "نه "قدر مدیونشم که صاف و پوست کنده نگفت چه

پاى زندگى یه انسان در . این تصمیمى نیست که از سر احساس بگیرم. نممنم باید در موردش خوب فکر ک

 . میونه

این دفتر مگه چى داره که همه اش بهش چسبیدى؟  "داره غر مى زنه که . دیگه صداش در اومده هورمند

 . "درس هاتو اگه با این دقت مى خوندى االن خانوم دکتر شده بودى

 . ببندم و با همسر عزیزم گپ بزنم این یعنى دیگه باید دفتر رو...  خب

 .این روزهارو ازمون نگیر...  خدایا

  1387/ بهمن / 28

از شنبه تا حاال که همه اش توى . این چند روزى که اومدیم رشت، پر از خاطره بوده. دوشنبه است امروز

البته ده کیلوش رو ! فکر کنم چیزى حدود چهارده پونزده کیلو شیرینى دادیم. دانشگاه شیرینى پخش مى کردیم

هم اون هم اتاقى هاى وحشى  رمشوصد البته که نه کیلو و نهصد و نود و نه گ. من توى خوابگاه پخش کردم

 کم توى عقد لمبوندند که هنوز هم ول کن نیستند؟. کارد بخوره تو شیکمشون. قحطى زده ام خوردند

که چه لذتى داره وقتى دوشادوش جذاب ترین مرد دنیا قدم برمى دارى و همه با تحسین نگاه مى کنند و  آخ

چون اگر . ونم که فقط خصمانه نگاه مى کنند و رد میشنواقعا ازشون ممن. عیبى نداره. بعضى ها هم با خباثت

البته شاید هورمند ! من جاى اونها بودم، چشم هاى دخترى که در کنار هورمند مى بود رو از کاسه در مى آوردم

 . اما از نظر من بهترینه. اونقدرها هم خوشکل و خوش تیپ و جذاب و دلربا نباشه

خدا مى دونه چه قدر . مستقیم منو آورد دم خوابگاه. اعت دوازده شبس. شنبه شب بود که رسیدیم رشت پنج

من خرو بگو که فکر مى کردم دیگه باید اثاثمو جمع کنم و برم خونه ى هورمند تـِلپ بشم . حالم گرفته شد

چى . از صندوق عقب برام آورد ونموبى حرف پیاده شدم و هورمند هم چمد. ولى مثل اینکه از این خبرها نیست

مى تونستم بگم؟ بگم من مى خوام بیام خونه ى تو بمونم؟ نمى گفت دختره چه رویى داره؟ چه قدر بى حیا؟ 

 پیش خودش فکر نمى کرد که من هنوز همون سایه ى بى پرواى قدیمم؟ 

 :ى چمدون رو که به دستم داد، مثل آدم هاى سکته ناقصى یه لبخند کج زدم و گفتم دسته

 . ممنونم -

 :و اون پا کردم و گفتم این پا کمى

 .خداحافظ. من دیگه برم -
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سینه به سینه اش . برگردوندم سمت خوابگاه که برم داخل اما بازوم رو گرفت و منو کشید سمت خودش رومو

توى تاریکى کوچه و نور ضعیف المپ ها، چشم هاش از همیشه مشکى تر . شدم و خیره شدم توى چشم هاش

 :دستشو کنار صورتم گذاشت و گفت .منتظر نگاهش کردم. شده بود

 چرا ناراحتى؟ -

 :انداختم پایین و براى اینکه ناراحت نشه با لودگى گفتم سرمو

. نمى دونى استادش چه قدر سخت گیر و بد اخالقه. دوباره باید بیام آزمایشگاه. آخه دیگه یللى تللى تموم شد -

 .تازه کچل و کوتاه و سیبیلو و چاق هم هست

 :هورمند هم لبخند محوى زد و گفت! گذارى بیشتر، هرهر خندیدم براى اثر و

 . باور کردم -

 :خواستم ازش فاصله بگیرم اما منو کشید توى بغلش و گفت. اى باال انداختم و خداحافظى کردم شونه

 هنوز هم بهم دروغ میگى؟ -

پر آرامشش گوش مى  سکوت کرده بودم و به ضربان آروم و. روى سینه اش و درست روى قلبش بود سرم

چه قدر خوب بود که اون وقت از شب هیچ کس توى کوچه نبود و به راحتى مى تونستم هر قدر مى . کردم

ولى حاال محکم . یاد شب خواستگارى افتادم که فقط دستشو روى بازوم گذاشته بود. خوام توى آغوشش بمونم

نه اش روى سرم بود و دستشو روى کمرم مى چو. بغلم کرده بود و بین بازوهاى مردونه اش گم شده بودم

 .کشید

 .اونوقت میاى خونه امون. بذار هاله و مامان بیان -

 !دقیقا فهمیده بود چمه. آبروم رفت...  واى

از وقتى هم که هورمند . دکتر بهش گفته باید یه جاى خوش آب و هوا زندگى کنه. دوم ناراحتى قلبى داره مامان

فقط نمى دونم رشت با این همه ماشین . ، مادر و خواهرش هم به اینجا اومدندبراى درسش ساکن رشت شده

چرا . دیگه چه فرقى با شهرهاى دیگه داره؟ با این رطوبت نفس گیرى که بیشتر روزها نود رو هم رد مى کنه

جاده  توى روستا زندگى نمى کنند؟ شاید هم از عوارض پولداریه که دلشون نمى خواد با چکمه پالستیکى توى

دلم مى خواد چکمه پالستیکى بپوشم و تا زانو توى گل . چیزى که من واقعا آرزومه! هاى خیس و گلى راه برن

 یعنى میشه؟ ...  وزگارهـــى ر. فرو برم و شالیکارى کنم

 :باال گرفتم و با اخم کوچیکى گفتم سرمو
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 به خودت شک دارى؟ -

 :نگام کرد و گفت مظلومانه

 . اوهوم -

 :وم روى سینه اش کوبیدم و با خجالت گفتمآر مشتمو

 . دیوونه -

 :توى دستش گرفت و گفت مشتمو

 . وقتى گیر میدى مجبور میشم راست و پوست کنده باهات حرف بزنم. خب تقصیر خودته -

 من کى گیر دادم؟ -

 وقتى خانومم با ناراحتى داره ازم جدا میشه توقع دارى بى خیال باشم؟  -

 :به روش زدم و گفتم لبخندى

 . بهترین سفر عمرم بود. ممنونم -

 :شد و گفت شیطون

 . حاال هنوز بهترینش مونده -

 :هم چشمکى زد و زیر گوشم گفت بعد

 . بهترینش ماه عسلمونه -

 :معترضانه گفتم. گاز گرفتم و هولش دادم عقب لبمو

 . واقعا خودتو خوب شناختى که نمى ذارى بیام خونه اتون... هورمنــــد  -

 :که به بحث مورد عالقه اش رسیده باشه، لبخند سرخوشى زد و گفت انگار

 . وقتى همچین لعبتى زنم باشه، دیوونه ام اگه زیر یه سقف باهاش تنها بشم و ازش بگذرم -

 .هورمــــــــند -

 . جـــــان هورمند -

 . خیلى پررویى -

 !لطف دارى -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 !تو هم آب گیرت نمیاد وگرنه روى باباى بیچاره اتو سفید مى کنى -
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 :قاه خندید و گفت قاه

 تو بیگانه خوانش، نخوانش پسر/ پسر کاو ندارد نشان از پدر  -

کیف پولش رو . عقب شلوارش کردلپمو کشید و دستشو توى جیب . فقط نگاهش کردم! هم اینقدر پررو؟ آدم

 :با تعجب گفتم. چند تا تراول از توش بیرون کشید و بدون هیچ توضیحى، زیپ کیف دستیمو باز کرد. درآورد

 . چیکار مى کنى؟ الزم ندارم -

 :و گفت خندید

شما دیگه  ...اشکالى داره؟ در ضمن . ولى دوست دارم از این کارها واسه خانومم انجام بدم. مى دونم عزیزم -

 ...نباید از مامانت پول بگیرى

 :حرفش پریدم و گفتم بین

 . چه بخوام چه نخوام به حسابم واریز میشه. سهم قانونیمه. سود کارخونه است. پول مامانم نیست که -

 :به عالمت دونستن تکون داد و گفت سرى

 . مى تونى پس اندازشون کنى. نیازى نیست به اون پول ها دست بزنى -

 :پول هایى که توى کیفم مى چپوند اشاره کرد و گفت به

 . این هارو خرج کن -

چرا باید مخالفت کنم وقتى خودش دوست داره؟ منم تابع اون چیزى هستم که . و دیگه چیزى نگفتم خندیدم

براى همسر از جون مایه . یعنى تابع میل و نظر همدیگه بودن. زن و شوهر یعنى همین. هورمند ازم مى خواد

 . باشیم "بهترین"راى هم کمک کن که تا آخر عمر ب... خدایا . یعنى تا آخر عمر به پاى هم موندن. گذاشتن

. چمدونمو از چند تا پله ى دم خوابگاه باال برد. با هم به سمت در خوابگاه رفتیم. کمى ازم فاصله گرفت هورمند

وارد خوابگاه که شدم، نگهبان به داخل کوچه . زنگ نگهبانى رو زدم و چند دقیقه بعد، نگهبان درو برام باز کرد

با خوش رویى که نتیجه ى حرف هاى هورمند . دید، چپ چپ نگاهم کردسرکى کشید و وقتى هورمند رو 

 :گفتم(!) بود

 . شوهرمه -

نگهبان هورمند رو مى شناخت و وقتى خیالش . هم جلوتر اومد و با نگهبان دست داد و احوالپرسى کرد هورمند

 ! نمراحت شد که دروغ نگفتم، تبریک گفت و اجازه داد توى کوچه براى هورمند باى باى ک

*** 
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 ... بود که با هم رفتیم پارك قدس  جمعه

اونقدر تشویقش کردم که مردم همه دورمون جمع . از همون صخره ى پر خاطره با تجهیزاتش باال رفت هورمند

! فقط خودم و خودش و مردم توى پارك! خوبیش به این بود که هم باشگاهى هاش باهامون نبودند! شده بودند

بودند، دست مى زدند و من  دهبه باالى صخره رسید، همه کسایى که پاى صخره ایستاوقتى هورمند دوباره 

 ! سوت

منم که بدم نمیومد و کال سرم درد مى . کم اطرافمون خلوت شد و هورمند پیشنهاد داد یه امتحانى بکنم کم

و کف پاى دیگه اشو یکى از زانوهاش . رفتم نزدیک دیوار و هورمند جلوى پام نشست. کنه واسه این جور کارها

رو که هورمند سفت کرد، سریع جلوى  داما اولین بن. روى زمین گذاشت و مشغول بستن بندها دور رون پام شد

 :دستش رو گرفتم و گفتم

 . پشیمون شدم... هورمند  -

 :تعجب نگام کرد و گفت با

 چرا؟  -

 :جواب دادن طفره رفتم و گفتم از

 . همین جورى -

 .نگو که ترسیدى -

 :کردم و گفتم اخمى

 ترس کجا بود؟ -

 پس چى؟ -

 :دور پامو باز کردم و گفتم بند

 . اینجا نمیشه... اینجا  -

رفت سمت موهاى جلوى سرم و یه دسته اشو از زیر مقنعه ام بیرون کشیدم و همون طور که دور انگشتم  دستم

 :تاب مى دادم، با سر به زیر افتاده گفتم

 .زشته توى پارك .لباسم مى چسبه به بدنم -

لبخند منحصر به فردى روى . مچ دستمو گرفت و موهامو از دور انگشتم آزاد کرد. از روى زمین بلند شد هورمند

 :موهامو زیر مقنعه ام فرستاد و با محبت گفت. خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین. لبش نشسته بود
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 . ممنونم سایه -

 :خیره شدم بلند کردم و توى چشم هاى مشکیش سرمو

 بابت چى؟  -

 :دستمو توى دستش گرفت و گفت. کوله رو پشتش انداخت. شد وسایلشو توى کوله گذاشت خم

 .بابت اینکه درکم مى کنى -

 ! یکى بیاد نیش منو جمع کنه حاال

*** 

به محض اینکه . بدون هیچ استرس و ترس و ناراحتى و اشک و آهى. دیگه به راحتى میرم توى دفترش االن

امروز هم که اولین جلسه ى آزمایشگاه بود، سر کالس حسابى اذیتش . کالس هام تموم میشه، میرم پیشش

 .دیگه به جاى چهارشنبه ها، دوشنبه ها آزمایشگاه داریم. کردم

منم حسابى سر کالس عشوه ریختم و ناز اومدم و . مى دونستند ما نامزد کردیمى بچه هاى کالس  همه

هورمند طفلکى نه مى تونست سرم داد بزنه و از آزمایشگاه بیرونم کنه، نه مى تونست بى خیال . دلبرى کردم

. به کارتون باشه ستونخانوم ها حوا "فقط مدام مى گفت. شیطنت ها و شلوغ کارى هام بشه و هیچی نگه

من و الهه و نوشین هم که با  "خانوم ها آزمایشگاه جاى شوخى و خنده نیست. خانوم ها این قدر صحبت نکنید

آخرش از بس سر به هوایى کردم، به جاى اینکه اسید رو بریزم روى آب، آب . بى خیالى پدرسوختگى مى کردیم

پرت نکرده بودم عقب، االن کل هیکلم باال و اگر خودمو  درو ریختم روى اسید و یه دفعه تمام اسید پاشی

 . سوخته بود

هورمند هم که . و نوشین و بدتر از اون دوتاخودم، چنان جیغى کشیدیم که کل ساختمون به لرزه دراومد الهه

بدجور ترسیده بود، منو گرفته بود توى بغلش و زیر و . نمی دونى چه جورى خودشو از پشت میزش رسوند کنارم

منو از خودش دور کرد و با داد  شده،وقتى مطمئن شد چیزیم ن. یز قربون صدقه ام مى رفترو مى کرد و یک ر

 :بلندى که کم از سیلى نداشت گفت

 .برو بیرون -

تا من باشم این قدر بى . حقم بود. تقصیر خودم بود. وحشت زده شده بودم که بى اختیار اشکم سرازیر شد اونقدر

اگه یه کار درست انجام بدم، . ؟ واقعا هورمند حق داره که میگه هنوز بچه امکى آدم میشم. جنبه بازى در نیارم
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... محاله ... واى نه ... نا امید بشه و  شدنممى ترسم آخرش از درست . پشتش ده تا کار غلط ردیف مى کنم

 . دو دستى بهش مى چسبم. محاله بذارم از دستم بره

هنوز دو قدم از آزمایشگاه . م پایین و از آزمایشگاه اومدم بیرونمی دونستم غلط زیادى کردم، سرمو انداخت چون

با فین فین . بازوم رو گرفت و منو برگردوند سمت خودش. دور نشده بودم که در باز شد و هورمند اومد دنبالم

تا حاال این جوري . صورتش برافروخته بود و هنوز آثار عصبانیت توي چهره اش مشخص بود. سرمو بلند کردم

حتی اون موقع که فقط دانشجوش بودم باهام این جورى . این قدر ترسناك و جدى و خشن. دیده بودمشن

کى گفته دعوا نمک زندگیه؟ اگه . اولین دعواى زن و شوهرى. فهمیدم که حسابى گند زدم. حرف نزده بود

 . نمک باشه بىنمکش اینه، ترجیح میدم زندگیم همیشه 

 . مایشگاه که تموم شد میامآز. برو تو اتاقم... سایه  -

 :پایین انداختم و خواستم برم که بازوم رو فشرد و محکم تر از قبل گفت سرمو

 . باید با هم حرف بزنیم. بمون تا بیام. جاى دیگه نریا. برو تو اتاقم... سایه  -

 :لب آروم گفتم زیر

 .باشه -

بازومو رها کرد و منم صالنه . یدى دستم دادسفید آزمایشگاهش رو کنار زد و از توى جیب شلوارش، کل روپوش

بین راه، هى یه چیزى تو وجودم بهم مى گفت، ول کن برو خوابگاه تا حالش جا . صالنه به سمت اتاقش رفتم

مى . غلط کردى "فریاد مى کشید  ذهنماما یه نفر دیگه همون موقع از خفایاى . که دیگه سرت داد نزنه. بیاد

ودنتو بهش ثابت کنى؟ بذار مهر عقدتون خشک بشه بعد نشون بده چه تحفه اى خواى اینجورى بى شعور ب

 . "میرى عین بچه آدم میشینى توى دفترش تا برگرده. هستى

سرعت به سمت ساختمون اساتید دویدم که قبل از اینکه دوباره نیمه ى پلید ذهنم به حرف بیاد، خومو بندازم  با

روپوشش روى دستش بود و کیفش توى دست . تظر بودم تا اینکه برگشتتقریبا نیم ساعت من! تو اتاق هورمند

نمى دونم چرا حاال که خطا کرده بودم، . وارد که شد، ناخودآگاه جلوى پاش بلند شدم و سالم کردم. دیگه اش

و البته که دلم مى خواست هورمند . دوباره همون حس دانشجو و استادى که ترم قبل داشتم بهم دست داده بود

 . م مثل سابق، با آرامش و مالیمت باهام برخورد کنهه

از . روپوشش رو به جا لباسى دم در آویزون کرد و اومد طرفم. روى صندلیش بلند شدم و کنار میزش ایستادم از

کیفشو روى . نمى تونستم بفهمم که االن مى خواد چه عکس العملى نشون بده. چهره اش هیچى معلوم نبود
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طولى . کنم و سرمو انداختم پایین اهنتونستم بیشتر از اون توى چشم هاش نگ. ه روم ایستادمیز گذاشت و رو ب

 !نکشید که دستهاش دو طرف بدنم قرار گرفت و محکم بغلم کرد

بى حرکت ! انتظار هر برخوردى رو داشتم جز این! تعجب کردم که اصال نمى تونستم بفهمم چه خبر شد اونقدر

... من . راستش یه کم ترسیده بودم. تى جرئت نداشتم دستامو دور کمرش حلقه کنمح. توى بغلش مونده بودم

 . از خورشید ترسیده بودم... سایه 

 :گرم و آروم و مردونه اش، از اون بهت بیرونم آورد صداى

نمیگى اگه بالیى سرت بیاد من چیکار کنم؟ فکر نکردى اگر اتفاقى برات میفتاد من چه حالى میشدم؟ عزیز  -

خواهش مى کنم . نمى خوام یه خار به پات بره. چون دوست دارم. دلم، من اگه حرفى مى زنم به خاطر خودته

من که هر لحظه کنارت نیستم، وقتى پیشم نیستى مدام دلم شور میزنه که . بیشتر از این ها مواظب خودت باش

به خدا روزى نیست که ... سایه . یش بیادنکنه باز سر به هوایى کنى و مشکلى برات پ. نکنه اتفاقى برات بیفته

 .مى دونم یه کم زیادى نگرانم ولى دلم همه اش شور میزنه. برات صدقه ندم

یعنى اینا همه اش از عشقه؟ من که از بس دوستش دارم، دارم . اونم دلش شور میزنه. هورمند هم مثل منه پس

احساس مى ... براى من دلش شور میزنه؟ خدایا  یعنى هورمند هم همین قدر منو دوست داره که. دیوونه میشم

 .ممنونتم خدا. کنم خوش بخت ترین دختر دنیام

 بهمن/ 30 چهارشنبه

. کنه یکارو م نیهم شهیهم گهیم. گرده یگفت دو روزه بر م. رفت تا به کارخونه سر بزنه. هورمند رفت روزید

 هیکنم  یحس م. دلم براش تنگ شده یروزه رفته ول هیتازه  نکهیبا ا. زنهیدو روز به کارخونه سر م يهفته ا

دیروز تا رسید خونه . زنمیزنگ م ای دمیمدارم اس ام اس  ایهر لحظه . شتریهم ب دیشا. دمشیهفته است که ند

خونه  يباالخره با شماره  یوقت. هزار بار صدقه انداختم. خوندم یالکرس ۀیصد بار آ. اشون، مردم و زنده شدم

 . تازه تونستم نفس بکشم ده،یکه من مطمئن بشم رساشون زنگ زد 

 یمنظورش از خداحافظ دمینفهم. اولش شوکه شدم. یخداحافظ ينزدیک ظهر بود که اومد دم خوابگاه برا روزید

 "گفتم یم زیر هیو  دمیکوب یاش م نهیس يبا مشت تو. بره شهیهم يخواد ترکم کنه و برا یفکر کردم م. هیچ

کرد و  یسر هم عذرخواهى م تپش! هم هاج و واج مونده بود که من چمه چارهیهورمند ب. "ينامرد یلیخ

خودمم . خواد بره سفر و برگرده یم دمیحرف هاش فهم ونیباالخره از م. گرده یداد که زود بر م یم حیتوض

 !دادم يا یچه سوت دمیفهم یوقت دمیخجالت کش
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کنم هر  یمدام حس م. از بس که نگرانم و استرس دارم. ه دارماز بس که دلشور. دمیترس یلیخ. کنم کاریچ خب

 یهمه اش زندگ م،یداشت یهم اتاق هیپارسال  ادمهی. رنیازم بگ مویخبر بد بهم بدن و خوشبخت هیلحظه ممکنه 

بود  نیفکر و ذکرش هم ا يهمه . ختیر یخوند و اشک م یشهدا رو که از زبون همسرانشون بود، م ينامه 

هر زنگ تلفن، خبر مرگ  ایهر زنگ در  نکهیترس ا. ومدنیبا استرس و ترسش کنار م يکه زن هاشون چه طور

 نیخدا نکنه چن...  یلیتر ریزبونم ز... خدا  ای. کنم یحاال کامال درکشون م. و شهادت همسرشون رو آورده باشه

 یهورمندمو به تو م ایخدا. نمیرو نب يروز نیو چن رمیبم... استغفراهللا ... نه نه نه ...  يوا يوا يوا...  يخبر

 .به حق همین پالك اهللا ى که االن گردنمه، مواظبش باش. ازش مواظبت کن یدرست و حساب. سپرم

 یلیمنم خ. هورمند بهم گفته بدون وضو بهش دست نزنم. کردم همه اش پالکشو توى دستم بگیرم عادت

کم کم داره برام عادت  گهید. رمیوقت ها وضو بگ شتریمجبورم ب نیواسه هم. دوست دارم مدام لمسش کنم

 . زنم یهامو باال م نیناخودآگاه آست رون،یب امیم ییتا از دسشو. شهیم

بهم داده که مثال ذهن منو مشغول کنه و به  یآوردن سوغات يبرا دیوعده وع یکل. گفتم یم روزوید داشتم

که دم خوابگاه بود و هوا  فیح. قربون اون گول زدن هاش برم یاله. زنه یبچه گول م. نبودنش فکر نکنم

 یخونه اش و اونجا با هم خداحافظ میبر شدینم. تونستم بکنم ینم یغلط چیه. روشن و دست و پام بسته

 یحرف یکس. مونیسر خونه زندگ میو بر میکن یعروس دیقبل از ع نیخواد هم یآقا جون اصال من دلم م! م؟یکن

عشقمه ... شوهرمه . بغلش کنم یدغدغه و نگران یخواد ب یدلم م. مسخره و عذاب آوره یلیخ يجور نیداره؟ ا

 !کنم؟ عجبا شراحت بوس الیبا خ دیچرا نبا. دوستش دارم... 

! لبو قرمز شد نیهر چند فقط دست خودم ع. بود که دستشو محکم فشار بدم نیکه تونستم بکنم ا يکار تنها

 شهیآخه مامان هم. خودمو گرفته بودم يبه زور جلو. ومدیو باال م دیجوش یجور قل قل م نیاشک داشت هم

به هر حال، . دونم ینشه؟ نم لخکرد؟ که سفر براش ت هیگر دیچرا نبا. کرد هیپشت سر مسافر گر دیگه، نبا یم

 . نکنم هیکردم گر یسع

کوچه دنده عقب گرفت و من اشک  يتو. دبرام دست تکون داد و بوق ز. خوشکلش شد يمایسوار ماکس هورمند

این طور که خودش مى گفت، . کاش زودتر برگرده. االن هم که دارم می نویسم، گریه ام گرفته. شد ریهام سراز

دلم مى خواد وقتى دیدمش بپرم  خبحاال نمیشد مامان و خواهرش بعد بیان؟ . با مادر و خواهرش. فردا میرسه

. یک راست میرن خونه اشون دیگه. اصال وقتى اونا برسن که من نیستم... ولى . جلوى اونا که نمیشه. بغلش
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... آره ! مى تونم برم توى اتاقش و اونجا بساط استقبال رو پیاده کنم. هورمند رو هم توى دانشگاه مى بینم

 . خودشه

 1387/اسفند / 1شنبه  پنج

ومى که حتى نمى دونست چرا دارم بهش همون دختر کوچولوى مظل. نفسمو میگم. باالخره دیدمش. دیدمش

. با چهره ى معصوم و صداى دوست داشتنى. با اون نگاه گیرا و پر حرف و جذابش. بیسکوییت تعارف مى کنم

 .قد یک مترى و اندام الغر و نحیف

از مدیر . دلم نمى خواد بچه ها چیزى از این موضوع بفهمن. تنها رفتم. ده بود که رفتم بهزیستى ساعت

بیست تا دختر همسن و سال خودش همه توى یه . اتاقش بیست نفره بود. یستى شماره ى اتاقشو پرسیدمبهز

. عکسش پیداش کردم روىبدون این که بهم نشونش بدن، از . همه هفت هشت ساله و نهایتا ده ساله. اتاق

موهاى مشکى . وردکنار کمد آهنى و کوچیکى نشسته بود و داشت کتاب هاى مدرسه اشو از داخلش در مى آ

پلیور صورتى رنگى تنش بود با . رنگش تا روى شونه اش بود و بدون هیچ گیره اى اطرافش پخش شده بودند

بدون اینکه به سر و صداى بچه هاى دور و برش . خم شد روى دفتر و کتابش و مشغول نوشتن شد. شلوار قرمز

 . توجهى بکنه یا تمایلى براى بازى کردن از خودش نشون بده

نگاهم بین دفتر و . بین بچه هایى که از هر چیزى براى بازى کردن استفاده مى کردند، آروم آروم رد شدم از

یکى از . کتاب هاى پخش شده روى زمین سرگردون بود و دخترهایى که دو سه نفرى کنار هم بازى مى کردند

اون یکى موهاشو . فت خریددخترها چادر رنگى کهنه اى سرش بود و کیف مدرسه اش به دستش و مثال مى ر

یکى دیگه ! از پشت سرش روى لبش کشیده بود و صداشو کلفت کرده بود و مثال مغازه دار سر کوچه بود

اون یکى با خط کش آروم کف دست بغل ! روپوش مدرسه تنش بود و با مداد، روى دست دوستش آمپول میزد

 .جاى معلم جا زده بود ودشدستیش میزد و دعواش مى کرد که چرا درسشو نخونده و خو

 ...کدومشون یه جورى سرگرم بودن ولى نفس  هر

چه طورى بهش . نمى دونستم چه طورى باید شروع کنم. چى بهش نزدیک تر مى شدم ترسمم بیشتر میشد هر

به همین خاطر دست به دامن بیسکوییت توى کیفم شد که اون هم فایده . نزدیک بشم و باهاش دوست بشم

  "بدن ضرر داره؟ اىمگه شما نمى دونید این چیزها بر "قط باعث شد چپ چپ نگاهم کنه و بگه ف. اى نداشت

 !با یه جمله ضربه فنیم کرد. من هم عین ماست فقط نگاهش کردم و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٤٨٨ 

موهاش . اینکه اصال بپرسه تو کى هستى اینجا ور دل من نشستى، بى خیال داشت مشق هاشو مى نوشت بدون

آخ که چقدر دلم مى خواست اون موهاى مشکى . دام با دست میزد پشت گوششمى ریخت توى صورتش و م

رو بهم  خصوصیشانگار با نگاهش، محدوده ى حریم . ولى مگه جرئت داشتم بهش دست بزنم. لختش رو ببافم

آخرش هم بدون اینکه . تا دستمو نزدیکش مى بردم، نگاه خیره اش باعث عقب نشینیم میشد. نشون مى داد

 .پیش ببرم برگشتم خوابگاه کارى از

کار مفیدم این بود که با مدیر موسسه هماهنگ کردم و قرار شد شنبه بعد از مدرسه ببرنش دندونپزشکى  تنها

اون پول هایى که سهم سود کارخونه ى باباست رو مى خوام . با هزینه ى خودم. براى ارتودنسى دندون هاش

حس مى . چه شکلى میشه گردنددندون هاش به حالت طبیعى برخیلى دوست دارم بدونم وقتى . خرج نفس کنم

از اون ابروهاى پرپشتش، چه مدل هایى . کاش زودتر بزرگ بشه و ببرمش آرایشگاه. کنم دختر خوشکلى میشه

 ! میشه درآورد

ى از تو این مدت که درگیر عقد بودیم و بعد هم که اومدیم رشت، حساب. رفتم یه باشگاه تکواندو پیدا کردم عصر

فکر کنم کم کم ابروهاش درهم ادغام بشن از بس که . خیلى گند اخالقه... اوووووف ... مربیش . یادم رفته بود

بدبخت . و تخته ها که خاکشیر میشن تیرهمچین لگد میزنه به این . ولى المصب حرفه ایه. اخم مى کنه

البته شاید شوهرش هم رزمى کار . نفکر کنم تا بهش بگه باالى چشمت ابرو، دکورشو میاره پایی! شوهرش

... بچه هاشون چی میشن؟ وااااى . این جورى وقتى دعواشون میشه، خونه میشه میدون جنگ. اوه اوه. باشه

 !خاله زنک شدما! این چرت و پرتیا چیه دارم مى نویسم. اصال به من چه

 اسفند/  2 جمعه

بگیر  "راغ مطالعه، همراه با غرغرهاى نوشین مبنى بر از زیر پتو و با نور چ. یک و چهل و نه دقیقه شب ساعت

خاك بر سرها تا همین ده دقیقه پیش داشتند منو سین جیم مى ! در خدمتم "بـِکـَپ دیگه کورمون کردى

خوبه حاال چراغ مطالعه رو . االن که من مى خوام بنویسم و هیجان زده ام، همه اشون خوابشون گرفته. کردنا

 !برم سر اصل مطلب. ولشون کن! کال مریضن این ها. زم ناز مى کنندبردم زیر پتو و با

الهى دورش . همه ى وجودم. عزیز دلم. هورمندم. عشقمو میگم. اون دختره رو نمیگما. نفسم برگشت دیروز

مى . منم از اون بدتر. چه هیجانى توى صداش بود. ساعت هشت و نیم شب بود که بهم زنگ زد. بگردم

داره میگه،  ذوقىوقتى مى دیدم دل تنگى از صداش مى باره و با چه . گوشى قورتش بدمخواستم از پشت 
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اصال نفهمیدم چه طورى مانتو رو تنم کردم و شالو روى . مى خواستم بال دربیارم "من دم خوابگاهم... سایه "

 . سرم کشید و خودمو رسوندم دم در خوابگاه

چند تا نفس عمیق کشیدم تا بتونم خودمو . پنچر شدم. مانش اینا افتادماز اینکه درو باز کنم، یه دفعه یاد ما قبل

چرا؟ جدا چرا این جوریه؟ چرا . کنترل کنم و به جاى پریدن توى بغل هورمند، برم مادرشوهر گرامى رو بغل کنم

نمى تونم؟ مگه چه فرقى داره؟ وقتى  وهرممن مى تونم با پدرشوهرم جلوى همه روبوسى کنم اما با ش

شاید هم چون . درشوهرم جلوى ما حتى به شوهرش دست هم نمیده یعنى که ما هم باید رعایت کنیم دیگهما

 !هومن و هاله مجردن رعایت مى کنند که هوایى نشن

رو به . یه خورده خودمو جمع و جور کردم و دکمه هاى مانتومو بستم و در خوابگاه رو باز کردم... هر حال  به

نگاهى به سمت چپم انداختم اما خبرى . توى کوچه سرك کشیدم! ماشینى هم در کار نبود. روم که کسى نبود

ى پشتى خوابگاه، کمرم چسبید به  هوچهنوز سرمو به راست نچرخونده بودم که دستم کشیده شد و توى ک. نبود

 .دیوار

فقط دستم کشیده شد و منم مجبور شدم دنبال دستى که منو . لحظه گیج بودم و نمى فهمیدم چه خبر شده چند

. دست هاشو روى شونه هام گذاشت و چسبوندم به دیوار. توى کوچه ى پشتى نگهم داشت. مى کشید بدوم

 :اما پر هیجانش توى گوشم پیچیدسرشو کنار صورتم آورد و صداى آروم 

 . دلم برات تنگ شده بود خانومم -

سه روز بود که این صدا رو فقط از پشت تلفن شنیده . صدا، صداى هورمند بود. اشک هام سرازیر شد بالفاصله

دلم مى خواست همون جا به سجده . سه روز بودکه گرماى حضورشو نچشیده بودم. بودم، از کیلومترها فاصله

شده بود جا کردم و با تموم وجودم  زخودمو بین بازوهاش که از هم با. تم که هورمند صحیح و سالم برگشتهبیف

 . اصال هم برام مهم نبود که کسى مارو اونجا با هم ببینه. عطر تنش رو نفس کشیدم

گرفت و کمى  دلم نمى خواست سنگر امنمو ترك کنم اما هورمند بازوهامو. دقیقه اى به همون حال موندم چند

 :دستشو زیر چونه ام گذاشت و خودش سرمو بلند کرد و گفت. چشمم هنوز دنبال آغوشش بود. به عقب کشیدم

 بعد از سه روز عوض اینکه منو نگاه کنى چشمت دنبال یه جا دیگه است؟ -

ونستم خوب توى تاریکى نمى ت. چه قدر دلم براى این شیطنت ها و صداى پر خنده تنگ شده بود... خدا  واى

 :روى پنجه ى پاهام بلند شدم و سرمو بردم نزدیک صورتش، اما خودشو عقب کشید و با خنده گفت. ببینمش

 . همین االنش هم شانس آوردیم کسى مارو اینجا ندیده -
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 :کشید و برد سمت ماشینش که عقب تر پارك بود و گفت دستمو

 ! یه جاى بهتر سراغ دارم -

 :دستشو توى دستم فشار دادم و گفتم. زبونم باز شد باالخره

 ...هورمند  -

 :برگشت سمتم و گفت ایستاد،

 جانم خانومم؟ -

 :هق هق افتادم و گفتم به

 .دیگه تنهایى بدون من هیچ جا نرو. دفعه ى بعد باید منو هم با خودت ببرى -

 :دور شونه هام انداخت و گفت دستشو

 ه به لحظه نکشیده سرازیر میشن؟این اشک هارو از کجا میارى ک... اى بابا  -

 :آرنج، خیلى نرم و آروم به پهلوش زدم و معترض گفتم با

 خوشت میاد اشک منو دربیارى؟ -

 :دست هاش تنگ تر شد و با محبتى که توى صداش موج میزد گفت حصار

 . قربون اون اشک هات برم -

 :با حرفش، انگشت هاش روى گونه ام، رد اشک رو گرفت و گفت همزمان

 تو این سرما فقط مانتو تنت کردى؟ -

 :اینکه ذره اى غرور به خرج بدم گفتم بدون

تو که زنگ زدى مى خواستم از همون پنجره بپرم توى کوچه که زودتر بیام پیشت، . از بس که عجله کردم -

 ... د و به فیض دیدارتون ولى خب اونجورى مخم پخش آسفالت میش

 :روى لبم نشست و با اخم گفت انگشتش

 متوجه شدى؟. حتى به شوخى. دیگه نشنوم از این حرف ها بزنیا -

یادم باشه هر موقع خواستم . فکر کنم یه نقطه ضعف گیر آوردم. این همه محبت و عالقه اش دلم قنج رفت از

 ! ناز کنم از جون خودم مایه بذارم

 :سریع دستمو بردم سمت کاپشنش و گفتم. اپشنش رو باز کردهاى ک دکمه

 .من سردم نیست. درش نیاریا -
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لبه ى کاپشنش رو گرفت و دور تنم پیچید و منو به خودش . به روم زد و با حرکت سرش، تایید کرد لبخندى

. ماشین شدیم باالخره سوار. پهلوم که پهلوش چسبید، گرماى تنش، همه ى وجودمو گرم کرد. نزدیک تر کرد

 :نگاهى به عقب ماشین انداختم و گفتم

 پس مامانت و هاله کجان؟ -

 . رسوندمشون خونه و بعد اومدم اینجا. خسته بودند -

 ساعت چند رسیدین؟ -

 :به ساعت ماشین انداخت و گفت نگاهى

 . نومیه ساعت پیش مامان اینارو رسوندم و بعد هم رفتم خونه یه دوش گرفتم و اومدم خدمت خا -

لبخند خوشکلى زد و دست چپشو باالى فرمون . نگاه کوتاهى بهم انداخت. لحظه با اخم نگاهش کردم چند

همون طور که نگاهش به خیابون بود، انگشت شست دست راستشو بین ابروهام گذاشت و به سمت . گذاشت

 :باال کشید

 سایه ى من چرا اخم کرده؟ -

 :باز شد و گفتم اخمم

 امانت اینارو رسوندى و بعد رفتى خونه؟ مگه مامانت اینا کجا مى خواستن برن؟یعنى چى که م -

 :زیر دست خودش، روى دنده گذاشت و دنده رو عوض کرد. از روى پام برداشت دستمو

 زاغ سیاه مادرشوهرو چوب مى زنى؟ -

 :اخم کردم و گفتم باز

-  کجا رفتن؟. منو نپیچون... هورمنــــد ... ا 

 :دستمو فشار داد و گفت. یم گل کرده بودفضول بدجورى

 . الهیجان. رفتن خونه اشون -

 :باال پرید و با تعجب گفتم ابروهام

 الهیجان؟ خونه اشون اونجاست؟ مگه باهم زندگى نمى کنید؟ -

 :اى باال انداخت و گفت شونه

یه روستا توى الهیجان هست که بابا اونجا باغ چاى . هواى اینجا براى مامان خوب نیست. معلومه که نه -

 . مامان و هاله هم اونجا هستند. داره
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 :تعجب گفتم با

 یعنى مامانت و هاله مثل زن هاى شمالى توى مزرعه کار مى کنند؟ -

نستم به چى مى خنده، اما از خنده اش من هم خنده نمى دو. لحظه سکوت شد و بعد یه دفعه زد زیر خنده چند

به چى مى  "حتى دلم نمیومد بگم . ام گرفت و با لذت لب هاى خوش فرم و خنده ى قشنگش رو نگاه کردم

از روى دنده برداشت و  ستشوچند لحظه بعد، د. که مبادا خنده اش تموم بشه و از دیدنش محروم بشم "خندى

 :لپمو کشید و گفت

 . با مزه اى سایهخیلى  -

 چرا؟ مگه چى گفتم؟... وا  -

به خصوص هاله که از گلى شدن لباس هاش . حرفت باعث شد مامان و هاله رو در حال باغبونى تصور کنم -

. البته چند تا باغبون استخدام کردن. مامان یه گاهى توى باغ دستى به بوته ها مى کشه ولى هاله اصال. متنفره

مامان هم تنهایى از پس تمیز . زنه نمىهاله که دست به سیاه و سفید . هم مستخدم گرفتنبراى کارهاى خونه 

 . کردن خونه ى به اون بزرگى برنمیاد

 :پر حسرتى کشیدم و گفتم نفس

یکى از بزرگترین آرزوهام اینه که چکمه ى الستیکى بپوشم، چادر رنگى به کمرم ببندم، روسریمو پشت  -

 . انو برم توى گل و برنج بکارمگردنم گره بزنم و تا ز

 :ثانیه با محبت نگاهم کرد و گفت چند

 واقعا دوست دارى؟ -

 :همون لحن حسرت زده گفتم با

 .خیــــلى. اوهوم -

 :تکون داد و گفت سرى

 . پس مطمئن باش به زودى تجربه اش مى کنى -

 :زده گفتم ذوق

 چه طورى؟  -

 :وى دنده و زیر دستش بود، زد و گفتتا ضربه ى آروم، پشت دستم که هنوز ر چند

 . فعال بگو شام چى مى خورى که بدجورى گرسنمه. به وقتش بهت میگم -
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 مى خواى منو ببرى رستوران؟ -

 .غذا رو مى گیریم و میرم خونه. معلومه که نه -

 خونه؟ کدوم خونه؟ -

 :زد و گفت چشمکى

 مگه دوست نداشتى خونه امو ببینى؟. خونه ى من دیگه -

این همه براى رفتن به خونه اش دست و پا زدم و حاال ! لحن صداش بدجورى مرموز شده بود. هرى ریخت لمد

 :با احتیاط پرسیدم! که وقتش رسیده بود، بدون هیچ دلیلى ترسیده بودم

 مامانت اینا خونه ى توئن؟ -

 :باال انداخت و با لبخند شیطونى گفت ابرویى

 . گفتم که رفتن الهیجان. نوچ -

 :دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 حاال چى شده که نظرت عوض شده؟ . تو که مى گفتى چون مامانت اینا نیستن منو نمى برى خونه ات -

 :دو بار پشت سر هم باال انداخت و با خنده گفت ابروهاشو

 !اون موقع هنوز طعم سه روز دورى رو نچشیده بودم -

 :تمگف ترسیده

 ...هورمند -

برگشت سمتم و با لبخندى که انگار از عکس العمل هاى من لذت . رو جلوى رستورانى نگه داشت ماشین

 :میبره، موذیانه گفت

 !جـــان هورمند -

 !هم انگشت اشاره اشو از روى پیشونیم تا روى تیغه ى بینى و لب ها و چونه ام کشید و پیاده شد بعد

 ! امشب که شب جمعه است... خاك به سرم ... اى واى ... دم افتاد که که بست، یه دفعه یا درو

وقتى از ماشین پیاده شد که در حیاط رو باز . رسیدن به خونه اش، بوى سبزى پلو با ماهى، هوش از سرم برد تا

کنه، چشمم به باغچه ى کوچیکى افتاد که جلوى خونه درست شده بود و دورش نرده هاى فلزى کشیده شده 

بود و دیوارها نماى سنگى  رنگشیروونى خونه بنفش . درخت سرما زده ى بى برگى هم وسط باغچه بود. ودب

 .سفید
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سریع از جا پریدم و پامو از روى . برگشت سمت هورمند که داشت لنگه ى دیگه ى در رو باز مى کرد نگاهم

منو که پشت فرمون دید، با دستش با داخل . صندلى خودم، سمت صندلى راننده بردم و پشت فرمون نشستم

 . اشاره کرد و سرشو کمى برام خم کرد

. داخل پارکینگ جمع و جورى که رو به روم بود، پارکش کردمکلى ذوق و هیجان، ماشین رو حرکت دادم و  با

 :هورمند اومد کنار ماشین و درو برام باز کرد

 . خوش اومدى. این هم از خونه امون. بفرمایید بانو -

مثل پرنسس هاى اروپایى که با کلى فیس . توى دستش که به سمتم دراز شده بود گذاشتم و پیاده شدم دستمو

غذاها رو از روى صندلى عقب برداشتیم و رفتیم سمت درى که داخل پارکینگ ! که پیاده میشنو افاده از درش

 . بود

چند تا پله ى سنگى رو باال رفتم و بعد از اون، سالن . چوبى رو باز کرد و گرماى مطبوعى به صورتم خورد در

ه کابینت داره و مهم تر از اون، چون یه عالم. از آشپزخونه اش خوشم اومد. خونه اش دو خوابه است. خونه بود

چیز ! ى دل و روده ى آشپزخونه امو ببینه مهدلم نمى خواد مهمون ه. آشپزخونه ى اپن دوست ندارم. اپن نیست

وقتى دیدم تخت هاى . جالبى که توى خونه اش دیدم اینه که هیچ کدوم از اتاق ها تخت خواب دو نفره نداشت

ولى خب یه . هر چند بیشتر از این ها به هورمند اعتماد دارم. حتى کشیدمهر دو اتاق، یه نفره است، نفس را

 !جلدم فکرهاى پلید مى کنم ووقت هایى شیطون میره ت

رفت لباس هاشو عوض کنه و منم همون طور که مانتو شالم رو در مى آوردم، یه دفعه یاد خوابگاه  هورمند

گوشیم . هیچ کدوم از بچه ها نگفته بودم که هورمند اومده وقتى که داشتم مى رفتم دم در خوابگاه، به. افتادم

 . احتماال نگرانم مى شدند. هم که توى خوابگاه مونده بود

دنبال پیدا کردن تلفن، یا موبایل هورمند، به . دور خونه انداختم، بلکه تلفن رو پیدا کنم اما خبرى نبود نگاهى

یه . کردم، هورمند در حال عوض کردن لباس هاى بیرونش بوددر اتاق هورمند رو که باز . اتاق ها سرك کشیدم

 !لحظه خجالت کشیدم و خواستم برگردم، اما یادم اومد که قبال هم این طورى دیدمش

لبخند کامال مصنوعى روى لبم نشوندم و همون طور که زور مى زدم که نگاهم فقط به چشم هاش باشه، نه  یه

 :گفتم(!) جاى دیگه

 . نگرانم میشن. اید به بچه ها بگم که پیش توامتلفن کجاست؟ ب -

 :هین پوشیدن تى شرتش گفت در
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 . یه نگاهى بنداز. فکر کنم گوشى رو گذاشتم توى کشوى اولى -

 توى کشو چرا؟ از کى تا حاال تلفنو توى کشو مى ذارن؟ ... وا  -

 :قیافه ى مظلومى پشت گوششو خاروند و گفت با

هر جا هم که تماسم تموم بشه، . مى زنم، مدام راه میرم و کارهامو انجام میدمآخه هر بار با گوشى حرف  -

 . همون جا مى ذارمش

کرم مرطوب کننده، افتر شیو، ماشین . داخل کشو پر از لوازم بهداشتى بود. سمت کشو و بازش کردم رفتم

افت و زیبایى پوستش هم پس آقا حواسش به لط. خنده ام گرفت! اصالح، برس و شونه، سشوار، ژل و واکس مو

 . قربونش برم. اى پدرسوخته. هست

چند تا بوق خورد . گوشى سیار رو پیدا کردم و شماره ى مائده رو که به خاطر رندیش حفظ بودم، گرفتم باالخره

 :و عاقبت به جاى مائده، صداى مهدیس رو شنیدم

 . بفرماییـــد -

 . حالم به هم خورد... این چه طرزه بفرمایید گفتنه؟ مگه پشت میکروفن فرودگاهى؟ عـــوق ... زهر مار  -

برگشتم و هورمند رو دیدم که لبه ى تختش نشسته و داره با لذت . خنده ى آرومى رو پشت سرم شنیدم صداى

لبمو ! آخرش ذات خودمو لو دادم! جلوى هورمند این مدلى حرف زده بودم. واى خاك به سرم! نگاهم مى کنه

 . گاز گرفتم و از اتاق دویدم بیرون

 :مهدیس توى مغزم سوزن میزد صداى

... دختره ى ولویى خاك بر سر . حیف اون همه ناز و عشوه که خرجت کردم... تویى؟ ایش ... سایه ى االغ  -

 ...شوهر کردى بازم آدم نشدى 

 :داى الهه رو شنیدممهدیس دور و دورتر شد و این بار ص صداى

بخورى رگ هات . یه آشى برات بپزم، دو وجب روغن روش باشه... کدوم گورى رفتى؟ بذار هورمند رو ببینم  -

 ...بسته بشه سکته کنى و بمیرى که این قدر خون به جیگر ما نکنى 

 ... بذار منم باهاش حرف بزنم  -

 ... ا بده ببینم گوشى منه ها  -

 ...ى اسپیکر دیگه خره خوب بذار رو -
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با این همه جیغ و ! هر چند دست کمى از حموم نداشت. به جاى خوابگاه با حموم زنونه تماس گرفته بودم انگار

باالخره گوشى به مائده رسید و . دادى که راه انداخته بودند، حتى فرصت نمى دادند که براشون توضیح بدم

 :گفت

کجایى تو؟ یه نگاه به ساعت کردى؟ . دونى چه قدر نگرانت شدیممردى؟ چرا حرف نمى زنى؟ مى ... سایه  -

 . در خوابگاه بسته شده

 . اگه دو دقیقه زبون به دهن هاتون بگیرین منم توضیح میدم که کجام -

 . بنال ببینم -

 . من خونه ى هورمندم -

 :لحظه سکوت شد و یه دفعه صداى جیغ همه اشون بلند شد و حرف هاى درهم برهمشون چند

 اون جا چه غلطى مى کنى؟  -

 رفتى خوش گذرونى؟  -

 . اى خدا یه نامزدم نداریم شب بریم خونه اش بخوابیم -

 !بپا جیزت نکنه -

 ...دیوونه مى دونى امشب چند شنبه است  -

 .فردا میایم مى بریمت سونو گرافى. سایه دیگه کارت تمومه -

 ى؟بچه ها به نظرتون کاکل زرى میشه یا پیرهن زر -

وقتى خوب حرف هاشونو زدند و از . از حرف هاشون خندیده بودم که اشک توى چشم هام جمع شده بود اونقدر

 :تب و تاب افتادند گفتم

 . بچه ها اگه میشه تو دفتر حضور و غیاب برام بنویسین که رفتم خونه ى همسرم -

 . همسردار میشیمما هم باالخره ... کم کالس بذار بابا. ... همســـــرم... اوهو  -

 :عاطفه رو شنیدم صداى

 .پس امشب قراره تو بسترى از عشق بخوابى -

 :هم با لحن لوتى وارش گفت نوشین

 !ما به کسى نمى گیم امشبو کجا گذروندى... برو خوش باش  -

 :آخى بلند شد و الهه گفت صداى
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 مگه رفته خونه دوست پسر که مى خواى مخفى کارى کنى؟ ... خنگ خدا  -

کالفه از دست جنگ و . به هورمند افتاد که غذا رو روى میز مبل چیده بود و منتظر نگاهم مى کرد نگاهم

 :دعواهاى بى پایانشون گفتم

 .هورمند منتظرمه. بچه ها من برم -

 !این کارها مال آخرشبه. بابا تازه سرشبه. چه زود دست به کار شدین... واى  -

کنار . با بدختى گوشى رو قطع کردم. به خنده انداختند که دل درد گرفته بودمقدر چرت و پرت گفتند و منو  اون

 :هورمند روى کاناپه نشستم و گفتم

 . ببخشید طول کشید -

 :دور شونه ام حلقه کرد و گفت دستشو

 اگه خانوم ها با تلفن حرف نزنند پس کى حرف بزنه؟ . اشکالى نداره -

 :شونه ام تنه اى بهش زدم و گفتم با

 . بدجنس -

 :و گفت خندید

 . مواظب خار ماهى باش. بخور سرد شد -

این دفعه هم که غذا ماهى بود . هورمند همیشه آروم غذا مى خوره. تقریبا چهل دقیقه طول کشید غذاخوردنمون

شانس آوردم . من اما اونقدر گرسنه بودم که دو بار نزدیک بود خفه بشم. و دیگه حسابى غذاش رو مى جوید

 !د بود، وگرنه تا حاال به دیار باقى شتافته بودمهورمن

هر چند اونقدر زیاد نبودند، ولى هورمند گفت دوست داره کمکم . هاى شام رو مى خواستیم با هم بشوریم ظرف

یکى سایز بزرگ که خودش پوشید و یکى هم سایز . دو جفت دستکش داشت! منم که از خدا خواسته. کنه

عمدا با قیافه اى  داره،ا این که مى دونستم چرا دستکش کوچیک توى خونه اش ب. کوچیک که من دستم کردم

 :دلخور گفتم

 !چرا توى خونه ات دستکش سایز کوچیک دارى؟ هان؟ کدوم زنى این هارو دستش مى کنه -

 :بدجنسى تمام گفت با

 !به غیر از مامان و هاله، اون یکى زنمم یه گاهى دستش مى کنه -

 :کشیدم و گفتم جیغى
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 ...هورمنـــــد  -

سرم ایستاد و همون طور که گره ى پیش بندم رو مى بست، سرشو روى شونه ى راستم گذاشت و کنار  پشت

 :گوشم گفت

اون قدر دوستت دارم و . مطمئن باش تا ابد هم همین طوره. به غیر از تو هیچ زنى به چشمم نمیاد... سایه  -

 .ستم از دستت بدمبرام عزیزى، که تحت هیچ شرایطى حاضر نی

 :پشت بغلم کرد و ادامه داد از

یه تار . هر وقت کسى بهت گفت، هورمند رو با زنى غیر از تو دیده، بدون قصدش فقط جدا کردن من و توئه -

 ...موى تو رو 

 :بین موهام فرو کرد و بوسیدشون دستشو

 . با دنیــا عوض نمى کنم -

 :ورمند سرشو کج کرد و وقتى اشک هامو دید گفته. دوباره اشک هام سرازیر شده بودند باز

-  ا ا تو که باز دارى گریه مى کنى؟ ... ا 

 :دستکش هارو از دستم دراورد و گفت. گره پیش بند رو از دورم باز کرد سریع

 اصال یه امشب که پیش همیم، کى گفته بایستى پاى ظرفشور؟. نمى خواد ظرف بشورى -

میون گریه . هاى خودش رو هم درآورد و دست هاشو زیر زانو ها و گردنم گذاشت و از زمین بلند کردم دستکش

خدایا بابت این همه خوشبختى . دلم مى خواست از خوشحالى جیغ بزنم. چه حس شیرینى بود. به خنده افتادم

 . خدایا مواظب عشقمون باش. شکرت

 :نگاهى دور و برم انداختم و گفتم. به اتاق خوابش برد و روى تخت نشوند منو

 تو کجا مى خوابى؟  -

 :ابرو به کنارم اشاره کرد و گفت با

 !در جوار همسر -

 :تعجب گفتم با

 . اینجا؟ ولى تخت که یه نفره است -

 :کنارم جا کرد و گفت خودشو

 . مهربون مى خوابیم. نگران نباش -
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 :یده گفتمحرفش برداشت دیگه اى کردم و از جا پریدم و ترس از

 !من اصال آمادگیشو ندارم... من ... امشب نه ... واى نه  -

 :دستشو بین موهام فرو کرد و به همشون ریخت و گفت. لحظه با تعجب نگاهم کرد و بعد قاه قاه خندید چند

. هنه این قدر سر و ساد. واسه اون شب برنامه ها دارم. تو فکرت چى مى گذره دختر؟ قبال هم که بهت گفتم -

 . پس این قدر نگران نباش و فکرهاى عجیب غریب نکن

 !سرمو کردم زیر پتو و قایم شدم. مغز منحرفم خجالت کشیدم و لبمو گاز گرفتم از

صداى حرف زدن، باز و بسته شدن در کابینت ها، به هم . توى خواب و بیدارى سرو صداهایى مى شنیدم صبح

یه مرتبه . چند لحظه طول کشید تا بفهمم کجا هستم. باز کردم کالفه غلتى زدم و چشم هامو. خوردن ظرف ها

 اینا اومده بودن؟ نشهورمند کجا بود؟ این صداهاى زنونه متعلق به کى بود؟ ماما. از جا پریدم

هانیه خانوم پاى گاز ایستاده بود و . اتاق بیرون رفتم و بعد از شستن دست و صورتم، رفتم توى آشپزخونه از

خبرى هم از . ه اى رو هم مى زد و هاله هم، پشت میز آشپزخونه نشسته بود و صبحونه مى خوردمحتویات قابلم

باهاشون روبوسى . به سمتم اومدند نسالم که کردم، هر دوشون به سمتم چرخیدن و با هیجا. هورمند نبود

 :کردم و هانیه خانوم گفت

 . ید کنهرفته یه کم خر. هورمند هم االن میادش. بشین صبحونه بخور -

 :هاله سریع بلند شد و گفت. میز که نشستم، صداى زنگ در بلند شد پشت

 . تو بشین من باز مى کنم -

 :که از آشپزخونه رفت، هانیه خانوم سریع اومد کنارم و با صداى آرومى گفت هاله

 دخترم حالت خوبه؟ مى خواى برى دکتر؟ مشکلى ندارى؟ -

صورتم داغ شد از خجالت و هانیه خانوم، بوسه اى روى گونه ! و مبهوت مونده بودم که این چى داره میگه؟ مات

 :ام گذاشت و گفت

 !پس صبحونه اتو که خوردى با هم مى ریم دکتر. خجالت نداره عروس گلم -

 :ن دادم و گفتمسرمو با شدت تکو! اگه حرف نزنم، مثل دوست هام، براى بچه امون هم کادو مى خره دیدم

 . سوء تفاهم شده. چیزى نبوده... نه نه  -

 :حرفى بزنه که هورمند اومد توى آشپزخونه و با دیدنم، لبخند عمیقى زد و گفت خواست

 خوب خوابیدى؟. صبح بخیر. سالم خانوم خانوما -
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 :حرفش تموم نشده بود که هاله پرید تو آشپزخونه و با هیجان گفت هنوز

 !دیشب هومن زنگ زد و گفت براش بریم خواستگارى. هورمند یه خبر دست اول -

 :و هورمند با چشم هاى گرد شده نگاهش کردیم و هانیه خانوم نگاهم کرد و با خنده گفت من

 !مثل اینکه بچه ام گلوش پیش یکى از دوست هاى تو گیر کرده -

 :و هورمند همزمان گفتیم من

 چى؟ -

 :تممن شتاب زده گف و

 کدومشون؟ -

 :اما در کمال ناباورى گفت. تو دلم نبود که اسم الهه رو بیاره دل

 !!مائده -

آخه چرا مائده؟ از بین اون پنج تا، دقیقا مائده رو انتخاب کرده که همه امون مى . من آه از نهادم بلند شد و

نمى دونم هومن . ى ایش رد مى کنهتمام خواستگارهاشو به امید پسردای! دونیم چه قدر پسردایی شو دوست داره

 مى تونه از این قاعده مستثنا بشه یا نه؟

مى ترسم سر این قضیه . شب تمام حواسم به مائده و هومن و بدتر ازاون، الهه بود که چشمش دنبال هومنه تا

در  شاید هم حرف هاى الهه در مورد هومن از همون مزخرفات همیشگیش باشه که. با مائده مشکل پیدا کنه

 . خدایا خودت به خیر بگذرون. نمى دونم! مورد همه ى پسرها میزنه

این طور که . منم شماره ى رند مائده رو بهش دادم. خانوم ازم خواست شماره ى مائده رو بهش بدم هانیه

ته از منم خواس. میگفت، مى خواد یکى دو روز دیگه باهاش تماس بگیره و یه جا براى دیدنش باهاش قرار بذاره

الهه وسط نبود، به خوابگاه نرسیده،  اىشاید اگر پ. چه کار سختى. قبل از تماسش، مائده رو در جریان بذارم

نگران هومن ! ولى از یه طرف الهه و از طرف دیگه، دل مائده که جاى دیگه گیره. ماجرا رو همه جا جار مى زدم

 . ایا هر چى به صالحه همون بشهخد... هوف . پسر خوبیه. بشنوه "نه "گناه داره . هم هستم 

هشت و ربع بود که . االن شنبه شده. البته جمعه دیگه تموم شد. دو نیم نصفه شب جمعه. دو نیم شده ساعت

از سر شب هم با بچه ها به خاطر این دو روز که خونه ى هورمند بودم، تو سر و . هورمند منو رسوند دم خوابگاه

چه تهمت هایى که به ! که بهم نزدن یىچه حرف ها! یگه مغزهاشون خرابه؟چه قدر این ها د. کله ى هم زدیم

 !! من و هورمند نبستن
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کلى هم گریه کرد و به خودش و پسر داییش ... طفلک ... وا رفت . ماجرا رو یواشکى به مائده گفتم...  بگذریم

ى ترسه بابت م... مى ترسه . حرص مى خوره که چرا پسر داییش هیچ حرکتى نمى کنه! فحش داد

 .خواستگارهاى خوبى که داره یکى یکى رد مى کنه و آخرش هم تنها بمونه

فکر کنم وقتى هانیه خانوم زنگ بزنه، از همون پشت ... شرمندگى گفت که هومن هم اگرچه پسر خوبیه ولى  با

 !گوشى، آب پاکى رو بریزه روى دستش

*** 

... از برگ گل ها متنفرم ... از درخت متنفرم ... از چمن متنفرم . ..از تمام رنگ هاى سبز دنیا متنفرم ...  متنفرم

آشغال ... ازش متنفرم ... کثافت پست عوضى ... متنفـــــــــــــــــــــــرم ... از چشم هاى سبز متنفرم 

خاك سیاه مى  به... نمى ذارم قسر در بره... سرش در میارم یشوتالف... تالفى مى کنم ... امیدوارم بمیره ... لجن 

 ...دودمانشو به باد مى دم... شونمش

تقاص گناهام بود؟ این جورى؟ راه بدتر از این نبود براى تنبیه ام؟ چرا حاال؟ چرا حاال که آدم شدم ... چرا  خدایا

 و دیگه دست از پا خطا نمى کنم؟ چرا حاال که شوهر دارم؟ 

چرا؟ چرا رنگ به این زیبایى باید تو صورت یه ... ربه اى لعنت به تو کثافت آشغال چشم گ... به تو عوضى  لعنت

عوضى بشینه و به لجن کشیده بشه؟ که وقتى اون سبزى چشم هاش هر لحظه تو چشمت درشت تر میشه، به 

 ...چرا ... منو به لجن بکشه ... منو ... که آدمو به لجن بکشه ... جاى بوى خوش چمنزار، بوى لجن بده 

ص گناه من بود پس تقاص گناه اون قراره چى باشه؟ مگه تو عدالت ندارى؟ مگه نمیگى اگه این تقا خدایا

 عادلى؟ چه جورى جواب کارشو میدى؟ جواب دست هاى کثیف و هرزه اشو چه جورى میدى؟ 

پاك ... نجس شدم ... هى مى شورم و مى شورم و مى شورم تا پاك بشه ولى نمیشه ... روزه جام تو حمومه  سه

 ... دیگه پاك نمیشم ... نه .. .نمیشم 

*** 

یعنى چى؟ یعنى کسى بهش ! این ها چى بود که نوشته بود؟. روى تخت پریدم و دفترو گذاشتم روى پام از

برگه هاى این قسمت از سر رسید، مثل . دوباره و دوباره این قسمت رو خوندم. تعرض کرده؟ ماتم برده بود

. برگه ها مشخص بود ىجاى قطره هاى آب رو. و چروك شده بوددفترى که زیر بارون مونده باشه، خشک 

 یا قطره هاى اشک؟... قطره هاى آب 

 :دستپاچگى صفحه رو رد کردم و خاطره ى بعدى رو خوندم با
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هنوز هم . ودمافسرده شده ب. داغون بودم. اعصابم خورد بود. از یه ماه بود که طرف این دفتر نیومده بودم بیشتر

من که خطر از بیخ گوشم . اون دخترهایى که بهشون تجاوز میشه، حق دارن که دیوونه بشن. کامل خوب نشدم

لحظه ها پیش چشمم جون مى گیره،  اوناالن که دارم مى نویسم و . رد شد، یک ماه تمام روانى شده بودم

 .بغضم هر لحظه بزرگتر میشه و اشک دیدمو تار کرده

خدا ازت . لعنت به تو کثافت آشغال. مثل غذاى دهنى. مثل یه لباس دست دوم. دست خورده شدم مى کنم حس

هیچ جورى نمى تونم . دلم به این چیزها آروم نمیشه. این تقاصى که دادى کم بود. امیدوارم بمیرى. نگذره

چه . ه زن متاهلی. زنم یهمن ... کثافت . ببخشمت چون نمى تونم کارى کنم که حس و حال منو درك کنى

  طور تونستى به من دست درازى کنى؟ اصال مى فهمى متاهل بودن یعنى چى؟ تعهد و تاهل یعنى چى؟

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

  

 . هر چى بهت فحش بدم آروم نمى گیرم. هر چى بگم کم گفتم... بى ناموس، بى غیرت، بى شرف، بى وجدان  

حیف از هورمند . انداختن هم نیستىحیف که حتى الیق تف ... حیف . زیر اون مشت و لگد ها مى مردى باید

اگر ... خدایا . یه فاسد فاسق. یه لکه ى ننگى. تو رو باید اعدام کرد. عزیزم که دستش به خون تو آلوده بشه

اى که فقط مایه ى ننگ پدر و  چهب. قراره چنین فرزندى به من بدى، ترجیح میدم هیچ وقت بچه دار نشم

یکى هم مثل اون ... کى مثل نفس بى پدر و مادر و تنها و بى کس مادرش باشه به چه دردى مى خوره؟ ی

 .عوضى تو ناز و نعمت ولى میشه یه پست رذل

همون شبى که داشتیم از پارك برمى گشتیم و وقتى . دونم اگه هورمند اونجا نبود چه بالیى سرم میومد نمى

هنوز ماشین هورمند . کثافت برام نقشه کشیده بود. هورمند منو جلوى خوابگاه پیاده کرد، اون آشغال منتظرم بود

ن قست هاى تنم که دست هاى کثیفش دلم مى خواد پوست او. از دیدم خارج نشده بود که روى سرم آوار شد

به ... قسمم داده . هورمند ازم قول گرفته. ولى نمیشه. نجاست رو از تنم جدا کنم. بهش خورده، با چاقو بـِکـَـنم

 . قسم داده که به خودم آسیب نزنم... به جون خودش ... جون عزیزترین کسم قسمم داده 
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اون قدر دیوونه شده بودم که هر روز با چنگ و دندون به ... یا نه نمى دونم دیگه مثل اولشون میشه ... هام  لب

تا دو هفته ى تمام، لب . لب هامو مى جویدم و پوست هاى بلند شده اشو با دست مى کندم. جونشون مى افتادم

که تمام اون پوست هاى نجس شده رو  مموفق شد. ولى فکر کنم باالخره موفق شدم. هام پر از خون بود

 .هنوز هم پر از ترك هاى خونى اند. ولى لب هام تا مدت ها ورم داشتند. ز روى لبم محو کنمحداقل ا

که هورمند مى دونه مقصر نبودم، همین که خودش از آینه ى ماشینش دیده بود که اون آشعال چه طور  همین

خودش همه چیزو . مچون نمى خوام بابت اتفاقى که افتاده بهش توضیح بد. آرومم مى کنه... بهم حمله کرد 

مهلت نفس کشیدن بهم نمى داد،  تىمى دونه اون لحظه که بین دیوار و اون کثافت گیر افتاده بودم و ح. دیده

اونقدر غافلگیر شدم که حتى مغزم نمى تونست تشخیص بده که توى اون لحظه، آموزش هاى . چه حالى داشتم

 کالس رزمى، به چه دردى مى خورند؟

ه هم طول نکشید که هورمند برگشت و به دادم رسید اما براى من اندازه ى سى سال حتى سى ثانی شاید

اگر هورمند نبود، مطمئنم . نمى دونم چه مدت گذشته که خنده به لبم نیومده. حس مى کنم پیر شدم. گذشت

ى عشقى که ب وجودش،تمام این مدت هورمند و محبت هاش، حرف هاش، گرمى . دق مى کردم. که مرده بودم

مگه این یه ماهه دیوونه نشده بودم؟ . اگر نبود مطمئنم دیوونه مى شدم. پایان نثارم مى کنه، حالمو بهتر کرده

چى کم از دیوونه ها داشتم؟ کسى که مدام داره پوست تنشو مى کنه دیوونه نیست؟ کسى که مدام فحش میده 

 و اشک مى ریزه دیوونه نیست؟

. هورمند ازم خواسته مقاوم باشم. تنها جایى که آروم مى گیرم. اهم بودهاین مدت فقط آغوش هورمند پن تمام

میگه . میگه اتفاقى که افتاده، ذره اى از عالقه اش به من کم نکرده. میگه من هر طورى که باشم براش عزیزم

به همم تفریح روزانه اشونه، این جورى  ،چون اتفاقى که براى خیلى ها. بهم افتخار مى کنه چون روحم پاکه

اون پسره ى الدنگ . اگر من دختر سر به راه و آرومى بودم، این اتفاق ها نمى افتاد. ولى من شرمنده اشم. ریخته

 . به خودش اجازه نمى داد بهم دست درازى کنه

میگه اگر قرار باشه با چنین اتفاقاتى این جورى خودمو . میگه این ماجرا باید منو قوى تر کنه، نه ضعیف هورمند

تا همین چند روز پیش، هر جا مى . دوست نداره بى دست و پا باشم. بازم، تو دنیاى پر از گرگ، دریده میشمب

. که میگه، دیگه باید روى پاى خودم بایستم قتهاما چند و. خواستم برم، هورمند منو مى برد و بر مى گردوند

ستم تنها بیرون برم، یکى دوبار دیدم روزهاى اول که مى خوا. حتى به خودش. نباید به هیچ کس محتاج بشم
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ولى دیگه چند روزه که دست هاشو از دورم آزاد کرده که به . دورادور هوامو داشت. که با ماشین دنبالم اومده بود

 . روى پاى خودم بایستم. دارمتنهایى قدم بر

ه اش، نیشتر توى قلبم فرو پست عوضى که هر روز توى دانشگاه، با پوزخند از کنارم رد میشد و با نگاه هرز اون

با همه ى گردن . باالخره هورمند موفق شد، کارى کنه که اخراج بشه. مى کرد، امروز از دانشگاه اخراج شد

هر چند که خیلى ها توى . اخراج شد خالقىاون مازیار رذل، به خاطر فساد ا... کلفتى فک و فامیلش، امروز 

الهى بمیرم براى هورمندم که . آورده "استاد برازنده"سر همسر دانشگاه فهمیدن که اون آشغال، چه بالیى 

هورمندم ... پشت سرش پچ پچ مى کنند، با انگشت نشونش میدن، من به درك . انگشت نماى خاص و عام شده

امتحانش مى کنى؟ ... سر بلند نکرده، تو چشم هیچ دخترى نگاه نکرده، خدایا . آسه رفته، آسه اومده. آبرو داره

 .دم وسیله ى امتحانش؟ لعنت به منمن ش

من اگه خراب نبودم، با افتخار ... آره راست میگن . سرش میگن، استاد برازنده رفته یه دختر خراب گرفته پشت

 . نه اینکه وقتى به عقب برمى گردم، از خودم متنفرتر بشم. از گذشته ام حرف مى زدم

حاال که با تمام حرف و حدیث ها، . نمى خوام نا امیدش کنم. همه ى این ماجراها، هورمند پاى من ایستاد با

که از حمایت هاى . گوشه و کنایه ها، هورمند مرد و مردونه ازم حمایت کرده، باید کارى کنم که بهم افتخار کنه

 . مایه مى ذارم نمبرام از آبروش مایه گذاشته، براش از جو. امروزش پشیمون نشه

با خودم و خداى خودم عهد مى ... سایه صداقت، فرزند رضا صداقت، همسر هورمند برازنده ... من ... امروز  از

زنى که هیچ کس . زنى که همه بهش غبطه بخورند. بندم، زنى بشم که هورمند با تمام وجودش بهم افتخار کنه

 .دور نیست...  روزاون . نو درنمیادزنى که هرگز به زا. جرئت نکنه بهش چپ نگاه کنه

ساعت  يمگه ساعت چند شده بود؟ نگاهم رو. زنگ در باعث شد از ماجراهاى صداقت دست بکشم يصدا

 ! چه وقت شناس. هشت قایدق. افتاد يوارید

نگار ا. چه جالب! ومدینجال اما ن. شد داشیمامان هم چادر به سر پ. رو زد و رفت دم در سالن فونیآ يدکمه  بابا

 !کرد یخواستگارها صدق م يدر مورد همه  ومدنین نیا

مادرش  يپا يگل رو. نشسته بود لچریو يبا مادرش که رو نیامیاول وارد شد و بعد از اون بن نیامیبن ي عمه

 دهیاتو کش نیامیبن يبه شونه  یبا عمه، دست یرفتم جلو و بعد از احوالپرس عیسر. دست عمه اش ینیریبود و ش

 :شلوار پوش زدم و گفتمو کت و 

 ن؟یامیاحوال آقا بن -
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 برادر زن؟ يچه طور -

 !؟ یمطمئن یلیخ -

 !گهید گهید -

همه شباهتش  نیصورتش، از ا دنیبه محض د. رهیقرار بگ نیامیخم شدم تا صورتم مقابل صورت مادر بن یکم

فقط صورتش گردتر از ژاله بود و لب و . یدرشت طوس يو چشم ها دیپوست سف. به ژاله شگفت زده شدم

 ! ه؟یژاله چه شکل ینیدونم لب و ب یاصال مگه من م. کرد یبا ژاله فرق م شینیب

 . تونییخوشحالم از آشنا. داریمشتاق د. احوال شما. سالم خانوم فرمنش -

 :گفت یآروم يبا صدا نیامیبن مادر

 بله؟. یباش ــــماین دیشما با. سالم پسرم -

 .کنه یم ادیمارو ز بتیغ نیامیبن نکهیمثل ا. بله -

 :شدند گفت یکلماتش هم کش دار م یآروم که بعض يهمون صدا با

 . ــــــرهیذکر خ... نه  -

 . داخل دییبفرما. ممنونم -

 يپا يدسته گل رو از رو نیامیبن م،یدیمامان که رس کینزد. میرو از پله ها باال برد لچریو ن،یامیکمک بن با

 :مادرش برداشت و به سمت مامان گرفت و گفت

 .حالتون چه طوره. سالم خانوم کاردان -

شده  پیخوش ت یحساب ينقره ا راهنیو پ یاون کت و شلوار مشک يکه تو نیامیبن يبه قد و باال ینگاه مامان

 :کنج لبش نشست و گفت يبود، انداخت و لبخند

 . يخوش اومد. سالم پسرم -

 یتا وقت د،یترس یعمه که انگار هنوز از مامان م. زد و تشکر کرد یقیشکفت و لبخند عم نیامیاز گل بن گل

 !دست دادن بلند نکرد، فاصله اش با مامان رو حفظ کرده بود يمامان دستشو برا

انگار نه انگار که . دیفهم شدیخندون م يمشتاق و لب ها ياز نگاه ها نویا. بود شبیتر از د یمیصم نمونیب جو

. یژاله خال يجا. گرفت یداد و قلوه م یداشت با مادر و عمه اش دل م. تشنه بود چارهیب نیامیمامان به خون بن

 :به پهلوم زد و گفت يضربه ا نیامیبن. امشب نگران بود يچه قدر برا

 اد؟یپس عروس خانوم چرا نم -
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 ؟یدون یمگه نم -

 :گفت هراسون

 و؟یچ -

 :شدم و گفتم الیخ یکم سر به سرش بذارم اما ب هیفت و هوس کردم ام گر خنده

 . میاد ییعروس با چا -

 !هــــان -

درآورد و  بشیرو از ج یگوش. زنگ اس ام اسش بلند شد يهمون لحظه صدا. به پشتش زدم یو دست دمیخند

 :بعد از خوندنش گفت

 خواد بره؟ یم خرسند مخانو يجد يجد. ممنون یلیبابت لپ تاپ و کتاب ها خ یراست -

هم راهش با تو  ادیدرب یو افسردگ ییتنها نیبه جاش که هم از ا میژاله رو بذار ستیبه نظرم بد ن. گهیآره د -

 . باشه که رفت و آمدش راحت تر باشه یکی

 . کارخونه چه خبرها شده میدو روز ما نبود. دمت گرم -

 :انداخت و گفت شیبه گوش ینگاه دوباره

 . ازت بپرسم گهیژاله اس ام اس داده م ه؟یرمز لپ تاپت چ... گهید زیچ هیهان  -

همه حماقت، محکم با دست کوبوندم تو  نیزد و به خاطر ا رونیچشم هام از حدقه ب. گفت، یخ زدم نویا تا

 :میشونیپ

 . يوا يا -

 :با ترس به سمتم برگشتند و گفتند همه

 شده؟ یچ -

 :پر استرس گفتم برداشتم و میشونیپ ياز رو دستمو

 . اومد ادمی يزیچ هی... ستین يزیچ -

 :گفتم هیمبل بلندش کردم و رو به بق يو از رو دمیرو کش نیامیبن دست

 . میگرد یاالن بر م دیلحظه ببخش هی -

 :با اضطراب گفتم دمیچرخ یو همون طور که دور خودم م اطیح يرو کشوندم تو نیامیبن

 ن؟یامیکنم بن کاریچ -
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  ؟يشد يجور نیچت شده تو؟ چرا ا ؟یکن کاریچ ویچ -

 :موهام فرو کردم و کالفه گفتم نیب دستمو

 ه؟یرمز لپ تاپ من چ یدون یتو م -

 :گفت يحالت مسخره ا با

 گهیرمز که د. رونیب ختمیو بم لپ تاپو ر ریسه سوته همه ز. میهکر حرفه ا هینه که من . دونم یالبته که م -

 .ستین يزیچ

  ؟یباش يکم جد هی شهیم -

 :نگاهم کرد و گفت طلبکارانه

کش  یبدبخت هینکنه لپ تاپو از  ای...  ایرفته؟  ادتیعود کرده و  مرتینکنه آلزا. خب آخه من از کجا بدونم -

 ؟یرفت

 :گفتم یعصب

 نه؟یبودنت ا يجد -

باال رفت و  کم کم اخمش باز شد و ابروهاش. دمیچرخ یکرد و منم دور خودم م یحرف فقط نگام م بدون

 :گفت

 نداره؟  "ژ "اولش  انایاح ه؟یرمزش چ -

 :زدم و گفتم يمحو لبخند

 . ستمیهم خر ن نقدریا گهید -

 :کرد و گفت اخم

  ؟یچ یعنی -

 :دست هامو باال آوردم و گفتم عیسر. اشتباه متوجه شده دمیفهم

 . ستیقدر هم تابلو ن نیا گهیکه د نهیمنظورم ا. یزن یبابا چرا داد م سیه -

 :گفت یحرص منیایبن

 ؟یگیم یچ نمیآدم حرف بزنم بب نیع -

- grey eyes! 

 ؟یچ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٥٠٨ 

 .grey eyes...  نهیرمزش ا -

 ...اصال  یاسم که تو گذاشت نیا. هیخب حاال مگه چ -

 عیوقا نیهاش تازه داشتند ارتباط ب گنالیانگار س. هوا موند يحرکت تو ینصفه کاره رها کرد و دستش ب حرفشو

لپ تاپم بذارم؟ چرا  يرو يرمز نیچن دیآخه چرا با. کردم یم دایارتباط رو پ نیکاش منم ا. کردند یم دایرو پ

که  یرهنیچرا پ ه؟یلپ تاپ رنگش طوس فیبود؟ چرا عوضش نکردم؟ چرا ک نیا دیکه به ذهنم رس يزیچ نیاول

چرا؟  ه؟یرنگ چشم هاش طوس د،یخرسند به ذهنم رس ینیگزیجا يکه برا یکس نیچرا اول ه؟یطوس دمیتازه خر

 چرا؟

خوره؟ به خاطر  یقدر تو ذهن من وول م نیدختر ا نیداره که ا یلیدارن؟ آخه چه دل یاتفاق ها چه مفهوم نیا

 هیژاله، همه امون دنبال  يو ماجرا تشیچند وقت به خاطر مامان و عصبان نیا. طوره نیآره حتما هم نه؟یامیبن

شاید  نه؟یامیژاله هم به خاطر بن يکردن برا دایکار پ...  یول. رشهیمدام فکرم درگکه  نهیواسه هم. میراه حل بود

باید جهیزیه . یه روزى مى خواد ازدواج کنه. باالخره مشکل مالى داره. شاید یه جور حس ترحم و دلسوزیه... 

 يبرا ینگران. پس به پول و کار احتیاج داره. باباش هم که مى خوایم برگردونیم پیشش. براى خودش جور کنه

که از پا  میتوجه باش یما هم اگر بهشون ب. رو ندارند یخب اون ها که کس... هم از ترحمه؟ خب  شیسالمت

پس حتما در ... نه  شه؟یم. میاز کنار هم رد بش الیخیکه ب شهینم. میبش لیقراره با هم فام... در ضمن . انیدرم

 تهیاز احساس مسئول ت؟یمسئول...  نهیهم... آره . باالخره خواهر دامادمونه. کنم یم تیبرابرش احساس مسئول

پس ... برام جالبه ابهیچون رنگش خاص و قشنگ و کم دیشا.... نه ... م، رنگ چشم هاشه؟ خب که رمز لپ تاپ

 برام جالب نبود؟ شیطوس يبودم رنگ چشم ها نیامیهمه وقت با بن نیچرا ا

 . یکى رو کم داشتم نیآشفته بازار هم نیبابا تو ا يا

رو  شیکرد و گوش یحرف نگاهم م یب. سرمو بلند کردم و نگاهش کردم. شونه ام خورد يرو نیامیبن دست

 :سرمو تکون دادم و گفتم یبا سردرگم. داد ینشون م

 ه؟یچ -

 . ژاله منتظر جوابه -

 جهینت نیحساب کتاب کردم و به ا یکم. به ساعتم انداختم ینگاه. و دوباره موهامو چنگ زدم دمیکش یپوف

بود که بفهمه رمزش  نیبود؟ بهتر از ا یچاره چ یول. تا برگردم، حدود ساعت ده مشه مارستانیم باگر بر دمیرس
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هم چنان . انداختم نیامیبه بن ینگاه نامطمئن. دادم یم رشییکردم و بعد هم تغ یخودم رمزو وارد م دیبا. هیچ

 :باالخره گفتم. ساکت بود

 . مارستانیب رمیم -

 :گفت یناراحت با تاسف تکون داد و با يسر

فقط ازت . بخوام حیماجرا ازت توض نیکه به خاطر ا ستیاالن هم وقتش ن. شده يجور نیدونم چرا ا ینم -

. يگرد یقدم برم هیجلو و  يریقدم م هی. قدر درجا نزن نیا. سره کن هیبا خودت  فتویکنم، تکل یخواهش م

از بس حرف هاشو . هیه، عصبیژاله روح يمشکل عمده . کنه یم تیاز خودت، ژاله رو اذ شتریکارهات ب نیا

 . زهیر یخودش م يتو

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 ؟يدیقدر بهش نخ م نیپس چرا ا ش،یخوا یاگر نم -

 :انداختم و گفتم نییسرمو پا یشرمندگ با

 . دونم چه مرگمه یخودمم نم -

 :زد و گفت يلبخند

 . ومدهیبرو تا گندش در ن گهیحاال د. یگیم یفهمم چ یم -

 برم؟  يبه چه بهونه ا -

 بهونه؟ -

 وجود داره؟ مارستانیرفتنم به ب يبرا یلیاالن چه دل. گهیآره د -

 :گفت يجد یچند لحظه فکر کرد و با حالت امینیبن

 !رو حسگر يشستتو بذار يبر يخوا یتو هم م. داره یلپ تاپت حس گر انگشت یبگ یتون یم -

 :و با خنده گفتمپس کله اش زدم

 . مایبد میخوا یم یخواهرمونو به ک نیبب. زهرمار -

 :خاروند و مثل خودم گفت سرشو

 یتو نم ریوگرنه عمرا خودمو گ. که خواهرت ارزشش رو داره فیح. مایبش میخوا یم یشوهرخواهر ک نیبب -

 . انداختم

 :زدم و گفتم يپوزخند
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 .چاخان هارو واسه مامان بکن نیا -

 . بهترشو تو چنته دارم شونیواسه ا -

 . یکن یوقتو تلف م يدار يچه طور نیبب! ؟يارئه داد يزادیراهکار آدم هیاگر . نیامیامان از دست تو بن -

با  نیامیبن. داخل میو برگشت دمیرو کش نیامیدوباره دست بن. مثل برق از ذهنم گذشت يفکر هیلحظه  همون

 . کرد یتعجب نگاهم م

 تو سرته؟ یچ -

 :نگاهش کردم و گفتم یشرمندگ با

 . یدون یمثال تو نم یول. خوام به مامان بگم ژاله حالش بد شده یم -

 :نگاه کرد و گفت متفکر

 ده؟یجواب م -

 :سر تکون دادم و گفتم نانیاطم با

 . که جواب بده گمیجور م هی -

 . آشپزخونه يتو ادیسر جاش نشست و من به مامان اشاره زدم که ب نیامیداخل و بن میرفت

از کنارشون بلند شد و به  یتیگفت و با نارضا يدیخانوم و عمه بود، ببخش تایغرق صحبت با ب یکه حساب مامان

 نیب یول دینشسته بود، از جا پر زیپشت م یصندل ينجال که رو د،یپامون که به آشپزخونه رس. آشپزخونه اومد

 غیج يبرا یطفل. لحظه گرفتمش نیآخر وافتاد که ت یداشت از پشت م یکرد و همراه صندل ریگ یو صندل زیم

از بازوش گرفت و  یشگونین یمامان حرص! دندون هاش گرفت که لبش خون افتاد نیچنان لبشو ب دن،ینکش

 :گفت

 ؟يقدر هول کرد نیچه خبرته ا -

ان اخمش رو مام. فقط بازوش رو ماساژ داد یحرف چیبود، بدون ه شونیتو فکر و پر یبیهم که به طرز عج نجال

 :باز کرد و رو به من گفت

 شده؟ یچ -

 !بدن تیکه در جا رضا زمیرو به جونشون بر ینگران تیجمله، نها هیکردم با  یو سع دمیآه کش هیشب ینفس

 . ژاله دوباره خون باال آورده -

 :صورت هاشون و مامان گفت يتو دنیهر دوشون با دست کوب! کامال هم جواب داد و
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 ؟یچ یعنی. خدا مرگم بده -

 :گفتم یآروم يمامان رو از گونه اش جدا کردم و با صدا دست

ها هم گناه  نیا. ششیبره پ یکیپرستارش به من زنگ زد گفت . نگفتم نیامیبه بن. آروم تر. مامان سیه -

من . میکنکم دلشون خوش شده، دوباره غصه دارشون  هی يو بعد از عمر يدارن حاال که اومدن خواستگار

 . شده یچ نمیبب رمیخودم م

 :گفت یبا نگران مامان

 پرستارش چرا به تو زنگ زده؟ -

 . یآورده بود واسه نکته سنج ریمامان هم وقت گ! چه زود در اومد ماه

 . ستنین یلیکه به فکر نسبت فام تیتو اون وضع گهید. شماره هر دوتامونو داشتن. دونم یچه م -

 :گفت و ادامه داد یآهان مامان

 اط؟یتو ح نیرفت نیواسه هم -

 . کنه فقط غذاشو باال آورده یفکر م. راستشو نگفتم نیامیبه بن یول. آره -

 :گفت نجال

 برادر عروس کجا ول کرده رفته؟ گنیآخه نم -

 :میو مامان همزمان با هم گفت من

 عروس؟ -

 :گفت ینجال با دستپاچگ و

 .اصال به من چه... یحاال هر چ... دونم  یچه م -

 :با خنده تکون دادم و گفتم يسر

 .شهیم ریداره د. برم گهیمن د. دیجور کن يبهونه ا هیخودتون  -

دم در اتاقش که . مارستانیهم گرفتم و رفتم ب وهیراه چند تا آب م نیب. و راه افتادم رونیاز خونه زدم ب باالخره

اتاقش به  يمردونه از تو يخنده ا ينم و وارد بشم، صداخواستم در بز یکه م يدرست همون لحظه ا دم،یرس

 ! دیگوشم رس

حس . مرد؟ پشت در بسته کی يخنده  يخنده؟ اونم صدا يصدا دم؟یشن یداشتم م یچ. در خشکم زد پشت

یعنى ژاله هیچ تغییرى نکرده بود؟ و من با خوش خیالى فکر مى کردم . افته یکردم خونم داره به قـُل قل م یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٥١٢ 

هم آروم نگرفته بود؟ من احمقو  مارستانیب يتو یحت. که تغییر کرده و دیگه اون دختر بى پرواى قبل نیست

. تنها بودن و هس یلیانگار قبل و بعد از من هم خ یدوستش بودم ول نیو آخر نیکردم من اول یفکر م. بگو

همون  دیدونستم با ینم. آوردند و مشتم رو گره کرده بودم یهم فشار م يرو تیدندون هام از شدت عصبان

مشت تو چونه  هیتو صورت ژاله و  یلیس هیدرو باز کنم و  ایمردك گوش بدم  يخنده  يو به صدا ستمیطور با

 . بزنم یاون عوض ي

سرمو به سمت صدا چرخوندم و . چند نفر توجه امو جلب کرد دنیدو يو دار رفتن و موندن بودم، که صدا ریگ در

هاج و واج مونده بودم که مهسا منو ! دندیدو یافتاد که با سرعت به طرفم م گهیپرستار د هیچشمم به مهسا و 

 :کرد گفت یعقب زد و همون طور که در اتاق ژاله رو باز م

 د؟یکن یم کاریچ نجایشما ا -

رو به  يمنظره . اتاق يجوابم نشد و درو با شدت باز کرد و با پرستار همراهش خودشونو پرت کردند تو منتظر

. خودش مچاله شده بود يکنار تختش کز کرده بود و تو نیزم يژاله رو. نمیتونستم بب یروم رو به وضوح م

و انژیوکت به  دیچک یم خونسرُمش  ياز جا. بود ختهیسرش نبود و موهاش پخش و پال دورش ر يروسر

بود و انگشتش  ماریاش زنگ هشدار ب گهیدست د يتو. انگشت هاش بود نیرگش باشه، ب يتو نکهیا يجا

 یصورتش وحشت زده و چشم هاش گرد شده بود و مثل گنجشک بارون خورده م. داد یمحکم زنگ رو فشار م

افتاده  نیزم يکه رو دمیرس يردم و به مردک بالنگاهشو دن ریمس. مونده بود رهیخ ينگاهش به نقطه ا. دیلرز

 رونیانگشت هاش خون قطره قطره ب نیگردنش گذاشته بود و از ب يدستشو جلو. دیچیپ یبود و به خودش م

 یلباس آب. شدیم دهیخر خر از گلوش شن هیشب ییزده بود و صدا رونیچشم هاش از حدقه ب. ختیر یم

 !هم تنش بود مارستانیب

 ینگاه م گهیمهسا و پرستار د يمات مونده بودم و به حرکات شتاب زده . تونستم بفهمم چه خبر شده ینم

. دیرس یزورش نم یبکشه ول رونیکه زنگ رو از مشتش ب زدیمهسا کنار ژاله نشسته بود و داشت زور م. کردم

 یچه اتفاق نهیبرداره تا بب لوشگ يخواست دستشو از رو ینشسته بود و م نیزم يهم کنار مرد رو گهیپرستار د

 ! دیرس یبراش افتاده اما اون هم زورش نم

خبر دار شده باشند،  شد،یوقفه فشرده م یدست ژاله ب يکه تو یزنگ يلحظه بعد، انگار که همه از صدا چند

در اتاق  يبه من که جلو ،ياتاق و هر کدوم به نحو يتو ختندیو دو تا نگهبان هم ر گهیچهار پنج تا پرستار د

کنده شد و  نیکمک دو نگهبان از زم ارفت، ب یمرد که از گلوش خون م. خشکم زده بود، تنه زدند و رد شدند
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با سرعت برانکارد رو به حرکت در آوردند و  گهیاز نگهبان ها همراه دو پرستار د یکی. برانکارد گذاشته شد يرو

 . به سمت آسانسور رفتند

 تیچشمش که به من افتاد، با عصبان. رونیروشو برگردوند و برگشت ب د،یله رو دکه سر و وضع ژا گهید نگهبان

 :گفت

 ؟يکرد کاریچ نجایا ؟یهست یشما ک -

 :گفتم تیو با عصبان فتهیباعث شد، زبونم به کار ب يمحرك قو هیمثل  حرفش

که  یهست ینکرد؟ شما چه جور نگهبا یم یتو بخش زنان چه غلط یعوض کهیمردت نیچه خبره؟ ا نجایا -

 چه بالیى سر زنم اومده؟ ست؟یها ن ضیحواست به مر

سوال و  گهیکردند و د یم ینیعقب نش دنشیبود که همه با شن يتنها کلمه ا نیا... گفتم زنم ... آره ...  "زنم "

 .شدم یجواب نم

دورش  گهیمهسا و دو سه تا پرستار د. از سر راهم کنار رفت و من خودمو رسوندم کنار ژاله یبا شرمندگ نگهبان

 :مهسا رو صدا زدم و گفتم. ارندیکردند، زنگ رو از دستش در ب یم یجمع شده بودند و با حرف و با زور سع

 . رمیگ یعقب من ازش م ایب -

 :کنار ژاله نشستم و با تحکم گفتم. رونیتاد بپرستارها رو فرس ي هیاز کنار ژاله بلند شد و بق مهسا

 . اون رفته. هیکاف گهید. زنگ بردار يانگشتتو از رو. ژاله -

فقط  یحرف و حرکت چیبدون ه. افتاد بود، گرفت و به من دوخت نیزم يکه مرد رو یینگاهشو از جا باالخره

 :بار شمرده تر گفتم نیدوباره و ا. کرد ینگاهم م

 . میینجایما ا...  نیبب. کنم اون زنگو ول کن یواهش مخ... ژاله جان  -

و از  دمیکش رونیگره شده اش ب يانگشت ها نیزنگو از ب. زنگو ول کرد اما هنوز مات و مبهوت بود باالخره

دستش و  يبه محض بلند شدنم، مهسا کنارش نشست و شروع کرد به پاك کردن خون از رو. کنارش بلند شدم

اما ژاله هم چنان با شدت  رهیاش بود، بگ گهیدست د يخواست انژیوکت آلوده رو که تو. با چسب و باند بستش

رو  يدیخواست انژیوکت جد یبه مهسا که م یکردم و با ناراحت يبالش جاساز ریزنگ رو ز. مشتش رو بسته بود

 :ژاله فرو کنه نگاه کردم و گفتم ي گهیدست د يتو

رگ  چارهیب نیآخه ا شه؟یم یساعت نباشه مگه چ میحاال ن. یبش یاون سرم لعنت الیخ یب قهید دقچن شهیم -

 . داره یچه حال ستیکه معلوم ن تیوضع نیاونم تو ا ؟یکن یقدر سوزن بارونش م نیداره که ا
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ش رو گرفت کنار ژاله نشست و بازوها. بسته اش برگردوند يتکون داد و انژیوکت رو تو يسر یبا ناراحت مهسا

 نیزم يخودش مچاله شد و دوباره نگاهش رو ياز قبل تو شتریبلندش کنه اما ژاله ب نیزم يو خواست از رو

 :و گفتم ستادمیکنار مهسا ا. شوکه شده بود يبد جور. خشک شد

 ؟يمارو تنها بذار شهیم -

 :مبهوت انداخت و گفت يبه من و بعد به ژاله  ینگاه مهسا

 . یاالن کمکش کن یتون یفقط تو م. دونم که تو رو خدا رسونده یم -

رفت و درو پشت سرش  رونیمهسا ب! هم از دل ژاله خبر داشت رازیظاهرا خواجه حافظ ش. انداختم نییپا سرمو

که محکم  یدستمو به سمت مشتش بردم تا سوزن. زانو زدم نیزم يو کنار ژاله رو دمیکش یقینفس عم. بست

دستش گذاشتم و آروم  يرو تمودس. اما اجازه نداد مشتش رو باز کنم ارم،یهاش گرفته بود، دربانگشت  نیب

 :گفتم

 ...نگاه کن. تموم شده یهمه چ گهیحاال د. ژاله -

 :شده بود گفتم رمیکه از اوضاع دستگ يزیتوجه به چ با

 . من مواظبتم. کنه تتیتونه اذ ینم یکس گهید. نجامیفقط من ا -

دستم چند بار تا کنار شونه هاش باال اومد اما دستمو مشت کردم که مبادا . کرد یهم بدون حرف نگاهم م باز

و ترسش  شیپناه یبه خصوص که ب. شدیاما نم رهیخواست بغلش کنم تا آروم بگ یدلم م يبدجور. هرز بره

به  -و البته توجه خودمو –اشو  وجهحرف زدن از اون ماجرا، ت يدادم به جا حیترج. معلوم بود شهیاز هم شتریب

 :زدم هیتک وارینشستم و به د نیزم يکنارش رو. جلب کنم يا گهید زیچ

به نظرت االن . باشم نیامیبن يتو مجلس خواستگار دیکنم؟ االن با یم کاریچ نجایمن ا یبپرس يخوا ینم -

فلفل  شییچا يتو ایسوزونه،  یملرزه و بنیامین رو  یبره و دستش م یم يما چه خبره؟ نجال داره چا يخونه 

 گن؟یبه هم م یچ يخواستگار ببه نظرت دختر و پسرها ش. کنند یهم دارن با هم صحبت م دیشا زه؟یر یم

. زده بود یپیچه ت نیامیبن ینیبب ينبود ه؟ینظر تو چ. رسم ینم يا جهیکنم به نت یدرباره اش فکر م یمن هر چ

 ي "پسرم پسرم "مامانم، چه  یدون ینم! نجال، مخ مامانمو زده يکه مطمئنم به جا دهیاون قدر به خودش رس

 . گفت یم

 :ادامه دادم. پس حواسش به حرف هام بود. لحظه لبخند زد هیحس کردم  دم،یکه رس نجایا به
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 یول یبا لپ تاپ کار کن یخواست یگفت م نیامیبن. نجایمنم حوصله ام سر رفت و اومدم ا. بود یجات خال -

 .گذاشتم ینبود واسه لپ تاپ رمز لمس ادمیاصال . منم حواس پرت شدما. یدونست یرمزشو نم

پامو بلند کردم و همون طور که کفش . تونست حال و هواشو عوض کنه یم راتییکم تغ هیبا  امنیدروغ بن دیشا

 :دادم گفتم یهوا تکون م يرنگمو تو یشمی يها

خواستم ببرمش و  یاگر هم م. تونستم با اس ام اس برات بفرستم یانگشت پامو که نم! اونم کجا؟ شست پا -

 .خورد نه تو یلپ تاپ نه به درد من م نیا گهیو د دیگند یپستش کنم، تا به دستت برسه تو راه م

 :سرمو به سمت صورتش خم کردم و گفتم دم،یخنده اش رو که شن فیضع يصدا

ذره از اون  هی يخوا ینم ؟یکن یم ییرایاز مهمون پذ يجور نیا. یگرفت لیکم تحو هیچه عجب  ؟يدیخند -

 ؟يبه منم بد يکرد میو کمپوت که قا وهیهمه آب م

دستمو . ختیصورتش ر يموهاش تو. اش فرو کرد قهی يتو شتریو سرشو ب دنیهاش شروع کرد به لرز شونه

 :گفتم متیسرشو باال گرفتم و با مال. چونه اش گذاشتم ریز

 ...ما رو  یگرفت...  نمتیبب -

جا خوردم و . از اشکش افتاد سیقرمز و پر آب و صورت خ يحرفم تموم نشده بود که نگاهم به چشم ها هنوز

 :گفتم

 ؟یکن یم هیگر يدار... ژاله  -

هر آن ممکن بود بغلش . م اختیارمو از دست مى دادمداشت. شد دهیبر دهیاش شدت گرفت و نفس هاش بر هیگر

. توى اتاق راه مى رفتم و نفس هاى عمیق مى کشیدم. کالفه موهامو چنگ زدم و از کنارش بلند شدم. کنم

 :کمى که به خودم مسلط شدم، برگشتم کنارش و گفتم

 ییاون بال. شینیب ینم وقت چیه گهیمطمئن باش د. ستین نجایا گهیاون د ؟يدیترس ؟یکن یم هیچرا گر -

 نیکردم ا یاصال فکرشم نم. خودت يبرا یهست یرزنیش. ادیکنه طرفت ب یجرئت نم ،يکه تو به سرش آورد

 هیاش د هید ؟يکرد غوننقطه حساسو دا ينکنه زد ؟يکرد کارشیچ قایحاال راستشو بگو، دق. قدر زرنگ باشى

 ؟یدونست یم. انسان کامله ها هی ي

کم کم چشم هاش درشت تر شد و صورتش . انگار منظورمو نفهمیده بود. بلند کرد و گنگ نگاهم کرد سرشو

چه . دیکش یهم خنده اش گرفته بود هم خجالت م. گل انداخت و سرشو بیشتر از قبل توى یقه اش فرو کرد

 . ال اله اال اهللا. شده بود یقدر چهره اش ملوس و خواستن
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قدم  هیفقط  شیروسر یتخت افتاده بود ول ریاش ز رهیگ. گشتم شیهاش و روسرمو ي رهیچشم، دنبال گ با

هم بذارم و سه گوشش کنم،  يلبه هاشو رو نکهیا يبه جا. دستمو دراز کردم و برش داشتم. باهام فاصله داشت

از وضعیتش سوء استفاده مى  خواستم فکر کنه دارم ینم. سرش انداختم که موهاشو بپوشونه يرو يهمون طور

 :و گفتم يروسر ریگلوش گره زدم و موهاشو فرستادم ز ریرو ز يروسر يلبه ها. کنم

 قرمز بشن؟  يجور نیا ستیچشم ها ن نیا فیح -

 نییسرشو پا. نزدم یسکوت کردم و حرف گهید یکه از بغض بلرزن؛ ول ستیلب ها ن نیا فیبگم ح خواستم

 :کرد گفت یهق مانداخت و همون طور که هق 

 ... دمید... محوطه ...  يتو روزید... رو  یعوض... اون  -

 :و گفتم دمیبازوش کش يدستمو رو. شد دیهق هقش شد دوباره

 . یبگ يزیخواد چ ینم...  ــــــسیه -

 :چشم هاش نشست و گفت يبار ترس تو نیا

 مرده؟ -

 :آروم کردنش گفتم يبرا. هیتیسرش آورده و االن تو چه وضع ییچه بال قایدونستم دق ینم

 . شهینم شیزیمطمئن باش چ. مارستانهیب نجایا. پرستارها بردنش. نگران نباش -

 یدلم م. که اتفاق افتاده بود ییپر بود، نه فقط ماجرا زهایچ یلیانگار دلش از خ. شدند ریاشک هاش سراز دوباره

بشه و  زاریخواستم بعدا ازم ب یتموم بشه اما نم هاش هیو نوازشش کنم تا گر رمشیبغلم بگ يخواست اونقدر تو

تخت  يکمکش کردم رو. بلندش کردم نیزم يشونه هاشو گرفتم و از رو. فکر کنه ازش سوء استفاده کردم

 :دستمو به سمتش دراز کردم و گفتم. دمیپاهاش کش يو پتو رو رو نهیبش

 ؟يدر آوردچرا سرُمتو از دستت . اون سوزن رو بده بندازم سطل آشغال -

 :باز کرد و گفت مشتشو

 .زدم تو گردنش نیبا ا -

 ؟يکار کرد یتو چ -

 :انداخت و گفت نییسرشو پا. همه دل و جرئتش شگفت زده شدم نیهام گرد شد و از ا چشم

 . دفاع کردن نداشتم يبرا یچیکردم؟ ه یم دیبا کاریچ -

 :کف دستش اشاره کردم يخشک شده  يرو از کف دستش برداشتم و به خون ها سوزن
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 دستت فرو رفته؟ يکف دستت؟ نکنه سوزن تو هیخون ها چ نیا -

 ...بعد هم که . بود یاز دستم که درش آوردم خون. نه -

 یب. حقشو گذاشته بود کف دستش. خوشم اومد یول! رو آورده بود ارویهم که با همون سوزن دخل  بعدش

چرا این جورى شد؟ این چه شباهتى بود بین ژاله و سایه؟ چرا . یاد صداقت افتادم. بود اوردهیدر ن يعرضه باز

ژاله بیفته؟ خداروشکر که ژاله  براىهمین امروز که فهمیدم چه اتفاقى براى سایه افتاده بوده، مشابهش باید 

 .زرنگ تر از صداقت بوده

 :و گفتم ستادمیکنارش ا. امو شستماتاق، دست ه سیسرو يسطل آشغال انداختم و تو يرو تو سوزن

 .چشم هات قرمز شده. هم به صورتت بزن یآب هی. پاشو دست هاتو بشور -

رفتم که اگر تعادلش به هم خورد، کمکش  یبا فاصله ازش راه م. اومد نییحرف پتو رو کنار زد و از تخت پا یب

کمد کنار تخت  يخواستم بذارمش رو. رو برداشتم پسشیتخت، کل ریوارد سرویس که شد، برگشتم و از ز. کنم

تو همون . بودم دهیبود که من براش خر یهمون...  پسیکل نیا... من  يخدا. که دوباره نگاهم برگشت سمتش

 هیکه  ییاز اون ها. خواست گل سر بخره یژاله م. میرفت یم رونیو مهسا ب امنیبا بن يکه چهار نفر ییروزها

باهاش مخالفت کرده بودم و با غرغر گفته . کنند یسر علم م يگنبد و بارگاه رو هیبزرگ دارند و  يگل پارچه ا

 :بودم

 .توپ بسکتبال نشه نیساده بردار که سرت ع پسیکل هی ؟يبخر يخوا یم هیچ نیآخه ا -

 :بود و گفته بود دهیهم خند ژاله

 به نظرت کدومش خوبه؟ -

 فیساده که روش مارك داشت و دو رد پسیکل نیا رنگ و وارنگ و بزرگ، يها پسیاون همه کل نیاز ب منم

 یرو استفاده م پسیکل نیکه هنوز هم شدیاصال باورم نم. دمیبدنه اش بود، انتخاب کردم و براش خر يرو نینگ

رو به دستش دادم و  پسیکل خرهباال. میشد رهیبدون حرف به هم خ. دیدستم بود که ژاله رس يتو پسیکل. کنه

 :گفتم

 ؟يخوا یگلدارش نم ياز اون بزرگ ها -

 :گفت نییزد و با سر پا یحیمل لبخند

 . خوام سرم مثل توپ بسکتبال بشه ینم... نه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٥١٨ 

و مشغول جمع کردن  يرو سر ریدستشو برد ز. تخت نشست يو رو نییو ژاله سرشو انداخت پا دمیقاه خند قاه

 :کنار تخت نشستم و گفتم یصندل يرو. موهاش شد

 . دماینوز نفهممن ه -

 :گفت ارهیبه حالت سه گوش درش ب ش،یکرد، بدون برداشتن رو سر یم یطور که سع همون

 و؟یچ -

کرد ازم  یم یقدر سع نیچرا ا. بودم دهیتمام موهاشو د شیچند لحظه پ نیمن که هم. تالشش خسته شدم از

گفتنش رو  "نیه " يصدا. دمیلحظه از سرش کش هیگرفتم و تو  شیروسر يدستمو به لبه ! کنه؟ شونیمخف

 :کردم گفتم یهم مرتب م يوکه لبه هاشو ر یو در حال ينگاهمو دوختم به روسر. اما سرمو بلند نکردم دم،یشن

 کارتیچ ؟یدونست کدوم اتاق یاومد؟ از کجا م ياتاقت؟ اصال چه طور ياومد تو ارویشد که اون  یچ -

 داشت؟ 

 يدستم برش داشت و چند لحظه بعد، با صدا ياز رو. فش گرفتمرو به طر ينگاهش کنم، روسر نکهیا بدون

 :گفت يبغض کرده ا

از . سر بحث رو باز کرد. بود مییرو به رو مکتین يتنها نشسته بودم، اونم رو. دمشیمحوطه د يتو روزید -

منم . حرف ها نیو از ا شهیم تیو اذ ادهیکه سر و صدا ز یعمل شده اش و اتاق عموم سیخودش گفت و اپاند

کم . بهش گفتم یچ ادینم ادمیاصال درست . دونم یو راحتم و چه م هیخبر از همه جا گفتم اتاقم خصوص یب

اصال . بخش ياون قدر سمج بود که آخرش هم خودم بلند شدم و برگشتم تو یول. کردم که بره شیمحل

اتاق  يتا اومد تو. بخش زنان ياومده تو يدونم چه طور ینم. باشه یقدر عوض نیکردم ا یفکرش رو هم نم

 ...بکشم که  غیخواستم ج

 :شد و با هق هق گفت ریاشک از چشم هاش سراز دوباره

 يفکر کنم به جا. شده بود وونهیانگار د. خواست یاز جونم م یدونم چ ینم. دهنم يدستشو گذاشت رو -

خوام موهاتو  یگفت م یم. زد یم بیغر بیعج يو حرف ها دیخند یم یالک. مغزش مشکل داره س،یآپاند

 . پر مرغ دونه دونه بکنم نیع

بغل کردنش از هم  يلب تخت نشستم و خواستم دست هامو برا. دنیاش شدت گرفت و شروع کرد به لرز هیگر

 :با هق هق گفت. شدم و به گرفتن دستش قناعت کردم مونیباز کنم، اما پش

 . گلوش يسوزنو از دستم درآوردم و فرو کردم تو. بود نیهم دیکه به ذهنم رس يتنها کار. بودم دهیترس -
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 :دستم فشردم و گفتم يتو شتریب دستشو

 . نکن تیقدر خودتو اذ نیا. یکن هیدوست ندارم گر. آروم باش -

چه طور تونستم در مورد ژاله . هاى معصومش رو بهم دوخت که باعث شد از شرمندگی سرمو پایین بندازم چشم

 پس کى تو ذهنم جا میفته که زود قضاوت نکنم؟! فکرهاي ناجور بکنم؟

 :گفت دیلرز یم هیکه از شدت گر ییشونه ها با

 هیکس باشم؟ چرا منم مثل بق یتنها و ب يجور نیا دیچرا من با فته؟یمن م يبد برا ياتفاق ها يچرا همه  -

 یشده که بعض ضیمر يجور نیا که برام مثل مادره، تایخانواده ندارم؟ چرا خدا مامانمو ازم گرفت؟ چرا خاله ب

 شناسه؟ چرا برادرم بابامو معتاد کرد؟ چرا برادرم اعدام شد؟ یکدوممونو نم چیوقت ها ه

 :شد و گفت رهیچشم هام خ يتو. دونست که برادرش اعدام شده یپس ژاله م. گاز گرفتم لبمو

 .... برادرم اعدام بشه ...کردم که برادرم  يکار... خودم  يخودم با دست ها... من خودم ... من  -

 :به زحمت تونستم بگم. کردم یفقط نگاهش م یحرکت چیقدر از حرفش شوکه شدم که چند لحظه بدون ه اون

 ژاله؟ هیمنظورت چ -

 :کرد و بعد گفت نیف نیبار ف چند

قبال فقط خودش و بابا و دوست ... هم دست شده...  یبا چند نفر قاچاقچ... که  دمیاز بابا شن...  یاتفاق یلیخ -

 يمثل بابا گهیفکرشو کردم که ممکنه چند نفر د یوقت. زدن یفقط به خودشون صدمه م. کرده بود ریهاشو اس

دونستم  یمن اصال نم. کردند رشیس و دستگیمن معتاد بشن و چند تا خانواده از هم بپاشه، زنگ زدم به پل

 . کرده بوده میواد قام لویخونه چند ک يتو

 :زد یداشت زار م بایتقر گهید

اما ... اما . ترك کنه و برگرده یحت دیو شا رهیکردم فقط چند سال زندان م یفکر م. شهیدونستم اعدام م ینم -

 ... که  دمیفهم شیچند روز پ

 نمیبب دنشویتونستم زجر کش یآخه چه طور م... خدا  يا. دیلباسش چک يانداخت و اشک هاش رو نییپا سرشو

فکم منقبض شده بود و تمام . هم فشار دادم يآروم کردنش انجام ندم؟ پلک هامو رو يبرا یحرکت چیو ه

 :گفتم یآروم يبا صدا. کردم که دست از پا خطا نکنم یم مویسع

معده ات خون از فکر برادرت  ؟يشد ضیبه خاطر برادرت مر ؟يحال و روز افتاد نیبه ا نیپس به خاطر هم -

 کرد؟  يزیر
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 نیهم دیشا. کنه هیدادم که گر یبهش فرصت م دیبا. سکوت کردم. گفت ینم يزیکرد و چ یم هیگر فقط

 دیبا. روز انداخته بود نیو حس گناه بود که ژاله رو به ا یخانوادگ یو ب ییو تنها یاشک ها و احساس دل تنگ

حرف بزنه و سبک  ششیپ نستتو یبودم که م یکس نیهم من بهتر دیشا. کرد یدرد دل م دیبا. کرد یم هیگر

 یدونست چه احساس یم. اون که شک نداشت یمن در مورد احساسم نسبت بهش شک داشتم ول دیشا. بشه

بود که  يتنها کار نیتونست آرومش کنه و ا یکه بهش عالقه داره م یکس يداره و احتماال درد دل کردن برا

 . دومیفعال از دستم برم

خواد تو بغلم نگهش دارم؟ چرا دوست ندارم اشکشو  ینگرانشم؟ چرا دلم م نقدریاگر دوسش ندارم چرا ا یول

کنم؟ چرا  یچشم هاش نگاه م يتو یلرزه وقت یداره؟ چرا دست و دلم م تیبرام اهم شیچرا خوشحال نم؟یبب

 . شمیم وونهیآخرش د... قدر خاص و قشنگه؟ اوووووف  نیرنگ چشم هاش برام ا

 :به سمت در برداشتم و گفتم یقدم! کله ام داغ کرده بود. آزاد داشتم يبه هوا ازین. تخت بلند شدم يلبه  از

 ... رمیمن م -

 :که ترس توشون نشسته بود گفت ییگرفت و با چشم ها نمویآست. حرفمو تموم کنم نذاشت

 ... نرو  -

 :دستش گذاشتم و دهن باز کردم حرف بزنم که گفت يرو دستمو

 . بمون شمیشب پ هی نیهم -

 :شروع کرد به رفع و رجوع کردن حرفش. با سرعت لبشو گاز گرفت و وحشت زده نگاهم کرد و

 یم مک هی. ادیب نیامیبن یتا وقت...  نیامیبن...  یبن...  زهینه چ...  ادیب مایتا ن شهیکه االن اگه م نهیمنظورم ا -

 ...ترسم دوباره  یم. ترسم

 :بار نرم و آروم پشت دستش زدم و گفتم چند

هم از  یسراغ هیسرُمتو بزنه و  ادیب گمیبه مهسا م. خوام برم ینم ییمنم جا. هیدونم منظورت چ یم... ژاله  -

 .رمیبگ ضیاون مردك مر

 :انداخت و گفت نییسرشو پا یگونه هاش گل انداخت و با شرمندگ دوباره

 . خوام یمعذرت م -

منم . شده بود يزبونش جار يواسه حرف دلش که ناخواسته رو. کنه یم یعذرخواه یدونستم بابت چ یم

 .داده بودم ادیها ز یسوت نیژاله از ا يجلو
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 . داشته باشه یبه عذرخواه ازیکه ن ينکرد ییخطا -

چشم  يو چشمم افتاد تو دمیکش قیدرو که بستم، چند تا نفس عم. زدم رونیاز اتاق ب يا گهیحرف د بدون

 :کرد ینگهبان که با لبخند نگاهم م يها

 خانومت بهتره؟ -

 . به باد بده تمونویثیح یبه شرط میزد یحرف هی! عجب

 تو بخش زنان؟ ادیآقا تونسته ب نیا يچه طور... فقط متوجه نشدم . ستیبد ن. ممنون -

 :و گفت نییانداخت پا سرشو

! ییرفت دستشو شهیآخه تو بخش خانوم ها که نم. ییکه برم دسشو رونیلحظه از بخش رفتم ب هیواهللا من  -

 . داده که تا من رفتم اومده یم کیحتما کش. فکر کنم همون موقع اومده داخل

 االن کجاست؟ حالش چه طوره؟ -

 . کردن خوب شد هیبخ. رو سوراخ کرده بود يسوزن مر. نشده شیزیچ -

 حرف ها؟ نیو ا يباز سیو پل دنیم لیپرونده تشک شه؟یم یحاال چ -

 . مقصره دهیخودش فهم. گمون نکنم -

 نداره؟ یمشکل روان -

 . بده صیتشخ دیدکتر با. بگم واهللا یچ -

از . ر بزنهس ماریرفته بود به چند تا ب. از پرستار سراغ مهسا رو گرفتم. کردم و رفتم سمت اطالعات بخش تشکر

 یبودم فضول دواریام. پرستار راه افتاد و منم پشت سرش وارد شدم. به اتاق ژاله ادیهمون پرستار خواستم ب

 . سرُم رو وصل کرد و رفت! کار خودش بود بهاز دروغم نزنه که خداروشکر انگار سرش  یپرستار گل نکنه وحرف

گرفته و  ياز اون حال و هوا نکهیا يار کردم و برانگهبان رو براش تکر يحرف ها. دیپرس تشیاز وضع ژاله

 :گفتم ادیب رونیب یبغض

 لپ تاپ پر دردسر کجاست؟  نیخب حاال ا -

 :به کمد کنار تخت کرد و گفت يا اشاره

جواب اس ام اسم رو نداد، گفتم حتما  نیامیشد و بن قهیده دق دمید یوقت. دیکه خودتون گذاشت ییهمون جا -

 . منم لپ تاپ رو جمع کردم. ستیو حواسش ن لنتهیسا شیگوش

 :و گفت دیکش یژاله سرک. نشستم یصندل يروشنش کردم و رو. تاپ رو از کمد درآوردم لپ
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 حس گرش کجاشه؟ -

 ینم ریگ يجور نیقدر دروغ سر هم نکرده بودم االن ا نیاز همون اول اگه ا. درستش کن ایحاال ب...  بفرما

بودم  ومدهیاگرم ن یول. عمرم دروغ سر هم کرده بودم يهمه  يعته به اندازه دو سا یکی نیتو هم. افتادم

 . حرف ها بود نیژاله خراب تر از ا یوضع روح دیاالن شا مارستان،یب

 :زدم و گفتم يلبخند

 . کم سخته هیرمزش . بود یاون که شوخ -

دادن رمز لپ تاپ  رییکه انجام دادم، تغ يکار نیمنم با آرامش رمز رو زدم و اول. باال رفته نگاهم کرد يابرو با

 ینگاه. مطالب مربوط به کارخونه، بهتر بود که باشه يسر هیبه خاطر  یخواستم رمزش رو بردارم، ول یم. بود

 :به ژاله انداختم و گفتم

 . خوام رمزشو عوض کنم یم م؟یبذا یبه نظرت رمز لپ تاپ رو چ -

 . دیبذار دیاردوست د یهر چ. لپ تاپ شماست. دونم ینم -

 . رو بذارم یگیکه تو م یخوام اون یم. رسه یبه ذهنم نم يزیمن چ -

 :لحظه فکر کرد و بعد گفت چند

 رنگ باشه؟ هیداره اگه  یاشکال -

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 . ینه چه اشکال -

 :خودش گفتم زودتر از ؟یخواست بگه نارنج ینکنه واقعا م...  يوا. افتادم ینارنج ادیدفعه  هی

 ؟ینارنج -

 :تعجب گفت با

 ن؟یاز کجا متوجه شد... آره  -

 :باز صورتش قرمز شد و گفت. خنده ام گرفته بود. چشم نگاهش کردم يکج کردم و از گوشه  سرمو

 د؟یکن ینگاه م يجور نیچرا ا -

 :کردم و گفتم یکوتاه ي خنده

 ؟يعالقه دار یلیخ یبه نارنج -

 د؟یدون یشما از کجا م -
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 :زدم و گفتم يلبخند. ارهیمونده بود از تعجب شاخ درب کم

 .يدار ادیز یچون لباس نارنج -

 :رسما شاخ درآورد گهید

تن  ینارنج یشما ک. رونیب يهستند نه لباس ها یخونه ام نارنج يمن فقط لباس ها ؟یمن؟؟ لباس نارنج -

  د؟یدیمن د

بود و  دایپ تیمنافذ بافتن نیاز ب رتیخونه امون لباس ز يگفتم اون بار که اومد یدادم؟ م یجواب م دیبا یچ

لباس  دمشید نیامیبن يخونه  يبار تو نیاول ياون روز که برا... چشم بود؟ آهان  يتابلوش تو یرنگ نارنج

 :و گفت فتابروهاش باال ر. بهش گفتم نویهم. بود یسارافنش و شالش نارنج ریز

 مونده؟ ادتونیچه طور  -

 :حواله اش کردم و گفتم یچشمک

 !بود، در ادتیبه اون توپ بسکتبال که تو  نیا -

 :و من گفتم دیخند

 ؟يبراش رمز بذار يچه طور يریبگ ادی يخوا یم -

 :تخت جا به جا کرد و گفت يخودشو رو جانیه با

 . خوبه یلیاگه بشه که خ -

کرد که  کیتخت نزد ي گهیبه طرف د شتریبخودشو . بلند شدم و لپ تاپ رو به دست ژاله دادم یصندل يرو از

کنار ژاله و با حداکثر فاصله . میبد هیباال آوردم که راحت بهش تک یتخت رو کم. من باز تر بشه يجا برا

 یخواستم رمز قبل یم یدادن و وقت حیشروع کردم براش توض. تخت گذاشتم يغذا زیم يلپ تاپو رو. نشستم

 :به ژاله انداختم و گفتم یرو وارد کنم، نگاه

 . هیاش خصوص کهیت نیا. لحظه روتو بکن اون طرف هی -

 :رمز رو زدم و گفتم عیسر. زد و روشو برگردوند يلبخند

 . سیتو بنو ایب. میکن یرو وارد م دیحاال رمز جد... خب . تموم شد -

 سم؟یبنو یچ -

 !پرتقال -

 پرتقال؟ -
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 . گهید هینارنج. اوهوم -

 . جالب چه. خوبه -

 .سیبنو یفارس -

 :گفت یدفعه با نارحت هیکه  سهیتکون داد و خواست بنو يسر

 نداره؟ یچرا حروف فارس نیا -

 :نداره یبرد لپ تاپ اصال حروف فارس یک ياومد که رو ادمی تازه

کم  هیرمز رو خودم وارد کنم، بعد  نیبذار ا. ینه چشم يریبگ ادی یلمس يمجبور. بهتره يجور نیا... خب  -

 . میکن یکار م پیتا

که  میمشغول کار کردن بود. لپ تاپ درآوردم فیک يرو از تو یده انگشت پیدادم و کتاب تا رییرو تغ رمز

 : مامان بود. درش آوردم بمیاز ج. زنگ خورد میگوش

 بله؟ -

 چه خبر؟. مایسالم ن -

 ؟يچه خبر. سالم مامان -

 :آورد و گفت نییپا یرو کم صداش

 حالش چه طوره؟ . گمیمژاله رو  -

 :لپ تاپ بود انداختم و گفتم يبه ژاله که نگاهش به صفحه  ینگاه

 ن؟ینگرانش شد -

 ؟یزن یم یاون وقت تو حرف از نگران. یرفتن ای هیموندن ستیدختر مردم معلوم ن. ایزن یحرف ها م -

 :کمى پایین تر آوردم و گفتم صدامو

 اونجا اوضاع چه طوره؟. بهتره یعنی. هم خوبه یلیخ! هیالبته که موندن -

 کاریچ نمیزنگ بزنم بب هیاومدم  یواشکیمنم . کنند یدارن با هم صحبت م يهست که دو نفر یربع ساعت -

 .يکرد

 . ادیب نیامیبن یجا باشم تا وقت نیفعال ا نکهیجز ا ادیبر نم ياز من که کار...  یچیه -

 . ماین یدست از پا خطا نکن. دختر مردم االن دستت امانته هافقط حواست باشه، . تنها نباشه بهتره... آره  -
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دوست داشتم بدونم، مامان اگه  یلیخ. باشه دهیبودم که ژاله نشن دواریام. دستم جابه جا کردم يرو تو یگوش

 ! کنه یم يچه فکر نهیتخت بب هیو ما رو کنار هم، نشسته روى  ادیاالن ب

 . بله چشم -

اونقدر غرق کار بودیم که وقتى . کردم و تا دو ساعت بعد، یه سره با ژاله مشغول تایپ کردن بودیم یخداحافظ

بنیامین بدون در زدن، درو باز کرد و اومد داخل، هر دومون وحشت زده، مثل کسایى که در حال ارتکاب جرم 

وى تخت ژاله ببینه، با چشم بنیامین هم که انتظار نداشت منو نشسته ر. دستگیر شده باشند، زل زدیم بهش

 ! هاى گرد شده بهمون خیره شده بود

به  یدست. رفتم نیامیکردم تعجبم رو پس بزنم، به سمت بن یم یتخت بلند شدم و همون طور که سع يرو از

 :شونه اش زدم و گفتم

  ن؟یامیآقا بن يچه طور. نجاستیا یک نیبب... به به  -

 :چشم ازش برداره گفت نکهیبود، بدون اژاله شده  خکوبیکه نگاهش م نیامیبن

 . نیانگار شما بهتر یول. خوبم -

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

مرخص بشه، فکر کنم  نکهیبه محض ا. داشته شرفتیپ یدو ساعته کل یکی نیژاله تو هم. میمعلومه که خوب -

 . خانم خرسند کار کنه يکارخونه و به جا ادیبتونه ب

 :و گفت دیکش یقیبرم، نفس عم نیامیبار تهمت کالم و نگاه بن ریز ستمین حاضر د،یکه د ژاله

 ؟ یعروس ينه؟ برم دنبال لباس، برا ای یبله رو از عروس خانوم گرفت. سالم آقا دوماد -

 :انداخت و گفت نییهم نفسشو با شدت فوت کرد؛ سرشو پا نیامیبن

 . تا آخر هفته مهلت خواسته تا جواب بده. هنوز نه -

 :میمن و ژاله همزمان گرد شد و هر دو با هم گفت يها چشم

 تا آخر هفته؟ -

 :من ادامه دادم و

 چرا؟ -

 :بلند کرد و گفت سرشو

 ؟یپرس یاز من م. من از کجا بدونم؟ خواهر توئه -
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حق . خورده تو ذوقش يمعلوم بود بدجور!! انگار ازم طلبکاره زدیجور حرف م هی! توپش پر بود اساسى... اوه  اوه

امشب قراره عقد کنه و دست تو دست  نیکرده هم ینجال، حتما فکر م يها يبا اون تابلو باز. داشت طفلک

نکنه  گه؟ید يهفته  هی ينجال چش شده که جواب دادن رو گذاشته برا یول! رونیب ادیما ب ينجال از خونه 

 میتصم. حق داره... خب  یول. میشیم وونهید نیامیدختر هم من و هم بن نیشده؟ آخرش از دست ا مونیپش

با خبر  نیامیبن یاز تمام زندگ ینجال هم که به تازگ. گرفت یکه بشه به راحت ستین یمیازدواج، تصم يبرا

مدت هم نامزد  هیکه  یبه خصوص که مهسا، کس. ها فکر کنه نیا از شتریب یلیداره که خ ازین دیشا. شده

دست پختشو دوست داشته، پرستار مادرشه و مدام به  نیامیدونم که چه قدر هم بن یبوده و من خوب م نیامیبن

 وربتونه حض دینجال با. ستیتوزانه ن نهیو ک بانهیبا مهسا، غر نیامیمسلما رفتار بن. اون خونه رفت و آمد داره

 ادی لشیف نیامیبه خرج بده و فکر کنه بن تیحساس دینبا شه،یباهاش هم کالم م نیامیاگر بن. رهیمهسا رو بپذ

هم کم تجربه . نجال هم که خودش به تنهایى نمى تونه از عهده ى مراقبت از بیتا خانوم بربیاد. هندستون کرده

 .فقط امیدوارم درست تصمیم بگیره. است هم نا بلد

درو . و از اتاق برد بیرونفکر نجال بودم که دستم کشیده شد و بنیامین منو با شدت دنبال خودش کشید  تو

 :بست و همون طور که فشار دستش روى مچم بیشتر میشد با عصبانیت و دندون هاى کلید شده گفت

 این نگهبانه چى میگه؟ -

این همه عصبانیت بنیامین براى چى بود؟ نکنه فکر کرده . لحظه مات مونده بودم و نمى تونستم حرف بزنم چند

 :ت آزادمو بلند کردم و گفتم؟؟ دس...بود که من به ژاله 

 . فکر کنم دچار سوء تفاهم شدى. آروم باش بنیامین -

 :صورت قرمز شده از خشم، گفت با

میشه . توى اتاقه "شوهرش"دچار سوء تفاهم شدم؟ آره حتما سوء تفاهمى پیش اومده که نگهبان باید بگه،  -

که اومده بوده توى اتاق ژاله چیه؟ تو چه بگى این مزخرفات رو کى به نگهبان گفته؟ قضیه ى اون عوضى 

خریت کردم و آدرس تو  نىجورى شدى شوهر ژاله؟ رو تخت ژاله چه غلطى مى کنى؟ فکر کردى چون یه زما

رو گذاشتم تو دست ژاله، تا آخر عمرم قراره باز هم خریت کنم؟ چشممو ببندم و بذارم که تو هر جور دوست 

. ى؟ براى جبران اشتباهات گذشته ام، از هیچ کارى براى ژاله دریغ نمى کنمدارى اون دختر بیچاره رو بازى بد

 . حتى اگر اون عالم و آدم تو باشى. جلوى عالم و آدم مى ایستم
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این لحظه بهترین فرصت بود که حرف هاى نگفته ى بنیامین . زمانى که حرف هاش تموم نشد، صبر کردم تا

فکر کنم اگر توى بیمارستان و به خصوص بخش زنان نبودیم، تا  .رو بشنوم و بفهمم تو مغزش چى مى گذره

 :حرف هاش که تموم شد، گفتم! االن باهام درگیر شده بود و دو تا مشت هم خورده بودم

 حاال میشه حرف هاى منم بشنوى؟. هر چى گفتى درست -

تمام . چشم هامبدون این که حرفى بزنه، زل زد توى . سایش دندون هاش بر روى هم رو شنیدم صداى

 : ماجرایى که مربوط به اون مردك میشد و ژاله برام تعریف کرده بود، گفتم و ادامه دادم

ولى ژاله . براى اینکه بتونم برم پیش ژاله و نخوام به نگهبان جواب پس بدم، مجبور شدم بگم همسر ژاله ام -

 ...تو هم حرفى نزن . چیزى نمى دونه

 :مندگى گفتمانداختم پایین و با شر سرمو

بیشتر شبیه ... نشستن من و ژاله کنار هم و روى تخت ... خودت هم که دیدى ... درضمن ... البته لطفا  -

من واقعا . داشتم بهش ورد و تایپ کردن یاد مى دادم. پس الکى فکر هاى بیخود نکن. نشستن روى مبل بود

منم به هیچ عنوان قصد . تىم و آدم بایسخوشحالم که حواست به ژاله هست و حاضرى به خاطرش جلوى عال

که اگر مى خواستم این کارو بکنم، همون موقع که نمى دونستم خواهر رفیقمه این کارو مى . بازى دادنشو ندارم

من تو وضعیتى ... بنیامین . چون ناموس رفیقم، ناموس منم هست. نه حاال که دیگه حکم ناموسمو داره. کردم

پس خواهش مى . خودمم نمى فهمم چه مرگمه. واقعا گیج شدم نم. کمکم کنى هستم که فقط تو مى تونى

چیزى که ازت مى خوام این . دردمو بفهم و کمکم کن. کنم به جاى تعصب به خرج دادن، یه کم راهنماییم کن

 قدر سخته؟ 

ز دور کم کم فشار انگشت هاش دور مچم کمتر شد و باالخره دستش ا. چنان بدون حرف نگاهم مى کرد هم

 .مچم باز شد

*** 

 ییو چشم ها رهیت يو چهره  دهیبا قد خم يرمردیپ. تر و رنجورتر بود دهیکردم، تک یکه فکرشو م يزیاون چ از

 دادیخونه ب يخزون تو. انگار نه انگار که تابستون بود. دهیخشک يپر از درخت و بوته ها یاطیح ونیم. فروغ یب

اسم ژاله رو  یتا وقت. داد یو دون م آبقفس رو  يتو يو جوجه هانشسته بود و مرغ  یکنار قفس. کرد یم

انگار . حرف درو به روم باز کرد و به داخل دعوتم کرد یب. يدار کاریو چ یهست یک دیازم نپرس ینبردم، حت
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 یحت ای به،یغر هیاگر  یحت. نفر پا به خونه اش بذاره هیبهش فشار آورده بود که فقط منتظر بود  ییاونقدر تنها

 . دزد باشه

چشم هاش خونه  يو اشک تو دنیدست هاش شروع کرد به لرز. دیمحض بردن اسم ژاله، رنگ و روش پر به

 :گرفته و کش دار شده بود گفت ادیکه از شدت اعت ییبا صدا. کرد

  ؟یهســ یژاله چــــش شـــده؟ تو ک -

کردنش بود و لعنت کردن  هیو گر نیزم ياش ولو شدنش رو جهینت. دادم حیخالصه براش توض زویچ همه

 يبرا يمن وقتم کمتر از اون بود که بهش فرصت عزا دار یول. داشت يدل پر. خودش و پسر اعدام شده اش

 .از دست رفته اشو بدم يگذشته 

. ژاله نگاه کنه يتو چشم ها شهیگفت روش نم یم. بهش گفتم که بره به ژاله سر بزنه، قبول نکرد یچ هر

اش شدت گرفت و با  هیگر د،یشن نویتا ا. ترك رو باهاش مطرح کنم شنهادیشد که پ یخوب ينه هم بهو نیهم

 :گفت يدینا ام

بدون من . نمیترك کنم؟ چرا ژاله رو بب یچ يبرا گهید. رمیم یلجن م نیتو ا. ـــرمیم یدارم مـــ گهیمن د -

. دیند ایدن نیاز ا يریننه اش که خ. کنه یمن و مادرش و برادرش هم زندگ يبه جا. کنه یبذار زندگ. خوش تره

ور دل دخترم مواد بکشم؟ که اونم معتاد  برم. منم نباشم براش بهتره. داداشش هم که دودمانمونو به باد داد

 کنم؟

بهتر از پدرش؟ تمام آدم  یک. داره اجیهمدم احت هیبه . ژاله تنهاست. دیترك کن گمیکه م نهیهم يخب برا -

داره و  اجیاون به شما احت. خانواده اشو براش پر کنند يتونند جا یهم که دورش جمع بشند بازهم نم ایدن يها

به خاطر . دیکن یرنج رو تمومش نم نیچرا ا. دیهم، در رنج يو دور ییهر دوتون از تنها. البته شما هم به اون

گذشته رو  يخطا دیتون یهنوز هم م. ستین ریجبران د يوقت برا چیه. به خاطر ژاله. به خاطر دخترت. خودتون

 گهیاگر د. کشه یشما پر م يدلش برا. دارتونهیمنتظر د. نداره يا یو ناراحت نهیژاله از شما ک. دیجبران کن

 یشما م. شده ریس یاز زندگ. براش نمونده یدل و دماغ. شده دینا ام گهیکه د نهیا اطربه خ ومدهیسراغتون ن

بچه اتونم از  یکی نیا نیخوا یم اره؟یسر خودش ب ییبال هیو  ارهیشه تا آخر طاقت ناونقدر انتظارتونو بک نیخوا

 د؟یدست بد
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کرد و  یم هیاون گر. خونه يبلندش کردم و بردمش تو نیاز زم. کردن هیکرد تو سر خودش زدن و مو شروع

دونستم  یم. کردم یبود، عوض م زونیکنار اتاق آو يشکسته  یکه از چوب لباس ییمن لباس هاشو با لباس ها

 . ترك کردن مصمم تر بشه يبراو  رهیبگ شیآت گرشیتا ج نهیبب شینیب يتو يوضع ژاله رو با اون لوله  دیبا

 :بهش انداخت و گفت ینگاه خشن. مانع ورودش شد دنش،ینگهبان به محض د م،یدیبخش که رس دم

 . رونیورش دار ببرش ب ؟یکن ضیمردمو مر نجایا يآورد نویا -

تر از اون  میوضعش وخ. زد که معتاده یاش داد م افهیق. باهاش کلنجا رفتم، آخرش نذاشت بره داخل یچ هر

پدر  دنیبه محض د. اومد مارستانیبه محوطه ب نیامیزنگ زدم و بن نیامیبه بن. کردم یبود که فکرشو م يزیچ

که در نظر گرفته بود ازش گرفتم و پدر  ور یآدرس کمپ. انگار انتظار نداشت، واقعا برم سراغش. ژاله، مات موند

 یانجام م دیبا شیوقت پ یلیکه خ يکار. ادیراست بردمش به مرکز ترك اعت کیکردم و  نیژاله رو سوار ماش

 . دادم

*** 

 ن؟یکرد ریجناب سرگرد؟ پناهى رو دستگ نیگیم يجد -

شده  دیاحتمال داره تهد. قرصه سشیئر يالبته دهنش برا. میکن دایجاشو پ میتونست ،يصفر يبا کمک آقا. بله -

 . میپرونده هست ریگیما پ. دیشما نگران نباش. زنه یباشه که حرف نم

خط به اسم  دیدون ینشد؟ نم يخبر دیریکه خواستم ردشو بگ یسوم ياز اون شماره ... جناب سرگرد  دیببخش -

 بوده؟ یک

 . هومن برازنده است... برازنده ... با اسم  ییخط به نام آقا. میکرد دایصاحبشو پ -

 :و گفتم دمیزده از جا پر جانیه

 هورمند؟ ایهومن برازنده  -

 . هومن برازنده -

 ن؟یلطفا آدرسشو بهم بد شهیم -

 د؟یشناس یم شونویشما ا -

 . دارند یلیکارخونه نسبت فام سییبا ر...  ییجورا هی...  یول... شناختن که نه  -

 ونیکردند؟ هم آقا زیکارخونه اش دندون ت يخانوم برا نیا لیکه تمام فک و فام دیکن یفکر م شما یعنی -

 شده؟ دایسرو کله اش پ یبرازنده که به تازگ يآقا نیمتهم بودند و هم ا یقبل يپرونده  يکه تو يدیسع
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مشکل  هی شتریب هیقض نیا. ستندیمربوط ن شیاز کارخونه و ورشکستگ يبه دزد شونیا. جناب سرگرد ریخ -

 . هیمسئله خانوادگ. نیاگر ممکنه آدرسشو بهم بد. یتا مال هیخانوادگ

فروخته شده و  يا گهیبه شخص د. ستیبرازنده ن يمتعلق به آقا گهیکه خط به نامش ثبت شده، د یآدرس -

 . ستیاز صاحبش در دست ن يدیآدرس جد

 :موهامو چنگ زدم و گفتم یعصب

 . مهمه یلیموضوع خ م؟یکن داشیپ میوجود نداره که بتون یراه چیه یعنی -

 . میدیکه به دستمون برسه به شما اطالع م يهر خبر تازه ا. ماجرا هست نیا ریگیپ سیپل. دیشما نگران نباش -

 . دیکن قیهم تحق "يجواد اریماز "به اسم  یخواستم اگر ممکنه در مورد شخص یم...  یراست -

 هست؟ یشخص ک نیا -

 . ماجرا باشه نیا يپاش تو دیشا. با خانم صداقت داره یمیقد یدشمن هیآقا  نیا -

 ؟یآدرس ؟یعکس ؟يازشون ندار ینشون -

 . نیهم. دونم که چشم هاش سبزه یفقط م. یچیه... نه  -

از دفتر سرگرد که . روش چسبوند يجلو تورینوشت و به مان يبرگه ا يرو ارویتکون داد و اسم ماز يسر سرگرد

 .زدم یبه پدر ژاله م يسر هی دیبا. رفتم کمپ کراستیاومدم،  رونیب

*** 

قدم به خونه  یکه وقت ارمینتونستم پدرشو به خونه اش ب ادمیرغم تالش ز یمرخص شد و عل مارستانیاز ب ژاله

 يگذشت، اجازه  یترکش م يفقط چهار روز از شروع دوره  نکهیبه خاطر ا. شگفت زده بشه دنشیبا د ذاره،یم

 یکه به ژاله م یبا وجود کمک مامانژاله اومدن و  یهمراه يمامان و نجال برا. دادن یخروج از کمپ رو نم

قراره از دل  یک یلعنت ي نهیک نیدونم ا ینم. چهره اش مشخص بود يتو نهیو ک یکرد، هنوزم آثار ناراحت

 . مامان پاك بشه

رو نگه  نیماش. در هم فرو رفته بودند، توجه امو جلب کرد يجعبه ا يکه تو يا یرنگ يگلوله ها ابونیخ کنار

جمع شده  يادیز يدور و بر دست فروش بچه ها! بود بیاون موقع از سال وجودشون عج. شدم ادهیداشتم و پ

اون همه  نیدونم چرا ب ینم. شدم دیبه خر بیناخودآگاه منم ترغ. دندیخر یبودند و هر کدومشون، دو سه تا م

 داریداشتم در وجودم ب میکه دوران کودک یکه برگشتم حس نیبه ماش! و سبز رو انتخاب کردم یرنگ، نارنج

 !به صاحبش نشون بدم دمیرو که خر يزیخواست زودتر چ یشده بود و دلم م
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دستم افتاد  يتو يچشمش به جعبه  نکهیبه محض ا. در رو باز کرد نیامیژاله رو که زدم، بن يخونه  زنگ

 :گفت

 . ها ياسباب باز نینه از ا يدیخر یکمپوت م دیبا ؟ینرفت ضیمر ادتیتا حاال ع ؟یرنگ لهیت ؟يدیخر یچ -

 :دمیژاله رو شن يجوابشو بدم که صدا خواستم

 . داخل دییبفرما ن؟یستادیچرا دم در ا -

کم رنگ و روش  هیدو سه روزه که مرخص شده،  نیا. به چشم هاش افتاد میبلند کردم و نگاهم مستق سرمو

کنه و از  یبراش گوشت و مرغ کباب م یکه به خورد ژاله داد، حاال حساب یمامان به جبران سوپ. هم بهتر شده

 !خجالتش دراومده

آخرش هم . يو شال سورمه ا یبا بلوز آب یمشک یدامن ماکس. دیلباس هاش چرخ يکردم و نگاهم رو یسالم

 . افته یمردم از سرم نم عادت چک کردن سر و لباس نیو ا رمیم یم

 . دییبفرما. نیخوش اومد یلیخ. مایسالم آقا ن -

 ؟يحالت چه طوره؟ بهتر. ممنونم. سالم -

 .به لطف شما. خوبم ممنون -

 :اپن گذاشتم و گفتم يکه مامان داده بود، رو ییغذا ظرف

 . مامان داده نویا -

 . خجالتم دادن یچند روزه حساب نیا. دنیچرا زحمت کش -

 ...تو هم مثل دخترش. هیچه حرف نیا -

رو ببرند  یتعارفات الک نیمرده شور ا. یلعنت. شدم مونیاز دهنم دراومد پش "دختر " يکلمه  نکهیمحض ا به

از دهنم در رفت . نگام نکن يمظلومت، اون جور يبا اون چشم ها گهیتو رو خدا تو د. شهیکه ورد زبون آدم م

 ياپن و جلو يکه زده بودم، فکر کنه؛ در جعبه رو کامل باز کردم و جعبه رو رو یفکمتر به حر نکهیا يبرا. بابا

افتاد، چشم هاش برق زد و صورتش پر از  یرنگ يدر هم فرو رفته  ينگاهش که به گلوله ها. چشمش گذاشتم

 :گفت یشد و با خوشحال جانیه

 ... یجوجه رنگ... من  يخدا يوا -

جوجه رو با . دستش گرفت يرو برداشت و تو ینارنج يجوجه  جان،یوق و هجعبه و با ذ يفرو کرد تو دستشو

چند لحظه محو کارش  نیامیکرد که من و بن یکارو م نیاونقدر با لطافت ا. دشیبوس یکرد و م یدستش ناز م
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جوجه ها هم . کرد یم وازششوندستش گرفته بود و ن يرو تو دهیترس ياحساس، جوجه ها تیبا نها. میشده بود

 :رفت یکردند و ژاله هم قربون صدقه اشون م یم کیج کیج

 کیقربون اون ج. جاتون امنه نجایا. نیبترس نمینب... من  يملوسک ها. نیچه قدر شماها خوشکل... زمیعز -

براتون اسم انتخاب ... جانم  يا...  هیدست مشک هیچشم هاش ...  یاله...  نینوکشو بب ایخدا يوا...  کتونیج

 ...کنم 

من هم به  جانشیهمه ذوق و ه نیاز ا! میرفته بود ما هم هست ادشیمحو جوجه ها شده بود که انگار  قدراون

 ییگلو نیامیبن! ومدیقدر خوشش م نیو ا دمیخر یم يا هیهد یکس يبار بود که برا نیاول. وجد اومده بودم

 :صاف کرد و گفت

 . بعد يجوجه هارو بذار برا نیبه ا ییمراسم خوش آمدگو يخوا یم... ژاله خانوم  -

 :جعبه برگردوند و گفت يجوجه رو تو عیسر یلیخ ژاله

 . اصال حواسم نبود...  دیببخش يوا -

 :و گفتم دمیخند

 . خداروشکر که خوشت اومده. نداره یاشکال -

 وهیکمپوت و آب م رازیبه غ يزیچ هیچه قدر خوشحالم که  دیدون ینم. دستتون درد نکنه. خوشکلن یلیخ -

 .گرفتم هیهد

 هیخوشحالم که  ". من اما هنوز تو فکر حرفش بودم. رو باز کرد خچالیهم رفت سمت آشپزخونه و در  بعد

مفهومش هم  نیبرجسته تر. مفهوم داشت یلیحرفش خ نیا.  "گرفتم هیهد وهیاز کمپوت و آب م ریبه غ يزیچ

شدنش، تنها  ضیو بعد از مر. دهیبراش نخر يزیچ یوقت کس چیه. نگرفته هیهد یوقت از کس چیبود که ه نیا

جوجه ها و اون  نیهم شیزندگ يها هیتنها هد دیشا. بوده وهیهم کمپوت و آب م دنیکه براش خر يزیچ

 ممکنه؟  یعنی. بوده پسیکل

 :برگشت و من گفتم وهیبا ظرف م ژاله

 . است کارهیچ نیامیبن نیپس ا. یکه کار کن دینبا. تو ادتیمثال اومدم ع. زحمت نکش -

وگرنه باز غر . دیبود و ژاله رو ند دنیشاخ و شونه کش یحواسش پ نیامیخداروشکر بن. رنگ به رنگ شد طفلک

 دادم؟ یواقعا داشتم آزارش م. دمیکه چرا با حرف هام آزارش م زدیم

 :کتفم فرود اومد، حواسم جمع شد يکه رو نیامیبن ي ضربه
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 . یخواد جواب مارو بده؟ بابا مردم از دل نگران یخواهرت نم -

 . هنوز که آخر هفته نشده -

 خواد تا جمعه صبر کنه و منو دق بده؟  یم. امروز چهارشنبه است. بابا يا -

 مخالف؟ ایرو برداره و بهت زنگ بزنه و بگه موافقه  یخودش گوش يتوقع دار ه؟یچ -

 ... هزنیخب دلم شور م... دونم  یچه م... نه  -

  ؟یو بعد بهش زنگ بزن یتا جمعه صبر کن يگفته که تو مجبور یحاال ک -

 میبذارم با آرامش تصم گنیمامان و ژاله م یول. اگه دست من بود که همون شنبه اول وقت زنگ زده بودم -

 . دونم واهللا ینم. و مزاحمش نشم رهیبگ

ژاله با عشق از جاش . رونیب دیاز جوجه ها، از داخل جعبه پر یکیبزنم که  یتکون دادم و خواستم حرف يسر

 :آورد و گفت رونیبلند شد و هر دو تا رو از جعبه ب

 . جعبه باشن يگناه دارن همش تو. کم راه برن هی نیزم ينداره بذارمشون رو یاگر اشکال -

 :گفت یبا بدجنس نیامیکردم و بن دییسر تا با

حواسم نبود و پامو  یکنه، ول يکه واسه خودش باز نیزم يگذاشتمش رو. هام جوجه داشتم یبچگ ادمهی -

 . جدا کردم نیبعد هم دل و روده اشو با کاردك از رو زم. گذاشتم روش

 ... ــــــــــــنیامیبن -

! دیکش یاون جوجه مادر مرده زجر م يانگار به جا! درد ادا شد تیجگرخراش ژاله بود که با نها غیج يصدا نیا

و  دمیخند! بغلش گرفت انگار که بچه اشن يتو يخنده و ژاله جوجه هارو جور ریز میهر دو زد نیامیو بنمن 

 :گفتم

 . یکن یبا عشق ازشون مراقبت م یلیخ. ایشیم یمعلومه مادر خوب -

 :گفت نیامیباز هم سرخ و سفید شد و بن ژاله

 . جمعش کنم نیزم ياگه پام رفت روش خودم از رو دمیقول م. نیزم يبذارشون رو. نترس بابا -

جوجه هارو ول کرد . هوا گرفتش يبرداشت و پرت کرد سمتش که تو یبیو ژاله هم س دیهم قاه قاه خند بعد

هم  هیرفت، نارنج یهر جا سبزه م. دور سالن دنیو جوجه ها هم با سرعت شروع کردن به دو نیزم يرو

 !عکسهم بر دیشا ای! مرغ؟ هیه سبزه خروس بود و نارنجنکن. خنده ام گرفت. دنبالش بود

 :به ژاله انداختم و گفتم ینگاه
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 ؟یاسم هم براشون انتخاب کن يخوا یم -

 :گفت یهم با لودگ نیامیبن

  ؟يریبراشون شناسنامه بگ يخوا یم یک -

 :و ژاله گفت میدیسه خند هر

 . براشون اسم بذارم يچه طور. خروس ایها قراره مرغ بشن  نیدونم ا یآخه من که نم -

 :ذاشت گفت یهمون طور که چند تا آلبالو به دهنش م نیامیبن

 . شهیمعلوم م یببرشون سونوگراف -

 :گفتم کالفه

فکر کنم واسه  ؟يو مدام دستش بنداز یکن تشیاذ يجور نیا يخوا یاگه نجال با تو ازدواج کنه م...  نیامیبن -

 . رهیبگ میتونه تصم ینم اخالق هاته که طفلک نیهم

 :و گفت دیکش یقینفس عم نیامیبن

 . رو سر بنده جا داره شونیا -

افتاد و هر دو تا جوجه با  نیزم يانگشتش رو ياز آلبالو ها از ال یکیآلبالو برداشت که  گهیچنگ د هیهم  بعد

. به نوکش گرفت و پا گذاشت به فرار نیزم يآلبالو رو از رو ه،یجوجه نارنج. سرعت نور خودشونو بهش رسوندن

 يژاله که دلش برا! رفت یقصر در م هینارنج یول. ارهیخواست از دهنش در ب یسبزه هم افتاد دنبالش و مدام م

 :برداشت و گرفت سمت جوجه ها و گفت گهید يآلبالو هیسبزه سوخت، 

 !ویب ویب ویب ویب -

 نیامیمن و بن! دیکش غیو ج دیمت انگشتش که ژاله ترسس دیفشنگ اومد سمت ژاله و چنان پر نیهم ع سبزه

سبزه حتما  نیگفت ا یبهم م یحس هی. خنده و ژاله هم انگشت نوك زده اشو به دندون گرفت ریز میزد

 !!خروسه

به دست نوشته  يچند روزه اصال فرصت نکرده بودم که سر نیا. خونه ى ژاله بودم و برگشتم خونه یساعت هی

دفتر رو باز کردم و مشغول . شهیخواست بفهمم ته اون دفتر به کجا ختم م یدلم م يبد جور. صداقت بزنم يها

 .خوندن شدم

*** 
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نه آزادم نه  ر،ینه آسوده ام نه درگ ن،ینه خوبم نه بد، نه خوشحالم نه غمگ. دارم یبیغر يروزها حال و هوا نیا

 گهینداره؟ مگه قراره د یچرا دلشوره هام تموم. هیه حسچ نیبهم بگه ا یکیکاش . فهمم چم شده ینم. ریاس

. یکن یکه تو فکر م تمینس يمن اون بنده ا. ممن کم آورد ایخدا شه؟یبدتر هم مگه م نیاز ا فته؟یب یچه اتفاق

طبل  هیمن . نهیبش يشتریکه روش برف ب ستیخونه من ن ینیب یکه م یبوم بزرگ نیا. ندارم شیمن تاب آزما

که به . کنه یم هیکه از تو به تو گال. تو شرمنده است شیو ناتوان که پ فیموجود ضع هی. ستمین شتریب یتو خال

به . ونمیبهت مد... دونم  یرو م يزیچ هیهام فقط  یسردرگم يبا همه . بفهمه رهاتوخواد حکمت کا یزور م

 نیتونم شکر ا ینم نمتا آخر عمرم هم که برات سجده ک. ونمیخاطر هورمند و حضورش در کنارم بهت مد

 میگزند يتو یچه کار خوب ؟ینیافریمن ب يهورمند رو برا یگرفت میشد که تصم یچ. ارمینعمتت رو به جا ب

 . یمون یبنده هات نم نید ریقدر بزرگ بود؟ حقا که ز نیانجام دادم که پاداشش ا

اسپرت بهش  پیچه قدر ت. پدرش ییباغ چا يمن و هورمند تو. عکس دو نفره امون. عکسش رو به رومه االن

لباس  نیهم. پوشه ینم يجور نیوقت ا چیکه ه شهیلباس ها چه قدر دلبر م نیدونه با ا یفکر کنم م. ادیم

کردن حال و هوام، منو برد  وضع يبود که هورمند برا يچه روز قایدق ستین ادمی. دیهارو هم به اصرار من خر

 زیافتاد که هم سا یو آب دیجفت کفش اسپرت خوشکل سف هیبه چشمم  ،یکفش فروش هی نیتریپشت و. دیخر

. دادم بخره شنهادیپوشه، بهش پ ینم یکفش نیدونستم هم چ یم نکهیبا ا. زنونه اش رو داشت و هم مردونه

 :هورمند هم گفت

 ها بپوشم؟ نیاز ا يدوست دار -

 . يبا کت و شلوار شهیهم. دمتیاسپرت ند پیوقت تا حاال با ت چیه. اوهوم -

بعد هم . و هم خودش دیمن خر ياز همون کفش هم برا. مغازه يباال انداخت و منو با خودش برد تو ییابرو

خودم هم  يکردم و ست لباسش برا طنتیش. منو دور تا دور پاساژ چرخوند تا براش لباس اسپرت انتخاب کنم

براش انتخاب  یالیبا خوش خ شه،پو یخونه م يتو تایلباس هارو نها نیکه مطمئن بودم ا نیبا ا. دمیلباس خر

 . کردم یم

اسپرت و لباس  يازم خواست همون کفش ها جان،یاله میدنبالم تا بر ادیخواد ب یاون روز که گفت م یول

 :غرغر کردم که یمنم کل. بپوشم میبود دهیکه با هم خر ییها

 تو لباس بپوشم؟ لیچرا من به م ،یپوش یمن لباس نم لیوقت به م چیتو که ه -
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تو اتاق پرو که اصال . نمیتنت بب يرو تو یآب يدوست دارم اون مانتو. کارو بکن نیبار به خاطر من ا هیحاال  -

 . يدرش آورد يزود. نمتیبب یهم نذاشت قهیدو دق

 . کباب شد گرمیج یگیم يجور که تو دار نیا. پوشم یباشه م -

 . دنبالت ادیم گهیساعت د میپس ن. خدا نکنه خانومم -

 . آماده ام گهیربع د هیمن . ساعت میچه خبره ن... آوووو  -

 :گفت يپر خنده ا يو بعد هم با صدا دیچیپ یگوش يقهقهه اش تو يصدا

 .ایگفت یرو رشت کهیت هی نیا -

 :حرف منو تکرار کرد ينازك شده ا يهم با صدا بعد

 .ساعت میچه خبره ن... آوووو  -

امروز هم . ذاره یداره روم اثر م یلکیگ يها لهجه  یتازگ. گفت یراست م. منم خنده ام گرفت. دیدوباره خند و

 یلیخ. میلکیگ يلهجه  نیعاشق ا! خودمون "درد و بالت به جونم "همون  ای!  "سر یبال م یت "بهش گفتم

 . نهیریش

 نکیمانتوم و ع بیج يتو گذاشتم مویمنم گوش. بعد زنگ زد و گفت که دم خوابگاه منتظرمه قهیدق ستیب

 . داره فیک يحوصله  یک. نییهم گرفتم دستم و رفتم پا میآفتاب

. واریداده بود به د هیتک یسوسول پیت هیافتاد که رو به روم با  يخوابگاه رو که باز کردم، چشمم به پسر در

 دینکش هیاما به صدم ثان. رو به چشم گذاشتم و رومو برگردوندم نکمینامرد افتادم و با اخم ع اریماز ادیناخودآگاه 

 :که سرمو با شدت برگردوندم و داد زدم

 !!هورمـــــــند -

. میبود دهیکه ست با هم خر ییاسپرت؟ همون لباس ها پیهورمند با ت دم؟ید یداشتم م یچ... من  يخدا

ژل زده که رو به باال حالت داده بود  يو و موها یشرت آب یت ،یمشک یشلوار ل ،یو آب دیاسپرت سف يکفش ها

 . زدیبرق م يزیصورتش از تم. هم به چشمش یآفتاب نکیو ع

که چقدر  يوا. باشه دهیلباس هارو پوش نیکه هورمند ا شدیباورم نم. هام از شدت تعجب گشاد شده بودند چشم

 یسمتش و ب دمیدو! یو سوسول یگولیج. ساله ستیب يپسرها نیشده بود ع. ومدیلباس ها بهش م نیهم ا

 :دستهاشو دورم حلقه کرد و با خنده گفت. بغلش دمیمهابا پر

 ؟يشد زیخانومم؟ سورپرا هیچ -
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کنه، سرتاپاشو نگاه کردم و با  یکه با عشق پسر جوونش رو برانداز م ياومدم و مثل مادر رونیآغوشش ب از

 :چشم و زبون قربون صدقه اش رفتم

داشتم  گهید. یهارو بپوش نیکردم ا یاصال فکرش هم نم. ادیبهت م یلیخ. هورمند يچه قدر خفن شد -

 . یپوش یکت و شلوار م ژامه،یپ يکه وقت خواب هم به جا شدمیمطمئن م

 :کرد و گفت یآروم ي خنده

 م؟یخانوم؟ داشت هیسا يندازیمنو دست م -

 :انداختم و گفتم نییسرمو پا یخجالت ساختگ با

 . کنم یم فیدارم ازتون تعر. نقربا دیینفرما -

 يچا يسرتاسر روستا پر از بوته ها. "کتشال "به اسم  ییهورمند رفت سمت روستا م،یدیکه رس جانیاله به

بوته ها و  نیب ،ییروستا يکه دم خونه ها ییمرغ و خروس ها. کوتاه و بلند قرار داشتند يتپه ها يبود که رو

مرغ و  يچادر به کمر بسته که برا يزن ها. زدند ینوك م يزیگشتند و به هر چ یخاك ها دنبال کرم م

وسط جاده  الیخ یهاشون هم ب یخوردند و بعض یکه کنار جاده علف م ییگاوها. دندیپاش یخروس ها دون م

 . به دلم بود دنشونیکه حسرت پوش یکیپالست ياز همون چکمه ها. چکمه به پا يمردها! زدند یقدم م

نرده  نیکه از ب یبزرگ و آهن يدر. پدرشه يخونه، باغ چا نیبود، ا داینگه داشت که از درش پ يونه اخ دم

هم کنار  يبلند يخودرو بود و درخت ها يها اهیپر از گ نیزم. بود دایپر از دار و درخت اونطرف پ يهاش، فضا

شد و در رو باز  داشیدرخت ها پ نیاز ب يزد و چند لحظه بعد، پسرك ده ساله ا یهورمند تک بوق. یراه شن

 .کرد

از  یبزرگ بود ول. شد که چندان بزرگ نبود دایپ يطبقه ا هی یساختمون چوب ،یشن کیبار ياز اون جاده  بعد

! شمیمواجه م يهزار متر يسه طبقه  يالیو هیکردم با  یفکر م. تر بود کیکه انتظار داشتم کوچ يزیاون چ

به  يخانواده ا يبرا. شدیم تربه زحمت پونصد م دیبناش هم شا ریو ز طبقه داشت هیخونه فقط  نیا یول

خانوم و  هینه هان. ستندیاهل تجمالت ن ادیکه ز ادیخوشم م. برازنده ها، واقعا ساده و جالب بود يپولدار

بوده،  یخانوم زن قانع و خوب هیهم چون هان دیشا. جواهره گهیهورمند هم که د. شوهرش، و نه بچه هاشون

 !دونه؟ یم یک! شوهرش پولدار شده



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٥٣٨ 

. کردند یچشمشون به ما افتاد، چند لحظه مات و مبهوت نگاهمون م نکهیخانوم و هاله هم، به محض ا هیهان

رفت  عیو بعد هم سر دیما رو بوس یخانوم که کل هیهان. بودند دهیند یپیت نیانگار اون ها هم تا حاال هورمند رو ا

 . و سر به سرمون گذاشت وندپر کهیو ت ختیزبون ر یهاله هم که کل. دندنبال اسپند دود کر

داشت،  يهموار نیاز باغ هم که زم یقسمت هی. قرار داشت کیکوچ يتپه  هی يپشت خونه بود و رو يچا باغ

 يدنج برا يجا هیداربست هم  ریبلندشون با داربست مهار شده بود و ز يمو بود که شاخه ها يپر از درخت ها

 . دیسف يها یو صندل زیو م یچوب مکتیدو تا ن. عصرونه خوردن و استراحت درست شده بود

 :گفتم انیخانوم ب هیکه هاله و هان نیو قبل از ا مینشست مکتین نیاول يو هورمند رو من

 . لباس هارو نپوش نیا گهید... هورمند  -

 :باال انداخت و با تعجب گفت ییابرو

 . لباس بپوشم يجور نیا يدوست دار یت گفتخود ومد؟یچرا؟ خوشت ن -

 :لوس کردم و گفتم خودمو

خوام از فردا چشم نامحرم دنبال  ینم. یو خوشکل بش ادیقدر بهت ب نیکردم ا یفکر نم یول. آره گفتم -

 . دارما رتیمن غ. ناموسم باشه

 :از هم باز شد و گفت یهاش به لبخند قشنگ لب

 . وممخان هیبرم سا رتتیقربون اون غ -

وجودش بودم،  ریدلپذ يکه چشم هامو بستم و منتظر گرما يرفت سمت لب هام و درست لحظه ا نگاهش

 :میریهاله باعث شد با سرعت از هم فاصله بگ يصدا

 !رمیعکس خوشکل ازتون بگ هیخوام  یم دیخودتونو صاف و صوف کن -

 دنیکش رونیچون در حال ب! بود دهیانگار ند یول. نه ای دهیکه بفهمم مارو د دمیبه سمت صداش چرخ ینگران با

به هر حال . اوردیخودش ن يبه رو م،یما معذب نباش نکهیا يبود و برا دهیهم د دیشا. از جعبه اش بود نیدورب

رو گرفتم و هورمند هم دستشو دور  ددست هورمن جانیبا ذوق و ه. کنم یط یالیخ یدادم ب حیمن که ترج

 :شونه ام حلقه کرد و گفت

 !!اَزگیـــل نیهمه بگ -

 یعیطب يبلند شد و عکس با خنده  نیدورب کیلیچ يصدا "چرا ازگیل "بگم  نکهیو قبل از ا دمیغش خند غش

باغ  ونیم. اسپرت ست شده يبا لباس ها. قشنگ شده یلیخ. حاال هم عکسش رو به رومه. مون گرفته شد
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اون لحظه به . هاله و هورمندم ونیاز ته دل رو بعد از دو ماه، مد يخنده  نیا. دست هاله درد نکنه. سرسبز

 یکه با فراغ بال به هورمند و خوش. که فکرم آزاد باشه ییکم شدند لحظه ها. کردم یجز هورمند فکر نم یچیه

و نبود محبت مادر و  يپدر یقبال دردم فقط ب. مهیزندگ ي نهیپس زم يدرد هیانگار  شهیهم. هام فکر کنم

که از  یمادرم، با عشق يمهر یدرد ب. رفته نیبا وجود هورمند از ب یمیتیحاال درد . بود ییتنها. اهر بودخو

. شهیم یبوستم، حس وحشتناك اون روز برام تداع یهر بار که هورمند م یکمرنگ شده، ول رم،یگ یهورمند م

 يکه مثل علف هرز، دور ساقه  یتلخ يخاطره  ه؟یتلخ تو ذهن آدم ها چ يخاطره  هیمجازات کاشتن ...  ایخدا

باز هم  رم،یگ یاز اون روز نحس هم که فاکتور م. رهیپر و پال بگ یذاره خوشبخت یو نم چهیپ یم یخوشبخت

دلشوره ها تموم بشه؟ چه فاجعه  نیقراره ا یک رم؟یقراره آروم بگ یک. ستیدست بردار ن یلعنت يدلشوره  نیا

من . اون زنده باشه یول رمیمن بم. اشهفقط هورمندم زنده ب اد،یقراره به سرم ب یهر چ...  ایدر انتظارمه؟ خدا يا

 ...خـــــــــدا  يا. طاقت ندارم

 یدلم نم. باغ يتو میمن و هورمند دوباره رفت یخانوم و هاله مشغول چرت زدن شدند ول هیاز ناهار، هان بعد

تو . درخت ها نیب میبا هورمند رفت. باغ رو از دست بدم يلذت بودن تو دن،یبا خواب نجایخواست حاال که اومدم ا

 . ازش دور شدم واشی واشیکردم و  هونبوته ها پن نیخودمو ب عیلحظه که هورمند سرشو چرخوند، سر هی

چند لحظه مات و مبهوت دور و  ستم،ین دیبرگشت و د یوقت. آوردم و نگاهش کردم رونیبوته ها ب ياز ال سرمو

 :بعد هم شروع کرد به صدا زدن. کرد یبرشو نگاه م

 ه؟یسا ییکجا ؟ییکجا هیسا...  هیسا -

 :از اون ساکت بمونم و گفتم شتریب ومدیدلم ن شه،یداره نگران م دمید

 ؟یکن دامیپ یاگه تونست -

 :دمیصداش رو شن. شدم میبوته ها قا نیب عیسر. گفتم به سمت صدام برگشت نویا تا

 ؟یچ ارمیب رتیاگه گ -

 .بعد خط و نشون بکش اریب رمیاول گ -

و  دمیشن یخش خش و تکون خوردن ساقه ها و برگ ها رو م يصدا یهر از گاه. دادم رییجامو تغ عیسر و

بوته ها  نیپاهام نشسته بودم و سرمو خم کرده بودم که از ب يرو. کردم بدون سر و صدا جا به جا بشم یم یسع

قلبم تند تند . قرمز شده بودم یسابفکر کنم ح. ودم که صورتم داغ شده بودزده شده ب جانیاونقدر ه. نشم دهید

 . دمییپا یاطرافمو م یطعمه، چهار چشم نیدر کم يچشم هام گشاد شده بود و مثل ببر جانیو از شدت ه زدیم
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 :دمیکش غیزده ج جانیه. بوته ها رد شد نیکه از ب دمیلحظه هورمند رو د هی تو

 .یو باختت. دمتید...  دمتید -

 :دمیسرخوشش رو شن يصدا

 .يبرد يریمنو بگ یهر موقع تونست. من تا حاال سه بار دیدمت و به روت نیاوردم... زیاد خوشحال نباش  -

 زیخ مین. اراده ترس به جونم افتاده بود یب. کردم پشت سرمه یو احساس م شدیتر م کیهر لحظه نزد صداش

 :گوشم گفت ریز ییشونه ام نشست و صدا يرو یفرار کنم که دست نیزم يشدم و خواستم چهار دست و پا رو

 کجـــا؟؟ -

 :گفت یصورتم قرار گرفت و با نگران يسرش جلو. دهنم گذاشت يبکشم که دستشو رو غیباز کردم ج دهن

 .زشته... پر از کارگره  نجاینکش ا غیج. منم هورمند ؟يدیترس ه؟یشد سا یچ -

 :دهنم برداشت و گفت يدستشو از رو. هم فشار دادم يتکون دادم و پلک هامو رو سرمو

 .یقدر بترس نیکردم ا یفکر نم. خوام یمعذرت م -

 :بغلش و با بغض گفتم يانداختم تو خودمو

 .زهره ترك شدم. یبدجنس یلیخ -

 :گفت یآروم يو با صدا دیسرم کش يرو دستشو

 .يموشک کرد میخودت هوس قا. خدا نکنه خانومم -

و  امیب رونیاز آغوشش ب ومدیکرده بودم، دلم نم دایناز کردن پ يبرا يمن که بهونه ا یول. گفت یم راست

 .خودمو از منبع محبت و عشق محروم کنم

ذهنم  يکه تو يفکر. بود زاریکه پر از شال يشهر. "لَشت نشا  "هورمند منو برد  م،یاز ظهر که از باغ برگشت بعد

 :و گفت دید خنداومد رو خواستم بگم که هورمن

 ؟يکار یشال يبر يخوا یزنه؟ نکنه م یچرا چشم هات برق م -

 :زده گفتم ذوق

 نجا؟یا ياوردیمنو ن نیهم يمگه برا -

 :و گفت دیآروم کش لپمو

 .یرس یکه امروز به آرزوت م نییبپر پا. طونیش يا -
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 نیاز زم شونیکی. باز ازم استقبال کردند يگفت که با رو یچ کاریشال يدونم هورمند به اون خانوم ها ینم

چادرش رو هم از دور کمرش باز کرد و به کمرم بست که به لباسم گل . اومد و چکمه هاشو داد بهم رونیب

 هیدرآورد که روش  يریحص هکال هی نشیهورمند از صندوق عقب ماش ن،یزم يبرم تو نکهیقبل از ا. نپاشه

 :م گذاشت و گفتسر يکاله رو رو. بود دیسف ونیپاپ

 .رمیبذار چند تا عکس ازت بگ. ادیچه قدر بهت م -

گل فرو رفت و  يدفعه پام تو هیکه  زاریشال يبعد هم آروم پامو گذاشتم تو. ازم عکس گرفت شیبا گوش و

 :بازوم رو گرفت و با خنده گفت ریهورمند ز فتمیب نکهیقبل از ا یول. دمیکش یغیج

 ؟يبرگرد يخوا یتو گل؟ م يوقت تا کمر نر هیشد؟  یچ -

 . خوام برم برنج بکارم یم... نه نه  -

 :محبت گفت با

و  ارنیدرب یکاشت یهر چ دیبا. يکرد ادیکارشونو ز یاگر اشتباه کن. خواد یم يکه برنج کاشتن بلد یدون یم -

 .دوباره بکارن

 :چپم کج کردم و گفتم يشونه  يانگشت اشاره امو بلند کردم، سرمو رو تیبچه ها با مظلوم مثل

 دونه؟ هیفقط  -

رفت،  یگل فرو م يپام که تو. زاریسرمون زد و من به سرعت رفتم وسط شال يباال دیخورش ییبایبه ز يلبخند

پاهام  ریتونم ز یکنه م تمیاذ يزیکردم اون قدر قدرت دارم که هر چ یحس م. داد یبهم دست م یحس زندگ

 "مواظب باش "ين و صدایبود بخورم زم کیدو بار نزد یکی. دمیدو یگل ها م يچلپ چلپ تو. لهش کنم

که  گهید يکنار خانوم ها دمیباالخره رس. دمیدو یزده بودم که باز هم م جانیاونقدر ه یول. دمیهورمند رو شن

. لپ همه اشون گل انداخته بود. کردم و همه قدهاشون رو راست کردند يسالم بلند. کاشتند یداشتند برنج م

 !رو گاز بزنم دشونیتپل و سف يه قدر دوست داشتم اون صورت هاچ

 :که در مورد هورمند جواب داده بود، گفتم یتیگفتم و با همون ترفند مظلوم یقوت خدا

 دونه برنج بکارم؟ هیمنم  شهیم -

 :تر بود گفت کیکه از همه بهم نزد یخانوم

 .رو دوست داره يکاریشالآقا برازنده گفته بود خانومش  ؟ییخانوم شما هیپس سا -

 :اما حرفش مجال دل ضعفه رو ازم گرفت. خوشکلشون ياون لهجه  يضعف رفت برا دلم
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 د؟یشناس یمگه شما شوهر منو م -

 :گفت ينفر بعد و

 .میکن یما همه امون برا آقا برازنده کار م م؟ینشناس نویصاحب زم شهیمگه م. دستت درد نکنه دخترجان -

 ن؟یگیم يجد -

 !! بود؟ جل الخالق دهیخر يکشاورز نیروستا زم نیهورمند تو ا یعنی. آوردم یاز تعجب شاخ درم داشتم

هر . بکارم يآموزش بهم گفتند که چه طور یسبز برنج رو به دستم دادند و با کم يدسته از ساقه ها هی باالخره

 .دوباره کاشتن کارو انجام دادم که بعدش خودشون همه رو نیچند که مطمئنم اونقدر افتضاح ا

 ! کنه یآقا چه طور داره ذوقشو م دینیب -

داده بود،  هیتک نشیبه ماش نهیدست به س. و من برگشتم سمت هورمند دندیخند زیر زیزن ها ر يهم همه  بعد

دختر کشش برم که  پیقربون اون ت. کرد یخوش حالتش گذاشته بود و با لبخند نگاهم م يموها يرو نکشویع

 :خوشکل شده یلیبودند امروز خ دهیهم فهم کاریشال يخانوم ها

 . خوشکل شده پسرم... لباس ها چه قدر برازنده شده ها  نیبرازنده با ا يآقا -

 . دیوقت چشم نخور هی. میکرد یبراتون دود م میکاش اسفند داشت -

 .دیپوش یکه کت و شلوار م شهیهم ده؟یلباس پوش يجور نیشده که آقا امروز ا یچ -

 .زدم یمن فقط لبخند م و

 یکه به خوب ياون هم شعر. از خانوم ها شروع کرد به خوندن یکیکاشتن برنج،  يبرا میخم شد یهمگ یوقت

 :شناختم یم

 )دهیپوش یگالش يمن قبا زیعز اری(یگالش يدگوده بو قبا ياریجان  یم -

 :خانوم ها همزمان با هم گفتند ي هیبق و

 .آها بگو -

 )بود دهیما اومده بود و زحمت کش زاریسر شال( یامره بجار بومه بو زحمت بکش -

 ...آها بگو -

 )منه یوقت خوش(چلچرانه  یم -

 ...هیه هیه -
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 یامشب م نکهیاشاره به ا -خورانه ینیریشما ش يامشب بغل خونه (خورانه  ینیریخونه ور ش یمیامشو ش -

 )نمتیتونم بب

 ... هیه هیه -

تونم بخوابم،  یتونم بگم، شب ها نم یاز دلم نم(منم  تهیجورگ نهیدل گوته منم، شو خوته منم، آفتابه او سنگ -

 )تونم بلند کنم ینم نهیآب سنگ يکوزه 

 )چند تا پرتقال پوست بکنم( پرتقاله  یپوست وا بکنم م یم يچند -

 آها بگو -

 )تو رو نگاه کنم يرعنا يباالچه قدر قد و ( باال ره ينگاه وا بکنم بلند يچند -

 آها بگو -

 )قد و باال کار دلمو ساخته نیا يبلند( کاره  لید ینگودبو م يباال يبلند -

 آها بگو -

 )و فردا دوباره میرو نشا بکار زاریشال دیامروز با(فردا دوباره نمیامروز نشاس وا بک -

 آها بگو -

 )منظور ظرافت دختر است -من ینیچ يکاسه (کاسه ینیچ یم -

 هیه هیه -

 )قربون راه رفتنت برم(یچرب راس یت يقربان بشم الکو -

 آها بگو -

 )من ینیچ يقور(يقور ینیچ یم -

 هیه هیه -

 )هم گرفته تا چشم هات کور بشه دیجد اری(يچشم کور یت تبویهگ ارمیتازه  -

 ...منم تهیجورگ نهید کوته منم شو خوته منم آفتابه او سنگ -

اون  ریز. کردم هیدونم چرا گر ینم. بردم یخوندند و من با تمام وجودم لذت م یشعر م یها دسته جمع اون

 ياشک، از چشمم رو يقطره ها. کردم هیپنهون کرده بود، گر هیبق دیبزرگ که صورتم رو از د يریکاله حص

. گذاشتم یگل ها م يرو يشتریب رشدند و من پام رو با فشا یم یپام قاط ریز يو با گل و ال دندیچک یم نیزم

 . کردم یپام نابودشون م ریو من ز ختندیر یم رونیانگار درد و غصه ها بودند که از وجودم ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٥٤٤ 

. کم استراحت کنم هیلحظه هم کمر راست نکردم که  هی یحت. موندم یدونم چه مدت تو همون حال باق ینم

و هم چنان آواز خون به  دندیپرس یازم نم یسوال چیبودند با خودم خلوت کردم، ه دهیزن ها هم که انگار فهم

 هیاونقدر گر. ن دهنده و آرام بخشیتسک. مثل نوازش مادر. بود ییصداشون مثل الال. دادند یکارشون ادامه م

 گهید. نمونده، قد راست کردم یبغض گهیمطمئن شدم که د یوقت. کردم یکردم که سبک شدنم رو احساس م

. در کنارم. که من هورمند رو دارم نهیمهم ا. ادامه داره ینیریو ش یتلخ يبا همه  یزندگ. يو زار هیبود گر یکاف

عمر خودم رو  کی ،یزجر و تلخ هیثان یچرا به خاطر س. از قبل شتریب یبا همون محبت و عشق سابق و حت

. تاوان دادم یبسه هر چ. دمیکش یبسه هر چ گهید. کردم يعزادار یکاف يزه اون اتفاق به اندا يبرا. عذاب بدم

. مپس داد ویباشه تاوان چ ادمی. فراموشش نکنم میکه تمام زندگ یدرس. اتفاق برام درس عبرت بشه نیا دیبا

که  يا یاون زندگ. هرگز مثل قبل رفتار نکنم گهیباشه که د ادمیپس . نیاش شد ا جهیکردم که نت ییکارها

 یشوهرم و زن يزن برا کی. زن باشم کی دیحاال با. تمام شد گهیدختر سبک سر و سر به هوا بودم د هیتوش 

خودم رو  دیپس با. از من مى خوان رت قیال يکه پدرشون هورمند باشه، مادر ییبچه ها. شهیمادر م يکه روز

 .با عشق یزندگ. کنم یزندگ دیبا گهید. زن بودن و همسر بودن يبرا. کنم تیمادر بودن ترب يبرا

*** 

 1388/بهشتیارد/14 دوشنبه

 ياز بچه ها پاشو زد تو یکی ن،یباشگاه، موقع تمر يتو روزید! شده يدست چپم آتل بند ي کهیکوچ انگشت

کمتر  یلیورمش خ. رفتم دکتر و جا انداختش و دورشو آتل بست. فقط در رفته بود. شانس آوردم نشکست. دستم

ترم  انیامتحانات م. شلوغ شده ورسرم بدج. مسابقات کمربند نتونم خودمو آماده کنم يرسم برات یم یول. شده

خلوت دو  يتو یحت. راحته شگاهشیو آزما کیزیف یمیاز ش المیبه لطف هورمند و کمک هاش، خ. هم دارم

تابستون بشه و  شهیم یک. ستنیول کنمون ن کشیزیف یمیش يو کتاب ها "نیلوا "جناب  نینفره امون هم ا

 . بکشم ینفس هیمن 

درس  شهینم یمگه بعد از عروس م؟یرو عقب بنداز یعروس یچرا الک. میریبگ یعروس 88/8/8سرم زده  به

 یو هم سر و گوشم نم شهیدلم براش تنگ نم گهیهورمند هستم و هم د شیپ شتریب يجور نیخوند؟ تازه ا

جا  نیاش هم که هم ونهبهتر؟ خ نیاز ا یچ. سه نشون ریت هیبا ... به به . دارم یمعلم خصوص هیجنبه و هم 

. کنم یتونم خودم به جاش رانندگ یم. گردونه یدانشگاه و بر م ارهیهر روز منو م نیتازه با ماش. رشت يتو
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. ادیخوشم م نشیدونه چه قدر از رنگ و لعاب و مدل ماش یخودش هم م. خوشکلش يمایپشت اون ماکس

 . بخره گهید نیماش هیمن و خودش  هرو بده ب مایماکس نیزنم که ا یشو ممخ يروز هیباالخره 

به مامان  يسر هیخونه و هم من  میقراره بر. گفت شهیمسافرت که نم. مسافرت میشنبه قراره با هورمند بر سه

کارخونه که " گهیهر چند هورمند م. نمیخوام برم کارخونه اشو بب یم. بزنم و هم اون به کارخونه سر بزنه نایا

 . سهام داره کجا. کنه یمن دوست دارم بدونم شوهرم کجا کار م یول "نداره دنید

 تون،یرشته خشکار، رب انار، ز. دمیخر نایمامان ا يبرا یکم هم سوغات هی. جمع کنم لمویبرم وسا دیهم با االن

هم خوش آب و هوا و . هشتهاز ب يجا تکه ا نیا. هاست که عاشق رشت ام یخوردن نیواسه هم. ریکلوچه و س

 !خوشمزه و مردم مهربون يها یسر سبزه، هم پر از خوردن

با بچه ها تصمیم گرفتیم یه جشن کوچولو . شنبه، روز معلم بود. بود اصل کارى رو فراموش کنم بنویسم نزدیک

 میتا دوشنبه صبر کن میمجبور شد م،ینداشت یچون شنبه با هورمند کالس. توي آزمایشگاه براى هورمند بگیریم

اخه . میداد بیترت یجشن اساس هی ،یبگاهامروز هم با کمک بر و بچ خوا. میکن زشیسورپرا شگاهیکه روز آزما

حسابی جشن رو طولش بدیم که وقت  میخواست یو ما هم م رهیبگ یهمگان زییقرار بود امروز اول کالس کو

 !نشه امتحان بگیره

چند تا شاخه زنبق و رز هم . ارهیو ب رهیسفارش داده بودم و قرار بود عاطفه بگ یفروش ینیریبه ش کیک هی

براش کادو گرفته بودند و  يزیچ هیبچه ها هر کدوم ! ارلن گذاشتمشون يگلدون، تو يبودم که به جا دهیخر

 ...  نکهیجز ا دمیسنر يا جهینت چیکادو، آخرش به ه دیخر يفکر کردن برا یمن هم بعد از کل

 "ومیکرومات امون يد "ساعت بزرگ هم، پودر  شهیتو چند تا ش. دیمیهورمند چ زیم يرو، رو لیوسا ي همه

 یآخه وقت! میفشفشه ازشون استفاده کن يو به جا میروشنش کن تیهورمند اومد، با کبر یکه وقت میختیر

 .کنه یم دیخوشکل تول ینورنارنج هیمثل آتشفشان در حال فوران  شیبسوزون

 ".روز معلم گرامى باد. هزاران نقش بر لوح عدم زد/چون قاف قدرتش دم بر قلم زد " میبرد هم نوشت تیوا يرو

. میاومدن هورمند رو داشت جانیهم ه میهم نگران عاطفه بود! نشد يخبر کیاز عاطفه و ک یول دیرس هورمند

 :میو همه با هم گفت میکرومات ها رو روشن کرد يتمام د شگاه،یهورمند که پاش رو گذاشت داخل آزما

 .روزتون مبارك -

 میچسبونده بود واریکه به در و د ییو گل ها شگاهینگاهش دور تا دور آزما. چند لحظه مات مونده بود هورمند

برق  یو صورت هامون پشت اون همه اتشفشان مصنوع میبود ستادهیپر از کادو ا زیگشت و به ما که پشت م
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 یباال رفته بود و چشم هاش م شراست يابرو. تمام بچه ها، چشم هاش منو نشونه رفت نیاز ب. دیرس زد،یم

 یکه کل ییاون دانشجوها يدونست جلو ینم زمیعز. باز شده بود یفیلب هاش به تبسم ظر یول دیخند

اون هم هورمند که شدیدا معتقده آزمایشگاه جاى شیطنت ! جذبه به خرج داده بخنده یا اخم کنه ششونیپ

 !یستن

چند قدم بلند . نهیبش زیکه هورمند بتونه پشت م میپراکنده شد زیها که خاموش شدند، همه از دور م اتشفشان

دست و پا ... تشکر و البته  هیشب یحس. بود یبیعج زیچ هیتو نگاهش . ستادیرو به روم ا میبرداشت و مستق

 !خورهبهم ندانشجوهاش، دستش  يکرد که جلو یخودشو کنترل م يبدجور! یبستگ

 ریز میافتاد همه زد کیتا چشممون به ک. گذاشت زیم يرو از جعبه درآورد و رو کیک جانیو با ه دیرس عاطفه

قدر  نیپس بگو چرا ا. رو عوض کرده بود کیرو ک ينوشته  وونهید يآخه عاطفه ! هورمند اخم کرد یخنده ول

 ! "ریامتحان نگ هیجون سا "نوشته بود کیک يرو. طولش داد

 کیبا دستمون ک دیوگرنه با. بار مصرف هم بخره هیبود بشقاب و چنگال  دهیعاطفه به عقلش رس خداروشکر

برداشت و تمام  یفرو کرد، چنگال کیک يچاقو رو تو نکهیهورمند به محض ا ک،یک دنیموقع بر! میخورد یم

 !دهنش نوشته شده بود، جمع کرد و گذاشت "هیسا " يرو که باهاشون کلمه  ییشکالت ها

 ای ادیازش خوشش ن دمیترس یم. کرده بودم میکه تک تک باز مى کرد، من کادوم رو پشت سرم قا کادوهارو

 قاتشیتحق يجزوه بود که برا هی. ارهیب رینتونسته بود گ نویکه اطالع داشتم ا ییتا جا. ازش داشته باشه نکهیا

کس  چیجزوه رو داشت که به ه ياریرفقط استاد شه. هاش هم نداشتند یکدوم از هم کالس چیالزم داشت و ه

 شیقبول داشت، باالخره راض یلیو خواهش و تمنا و به خصوص که استاد هورمند رو خ یمنم با بدبخت! داد ینم

 . رمیبگ یکردم بهم بده که ازش کپ

کادو رو از پشت . کرد ید نگاهم مهورمند با لبخن. نگاه ها برگشت سمت من يبچه ها باز شد و همه  يکادوها

 : کارتش رو خوند يرو ياول نوشته . کردم مشیتقد یآوردم و دو دست رونیسرم ب

 روزت مبارك. زنم یام، دستانت را بوسه م یتقدس زندگ نیتر یو آسمان نیتر ییایدر ن،یتر یآب -

 :تشکر تکون داد و گفت يبرا يسر

 .يدیزحمت کش. ممنون خانوم -

آشفته اش معلوم بود داره خودشو  ياز چهره . زکمیعز. کرد که رفتارش عاشقونه نشه یم یچه قدر سع...  یاله

 :زده گفت جانیچشم هاش درشت شد و ه د،یجزوه رو د نکهیکادو رو باز کرد و به محض ا. کنه یکنترل م
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 ؟يآورد ریاز کجا گ نویا -

 :زدم و گفتم یدلواپس لبخند

 همینو الزم داشتى دیگه؟. خواهش و تمنا یبا کل. رفتمگ ياریاز استاد شهر -

دست زدن بچه ها بلند شد و صورتم داغ شد،  يصدا یفقط وقت. شد یچ دمیاتفاق افتاد که نفهم عیسر اونقدر

 !دهیرو بوس میشونیکه هورمند پ دمیفهم

 :فتگوشم گ ریز یواشکیهر چند که ! هم برامون سنگ تموم گذاشت و امتحان نگرفت هورمند

 .هیفقط به خاطر تو سا -

 !نوشته بود، کار خودشو کرد کیک يکه رو یعاطفه و قسم طنتیش

 1388/بهشتیارد/15سه شنبه  

. راه خاطره ننوشتم يتو گهیدفعه د نیا. خونه میدیرس شیساعت پ کی. شب ي قهیو دوازده دق ازدهی ساعت

. لذت ببرم شیادآوریتموم شد، با نوشتنشون و  یثبت در لحظه، از لحظه لذت ببرم و وقت يدادم به جا حیترج

وحشتناك شده بود و من  کیه ترافی میدیبه رودبار که رس. کردم و نصفش رو هورمند ینصف راه رو من رانندگ

. ذاشت یگرفت و سر به سرم م یم لمیازم ف یهورمند هم با گوش. کردم یرانندگ کیتراف يبار تو نیاول يبرا

. گاز ترمز، گاز ترمز! کیو شش دونگ حواس جمع تراف دهیمتفکر و ترس. با مزه شده یلیام خ افهیگفت ق یم

با ! کرد یاز بس که دست و پاهام درد م. کردم یکردم دو روز تمام رانندگ یحس م میرو که رد کرد کیتراف

 ستیکنم انگارکه دارم وزنه دو یمنقبض م یقدر خودمو موقع رانندگ نیبه قول هورمند ا! اون انگشت آتل بسته

 !دارم یبر م ییلویک

و  ارشوریبا خ ينون فانتز يتو چیمثل ساندو. میشاممون بخور يدرست کردم که برا یخوابگاه کباب شام يتو

اردو  يرو هم که برا نینوش کین کیسبد پ. آورده بودم يبطر هی يدوغ هم تو. بودمشون دهیچیگوجه و کاهو پ

و لذت  نیریچه حس ش دونه یخدا م. دمیتوش چ لهیوس یبود، ازش قرض گرفتم و کلرفتن هامون آورده 

. زمیفالسک بر يدم کنم و تو يچا. من باشه يزنونه اش برعهده  يکه کارها یحس مسافرت. بود یبخش

حس . تخمه بخرم. سفره بردارم. دوغ درست کنم. کنم چشونیغذا بپزم و ساندو. استکان و قندون جور کنم

 پسیراه هوس چ يتو نکهیا يبرا. مراقبت کنم شیتاز همسرم و سالم ارمیکه همراهم م ییزهایبا چ دیبا نکهیا

 . دمیخشک خر ریخورده هم نخود و کشمش و بادوم و انج هیو پفک به سرمون نزنه، 
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ز لذت بخش تر ا. کارهاشو خودم انجام دادم يدونفره، که همه  يمسافرت کوچولو هی. بهم خوش گذشت یلیخ

 . مداومش يهورمند بود و تشکرها نیپر از تحس ياون نگاه ها

هورمند داره با لپ تاپش . میدیو کنار هم دراز کش میتشک پهن کرد نیزم ياتاق من رو يتو نجا،یهم ا حاال

 یلپ تاپ اون سرك م يمن تو یگاه هی. سمینو یو من هم دارم خاطراتمو م دهیانجام م شویدرس يکارها

 !خاطرات من يهم اون تو یگاه هیکشم و 

فوق  نکهیبه محض ا گهیهورمند م! که نصف سهامش پشت قبالمه يکارخونه ا. کارخونه میقراره بر فردا

و به نامم  خرهیم کشیرو هم از شر گهینصف سهام د ام،یکارخونه برب يو بتونم از پس کارها رمیبگ سانسمویل

صبح ها با هم  يجور نیا. نهیریشتصورش هم برام ... یآخ. میکه زن و شوهر با هم کارخونه رو اداره کن زنهیم

 یبا هم از سرکار برم م،یخور یسر کار، با هم ناهار م میریبا هم م م،یخور یبا هم صبحونه م م،یشیم داریب

از عصر به بعد هم همه . خونه امون میریو م میدار یبچه امونو از مهدکودك برم م،یاگه بچه داشته باش م،یگرد

 .نیآم یاله شه؟یم یعنی. دور هم در کانون گرم خانواده

*** 

مواد  يکارخونه  يبرا هیاسم جالب. درخشان یعنیوهاج .  "وهاج " يکارخونه . دمیکارخونه رو د باالخره

چون هورمند جلسه داشت و منم که . نمیجور جاها رو بب نیو انبار و ا دیالبته قسمت نشد خط تول. ندهیشو

و  نهیش یم زشیپشت م ورمندمکه ه ییهمون جا. دمیرو د استیدفتر ر. رفت، برگشتم خونه یحوصله ام سر م

ذارن و  یبهش احترام م دایجور که از برخورد کارکنان با هورمند متوجه شدم، همه شد نیالبته ا. کنه یم استیر

کنه هورمند  یندونه فکر م یهر ک. ذارن با اون دکتر دکتر گفتنشون یمهم براش  یچه کالس. دوستش دارند

ها  یبرازنده و بعض يها آقا یبعض. زنن یها هم مهندس صداش م یضالبته بع! پزشکه و اومده کارخونه زده

 . نفر بود هیها فقط  یبعض نیو ا! "هورمند جان "هم در کمال تعجب

رو بغل کردند و اون آقا هم  گهیهورمند، همد دنیهم سن و سال هورمند بود و به محض د بایکه تقر ییآقا هی

 :گفت

 !هورمند جان يچه طور -

. کردم و سر تا پاشو برانداز کردم زیباشن؟ چشم هامو ر یآقا ک نیگرد شده مونده بودم که ا يمن با چشم ها و

که  یمشک يموها. ییسبز کاهو يمردونه  راهنیو پ یمشک يشلوار پارچه ا. هورمند بود هیشب دنشیلباس پوش

در کل . ومدیکه به صورتش م يا ینیو لب و ب یمشک يو چشم و ابرو دهیصورت کش. گوشش بود يتا باال
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خود نبود  یب. هورمند بود يهم اندازه  قایقدش هم دق. رسهیهورمند من نم يعمرا به پا یبود ول افهیخوش ق

 !بودند، از بس که شکل همن یمیکه با هم صم

 :برگشت سمت من و گفت! افتاد منم هستم ادشیزدنشون که تموم شد، هورمند تازه  گپ

 .مایآقا هم دوست خوب من آقا ن نیهمسرم هستند و ا شونیا -

*** 

. دوباره و دوباره اون قسمت رو از اول خوندم. دمیخاطرات صداقت از جا پر يمحض خوندن اسم خودم تو به

که  نیو جالب ا. اون هم کنار هورمند. باشم دهیکارخونه د يکردم قبال صداقت رو تو یال فکرش رو هم نماص

االن هم که . آشنا هم نبود برامصداقت  يچهره  یحت. نبود ادمیمن اصال  یول. میهم شده بود یبه هم معرف

 یکرده بود ول یمسرش رو بهم معرفهورمند ه يروز هیکه  ارمیب ادیتونستم به  یخوندم، م یخاطرات رو م نیا

 يادیانگار اون لحظه ها رو ز. ارمیب ادیاون روزصداقت رو به  يتونستم چهره  یکردم نم یتالش م یهر چ

بچرخه؟ نکنه تمام  يجور نیکرد که روزگار ا یفکرشو م یآخه ک. بودنمونده  ادمیگرفته بودم که به  يسرسر

  ارم؟یخودم نم يشناسمش و به رو یکرده من م یمدت صداقت فکر م

که  ییزهایچ. ستادمیا نهیآ يناخودآگاه از جا بلند شدم و جلو. دیصداقت چرخ ينوشته ها ينگاهم رو دوباره

 يموها. کردم سهیمقا نهیآ يصداقت در مورد چهره و سر و صورتم نوشته بود رو دوباره خوندم و با خودم تو

 !عجب! افهیو در کل خوش ق! ومدیکه به صورتم م يا ینیلب و ب. یشکم يگوش، چشم و ابرو يتا باال یمشک

 ...بعد رو خوندم يرو ورق زدم و صفحه  دفتر

*** 

 :سرش رو خم کرد و گفت یدست دادن دراز کنه، کم يدستش رو برا نکهیبدون ا ماین آقا

 .دیانشاءاهللا خوشبخت باش. گمیم کیتبر. خوشوقتم خانوم تونییاز آشنا -

 .تون خوشوقتم ییمنم از آشنا. ممنونم -

شد  دایهم پ گهید یکیاز هورمند  ریچه عجب به غ. هم روشو کرد سمت هورمند و حرفش رو از سر گرفت بعد

 . خانوم دراز نکنه هیدست دادن با  يدستشو برا يکه فور

ود و دوستش هم نشسته ب زشیهورمند پشت م. و رو کردم ریرو ز زیم يرو يمبل نشستم و مجله ها يرو

حرف  نیتازه ب. زدند یکه چه قدر فک م يوا. زدند یداده بود و با هم حرف م هیتک زیکنارش، دست هاشو به م

 . چه قدر کسل کننده... اوفففف . هم جلسه دارن گهیساعت د مین دمیهاشون فهم
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 :رفت و منم با غرغر گفتم رونیدوستش از اتاق ب باالخره

 یچ. ستینیو ول کن هم ن دیزن یفک م نیساعته دار هیشما که . زنند یحرف م ادیزن ها ز نیگیبعد م -

 . ساعته حوصله ام سر رفت هی نیگیم

دستشو دور شونه ام حلقه کرد و همون طور که بوسه . مبل نشست يبلند شد و کنارم رو زشیاز پشت م هورمند

 :کرد گفت ینثار مقنعه ام م يا

مربوط  يکارها يکارخونه، همه  امیم ریبه د ریچون د. رهیحوصله ات سر م يایقربونت برم، من که گفتم ب -

. دست راستمه. هم اگه نباشه کار من لنگه مایآقا ن نیا. شهیدو سه روز انجام م يو فشرده تو شهیبه من جمع م

 . حواسش به کارخونه هست ستمیمن ن یوقت

 .جونت از پشت بهت خنجر نزنه مایآقا ن نیموقت ه هیمواظب باش . يبهش اعتماد دار یلیخ نکهیمثل ا -

 :هاش از تعجب گرد شد و گفت چشم

 ؟یبه دل گرفت نهیازش ک يجور نیا یکم معطل هیتو حالت خوبه؟ به خاطر ...  هیسا -

 :نازك کردم و گفتم یچشم پشت

 !ياز من دوستش دار شتریکه انگار ب یکن یم فیازش تعر يجور هیآخه تو . به دل نگرفتم نهیک...  رینه خ -

 :و گفت دیبار قاه قاه خند نیا شه،یخنده اش بلند م يکه به ندرت صدا هورمند

 ریز يکرد یوگرنه سرشو م ستیشانس آوردم طرف زن ن. کردم فیازش تعر يکار نهیحاال خوبه فقط در زم -

 . آب

 :گفت يآروم و جد یبار با لحن نیو ا دیباز دوباره خند و

نگران خنجر . کامال هم بهش اعتماد دارم. بوده یمیرشته اش هم مثل خودمون ش. هیپسر خوب و کار بلد -

 .خورم ینم مایخنجر بخورم از ن یاز هر کس. خوردن من نباش

 :از جا بلند شدم و گفتم دش،یو تمج فیهمه تعر نیاز ا کالفه

 من برم خونه؟ شهیم -

 ؟يشد تیچرا؟ اذ -

 :تکون دادم و گفتم يسر

 هی. رهیحوصله ام سر م نجایمنم ا. يایب رونیاز جلسه ب یو خدا عالمه ک يهم که جلسه دار گهیساعت د مین -

 . خونه رمیم يریآژانس بگ
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 :پشت دستم زد و گفت يا بوسه

با . هیه چب یچ يریبگ ادیکم کم  دیبا. نجایسهام دار ا یقراره بش گهیتو جلسه؟ چند سال د يایب يخوا یم -

بازار کار . یهارو بشناس بیرق. میذار یم یطیچه شرا. میشنو یم یچ میگ یم یچ ینیبب. یجلسه ها آشنا بش

 .ادیدستت ب

خوام برم سر  یگفته من م یاصال ک... اصال . رمیگ یم ادی امیبعد م يحاال از دفعه . هورمند الیخ یب يوااااا -

 .تو خونه بچه هامونو بزرگ کنم نمیخوام بش یکار؟ م

 :شکمم گذاشت و گفت يدستشو رو! دیچشم هاش درخش يتو طنتیش برق

 و خودم خبرندارم؟ شمینکنه دارم بابا م ه؟یخبر -

 :هم چشم هاش درشت شد و گفت بعد

 !؟يکه خواب بودم ازم سوءاستفاده کرد شبینکنه د -

 :شکمم پس زدم و با اخم گفتم ياز رو دستشو

 .یلوس یلیخ... مــــند هور -

*** 

قدر بهم اعتماد  نیحاال معلوم شد چرا صداقت از همون روز اول ورودش به کارخونه، ا... طور  نیکه ا پس

 یادعا م شگاهیآزما ياون روز هم که تو. کمک خواستن انتخاب کرد ياون همه آدم، منو برا نیچرا ب. داشت

... جالبه . بود دهیمن شن ي ربارهبود که از هورمند د ییحرف ها نیمنظورش هم "سوابقتون مطالعه شده "کرد 

داشته  نانیحد بهم اعتماد و اطم نیکرده باشه و تا ا فیقدر از من تعر نیکردم هورمند ا یاصال فکرش رو نم

 . باشه

 ...لبم نشسته بود ادامه اش رو خوندم يکه ناخواسته رو يلبخند با

*** 

کارخونه، چشمم به  يدم در ورود. حرکت کرد نیسوار شدم و ماش. انس منتظرم بوداومدم، آژ رونیدفتر که ب از

راننده خواست از کارخونه خارج بشه . استیرد شد و رفت سمت ساختمون ر یآشنا افتاد که از نگهبان نیماش هی

 :که شتاب زده گفتم

 . دیلحظه صبر کن هی -
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. يدیسع نیرام. پول پرست من ییپسر دا. د خودشخو. خودش بود. چرخوندم و پشت سرمو نگاه کردم سرمو

 کرد؟ یم کاریچ نجایاون ا

دم ساختمون از . برگرده عیبشه و بره داخل سختمون و بعد به راننده گفتم سر ادهیپ نیکردم تا از ماش صبر

 امیاز اتاق ب نکهیقبل از ا. اتاق هورمند يخواستم برم دم پنجره  یم. شدم و رفتم پشت ساختمون ادهیپ نیماش

 .بشنوم روتونستم صداشون  یم یپس به راحت. که پنجره باز بود دمید رون،یب

 دم،یباز که رس يپنجره  نیبه اول. نمیتونستم داخل اتاق هارو بب یقدم بود و نم يپنجره ها اندازه  ارتفاع

 هی يصدا يبعد يز پنجره ا. يبعد يرد شدم و رفتم سراغ پنجره  عیسر. دو تا زن بود يصدا. ستادمیفالگوش ا

خواستم ازش رد بشم که با . نیصدا نه متعلق به هورمند بود و نه رام نیا یپا کند کردم ول. دمیمرد رو شن

 :اسمش متوقف شدم دنیشن

 .میبکن یاقدام میتون یدستور نده نم نیتا آقا رام -

 :گهیمرد د يصدا و

 کاریکه چ رهیبگ میخواد تصم یبعد از جلسه م. هم جلسه دارن گهیربع د هی. االن آقا اومده اتاق برازنده نیهم -

 . میکن

 .میکاش قبول نکرده بود. مونن یو زن و بچه امون هم گشنه م میشیم کاریاز کار ب اد؟یوقت گندش درن هی -

 . تمومه... تلفن و بعدش هم  هیفقط . آماده است یهمه چ. حرف ها گذشته نیکار از ا گهید -

هورمند من نقشه  يداشت؟ برا یحرف ها چه مفهوم نیا. مردم یداشتم از ترس م. دمینشن ییصدا چیه گهید

 یخواست راه بندازه؟ نکنه م یم یفیکث يداشت؟ چه باز يچه برنامه ا یعوض نیبودند؟ اون رام دهیکش

کنار پنجره رد شدم و  با ترس و لرز از. چشم هام جمع شده بود ياشک تو ارن؟یسر هورمند ب ییخواستن بال

رفته بود نفس  ادمیکه  دمیتازه فهم. نفسم باال اومد دم،یهورمند رو که شن يصدا. يبعد يبه پنجره  دمیرس

اشک هایى که از ترس جارى شده . ادیدهنم که صدام درن يپنجره نشستم و دستمو گذاشتم رو ریز. بکشم

 :دمیرو شن نیرام يصدا. بودند، صورتم رو خیس کرده بودند

 . تو کفشم هورمند يپاتو بد جور کرد -

 یمگه چ. میبا هم نون و نمک خورد. میما با هم بزرگ شد م؟یبیما رق یکن یچرا فکر م ه؟یحرف ها چ نیا -

 ؟يکرد رییقدر تغ نیما عوض شده که ا نیب

 ... نیبود اما رام تیهورمند آروم و بدون عصبان يصدا
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 . زنم یحرف م یکه از چ یدون یخودت خوب م. بس کن هورمند -

 :بار صداش بلندتر از قبل بود نیچون ا. شدیم یکم کم داشت عصبان هورمند

 دیبه خاطر تو با یکن یچرا فکر م. اون حق انتخاب داشت و انتخابش هم من بودم... است  هیاگر منظورت سا -

و  ستمیو کنار بکشم و بانداشت خودم یلیدل چیه. رو دوست داریم گهیهمد هیمن و سا دم؟یکش یپا پس م

 . بدبخت شدنش رو تماشا کنم

 :دیغر نیرام

 شد؟یکرد بدبخت م یگفته اگر با من ازدواج م یک -

دلمون با همه  یوقت. میش یبدون هم خوشبخت نم هیچه من چه سا. یستیمنظور من تو ن. نیاشتباه نکن رام -

رو  یتونستم رنگ خوشبخت یکردم نم یازدواج م هیاز سا ریبه غ یمن با هر کس م؟یرو رها کن گهیهمد دیچرا با

 یاحساس خوشبخت هیسا ،يا گهید کسچه با تو چه با هر . طور بوده نیهم هم هیمطمئنم در مورد سا. نمیبب

 . کرد ینم

 .دلش با من بود هیبشه سا داتیتو پ نکهیقبل از ا -

 یدروغ م یبه چه وضوح. ش نکنمدهنم فشار دادم که از همون پشت پنجره فحش بارون يمحکم رو دستمو

با لحن محکم . راحت کرد المویکه هورمند داد خ ینکنه هورمند حرف هاشو باور کنه؟ جواب. نامرد یعوض. گفت

 :گفت یو قاطع

تو براش . به تو نداشته و نداره يعالقه ا چیه هیکه سا یدون یخودت هم خوب م. يحتما دچار سوءتفاهم شد -

  .یهست ییپسر دا هیفقط 

 . میبا هم بزرگ شد یاز بچگ. سهم منه. منه ياون دختر عمه  -

اتاق و  يخواست برم تو یآخه من هم قد توام که با تو بزرگ شده باشم؟ چه قدر دلم م. نیمزخرف بگو رام کم

که  دیفهم یم دیبا نیرام. داد یجوابش رو م دیهورمند بود که با نیا یبارش کنم ول ادیاز دهنم درم یهر چ

 :گفت يهورمند با خونسرد. از مزخرفاتش رو باور نداره يهورمند هم ذره ا

. ستین یمیعشق قد هی ياومد نجایکه به خاطرش ا يزیاون چ. بزن تویحرف اصل. قدر حاشیه نرو رامین نیا -

و  ياومدقبل از جلسه  یچ يبرا ه؟یپس بگو مشکلت چ. نه حاال شدیم داتیپ هیکه اگر بود قبل از عقد من و سا

 ؟یکش یبرام خط و نشون م يدار
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چند لحظه سکوت . رو باور نکرده نیرام اتیکلمه از چرند کیمشخص بود که . هورمند کالفه بود يصدا لحن

 :دیتوام با تهد يا يبار با خونسرد نیاما ا. دمیرو شن نیرام يشد و باالخره صدا

که  نینداشت جز ا ياون چاره ا. شدیزود نرم م ای رید هیسا. يمنو به هم زد يبرنامه ها يتو با اومدنت همه  -

 . حساب کرده بودم هیسا ي هیسرما يمن رو. با من ازدواج کنه

که ممکنه فقط به  ستیاصال برات مهم ن. یخواست یرو فقط به خاطر پولش م هیکه سا يپس قبول دار -

تونم  یمن م يدار ی؟ اگر مشکل مالداره یچه ارزش يا یزندگ نیچن ؟یخراب کن تویعمر زندگ هیخاطر پول 

 . میبا هم کار کن میتون یم. کمکت کنم

 . میما دو تا تا ابد مقابل هم قرار دار. میبا هم کار کن میتون یمن و تو هچ وقت نم -

 . يدیفقط خودتو عذاب م يجور نیا ؟یکه به دل گرفت هیا نهیچه ک نیا -

همه اشو صاحب شد  یبا زرنگ هیسا يکه بابا يکارخونه ا دنیهم براى به ثمر رس نینه فقط من، پدرم و آرم -

 . میختیکه به خاطرش عرق ر یجز سهم میخوا ینم يزیما چ. میجون کند

در  یحرف و اعتراض چیتا حاال ه نیبه ناحق اون کارخونه رو صاحب شده پس چرا پدرت و آرم هیاگر پدر سا -

فقط تو ...  نیرام. دهیاون کارخونه زحمت کش ياز تو برا شتریب یلیکه خ نیآرممورد نداشتند؟ به خصوص  نیا

مورد  نیبهتره از پدرت و برادرت در ا. یکن یاشتباه م يحق رو ناحق کرده و البته دار هیپدر سا یکن یفکر م

 . یبپرس

به  گهیکه د نیدر ضمن آرم. ندارم يریشون ساکت موندند من تقص یعرضگ یبه خاطر ب نیاگر بابا و آرم -

 نیاگه آرم. اون کارخونه شد يهمه کاره  نیآرم ه،یبعد از مرگ پدر سا. باجناقته... که  یدون یم. دهیسهمش رس

تمام سودش مال دو تا جوجه  یول هکش یم نیزحمت هارو آرم يهمه . نبود اون کارخونه هم نابود شده بود

آخرش هم جورى با ما رفتار مى کنند انگار . شهیسرشون نم يخونه داراز کار یچیعرضه است که ه یمرغ ب

 .پادوى کارخونه ایم

مطمئن . یمطرح کن یقانون قیاز طر يدار یتیبهتره اگر شکا. رسه ینم ییحرف ها به جا نیا. گهید هیکاف -

 . یرسیبهش م یداشته باش یباش اگر حق

 . زنند یها قانون رو هم دور م یاون عوض -

 ندهیمواد شو يکارخونه  هیجا  نیا. یزن یفهمم این حرف ها رو چرا به من م یمن نم. نیتمومش کن رام -

 من؟ يبرا يچرا حرف هاتو آورد. یاست نه نساج
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 نیدونم چرا جفتمون ا ینم. دمیازش ند يریرو زدم چون خ ینساج دیمنم مثل تو ق یدون یخوبه که م... هه  -

فرصت  نیتو با اومدنت ا یول. داشتم اجیاحت هیسا ي هیمن به سرما. میبش بیال رقکه حا میراهو انتخاب کرد

 .کنم یجا رو هم نابود م نیکه اگر بشه ا. ذارم کارخونه ام نابود شه یمطمئن باش نم. یرو ازم گرفت ییطال

کردم و با  زونیپنجره آو يخودمو از لبه . به هم خوردن در اتاق و بعد از اون نفس پر شدت هورمند يصدا و

 :گفتم ومدیم رونیاز هنجره ام ب یکه به سخت ییصدا

 ...هورمند  -

پایین  دیاز پنجره پر دنم،یآورد و به محض د رونیسرشو از پنجره ب. که هورمند اومد پشت پنجره دینکش هیثان به

 :گفت دهیو ترس

 . هیحرف بزن سا ده؟یچرا رنگ و روت پر ه؟یچه حال و روز نیا ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا ه،یشده سا یچ -

 :دمیصورتش باال کش کیبند لباسش کردم و خودمو تا نزد دستمو

تو اون اتاق  یک گن؟یدارن م یها چ نیخواد؟ ا یاز جونت م یچ گه؟یم یچ نیچه خبره هورمند؟ رام نجایا -

خواستن  یم. یتو اتاق بغل. دمیخودم شن. دهیبرات نقشه کش یعوض نیاون رام. کشن یدارن برات نقشه م ه؟یبغل

 ... هورمند . رندیزنگ بزنند و ازش اجازه بگ نیبه رام

 :کرد با لحن آروم و مطمئنى گفت یاش گذاشت و همون طور که کمرم رو نوازش م نهیس يرو سرمو

 . نه بکنهتو ینم یغلط چیکس ه چیه. قدر نگران نباشه نیا. هیسا ستین يزیچ. آروم باش...  ــــشیه -

 :سر انگشت هاش، اشکم رو پاك کرد و گفت با

  ؟یچرا برگشت ؟يدرآورد نجایسر از ا يچه جور -

 :هق هق گفتم با

 . داره کاریبا تو چ نمیو برگشتم که بب دمیترس. دمیرو د نیرام نیرفتم که ماش یداشتم م -

 تو اتاقم؟ يومدیچرا ن -

خواد بهت  یم یخواستم بفهمم چ یم. دیزن یحرف هاتونو نم گهیاتاقت د يتو امیدونستم اگه ب یچون م -

 .بگه

که تو  هیعیطب. میمن و اون همکار. امروز هست يهم تو جلسه  نیرام. وجود نداره ینگران يبرا یلیدل چیه -

 .مینیرو بب گهیجلسه ها همد نیا
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چشم هاشو  يخون جلو. نیهم. فقط دنبال پوله نیاون رام. نیگفت یبه هم م یکه چ دمیشن ب؟یرق ایهمکار  -

از اول هم چشمشون دنبال  نیاون و آرم. کنه یم يبابام هر کار يبه کارخونه  دنیرس يمطمئنم برا. گرفته

 .شهیسرش نم تیسانهورمند اون ان. حاال هم از تو کینه به دل گرفته. بابام بود يکارخونه 

. یباش يقو دیبا. یقدر بترس نیا یتو خال دیتهد هیبا  دیتو که نبا. افته ینم یاتفاق چیه. زمینکن عز هیگر -

که تا حاال  يهمون جور. خوام یزن محکم و مقاوم م هیمن . کنه یته دلتو خال یاتفاق چیه ياجازه بد دینبا

 . يبود

 یوقت تا. به خاطر بودنشه که دلم قرصه. دل من به وجودش خوشه یول. کرد که دلم خوش بشه یم فیتعر ازم

 .باشه منم خوبم

تو . دمیحرف هاشونو شن یول. نمیصورت هاشونو نتونستم بب. بودن یدونم ک ینم. دمیمن صداشونو شن یول -

 ...اتاق  یکیاون 

 :رو که هنوز باز بود نشون دادم و گفتم يبا دستم پنجره ا و

خودشون . هست، خطرناکه یهر چ یول يدونم چه کار ینم. انجام بدن يکار هیخوان  یاون ها م... هورمند  -

 .ارندیسرت ب ییممکنه بال. بودند نیرام يهورمند اون ها فقط منتظر اجازه . بودند دهیهم ترس

 :بلندم کرد و گفت نیزم يرو از

جلسه هم االن شروع . افته ینم یاتفاق چیه. خودتو نگران نکن هودهیب يفکرها نیبا ا. خونه يبهتره بر -

اونم . نندیبب تیوضع نیمارو پشت ساختمون و تو ا ستیدرست ن. دنبالم انیکنم ممکنه ب رید گهیکم د هی. شهیم

 . شناسه یکه تو رو نم یکس یدونند من ازدواج کردم ول یدرسته همه م! تو بغل هم...  يجور نیا

ساختمون  يمنو تا جلو. زدم و از آغوشش فاصله گرفتم يلبخند. بود يو جد یاز شوخ يا زهیآم لحنش

به  یدست. پول آژانس رو حساب کرد و در عقب رو برام باز کرد. آژانس هم چنان منتظرم بود. کرد یهمراه

 :شونه ام زد و گفت

 . یکن یم کاریچ نمیبب. خوام دست پخت تو رو بخورم یامشب م -

 ...مهلکه دوربه همین راحتى حواسمو پرت کرد و منو از . رو بست نیحواله ام کرد و در ماش یچشمک و

*** 

ناخودآگاه به من هم  زدیکه صداقت ازش حرف م ياون دلشوره ا. اهیجلد س. رو بستم و زل زدم به جلدش دفتر

که  یاون کمک. کردم یبود که فکر م يزیفراتر از اون چ يدیپس مشکل صداقت با سع. کرده بود تیسرا
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هورمند بود و  کردن دایپ. رخونه نبودکا یکردن عامل ورشکستگ دایخواست هم فقط پ یصداقت از من م

باعث شده که هورمند، صداقت  يزیچه چ. در گم شدن هورمند داشته یچه نقش ،يدیسع نیرام نکهیا دنیفهم

 دیصداقت رو تهد يخطر دیبگه؟ شا "دزیا يماریب " یبه بزرگ یدروغ دیچرا با. طالقش بده یرو رها کنه و حت

بعد از رفتنش هم از صداقت  یو حت. تونسته از صداقت محافظت کنه یکرده که هورمند فقط با رفتنش م یم

دور و برهاست و  نیکه هورمند هم یعنی شه،یکارخونه باز م يهومن برازنده وسط دزد يپا یوقت. غافل نبوده

یه چیزهایى این میون . دهیوجود داره که خودشو نشون نم یلیچه دل یول. هست هیحواسش هم به کارخونه و سا

ماجرا فقط به دست  نیکور ا يگره . چیزهایى که فقط هورمند مى دونه. خبرهکه صداقت ازش بى  هست

 . که هورمند خودشو نشون بده میکن يهر طور شده کار دیبا. شهیهورمند باز م

*** 

 1388/تیر/3

و گشت و گذار  یهفته با هورمند در حال خوش گذرون کی نیتمام ا. امتحاناتم تموم شد شیپ يهفته  کی

 سوم،یماسوله، آستارا، فومن، املش، آبشار لونک، ساحل گ ،یانزل. میبود رفت النیگ يتو یدنید يهر جا. میبود

 ادنیاون قدر ز... و  يصخره نورد ،يریگ یتله کابین، ماه ،يموتور قیآب، استخر و بام سبز الهیجان، قا دیسف

 .افتم یکت و کول م از سمیکه اگر بخوام همه رو دونه به دونه بنو

 ياونم کتاب ها. از کتاب تنها گذاشته یهورمند رفته دانشگاه و من رو با کوه. هورمندم ياالن خونه ...  اما

 یچوب يصندوقچه  هی يرفت از تو شبید. امسال قبول بشم نیکمر بسته که هم! ارشد یآزمون کارشناس

 ! رونیب دیعالمه کتاب کش هیو خاطرات گذشته باشه،  یمیقد يکردم توش پر از آلبوم ها یبزرگ، که فکر م

همه رو گذاشت تو بغلم و گفت تا موقع . ارشد استفاده کرده بود یقبول يکه خودش برا ییها و جزوه ها کتاب

 یه. تابستون گذاشته يکار رو هم برا يعمده . ها رو خونده باشم نیا يحداقل سه دور همه  دیکنکور با

طور  نیا یول. خوش بگذرونم ابستونکردم قراره کل ت یفکر م. تابستون داشتم يبرا ییه هاچه نقش... روزگار 

هم غر  یوقت. دور خونده باشم هیکتاب ها و جزوه هارو  يهمه  دیتابستون با يکرده تو يزیکه هورمند برنامه ر

. هیادآوریاش فقط  هیو بق یافت یراه م گهید یدور که خوب بخون هی. سه ماهه نیهم شیسخت گهیزنم م یم

خوندن رو ، اون هم به مدد وجود هورمند، شروع کردم، رو به رو شدن با  سکه تازه دو ترمه در یمن يآخه برا

روم هم . کنند یم حیگذرونند و تفر یتابستون که همه خوش م ياونم تو. واقعا دردناکه یمیحجم عظ نیچن
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از حاال . ستین يزیها که چ نیتازه ا ؟یارشد خوندن بش نیخیال ا یب شهیبگم جناب دکتر برازنده، نم شمینم

 . که به درد کارخونه بخوره هیزیچ هیدنبال . دهینامه امم نقشه کش انیموضوع پا يبرا

خوام با افتخار بگم  یم. يکارو انجام بد نیمن ا يدوست دارم تو برا گهیکن، م قیخودت در موردش تحق گمیم

هارو  نیچنان با آب و تاب ا یپدرصلوات. به دست آورده دیجد ونیرموالسشوهرش ف يکارخونه  يخانومم برا

منو هم به اون کارخونه و کار  رهبا حرف هاش کم کم دا. شمیخام م يافته و زود یکه دهن خودمم آب م گهیم

 ! کارخونه مى خوابم استیر يایاز شب ها با رو یلیخ. کنه یکردن توش عالقه مند م

خونه ام و  يمن هم که تو. کنه یتز دکتراش کار م يرو شگاهیآزما يدانشگاه و تو رهیاز صبح تا شب م هورمند

 یاز خستگ دهیخونه سرش به بالش نرس ادیهم م یوقت. خونه ادیناهار و شام م يفقط برا. خونم یدرس م

 . شهیم هوشیب

تمام هفته  يکنه و برا یشرمنده ام م ین کلجو هیهان. زنند یبهمون سر م انیجون و هاله آخر هفته ها م هیهان

هورمند هم غذا درست  ياشون بوده و برا شهیهم يبرنامه  نیا گهیخودش که م. کنه یم زیپزه و فر یغذا م

. کنند یم کاریخانوم چ هیهان دوندونم پدرشوهرم و هومن ب ینم. کشم یمن باز هم خجالت م یکرده ول یم

. حرف نداره شیهومن خونه دار گه،یالبته مادرشوهرم م! م؟یگرفته و ما خبر ندار گهیزن د هینکنه پدرشوهرم 

هم  یکاش هومن طفلک. بر اومدند یاز پس خونه و زندگ گهیخوبه و با هم د یلیخ شیپدرشوهرمم ظاهرا آشپز

 . و هفت سالشه ستیهومن ب ینداره ول یسن ادیهاله که ز. زودتر ازدواج کنه

*** 

یه نگرانى و تشویشى توى . چند وقته هورمند زیاد میره سراغ کارخونه. فاق هایى افتادهمى کنم یه ات حس

. گمونم رامین چوب الى چرخش گذاشته و هورمند چیزى بروز نمیده. فکر کنم یه خبرایى شده. نگاهش هست

ر هفته میره یه ماهه که ه باقبال یه هفته درمیون و اونم سه روزه مى رفت کارخونه و برمى گشت ولى تقری

 . هر هفته تو این راه میره و میاد و منم مدام نگرانم و دلشوره دارم. کارخونه

با اینکه . ولى اون جا زیاد راحت نیستم. که میره سفر، منو میبره الهیجان پیش هاله و هانیه خانوم روزهایى

اونجا دلتنگیم براى . تمهانیه خانوم خیلى بهم میرسه و میگه من فقط درس بخونم ولى باز هم راحت نیس

بالشش، مبلى که همیشه روش  ش،لباس هاش، تخت. خونه ى خودش پر از عطر تنشه. هورمند دو برابر میشه

بیشتر دل تنگش . ولى توى خونه باغ هیچى از هورمند نیست. مى شینه، کتاب هاش، همه و همه اینجاست

 . میشم
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کامال مشخصه مشکلى پیش اومده . ث رو عوض مى کنهبار در مورد کارخونه ازش مى پرسم یه جورى بح هر

کى میشه که براى . لعنت به تو رامین که نمى ذارى آب خوش از گلومون پایین بره. که نمى خواد به من بگه

 .کاش مى تونستم یه جورى از روى زمین محوت کنم. همیشه سر جات بشینى و این قدر آزارمون ندى

بهونه اش هم اینه که چیز مهمى . ل پنهون کارى باشه اون هم از منرو هم نمى کردم هورمند اه فکرش

به چه دردم مى خوره . این درس بخوره تو سرم. نیست و من بهتره فعال همه ى حواسمو معطوف درسم کنم

سرمو بکنم توى کتاب ها و بى خیال باشم؟ اخه مگه میشه؟ نمى . وقتى نمى تونم هیچ کمکى به شوهرم بکنم

گاهى وقت ها یه حرف هایى میزنه که تن و بدنم . ه اصراریه که هورمند به درس خوندن من دارهدونم این چ

میگه . دیشب مى گفت هر اتفاقى که بیفته، حتى از آسمون سنگ هم بباره، من باید درسمو بخونم. مى لرزه

ولى الم تا . بر شدهخدا مى دونه التماس کردم که بگه چه خ. ولى نمیگه براى چه کارى. روى من حساب کرده

 آخه با این هراس و دلهره چه طورى درس بخونم؟ چى تو این درس کوفتیه؟. کام حرف نمى زنه

 . خودت مواظب عزیزم باش...  خدایا

 1388/ریت/18

 افهیو ق ختیفکر کنم کال از ر! درب و داغون شدم. بود يکه چه روز يوا. یدنیام خنده دار شده و د افهیق

اون جور که من رفتم هوا و . تو کار خدا موندم که چه طور فقط پام شکسته. شده یچیسر تا پام باند پ. افتادم

ام  یچه جون سخت... ها  میخودمون. هشد ریدنده هام خورد و خاکش يکردم همه  یفکر م نیگرومب خوردم زم

 !من

پارك  یوقت. کنم نیکم تمر هیسرم  ریمن نشستم پشت فرمون که خ. رونیب میبا هورمند رفت شیروز پ سه

 نیماش کیالست ریکه ز يگربه ا نیهوا و ع يو منم پرت شدم تو کلمیه ریزد ز يموتور هیشدم،  ادهیکردم و پ

از . گوشمه يگفتن هورمند تو "هیسا" ادیفر يهنوز صدا. نامرد زد و در رفت. رفته باشه، پخش آسفالت شدم

 . ارهیخودش نم يره اش داغون شده و به روفکر کنم هنج. بس که بلند داد زد

سرم نشسته  يکه به هوش اومدم، هورمند باال مارستانیب يتو. کرد هیکه هورمند به خاطر من گر شهینم باورم

عکس گرفته بودند که خب خداروشکر  کلمیهوش بودم از کل ه یتا من ب. بود و چشم هاش سرخ و پر آب بود

پام ملس شده  نیکتک خور ا. انگشت هاش رد شد ياز رو نیکه هورمند با ماش ییهمون پا. فقط پام شکسته

 !انگار
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لبم پاره شده و شونه ام  يگوشه . و کبود شده و روشون باند و چسب زخمه دهیو گونه و چونه ام خراش یشونیپ

ت از کار طرف بدنم کمپل هی. رونمم کبود شده و ساق پامم که شکسته. بزرگ داره يکبود هیو  دهیضرب د

همه  ایکشند؟ خدا یم يچه زجر گهید شهیکنند و نصف بدنشون فلج م یم يمغز يکه سکته  ییاون ها! افتاده

 ! رد کن یلیبیس ریمنو هم اون وسط مسط ها ز. رو شفا بده مارهایب ي

! درس بخون نیبش یورجه وورجه کن یتون یحاال که نم گهیم. رهیگ یم یهم که از آب گل آلود ماه هورمند

مرخص شدم  مارستانیکه از ب روزید. شلوغ پلوغ شده یهورمند حساب يخونه . نجایهم اومدند ا هیمامان و سم

هم  یعوض نیاون رام یحت. هاله وخانوم  هیهومن و پدرهورمند، هان ن،یآرم ه،یمامان، سم. همه اومده بودند

اصال رشت نبوده  نیهر چند رام. نهیرام ریومده تقصکه سرم ا ییبال نیکنم ا یدونم چرا حس م ینم. اومده بود

پا شده اومده  ییبا چه رو. المصب هیشتر نهیک. کرده باشه ریآدم اج ستین دیازش بع یکه بخواد به من بزنه ول

گزه و  یلب م یمامان ه یاالن پاشو از خونه ام ببرم ول نیخواد از هم یم مهورمند؟ دل يخونه  يتو نجایا

 یاست ول زیگرچه عز همانیم "گفتن میاز قد یول...  زهیمهمون عز.. آره خب . خداست بیمهمون حب گهیم

 ...واهللا  "نرود رونیو ب دیخفقان آرد اگر آ/همچو نفس

 یگرم م نیبرام جالبه که هورمند با آرم یول. شکرآب شده نشونیمشخصه ب نیهورمند و رام يبرخوردها از

هورمند  یوقت. بگم یدونم چ ینم. جداست نیاز رام نیحساب آرم گهیمخوام،  یم حیهم ازش توض یوقت. رهیگ

. دونم حرفش حرفه یم. دارم نانیمن به هورمند اعتماد و اطم... که  یعنیزنه  یم یحرف نیهمچ نیدر مورد آرم

فرق داره؟  نیواقعا با رام نیکه آرم یعنینداره  یمشکل نیبا آرم یپس وقت. داره لیحرف ها و رفتارهاش دل يبرا

که در مورد  یسکوت جوابمه در برابر سواالت. زنهینم یحرف چیه نیدر مورد رام یول. شدم جیگ. دونم یچه م

 .ستین خودیدارم ب نیکه نسبت به رام يفرحس تن یعنی نیو ا. باشه نیرام

بت بهش حس کنم نس یحاال حس م یاولش از سر اجبار بود ول. چند روزه رابطه ام با مامان بهتر شده نیا

 ویحموم ک يمونده بودم از تو ام،یاز پسش بر نم ییتنها دمیخواستم حموم کنم و د یروز اول که م. دارم يبهتر

بهش بگم  شدیمگه روم م. دو تا بدتر ناز او گهیهورمند هم که د! مادرشوهر و خواهرشوهر که عمرا. صدا بزنم

 میخونه تنها بود نیهمه وقت با هم تو ا نیا. همه آدم نیا يتازه اونم جلو. حموم کمکم؟ خاك به سرم يتو ایب

گفتم هر کدوم اومد به  نیواسه هم. و مامان مردد بودم هیسم نیب ه؟یبق يحاال جلو مینکرد يکار نیهمچ

 :دمحموم داد ز ياز تو. گمیهمون م

 ...هیسم...مامان . کمکم نجایا ادیب یکی -
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از همون پشت در . و در حموم رو بستم دمیکش یفیضع غیج. وددر ظاهر شد، هورمند ب يکه جلو ينفر نیاول

 :کردم و گفتم کیسرمو به در نزد. دمیخنده اش رو شن يصدا

 کمکم؟ انیب یسمیه بگ ایبه مامان  شهیم -

 :گفت دیبار یازش م طنتیکه ش ییصدا با

 .کمکت امیدرو باز کن ب. خودم در خدمتم -

 :و گفتم دمیگز لبمو

 ؟یشوخ يبرا يرآوردیوقت گ. ادیبرو بگو مامانم ب. بچه پررو -

 دارند؟ یام که شوخ ییآدم ها هیبه نظرت من شب -

 . یشوخ يدنده  يرو ياز صدات مشخصه باز افتاد یول نمیتونم بب یصورتتو که نم -

 :دیپر از خنده به گوشم رس صداش

. باز کن درو دختر خوب. ان کارهیچ هیتا من هستم بق. من از همه به تو محرم ترم... خانومم  هیسا... بابا  يا -

دوش گرفته بودم و با هم  هیتا حاال خودمم  ياگه همون اول درو باز کرده بود. همه خبر دار شدن چه خبره

 . رونیب میاومده بود

به . کنه يپرداز ایخواد رو یجواب بدم، تا شب م بخوام دمیپسر هم این قدر پررو؟ د. حرفش صورتم گر گرفت از

 :اجبار گفتم

 . ادیمامان ب یبگ شهیهورمند پام درد گرفته، م -

 :شد و گفت يجد صداش

 . ادیب گمیاالن م نیهم -

 ! باورش شد یطفلک. ام گرفت خنده

هوامو  یلیخ. با مامان شتریارتباط ب يهم شد مقدمه  نیهم. حموم و کمکم کرد يلحظه بعد مامان اومد تو چند

 ییدستشو يپزه، حتى برا یکنه، غذا م یسوپ درست م. ارهیم وهیو آب م رهیگ یپوست م وهیمدام برام م. داره

گفت  یطور که دکتر م نیا. راه برم ابا عص رمیگ یم ادیکم کم دارم  گهیهر چند د. رفتن هم کمکم مى کنه

 . کنم یماه که دق م کی نیتو ا... اوف . تهتو گچ بمونه و تازه سه روزش گذش دیماه با کی

مونده بود  شتریاگر ب. رفت نیخداروشکر که رام. و هومن و پدر هورمند برگشتند نیو آرم نیصبح هم، رام امروز

. همون بهتر که زود رفت. دونه چه قدر ازش نفرت دارم یفقط خدا م. ارمیممکن بود چشم هاشو از کاسه درب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٥٦٢ 

و درب و  یاومده تا چالغ. گهید هتصادف شد نیخودش باعث ا گمیکه م نهیاصال چرا اومده بود؟ واسه هم

 . یروان ماریب. و لذت ببره نهیرو با چشم بب میداغون

*** 

 :دفتر رو بستم و گفتم. د کنمدفتر بلن يخورد، باعث شد سرمو از رو یکه به در م ییتقه ها يصدا

 . دییبفرما -

کنه  یحاال که داره شوهر م! نجال و در زدن؟. ارمینمونده بود شاخ درب يزیچ. باز شد و نجال اومد داخل در

 یکی بیجو عقل اومده تو سرش نص هیهاش مال ما بود و حاال که  يخل و چل باز...  گهیآره د! خانوم تر شده

 . ما بسه يخوشبخت بشه برا. نداره بیع. شهیم گهید

 :تخت اشاره کردم و گفتم يبه کنارم رو. بود ستادهیدرگاه ا يتو شونیگرفته و پر يو چهره  نییهمون سر پا با

 . نیبش ایب -

موهاش رو بردم پشت . صورتش يبود تو ختهیبود، موهاش ر نییاز بس سرش پا. بست و اومد کنارم درو

 :گوشش و گفتم

 شده؟ یچ -

ابروهام در هم شد و . رو نداشت شهیهم یچشم هاش اون درخشندگ. کرد یفقط نگاهم م یحرف چیه بدون

 :گفتم

 ؟یزن یچرا حرف نم -

 :بغض گفت با

 کنم؟ هیکم گر هی شهیم -

 :ابروهام بیشتر شد و گفتم گره

 ؟یچ یعنی -

 . دلم گرفته -

دستمو دور . دادم رونیو نفسمو با شدت ب تکون دادم يسر. شد ریاشک هاش سراز ده،یاول به دوم نرس ي کلمه

 :شونه ام گذاشت و با هق هق گفت يسرشو رو. شونه اش انداختم

 . ترسم یم...  ماین -
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 :دمیبه موهام کش یدست کالفه

 ؟یترس یم یاز چ -

 .یاز همه چ -

 .منم بفهمم یحرف بزن يجور هی شهیم -

 :و گفت دیباال کش دماغشو

کارهاى خونه رو همیشه . من تا االن همه اش دنبال بازیگوشى بودم. امیبرن یترسم از پس زندگ یم ماین -

. خواد یتموم م یزن همه چ هی نیامیبه خصوص که بن. من زیاد خونه داریم خوب نیست. مامان انجام مى داد

چون خودش . خواد یچه مب نیدوج شدل گهیتازه م. احتماال زود هم دوست داره بچه دار بشه. زن خونه دار هی

 همه بچه؟ نیآخه ا. خواد بچه هاش تنها باشن یتک فرزند بوده و تنها، دلش نم

 :لبم نشسته بود رو جمع کردم و گفتم يکه ناخواسته رو يلبخند

اون قدرها هم  نیامیبن. بابت نگران نباش نیاز ا اد؟یبچه برم نیاز پس دوج یآخه ک. زده یحرف هیحاال اون  -

در موردش  دیکه خودتون با هییها حرفها نیالبته ا. رهیکه مهلت عروس بودن رو ازت بگ ستیانصاف ن یب

. یبهش بگ یسیبدون رودروا دیاب يخوا یکه م يزیهر چ. کاره ام چیمن ه. دیو به توافق برس دیصحبت کن

عالمه بچه  هین خونه دار و ز هیکه  گهیباهات تعارف نداره و راست و پوست کنده داره م نیامیهمون طور که بن

 . خودت مشخص کن يموضوع رو برا نیمورد باهاش حرف بزن و ا نیخواد، تو هم در ا یم

 :لحظه سکوت شد و بعد گفتم چند

 بود؟ بچه دار شدن؟ نیترست از هم يهمه  -

 ...نه  -

 ؟یپس چ -

مثل مشکل مادرش، . امیباهاشون کنار ب دیهست که با شیزندگ يتو ییزهایچ هی یدون یخودت خوب م -

با هم نامزد بودند از مهسا  نیامیمهسا و بن دمیفهم یدونم چرا از وقت ینم. نیامیبا بن شیحضور مهسا و نامزد

 . بدم اومده

 چه طور؟ نیامیاز بن -

 :باال آوردم و با خنده گفتم نهیس يدست هامو تا رو. اخم نگاهم کرد با
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خورند و  یبه درد هم نم دندیساده بوده که فهم ينامزد هی ه؟یمهسا چگناه  ؟یکن یخب بابا چرا اخم م یلیخ -

 شتریکم ب هی. ستین يمهسا زن بد. خانوم رو داره تایمهسا هم االن فقط نقش پرستار ب. نیهم. شدند الشیخ یب

 يپا ،یاز مادرش مراقبت کن دیبا طورچه  یدرضمن، به مرور که متوجه بش. یشیمتوجه م یباهاش آشنا بش

 ؟ياز مادرشوهرو ندار يپرستار ينکنه حوصله . شهیم دهیمهسا هم خود به خود از اون خونه بر

 :چند لحظه بعد گفت. کرد سکوت

مثل تازه عروس ها لباس بپوشم و . خونه ام آزاد باشم يخواد تو یدلم م گهید ياز دخترها یلیمنم مثل خ -

 ...بگم  يچه طور. کنماون جور که دوست دارم با همسرم رفتار . آرایش کنم

 دیبا. يایهم کنار ب طشیبا شرا دیبا يعالقه دار نیامیتو اگر واقعا به بن. یبگ يخوا یم یمى فهمم چ -

 ياهایاون رو ای يدوست دار شتریرو ب نیامیبن نیبرو خوب فکرهاتو بکن بب. يبخوا يطور نیرو هم نیامیبن

ذهنت  يکه تو ییزهایچ مونو ه یبپوش یشوهرت همه جور لباس يبرا يدونم دوست دار یم. کوتاه مدت رو

 نیبچه دار شد یوقت. یکه بچه دار نشده باش رهیامکان پذ یها فقط تا وقت نیا یول... هست رو انجام بدى 

هم که متاسفانه  نیامیمادر بن. باشه زیحواست به همه چ دیو با یتازه عروس رفتار کن هیمثل  یتون ینم گهید

 . رهیبگ وپس فکر نکن ممکنه ناغافل مچتون .مارهیب

 !بشه يبراش شفاف ساز دیبا ییزهایچ هی ه؟یچاره چ. که صورتش قرمز شد دمیوضوح د به

سال ها  یبعد از اون زندگ. دو سه سال ادامه داره تایدو نفره نها يها یخوش گذرون نیفکر کن که ا نیبه ا -

پس به اون سال ها . متوجه نشند يزیحواست باشه که بچه هات چ شهیهم دیبا. ها ادامه داره يآزاد نیبدون ا

 یبهش عالقه نداشته باش یباشه ول نداشتهرو  نیامیکه مشکالت بن یازدواج کن یاگر با کس نکهیبه ا. فکر کن

که بهش عالقه  یکن یزندگ یبا کس یطوالن يو سال ها یآرزوها رو بزن يسر هی دیق نکهیا ای ،يخوشبخت تر

 .يدار

 . یچه قدر خوبه که تو هست...  ماین -

 :رو نوازش کردم و گفتم موهاش

 یکی دیبا. بخونه ییخودش الال يتونه برا یمنتها آدم که نم. یدونست یحرف هارو خودت هم م نیتمام ا -

 .يریآرامش بگ دنشیبگه و تو از شن گهید

 :بهم انداخت و گفت یپر محبت نگاه

 . کردم زودتر از تو ازدواج کنم یوقت فکر نم چیه -
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 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 ؟يجواب مثبت بد يخوا یکه م یعنیحرفت  نیا -

 :به شونه اش زدم و گفتم یدست. نییو سرشو انداخت پا دیکش خجالت

مشکالت،  نیکم مشکالت داره که به خاطر هم هیفقط . هیپسر خوب نیامیبن. یانشاء اهللا که خوشبخت بش -

 یلیخ نیامیبن. نباید اذیتش کنى. یبدون دیقدرشو با ،یکن یکنارش زندگ يخوا یاگر م. شه خوشبخت بشهحق

 . آقاست

 :ادامه دادم. زد و باز هم سکوت یخجول لبخند

با هر ... نه . این حرف هایى که بهت مى زنم، فقط به خاطر این نیست که دارى با بنیامین ازدواج مى کنى -

براى اینکه یه زندگى ریشه هاش ... نجال . کس دیگه اى هم که ازدواج کنى من باز هم این حرف هارو میگم

خود تو یه . و نقص نیست هیچ آدمى بى عیب. گذشت الزمه. محکم بشه فقط عشق و عاشقى کافى نیست

فهمیدن عیب هاى همسرت . سرى عیوبى دارى که ممکنه حتى من هم متوجه نشم اما همسرت متوجه میشه

اگر عیبى هست که قابل برطرف شدنه، باید با آرامش و همراهى و . نباید باعث بشه که تو از اون دلزده بشى

یاد بگیرى که با وجود اون مشکل . کنار بیاى هاشاما اگر برطرف شدنى نیست، باید با. همدلى برطرف بشه

سطح توقعاتت رو . سعى کن قانع باشى. زندگى اگر مشکالت نداشته باشه که دیگه زندگى نیست. زندگى کنى

چون . خوشبخت هم بودند. همین بابا و مامان چه طور زندگى کردند؟ از روز اول با خانواده ى شوهر. بیار پایین

جورى رفتار کن که همسرت براى دیدنت لحظه . چون گذشت داشتند و قانع بودند. ودهدلشون به هم گرم ب

خونه و زندگى و زن و بچه هاش، مایه ى آرامشش . حتى وقتى میره سر کار، دلش برات تنگ بشه. شمارى کنه

کن که  دگىجورى زن. اگر این آرامش رو تو وجود تو پیدا نکنه، هر اتفاقى ممکنه براى زندگیت بیفته. باشند

اونوقت اگر خدایى نکرده اتفاقى هم بیفته، پیش وجدانت آسوده . حداقل از خودت مطمئن باشى که کم نذاشتى

امیدوارم آویزه ى گوشت کنى و توى زندگى به دردت . این ها حرف هایى بود که مى خواستم بهت بگم. اى

 . بخوره

 :با مالیمت گفتم. تو یقه اشهاین هم که اشکش . اى بابا. اشک هاش سرازیر شد دوباره

 .باز که گریه مى کنى-

 :انداخت تو بغلم و گفت خودشو
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با . دور هم غذا خوردنمون. واسه اذیت کردن هات. واسه کل کل کردن هامون. نیما دلم براتون تنگ میشه -

تى و بى چون دلشون براى راح. تازه فهمیدم چرا دخترها شب عروسیشون گریه مى کنند. هم گردش رفتنمون

 .دغدغه گى دوران مجردى تنگ میشه

 :هاشو گرفتم و کمى از خودم دورش کردم شونه

 .من که مى دونم الکى چسبیدى به من که یواشکى دماغتو با لباسم پاك کنى. بسه دیگه این قدر گریه نکن -

 :بلند شد دادش

 . ى کنمتقصیر منه که دارم به تو ابراز احساسات م. واقعا که... نیمــــــا  -

 .حال و هواش عوض شد. همون شد که مى خواستم. خندید. خندیدم

 :لحظه بعد گفت چند

 بپرسم؟ يزیچ هی...  ماین -

 :مقدمه گفت یب یلیخ. هم فشار دادم ومنتظر نگاهش کردم يهامو رو پلک

 هست؟ يزیتو و ژاله چ نیب -

 :هام درهم شد و گفتم اخم

 ؟یزن یحرفو م نیچرا ا -

 :دید و گفتخن طنتیش با

سوالمو  نکهینه ا. "نه "یگفت یسوال، محکم م نیا دنینبود، به محض پرس يزیاگر چ. پس یه چیزى هست -

 . يبا سوال جواب بد

 :تر شد و گفتم ظیاخمم غل! چند بار پشت سر هم ابرو باال انداخت و

حتما مامان هم  ؟یزبون منو بکش ریکه آخرش ز يریگ یآبغوره م نجایا يساعته اومد هی. کارت یپاشو برو پ -

 .ستین يخبر نیهم چ. نکنه يخودیب يآره؟ برو بگو فکرها يمنتظره براش خبر ببر

 ؟یمطمئن -

 :باال انداخت و گفت يشونه ا. چپ نگاهش کردم چپ

دختره شده باشه چشم  نیعاشق ا مایخوره که اگر ن یداره حرص م زیر هی. مامان چه قدر نگرانه یدون ینم -

 .ارمیو از کاسه در مهاش

 و؟یک يچشم ها -
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 !هم جفتتون دیشا... ژاله دیشا... تو  دیشا. نگفت گهید نویا -

 . وونهید يدختره . برو رد کارت -

اتاق و نه به  ياومد تو یوقت شیشونینه به اون پر! رونیتخت بلند شد و بپر کنان از اتاق رفت ب ياز رو نجال

 !واقعا که خدا در و تخته رو خوب با هم جور کرده! شیسرخوش نیا

مامان و نجال هم بهم شک  یکرده که حت يرییبود؟ مگه رفتارم چه تغ یحرف ژاله چ دنیکش شیاز پ منظورش

اگر واقعا بخواد اتفاقى بین من و ژاله پیش بیاد، مامان رو چه ! دم؟یو خودم هنوز نفهم هیکردند؟ نکنه واقعا خبر

کنم؟ هنوز که هیچ خبرى نیست مى خواد چشم در بیاره، اگر ماجرا جدى بشه دیگه چیکار مى طورى راضى 

 کنه؟

*** 

سه ساعت . ساعت هفت خونه بود شهیهم. ساعت ده شده. ستیازش ن يچرا خبر. رمیم یاز دلشوره م دارم

نکنه . هم که خاموش شده شیگوش. داد یبهم خبر م شهیکار داشت هم ییاگر هم جا. دهیاز هورمند بع ر؟یتاخ

 یبشم؟ به ک یکنم؟ دست به دامن ک کاریچ ایخدا خت؟یآخرش زهر خودشو ر نیبراش افتاده؟ نکنه رام یاتفاق

 هیهان. خانوم و اون هارو هم نگران کردم هیزنگ زدم به هان. هم که نرفته جانیاله رم؟یزنگ بزنم سراغشو بگ

چرا  یول. شهیم داشیکه هر جا هست پ ارهیدرب یست منو از نگرانخوا یصداش م يتو یخانوم با اون همه نگران

 پس کجاست؟  شه؟ینم داشیپ

. ستیدانشگاه ن يکس تو چیشده و ه لیدانشگاه تعط میگفتن ساعت هشت و ن یدانشگاه هم زنگ زدم ول به

 کجا برم دنبالش بگردم؟ زم؟یسرم بر يتو یچه خاک ایهمه وقت کجا مونده؟ خدا نیآخه ا

 . داره دیهورمند که کل یهورمنده؟ ول یعنی. زنهیداره زنگو م یکی... خدا  ای

. تحمل ندارم. من طاقت ندارم ؟یو خالصم کن یکُش یچرا نم. نصفه شبه کیساعت . شمیم وونهیدارم د ایخدا

اونها بودند . نجایخانوم و هاله اومدند ا هیآخه هان. کنم هیجرئت ندارم بلند بلند گر یحت زم؟یتو سرم بر یچه خاک

عکس هورمند رو . ومدهیم هورمند چند ساعته خونه نیو گفت یاداره آگاه میبا هم رفت ییسه تا. که زنگ درو زدند

 چیهنوز ه یول. همه رو گفتم. حتى لباس هایى که پوشیده، مدل و رنگ و پالك ماشینش. میهم بهشون داد

من . کرد خوابش برد هیهاله هم از بس گر. دیرد و خوابخانوم که از شدت سر درد قرص خو هیهان. نشده يخبر

چه قدر چشم . چشم دوختم به در. نهیش یروش م شهیکه هورمند هم یمبل يروتک و تنها  نجایموندم ا

 اد؟یم یپس ک ایخدا. کنم یدارم دق م. ورم کردند هیپلک هام از شدت گر. بده يانتظار
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خواد زنگ بزنم بهش و  یدلم م. یپست فطرت عوض. ذارمش یسرش آورده، زنده نم ییبال نیبفهمم رام اگر

 یم نویهم یاون روان. میکش یم يبفهمه چه زجر دیاون کثافت نبا... نه  یبهش بگم ول ادیاز دهنم در م یهر چ

 اهیبه خاك س. ارمیروزگارت در م ازدمار . یذارم به هدفت برس ینم. یآشغال عوض. که ما رو زجرکش کنه. خواد

 يزیاگر چ...  ــــدیبا. برگرده دیهورمند با... نه خدا ... نه ... فقط خدا کنه هورمند برگرده وگرنه . شونمت یم

 . رمیم یبشه من م

 ...خـــــــــدا  يا

*** 

با سرعت از  یمبل خوابم برده بود ول يرو یدونم ک ینم. نفر زنگ درو زد هیصبح بود که دوباره  میو ن هشت

برگشتم عصا . گچ گرفته ام افتاد يتازه نگاهم به پا. نیخواستم بدوم سمت در که خوردم زم. دمیپر نییمبل پا

هر سه . دندیدو رونیاتاق ب يهم از تو هالهخانوم و  هیهان. رو برداشتم و دست به عصا، خودمو رسوندم دم در

ها  نیا. افتادم هیبه گر دنشونیدبه محض . درو که باز کردم، پدر و برادر هومن پشت در بودند. اطیح يتو میرفت

 ... نکنه ... بهشون خبر داد؟ نکنه  یک. کنند یم کاریجا چ نیا

 ییدست ها. صورتم گرفتم و به هق هق افتادم يدست هامو جلو. نیزم يسر خوردم و نشستم رو وارید کنار

. کردم هیگر يها يآغوش پدرانه اش وها يخودمو انداختم تو. پدر هورمند بود. شونه ام قرار گرفت يمردونه رو

 . خانوم خبرشون کرده هیکه هان دمیاما فهم. کردم ریتعب زیرشت رو به هزار تا چ يبودنشون تو

 :اومدم گفت رونیآغوشش که ب از

 نیا. کار داشته و گرفتار شده ییجا دیشا. نشده که يزیچ. یکن یم يقرار یقدر ب نیچرا ا. آروم باش دخترم -

 . دنبالش بگردیم میر یما هم م. ر بد به دلت راه ندهقدر فک

 :هق هق گفتم با

  د؟یشناس یجارو م نیمگه شما ا ن؟یدنبالش بگرد نیخوا یآخه کجا م -

 :داد و رو به هاله گفت یفیامو فشار خف شونه

 . اریزن داداشت ب يآب قند برا هیبابا جون  -

هومن و . مبل هورمند نشستم و هاله آب قند رو به خوردم داد يرو. ساختمون يهم منو با خودش برد تو بعد

به هم گفته بودند  یدونم چ ینم. اتاق هورمند و چند لحظه بعد برگشتند يخانوم و پدر هورمند رفتند تو هیهان
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صورتم  يآب قند رو از جلو. گفتند ینم منازش داشتند و به  ينکنه خبر. خوند یلب دعا م ریخانوم ز هیکه هان

 :باباش افتادم يس زدم و به دست و پاپ

به مامان  یچ د؟یزن ینم یافتاده؟ چرا حرف یهورمندم اتفاق يبرا. دیبهم بگ دیدون یم يزیبابا تو رو خدا اگه چ -

 ده؟یکه رنگش پر نیگفت هیهان

 :گفت یمحکم يهامو گرفت و با صدا شونه

 . نیهم. میها دنبالش بگرد مارستانیب يتو میبر میخوا یم. نشده دخترم يزیچ -

 :زده گفتم وحشت

 مارستان؟یب -

 ییخدا دیشا. میدست بذار يکه دست رو شهینم. میشروع کن ییجا هیاز  دیباالخره با. هول نکن باباجون -

 . نکرده تصادف کرده باشه

 . رونیخانوم زیر بازوم رو گرفت و هومن و پدرش از خونه رفتند ب هیهان. هام شدت گرفت اشک

 :رو جواب داد یخودمو به تلفن برسونم، هاله گوش امیتا ب. ظهر بود که تلفن خونه زنگ خورد يدما دم

بله بله ...  ؟یخودش چ...  ن؟یکرد داشیکجا پ...  ؟یچ...  ؟يسروان قادر... جاست شما؟  نیبله هم... دییبفرما -

 .ممنونم... 

 :میخانوم شتاب زده گفت هیتماس رو قطع کرد، من و هان نکهیمحض ا به

 کردند؟ داشیشده؟ پ یچ -

 :تکون داد و گفت يسر یبا افسردگ هاله

 . کردند دایپ نشویماش -

 :دمینال

 خودش کجاست؟ -

تمام مدت بغض داشتم . برام نمونده بود یاشک گهیکرده بودم که د هیاونقدر گر. هاله باز فقط سرشو تکون داد و

 :خانوم گفت هیهان. خواست خفه ام کنه یم يزیچ هیو انگار 

 کردند؟ دایکجا پ نشویماش -

 . یگل فروش هی يرو به رو -

 ؟یگل فروش -
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 . میریبگ لیرو تحو نیو ماش میگفتن مدارکشو ببر. سیپل نگیرو بردن به پارک نیماش. اوهوم -

 يرو يکه گل ها دیچون قبل از اینکه از خونه بره بیرون، د. خواسته گل بخره یحتما م. یگل فروش يبه رو رو

 یمن بهش بگم، دوباره م نکهیگلدون خشک بشه، خودش بدون ا يهر موقع گل ها. خشک شده بودند زیم

نکنه . هم به زور بردنش دیشا. رفته يا گهیپس احتماال با کس د ستیهست و خودش ن نشیماش یوقت. خره

  ؟دنشیدزد

یک ساعت بعد، هومن اومد خونه و تمام مدارك ماشین . زنگ زد به هومن و ماجراى ماشین رو براش گفت هاله

دل تو دلم نبود که زودتر ماشینش رو ببینم بلکه از توى ماشین چیز به درد . و سوییچ زاپاسش رو با خودش برد

. رفت توى حیاط که درو باز کنه هالهو  صداى زنگ در که بلند شد، رفتم دم در ساختمون. بخورى پیدا بشه

چرا هورمندم پشت فرمون نیست؟ این ماشین فقط به . دلم خون شد. هومن پشت ماکسیماى هورمند نشسته بود

 . نه هیچ کس دیگه. هورمند میاد

ر هومن از ماشین پیاده شد و من سوا. لنگون از پله هاى ایوون پایین رفتم و خودمو به پارکینگ رسوندم لنگ

درش . فقط گوشیش رو پیدا کردم... زیر صندلى ها رو گشتم و دست آخر . تمام ماشین رو زیر و رو کردم. شدم

ولى گوشیش اینجا چیکار مى کنه؟ . دپس واسه همین خاموش بو. یه طرف افتاده بود و باتریش یه طرف دیگه

 چرا زیر صندلى؟

برام مهم نبود اگر صداى . و سرمو روى دستهام دست هامو روى فرمون گذاشتم. فرمون ماشین نشستم پشت

 . دیگه تحمل بى صدا گریه کردن رو نداشتم. گریه امو بشنون

 :کنار در باز ماشین ایستاد و گفت هومن

 . من مطمئنم. برمى گرده. زن داداش، این قدر بى تابى نکنید -

هاله و هومن که دیدند . ام دامن میزد دلدارى دادنشون بیشتر به دلهره. فقط باعث شد بلندتر گریه کنم حرفش

 .هومن هم که کال از خونه رفت بیرون. وضعم خرابه، تنهام گذاشتند

 یخانوم و هاله دور اتاق م هیهان. از هورمند بود و نه پدر و برادرش يهشت شب شده بود و هنوز نه خبر ساعت

 نجایکاش مامان ا. دمیجو یپوست لبمو متونستم راه برم، مدام  یگچ گرفته نم يو من هم که با پا دندیچرخ

چه قدر . برم و دنبال هورمند بگردم اهاشونتونستم ب یکاش گچ پام باز شده بود و م. کاش نرفته بود خونه. بود

 . شدند یلحظه ها طوالن
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هر  .خونه شده بود عزاخونه. ازش نبود يخبر چیه. افتاده، برگشتند ریساعت بعد، پدر و برادرش با سر به ز مین

اهللا  "من هم پالك . هانیه خانوم کتاب دعا به دست، پاى سجاده نشسته بود. زدیگوشه افتاده بود و زار م هی یک

 . کردم یمشتم گرفته بودم و به خدا التماس م يداده، تو هیکه هورمند بهم هد ي "

. بزرگى کن و به من برش گردون. قربون اون مرام و بزرگیت. قربون اون بزرگى و حکمت و رحمتت... خدایا  -

. هر امتحانى مى خواى در نظر بگیر ولى هورمندو ازم نگیر. من ضعیف تر از اونم که با هورمند امتحانم کنى

خدایا جون منو بگیر ولى هورمند . تو ازت خواهش مى کنم هورمند از این در سالم و سالمت بیاد... خدایا 

فقط . نذر مى کنم سالم برگرده. نذر مى کنم... بدون اون زندگى به چه دردم مى خوره؟ خدایا . چیزیش نشه

به خودت و بزرگیت قسم که . قول میدم. سالم برگرده و من اون فکرى که چند وقته تو ذهنمه عملیش مى کنم

 . برگرده سالمتفقط هورمندم . نذرمو ادا مى کنم

همه وحشت زده به . دمیرو شن اطیبه هم خوردن در ح يدونم چند ساعت گذشته بود که حس کردم، صدا ینم

روشن شده  يدیام يکور سو هیتو دل همه امون . زدیموج م دینگاه همه ترس و ام يتو. مینگاه کرد گهیهم د

 يلنگون خودمو رسوندم تو نگبه زور عصا و ل من اما. اطیسمت ح دندیو دو دندیهمه با سرعت از جا پر. بود

 . اطیح

 ...خراب یول...سالم و سالمت . من یهست يهمه . هورمند من. خودش بود. دمشیکه گذاشتم، د وونیبه ا پا

 يچشمش کبود، گوشه  ریز. اش تا زیر چونه اش خشک شده بود قهیشق يشکافته بود و خون از رو شیشونیپ

 یم چشیدورش جمع شده بودند و سوال پ هیبق. شونه هاش افتاده و نگاهش خسته. لبش زخم، لباس هاش پاره

هومن . نشست و سجده کرد نیزم يپدرش رو. خانوم تمام سر و صورتش رو غرق بوسه کرد هیهان. کردند

 . کرد ینگاهش رو به آسمون بود و هاله هق هق م

در  يبرا. عطر تنش يبرا زدمیپر پر م. تونستم اسمشو صدا بزنم ینم یتبود که ح نیبغض گلوم سنگ اونقدر

بغضم سر باز  دم،یخسته و نگرانش رو که شن يصدا. از حضورش نانیآغوش گرفتنش، لمس کردنش و اطم

 :کرد

 کجاست؟  هیسا -

توجه  یب. زدیم رونیب نهیقلبم داشت از س. دینگاهش به سمتم چرخ. و صداش زدم هیگر ریبلند زدم ز يصدا با

 يشکسته امو که رو يپا. خواستم هر چه زودتر خودمو بهش برسونم یم. شکسته، قدم برداشتم يبه عصا و پا

 :هورمند بلند شد يگذاشتم، صدا نیزم
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 .صبر کن...  هینه سا -

. آغوشش انداختم يبخورم، هورمند با چند گام بلند خودشو بهم رسوند و منم خودمو تو نیزم نکهیاز ا قبل

 یب. وقت ازم جدا نشه چیه گهیکه د. شهیهم يبرا. آغوشش حل بشم يخواست تو یدلم م. محکم بغلم کرد

زدم و هورمند آغوشش  یم زارمن . میرو بغل کرده بود گهیو پر اشکشون، همد رهیخ يو نگاه ها هیتوجه به بق

ونقدر محکم بغلم کرده بود که نفسم تنگ شده ا. سرم ياش بود و چونه اش رو نهیس يسرم رو. شدیتنگ تر م

. زدمیاسمشو صدا م زیر کیهق هق  ونیو م دیلرز یتمام بدنم م. وجه حاضر نبودم رهاش کنم چیبود اما به ه

 . کرد یم مشال نوازش يو از رو دیکش یسرم م يدستشو رو

زد و  یلبخند پر اشک. انوم بودخ هیهان. به سمتش برگشتم. آغوش هورمند بازتر شد. شونه ام نشست يرو یدست

 :گفت

 .دیدى گفتم بر مى گرده. دورت بگردم عروس گلم -

خانوم رو بغل کنم که دست  هیخواستم هان. لبخند زدم و دست هامو از دور کمر هورمند برداشتم هیگر ونیم

 تیهورمند با جد. دیخانوم و من همزمان نگاهمون سمت هورمند چرخ هیهان. هورمند دورم محکم تر شد يها

 :تر شد و برگشت رو به هاله گفت قیخانوم لبخندش عم هیهان. بغلش نگه داشت يتمام منو تو

 . میشام درست کن يبرا يزیچ هیکمکم  ایب... هاله جان  -

 :سمت شوهرش و گفت برگشت

 . ریچند تا نوشابه هم بگ. بخر يو نون فانتز ارشوریکم خ هیزحمت  یب -

خانوم و هاله هم رفتند داخل ساختمون  هیهان. رونیهومن و پدرش رفتند ب. شد یخال اطیکه ح دینکش قهیدق به

شد و هورمند به طرز  دهیساختمون بود که شال از سرم کش ينگاهم هنوز به در بسته . و در رو هم بستند

حرکاتش  يتو ب،یجور خشونت عج هی. بودم دهیازش ند يرفتار نیتا حاال چن. کرد دنمیشروع به بوس یبیعج

 . یبه نگران ختهیآم یخشونت. بود

 یب یدرد نداشت ول. دشونیموهام فرو کرد و کش يپنجه هاشو تو. پاش ينشست و منو نشوند رو وونیا لب

کردم  یکمرمو اونقدر محکم گرفته بود که حس م. شده بود صیحر. دیکش یوقت موهامو نم چیه. سابقه بود

من دلتنگش بودم اون  کهحتما همون قدر . نکردم یاعتراض چیه یول. رد بشهکمرم خو يهر آن ممکنه مهره ها

کرد، نتونست خودشو نگه  یم تیرعا شهیخانواده اش که هم يجلو یچون حت. از من شتریهم ب دیشا. هم بوده

 ! اهیخانوم همه رو فرستاد دنبال نخودس هیداره و اونقدر رفتارش واضح بود که هان
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. رهیتا آروم بگ دیطول کش. شدندیمخلوط م يبوسه هاش با شور ینیریبودند و ش دهیرسلبم  يهام تا رو اشک

. شونه ام گذاشت يچشم هاشو بست و سرشو رو. دمیچشم هاش کش يدستمو رو. بود یچشم هاش پر از نگران

 یفقط م. بود زیهمه چ ياینگاه و رفتارمون گو. میزد یکدوممون حرف نم چیه. موهاش فرو کردم يدستمو تو

االن  یول. قدر نگرانش کرده نیا یبال رو سرش آورده و چ نیا یک. براش افتاده یخواستم بفهمم چه اتفاق

 . رهیکردم تا آروم بگ یصبر م دیبا. بزنم یوقتش نبود که بخوام حرف

که بره قبل از این. مى خواست دوش بگیره. ساختمون که شدیم، هورمند یک راست رفت به اتاق خواب وارد

فکر مى کردم توى حموم باشه ولى لب . حموم، آب و بتادین و پنبه رو توى سینى گذاشتم و رفتم توى اتاق

 . سرش رو بین دست هاش گرفته بود و موهاشو چنگ زده بود. تخت نشسته بود و آرنج هاش روى زانوهاش بود

چرا این قدر خسته و پریشون؟ سرش رو چرا این قدر داغون؟ . لحظه دم در ایستادم و خیره نگاهش کردم چند

 :بلند کرد و وقتى منو دید، دستشو به سمتم دراز کرد و گفت

 . بیا اینجا -

آروم آروم رفتم سمتش و هورمند راه رفتنمو . رو روى دستم جا به جا کردم و عصا رو زیر بغلم گذاشتم سینى

سینى رو از دستم گرفت . م، بلند شد و اومد سمتمدو سه قدم رو که برداشت. اون هم چه راه رفتنى. نگاه مى کرد

. دستشو دور کمرم حلقه کرد و عصا رو هم از زیر دستم برداشت و کنار دیوار گذاشت. و روى میز آرایش گذاشت

 . دست دیگه اشو زیر زانوهام گذاشت و بلندم کرد

. هامو گم مى کردم اون قدر نگاهش حرف داشت که من تمام حرف. شدم به چشم هاى مشکى رنگش خیره

 :باالخره قفل زبونم باز شد و گفتم. لب تخت نشوندم و کنارم نشست

 میشه اون سینى رو بهم بدى؟ -

. مشغول پاك کردن خون روى شقیقه و پیشونیش شدم و ناخودآگاه بغض کردم. حرف سینى رو دستم داد بى

به جاى . اجازه روى صورتم سر خوردند اگر بالیى سرش اومده بود چه خاکى تو سرم مى ریختم؟ اشک هام بى

 :لب باز کرد و حرفى زد که وا رفتم. پاك کردن اشک هام، ردشون رو مى بوسید

 درس هاتو خوندى؟ -

؟ این دیگه چه سوالیه؟ پیش خودش چه فکرى کرده؟ "درس هاتو خوندى ". کنار پیشونیش خشک شد دستم

اخم هام درهم شد و . رس بخونم؟ مرده شور درسو ببرنکه من این قدر بى خیالم که با فکر آزاد بشینم د

 :معترض گفتم
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درس؟ یعنى چى؟ به نظرت مى تونستم درس بخونم؟ اون هم تو چنین وضعیتى؟ وقتى شوهرم دو ... هورمند  -

 . روز پیداش نبوده به نظرت مى تونستم درس بخونم؟ متوجهى چى میگى؟ درس بخوره تو سرم

عصبانى شده . توى سرم ولى مچمو توى هوا گرفت و سرمو چسبوند به سینه اش بلند کردم که بزنم دستمو

بعد از دو روز با این سر و وضع برگشته و میگه درس؟ به جاى اینکه . انتظار هر حرفى رو داشتم جز این. بودم

 . حالمو بپرسه یا بگه این دو روز کجا بوده، یه جور حرف میزنه انگار که هیچ اتفاقى نیفتاده

 :عصبانیت و دلخورى گفتم اب

نمى خواى بگى کجا بودى؟ . عوض احوالپرسیته؟ دو روز زنتو به امون خدا ول کردى و رفتى و انگار نه انگار -

 ...چه اتفاقى برات افتاده؟ این زخم ها براى چیه؟ ماشینت چرا جلوى گل فروشى مونده بود؟ لباس هات چرا 

 این تناقض رفتارش رو چه طورى تعبیر کنم؟. ب هاش اسیر شدهام بسته شد و ادامه ى حرفم بین ل لب

 :خانوم گفت هیهان. درآورد و بلند شد بشیرو از ج چشییربع بعدش، هومن سو کی م،یرو که خورد شام

 کجا مامان؟  -

 . جانیاله. خونه باغ رمیم -

 .میایصبر کن ما هم م -

هومن و هورمند و . هاله هم پشت سرش راه افتاد و رفتند به اتاق که آماده بشند. از جاش بلند شد عیسر و

 یخواستم اگر هورمند حرف یم. من هم آروم آروم با عصا رفتم تا دم در ساختمون. اطیح يپدرش رفتند تو

 :تهورمند در برابر سواالت باباش که گف یول. که افتاده زد، بشنوم یدرباره اتفاق

 تیشکا سیبه پل يخوا یدعوات شده؟ نم یبا ک. دختر مرد و زنده شد نیپسر؟ ا يدو روزه کجا بود نیا -

 ؟یکن

 :تکون داد و گفت يسر فقط

 .دینگران نباش. ستین يزیچ -

 چیزى نیست؟ یه نگاه به خودت توى آینه انداختى؟! نیهم -

 :بلند کرد و مانع حرف زدنش شد دستشو

 .فراموشش کنید. هر چى هم بود دیگه گذشت. چیز مهمى نیست... پدر من، گفتم که -

هومن بدون هیچ حرفى دستشو روى شونه ى هورمند . دلخورى نگاهشو از هورمند گرفت و از در رفت بیرون با

رو  وهیم يرو بست، از دم در سالن برگشتم که بشقاب ها اطیهمه رفتند و هورمند در ح یوقت. فشار داد و رفت
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بشقاب هارو ول کردم و . داخل دکرد و اوم یرو ط اطیکه پرشتاب ح دمیهورمند رو شن يپا يصدا. جمع کنم

 :و گفتم ختمیصدا و چشم هام ر يتو يو عالقه ام رو یتمام اضطراب و نگران. برگشتم سمتش

 ... یچه اتفاق یبگ يخوا ینم... هورمند  -

 يکاناپه و دوباره روز از نو روز يبلندم کرد و خوابوندم رو نیاز زم. نذاشت جمله امو کامل کنم یحت. نداد امونم

منم دل تنگ بودم، . دیبار یاز تمام حرکاتش م یدلتنگ. مى کنه يجور نیتونستم بفهمم چرا ا یاصال نم. از نو

 . ار من دو روز گم شده بودم نه اونانگ. بود گهید رجو هیهورمند  یول دم،یمنم نگران بودم، دو روز استرس کش

دستشو دور شونه . نمیو کمکم کرد بش دیدستمو کش. کم کم آروم گرفت و بلند شد. نفس ادامه داد کی قهیدق ده

لب  ریمدام ز. سرم گذاشت و موهامو تار به تار نوازش کرد يسرشو رو. ام داد به خودش هیام انداخت و تک

 . کردم یال نگاهش ممن هم پر سو. کرد یاسممو صدا م

 يبه جا. خوام خوب نگاهش کنم یم. ادیمن اما خواب به چشم هام نم. دهیهورمند خواب. ساعت دو صبحه االن

 هیخوش فرمش  يلب ها. ختهیر شیشونیپ يرو شیمشک يموها. هم نگاهش کنم دمشیدو روز که ند نیا

راست  يبه پهلو. ادیم مبه چش شتریابروها و مژه هاش ب یحاال که چشم هاش بسته است، پرپشت. کم از هم بازه

نفس هاش، بهم  يو صدا شهیم نییاش منظم باال و پا نهیس يقفسه . سرش ریو دست راستش هم ز دهیخواب

 . ریآرامش رو ازم نگ نیا ایخدا. دهیآرامش م

با  گهیاصال نم. عواش شدهنفر د هیبا  گهیفقط م. شده یچ گهیهورمند بهم نم. دو روز مردم و زنده شدم نیا

ترسم  یم. ندارم یاصال حس خوب. نگرانم یلیخ ده؟یبوده که دو روز طول کش ییچه دعوا نیکجا؟ چرا؟ ا ؟یک

 نیبش گهیهمش هم که بهم م. رسهیحرف ها و کارهاش مشکوك به نظر م يبدجور. فتهیبراش ب یدوباره اتفاق

خونه رو نرده  يهفته پیش هم که پنجره ها. شمیکم کم دارم بهش مشکوك م گهید. خونه درستو بخون يتو

قدر  نیهست که هورمند رو ا رونیاون ب یچ ؟یچ یعنیکارها  نیآخه ا. حفاظ کار گذاشت وارهاید يو رو دیکش

 محافظه کار کرده؟

*** 

 .جناب کاردان شمیمتوجه منظورتون نم -

 .میو برگردونهورمند ر میتون یکه م هیتنها راه نیا -

 . ستین نجایماجرا با خبر بشه؟ اون که ا نیخواد از ا یآخه هورمند چه طور م -

 ست؟ین نجایکه هورمند ا دیدون یشما از کجا م -
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شهر باشه و من  نیهم يو تو نجایچه طور ممکنه ا. نبود یول. هم رفتم ایکردنش تا اون سر دن دایپ يمن برا -

 .باشمش دهیند

 :زدم و گفتم يلبخند

 .پشت سرتون بوده شهیچون هم -

 :و مبهوت گفت جیگ

 ؟یچ یعنی -

شک ندارم که . دیکه فکرش رو بکن يزیتر از اون چ کینزد یلیشهر و خ نیهم يتو. جاست نیهورمند هم -

خواستند از  یکه م یشب یول. دینباش انیفکر کنم در جر. کارخونه داره نیا يخودش رو تو يهورمند آدم ها

که  ياون شماره ا. گرفته بود تماس سیبا پل م،یخبر بد سیما به پل نکهینفر زودتر از ا هیکنند،  يارخونه دزدک

 . باهاش تماس گرفته بودند، به نام برادرشوهرتون بود

 :گفت یپر تعجب يهاش درشت شد و با صدا چشم

 برادرشوهرم؟  -

از اثرات خوندن خاطراتش ! هم نداره يبرادرشوهر عتایو طب ستیشوهرش ن گهیافتاد که هورمند د ادمیلحظه  هی

 !بود

 . هومن برازنده. منظورم برادر هورمند ِ -

 :گفت یقابل وصف ریغ جانیه با

 ن؟یبگ نیخوا یم یهومن؟ شما چ -

 يبودم چه عشق و عالقه ا دهیحاال که فهم. کنه یلرزش داشت و مشخص بود که داره بغض م صداش

رو  يباعث شده که همسر یکنم و بفهمم چ دایاز قبل مصمم بودم که هورمند رو پ ترشیب یلیبوده، خ نشونیب

 . که با تمام وجود دوست داشته، رها کنه و بره

 یخاطرات شما خوندم، مطمئنم آدم يکه در موردش تو ییزهایچ نیشناختم و ا یکه من م ياون هورمند -

 نیکنم تمام ا یمن فکر م. خبر ازش بمونه یهمه سال ب نیهمسرشو رها کنه و ا یراحت نینبوده که به هم

ذاره هورمند  ینم کهوسط هست  نیا یمشکل هیمنتها . شما خبر داشته یمدت هورمند از جزء به جزء زندگ

 يکار دیبا. بزنه و از شما جدا بشه بشیغ یناگهان یلیکه باعث شد خ یهمون عامل. خودشو به شما نشون بده
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 یاون مشکل برطرف بشه، هورمند برم یوقت. هیاون عامل چ میش رو نشون بده و بفهمکه هورمند خود میکن

 .گرده

 :رفتار و حرف هاش بود يتو یو شوق خاص دیلرز یم جانیاز فرط ه صداش

 که هورمند خودشو نشون بده؟ میکن يکار میتون یم دیکه گفت یراه نیبا ا دیحاال شما مطمئن -

 . دیبگ دیتون یم دیدار ياگر شما فکر. دوارمیام -

 . میهم هماهنگ کن یمقدس يبا آقا دیبا. ستین یحرف... نه نه  -

 :زده گفتم هول

 ...نه نه  -

 چرا؟ -

 هورمند بوده؟ لیقبال وک یکه مقدس دیمگه شما نگفت -

 . طوره نیبله هم -

من . هیمقدس يآقا نیبهش شک دارم هم دایکه شد ییاز کسا یکینباشه؟  لشیاز کجا معلوم که هنوزم وک -

از طرف هورمند  یبه نظرم تمام مدت مقدس. ستیخبر نبوده و ن یوقت از هورمند ب چیکنم اون ه یحس م

 قیهم از طر هورمندمورد درست باشه،  نیاگر حدسم در ا. موظف بوده که حواسش به شما و کارخونه باشه

که هورمند خودش پا  میکن يکار دیبا. مونهب یو ممکنه هم چنان مخف هیکه نقشه امون چ شهیبا خبر م یمقدس

 . بذاره شیپ

 :هاش رو با استرس درهم قالب کرد و گفت  انگشت

 م؟یانجامش بد دیبا یک -

 . دیکه شما صالح بدون يهر روز -

 امروز خوبه؟ -

 :خنده امو خوردم و گفتم یبه هورمند، خنده ام گرفت ول دنیرس يبرا اقشیهمه اشت نیا از

 . آماده بشه زیکنم تا فردا همه چ یم یسع. میریزمان مناسب رو در نظر بگ هیبا بچه ها هماهنگ کنم و  دیبا -

 . واقعا ازتون ممنونم. خوبه -

 :مبل بلند شدم و گفتم يرو از

 . شگاهیبرم آزما دیندار ياگر با من امر -
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 ...فقط  ستین یعرض -

 :ایستاد و گفت. و نگاهش کردم برگشتم

بهتون  یعذرخواه هیهام  يداور شیبه خاطر پ. اون دفتر ننوشتم يدر مورد شما تو یخوب يزهایچ دونم یم -

 . خوام یمن واقعا معذرت م. قدر به شما اعتماد داشت نینبود که هورمند ا خودیب. بدهکارم

 :کوتاه گفتم یلیو خ نییانداختم پا سرمو

به محض . متاسفانه هنوز وقت نشده همه اشو بخونم. من که چیز ناراحت کننده اى ندیدم. ستین یمشکل -

 . گردونم یرو برم تونیتمومش کردم امانت نکهیا

 :زد و گفت يلبخند

 .بتونم جبران کنم دوارمیام. ازتون ممنونم -

 . با اجازه. ستیبه جبران ن يازین -

همون . اومد و به سمتش برگشتم ادمی يزیچ د،یرس رهیکه به دستگدستم . انداختم و رفتم سمت در نییپا سرمو

حرفم شدم و از  الیخ یمن هم به ناچار ب. و روشو برگردوند دیگونه اش چک يلحظه صداقت اشک هاش رو

 .نیاز به تنهایى داشت. رفتم رونیاتاقش ب

شد که  يبهونه ا نیبود و هم وردهایرو ن نشیماش. مى خواست از کارخونه مستقیم بره به ژاله سر بزنه نیامیبن

کارخونه استخدام شد،  يتو نیامیبن یوقت. در مورد هورمند براش گفتم ییزهایچ هیراه  نیب. من هم برم دیدنش

کم اطالعات داشت تا  هیبه  ازین. شناخت یخاطر اصال هورمند رو نم نیبه هم. کارخونه نبود يتو گهیهورمند د

 اطیح يژاله رو از تو يصدا م،یدیژاله که رس يپشت در خونه . هیچ دنیهمه نقشه کش نیبفهمه قصدم از ا

 :میدیشن

 !گمیبهت م سایوا. سرتق يپسره . یفتیم ریآخرش که گ ؟یکن یکجا فرار م. نمیبب نجایا ایب ماین -

هم با  نیامیبن. نیامیسمت بن دی؟ نگاهم آروم آروم چرخ "ماین "گفت . مطمئن نبودم دمیکه شن يزیچ از

رو نگاه  گهیو منگ همد جیچند لحظه گ. متعجب سرش رو چرخوند سمت من يگره شده و چشم ها يابروها

ژاله  يها دنیدو يصدا یحت. سکوت شد. زنگ گذاشت يانگشتشو رو نیامیچه خبر بود؟ بن اطیتو ح. میکرد

 :گفت يبلند يچند لحظه بعد با صدا. هم قطع شد

 ه؟یک -

 :جواب داد يبلندتر يهم با صدا نیامیبن
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 . نیامیمنم بن -

 اطیاز در ح يزیچ هیلحظه حس کردم  هی. نمیتونستم ژاله رو بب یبودم، نم ستادهیچون کنار ا یباز شد ول در

همون لحظه . رنگ افتاد که قصد فرار کرده بود ینارنج يانداختم و نگاهم به جوجه  نییسرمو پا. رونیب دیپر

 یکه با لحن لوط دمیژاله رو شن يصدا. بلندش کرد نیزم يدور بدن جوجه حلقه شد و از رو یفیظر يدست ها

 :گفت يوار

 . که ژاله رو دور بزنه بچه خروس ياز مرغ زاده نشده جوجه ا. مایآوردم آق ن رتیباالخره گ -

بدبخت رو تا  يجوجه . یتنش بود با شال و بلوز آب یسارافن و شلوار مشک. دمشیقدم جلو گذاشتم و د کی

چهره اش با اون ! دیبار یاز سر و روش م طنتیش. چشم هاش يصورتش باال آورده بود و زل زده بود تو يجلو

دادم و  هیتک واریکردم و به د بقال نهیس يدست هامو رو. شده بود یدنیبراق واقعا د يو چشم ها ثیلبخند خب

 :شت و گفتگردن جوجه گذا يرو یمحکم يبوسه . با لذت نگاهش کردم

 . قدر تخس نباش نیا. خوره یباغچه داره غذا م يچه آروم رفته تو نیبب. ریبگ ادی یکم از بن هی -

پشت  واریپامو به د! عجب! ن؟یامیو بن مایپس اسم جوجه هارو گذاشته بود ن. شدیتر م قیهر لحظه عم لبخندم

 :دادم و گفتم هیسرم تک

 !يپس باالخره براشون اسم انتخاب کرد -

بلند  نیاز زم يریج يبا صدا چارهیب يجوجه . و جوجه از دستش ول شد دیکش يخفه ا غیکه ج دیقدر ترس اون

دستشو . ترسونده بودمش يبدجور. ژاله پررنگ تر بود ياز رنگ و رو واریگچ د. شد و فرار کرد سمت باغچه

که کنارش  نیامینگاه به بن هیکرد و  ینگاه به من م هیدرشت شده  يدهنش گرفته بود و با چشم ها يجلو

 . کرد یبود و با شماتت نگاهش م ستادهیا

 :برداشتم و گفتم واریامو از د هیتک

 داخل؟ میایب یکن یتعارف نم -

. کرد یم رییبه قرمز تغ دیکم کم رنگش از سف. دندون هاش بود نیلبش ب. دهنش برداشت ياز جلو دستشو

 :اشاره کرد اطیو با دست به داخل ح نییسرشو انداخت پا

 ... يمنظور. خوام یمعذرت م. دیدونستم شما هم هست ینم... شرمنده . دییبفرما... ب  -

 ؟یگل هارو خودت کاشت نیا. چه قدر باغچه قشنگ شده -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٥٨٠ 

اونم با وجود . و رنگ به رنگ شدنش رو تماشا کنم ستمیبود که با نیبهتر از ا. بحث رو عوض کردم رسما

 !دید یدادن ژاله رو هم از چشم من م یکه انگار سوت نیامیبن

باغچه در حال نوك زدن به خاك و برگ گل ها  يهر دو تا جوجه تو. دیهر دوشون به سمت باغچه چرخ نگاه

رنگ و وارنگ شده  يباغچه پر از گل ها. جوجه ها بود يباغچه بود که ظاهرا خونه  يهم تو یکارتن. بودند

 :ژاله گفت. نبود يگل ها خبر نیقبل که اومده بودم از ا يدفعه . بود

 . میبا هم کاشت نیامیبا بن -

 :تکون دادم و گفتم يسر

 . سراغشون ادیممکنه گربه ب يذار یم اطیح يجوجه هارو تو -

 . کنند یفرار م یخواستم ببرمشون داخل ول یم. رونیب ارمشونیباشم م اطیح يخودم تو یفقط وقت -

 :گفتم یبدجنس با

 !میجوجه کباب دبش بخور هیخوب بهشون برس که تپل بشند و  -

 :ژاله اما وحشت زده گفت. شونه ام يو زد رو دیحرفم، قاه قاه خند دنیبا شن نیامیبن

 من؟ يجوجه کباب؟ با جوجه ها ؟یچـــــ -

در هم  يچون با اخم ها. گرون تموم شده بود یلیانگار حرفم براش خ. تونست حرفمو هضم کنه ینم اصال

 :گفت

چه طور دلتون . دراومدم ییاز تنها نشونیآورد یاز وقت. مونند یمن مثل دوست هام م يها برا چارهیب نیا -

 د؟یحرف از کباب کردنشون بزن ادیم

 :گفت نیامیبن

پس چه . افتند یخود به خود پس م گهیبعدش د. مونند؟ فوقش دو سه سال یها مگه چه قدر زنده م نیآخه ا -

 .انصاف گوشت تنم له شد یب... يآ يآ يآ... از عزا  یدل هیو  میبهتر حاللشون کن

رو  نیامیبن يبازو ریژاله افتاد که ز يگشتم که چشمم به انگشت ها نیامیبن دنیتعجب دنبال علت درد کش با

رو که از دست من خورده هم داره سر  یژاله مشخص بود که حرص ياز چهره . خودشون گرفته بودند نیب

 :از دور بازوش باز کرد و گفت دونهژاله رو دونه به  يبه زحمت انگشت ها نیامیبن. کنه یم یخال چارهیب نیامیبن

  ؟یکن یمنو مجازات م دهیم شنهادیپ گهید یکی. ول کن بابا -

 :بهم انداخت و گفت ينگاه اخم آلود ژاله
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 ... گهید یکیاون  -

 :سرشو تکون داد و گفت. و حرفشو خورد دیکش یقیعم نفس

 . داخل دییبفرما -

 . کارتن، درش رو بست و با خودش برد سمت ساختمون يهم خم شد و جوجه هارو انداخت تو بعد

 نکهیبا فکر ا. جلوم قرار گرفت يچا ینیکردم و تو فکر نجال بودم که س یم نییرو باال و پا ونیزیتلو يها کانال

 :برداشتم و گفتم یفنجون. چشم هام جا خوش کرد يلبم نشست و محبت تو يناخواسته رو يلبخند ژاله است،

 .دست شما درد نکنه. یبه موقع يچه چا... به به  -

 .سرمو بلند کردم ن،یامیبن یحرص يصدا با

 .نکنه ریبپا تو گلوت گ -

 :آشپزخونه رو دنبال ژاله گشتم و گفتم يرد کردم و تو نیامیبن يشونه  يمتعجبم رو از رو نگاه

 پس ژاله کجا رفت؟  -

 ما؟یبله آقا ن -

 :زدم و گفتم يلبخند. دو تا مبل نشسته بود يبا فاصله . برگشتم. دمیرو از سمت چپم شن صداش

 . یچیه -

و منگ  جیگ. اشاره کرد ینینگاهش کردم که با سرش به داخل س. پام فشار آورد يانگشت ها يرو نیامیبن يپا

 :گفتم

 بردارم؟ دیبا یچ گهید -

 ؟یهم بزن يخوا ینباتو با شست پات م -

 .قاشق... آهــان ... هان؟  -

 حواست کجاست؟ -

 . نجال شیپ -

 :گفت یبا نگران نیامیبن

 شده؟ يزیچ -

 :زدم و گفتم يلبخند

 شه؟یهفته اى تموم م کیفردا قرار  -
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 :فتمتکون دادم و گ يمن هم سر. کرد دییسر تا با

 . یشیفردا خودت متوجه م... خب  -

 و؟یچ -

 .گهیرو د جهینت -

 قبول کرده؟ -

 :گفتم الیخ یباال انداختم و ب يا شونه

 . دیاز خودش پرس دیبا -

 . دارم برات. باشه نگو -

 يرفت تو. گذاشت و بلند شد زیم يرو شویژاله فنجون چا. رو خوردم مییقلپ از چا هیکردم و  يزیر ي خنده

که  يجور. گوشت رو درآورد، مطمئن شدم رفته تو فکر شام يبسته  یوقت. زریرفت سر فر میآشپزخونه و مستق

 :گفتم نیامیبشنوه رو به بن

 .زود برم دیبا. میکن کاریچ میخوا یبدم م حیتا زودتر برات توض اریکاغذ ب هی یراست -

 :دمیژاله رو شن يطور که انتظار داشتم، صدا همون

 . کنم یدارم شام درست م ما؟یآقا ن دیکجا بر -

 . گهیفرصت د هیانشاء اهللا باشه . کار دارم یفردا کل يبرا. برم دیبا. دیزحمت نکش. ممنون -

 ؟یکن یتعارف م -

 :نیامیسمت بن برگشتم

 . تا بهت بگم اریپاشو کاغذ و خودکار ب. هینه بابا تعارف چ -

رو برداشت و به آشپزخونه  يچا ینیو س زیم يگذاشت رو. اومد ونریاز آشپزخونه ب يبا دفترچه و خودکار ژاله

 . رفت

ژاله  م،یختیر یهم م يتا ما فکرهامونو رو. خواستم انجام بدم، صحبت کردم یکه م يدر مورد کار نیامیبن با

 یبا رضا هم تلفن. دادم رییکم برنامه رو تغ هی نیامیبا نظر بن. و تخمه و شربت وهیم. کرد یم ییرایهم ازمون پذ

تا تموم شدن  يزیچ! میبرنامه رو اجرا کن ه،کارخون يصحبت کردم و قرار شد فردا بعد از اتمام ساعت کار

تمام  یدادم قبل از هر اقدام یم حیو البته که ترج. شبه تمومش کنم هیتونستم  یم. خاطرات صداقت نمونده بود
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دادم برم خونه که بتونم زودتر  حیخاطر ترج نیبه هم. رو بخونمتونستم در موردشون بفهمم  یکه م ییزهایچ

 :دادم رو به ژاله گفتم یدست م نیامیبلند شدم و همون طور که با بن بلم ياز رو. تمامش کنم

 . زحمت يتو يافتاد دیببخش. ییرایممنون بابت پذ -

 . دیبه خانواده سالم برسون. دیآورد فیکه تشر دیدیشما زحمت کش -

 .یمت باشسال -

 :دور خونه انداختم و گفتم ینگاه

 ؟  یخواب یم ییجا تنها نیا یترس یشب ها نم -

 :تکون داد و گفت يسر

 . محله هم خداروشکر امنه نیا. عادت کردم گهید -

 :گفتم نیامیبه بن اطیح يتو. رونیخداحافظ از ساختمون رفتم ب هیتکون دادم و با  يسر

کارتن جاشون  يتو شنیبزرگ م گهیچند روز د. میجوجه ها بساز نیا يخونه هم برا هیاگه فرصت شد  -

 . بهشون آفتاب هم بخوره تا زودتر بزرگ بشن دیبا. شهینم

 :زد به ساق پام و گفت یکینوك کفشش  با

 . زادنیجوجه هاست که انگار آدم نینگران ا نیهمچ -

 :ضربه اشو با دست ماساژ دادم و با اخم گفتم يشدم و جا خم

و  مایروشون گذاشته؟ ن ییچه اسم ها يدیند. مییدو تا جوجه من و تو نیبدبخت ا ؟یکن یم یچرا لگد پرون -

 . گهید میبه فکر خودمون باش دیخودمون با. نیامیبن

 :زد و گفت يپوزخند

 . یگیم ونیکم کم هذ يدار. برو رد کارت -

 .راست رفتم سراغ دفتر صداقت کی دم،یبه خونه که رس. کردم یو باهاش خداحافظ دمیخند

*** 

 1388/ مرداد/15

خواست گچ پام رو  یدکتر م یوقت. خوبه یچه قدر سالمت. شدم تیاذ یلیماهه خ کی نیا. پام رو باز کردم گچ

تمام مدت دست هورمند رو چنگ . پامو اره کنه دمیترس یم. شدم یببره، داشتم از ترس قبض روح م یبا اره برق

پام رد  يانگشت ها ياز رو نشیکه با ماش يروز ادمهی. کرد یهم فقط پشت دستمو نوازش مهورمند . زدم یم
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دونم  ینم. میهم با هم نداشت ینسبت چیبود و ه یاون موقع از دستم عصبان نکهیبا ا. شد، مهربون تر برخورد کرد

هم  یوقت. یدونم چ ینم یول. از من شده شیباعث دلخور يزیچ هیانگار . کنه یم يکنم ازم دور یچرا حس م

 . کنه یم ضپرسم، بحث رو عو یم یازش سوال

تمام روزم رو با درس خوندن پر . کنم و از برنامه عقبم یم یتنبل گهیم. رو فشرده تر کرده میدرس ي برنامه

 هیو  رونیب میگچ پام رو باز کردم، ازش خواستم بر نکهیبعد از ا. وقت سر خاروندن هم برام نذاشته یحت. کرده

هم بهونه  نیا گهیبهم م یحس هی یول. خونه میو بهتره که بر ارمیبه پام فشار ب دیگفت فعال نبا یول میکم بگرد

. کنم یم دایرو پ نیمطبخ نش يزهایکم کم دارم حس کن گهید. خونه نگه داره يمنو تو نکهیا يبوده برا يا

ها  یاز زندون یدست کم نمیب یکنم م یکم که دقت م هی. همش کنج خونه و دور و برم هم پر از نرده و حفاظ

 گمیمطمئنم اگه بفهمه بهش م... زندان بان هورمند باشه؟ اوه اوه  یبودن وقت یچه باك از زندون یول. ندارم

 .شهیم یشاک یزندان بان حساب

گرفتم  میتصم. امروزم عقبم يهنوز ده صفحه از برنامه . فکر کنم هورمند برگشت. در اومد يصدا...  يوا يا

رو  لشیدل دیشا. داره یلیدل هیقدر براش مهمه حتما  نیهورمند ا یوقت. آدم درسمو بخونم يبچه  نیع نمیبش

 . کنه یاصرار نم يزیچ يرو خودیهورمند ب یاالن نفهمم، ول

*** 

 مرداد/22

 هیهم برنجم  روزیزنم و د یکته پختن لنگ م يمتاسفانه هنوز تو. پختم چهیبا ماه دیناهار، پلوشو يبرا روزید

و نشستم سر درس  دمیچ زیم يهمه رو رو. خوردن و ماست يبا سبز. ساالد هم درست کردم. کم شفته شد

 . میکه هورمند برگرده و با هم ناهار بخور یهام تا وقت

 نیا. ادینم ناهار هم يبرا گهیخوره و د یم يزیچ هیدانشگاه  يروزها تو یبعض یحت. ادیخونه م رتریروزها د نیا

چه ... خب . تر انجامشون بده عیهر چه سر دیو با دهیرس یحساس يبه جاها شاتشیآزما گه،یطور که خودش م

هم  شیو پ میکه عقد يجور نیا. میکن یدرسش زودتر تموم بشه و ما هم زودتر عروس دیشا يطور نیا. بهتر

کنم هنوز مونده تا من  یحس م. ستیمال خودم ن یخونه و زندگ نیانگار ا. دارم يحس بد هی میکن یم یزندگ

 . حس مهمون بودن دارم. خونه نیا "خانوم "بشم 

 :زد و گفت يلبخند خسته ا د،یشده و آماده رو د دهیچ زیم یوقت. دو بعد از ظهر بود که اومد ساعت

 ؟یپخت یچ. خانوم چه کرده. نیبب نجارویا... به به  -
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کنارش . نکرده بود فیاز کارهام و دست پختم تعر گهیآخه چند روز بود که د. دلم آب شد يقند تو فشیتعر از

 :و دست هامو دور گردنش حلقه کردم ستادمیا

 . حدس بزن... اومــــم  -

حالم گرفته . تا دست هاشو بشوره ییظرفشو نکینرم دست هامو از دور گردنش باز کرد و رفت سمت س یلیخ

 . ول کنه و بره نکهیانتظار بوسه اش رو داشتم نه ا. شد

 .جور پلوئه هیروش، معلومه  یدونه قابلمه با دمکن هیاز اون  -

 :زدم و گفتم یجون یب لبخند

 . اوهوم -

 سید يغذا تو دنیغذا رو خاموش کردم و مشغول کش ریز. نداشتم اتشیادامه دادن حدس يبرا یاقیاشت گهید

من  ياول برا. گذاشت زیم يدو تا بشقاب هم آورد و رو نتیگذاشتم، از داخل کاب زیم يرو که رو سید. شدم

کردم  یحس م. کردم یم همات و مبهوت به حرکاتش نگا. خودش و مشغول خوردن شد يو بعد برا دیغذا کش

 . ادیذره ذره داره خونم به جوش م

ذاشت و من هم دهن  یقاشق غذا رو هورمند دهنم م نیاول. میخورد یغذا م سید يروز قبلش با هم از تو تا

حس کردم اشک داره به چشم هام . غذا هم دهنم نذاشت ینه تنها بشقاب غذامون رو جدا کرد، حت یول. اون

که بتونم،  ياون قدر. ادمرو قورت د ممیاز بغض عظ یکیو باهاش بخش کوچ ختمیکم دوغ ر هی. ارهیهجوم م

 :و بگم رمیدهنش بگ يبزنم و قاشق غذا رو جلو يبند میلبخند ن

 . يرفت قاشق اول رو دهنم بذار ادتیهاست که  شیآزما ریقدر فکرت درگ نیا -

 :زد و گفت يکه به قاشق افتاد، لبخند نگاهش

 . دیببخش -

و کمتر از  دمیبهش رس شهیهماز  شتریب. به دهنم گذاشت یرو دهنش گذاشتم و اونم بدون حرف قاشق قاشق

و راه نفسم  شدیبغضم بزرگتر م. ختمیر یخوردم، انگار زهر به حلقم م یبا هر قاشق که م. بهم محل داد شهیهم

 . ومدیبند م

 :سرد گفت یلیبلند شد و خ زیاز سر م هورمند

 . شدیکه شفته بود وگرنه خوشمزه تر م فیح. دستت درد نکنه -
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. ستیخداروشکر که آشپزخونه اپن ن. گرفته بود دنیمن موندم و بغضى که بار. رفت رونیهم از آشپزخونه ب بعد

 بشیاگر خودم به ع یحت. گرفت ینم رادیوقت از غذام ا چیقبال ه. نهیخواست هورمند اشک هامو بب یدلم نم

 زیموند با هم م یمقبال . داره رادیحاال به وضوح به روم آورد که ا یول. گفت اشکال نداره یکردم م یاعتراف م

 ...ها  یتازگ یول میشست یبا هم ظرف هارو م. میکرد یرو جمع م

 يساعدشو گذاشت رو. دیرختخوابش و دراز کش يهورمند زودتر از من رفت تو م،یبخواب میخواست یکه م شب

 :و گفتم دمیکنارش دراز کش. چشم هاش

 . رفت ادتیرو  يزیچ هیهورمند  -

 :بهم انداخت ینگاه میچشم هاش برداشت و ن ياز رو دستشو

 ؟یچ -

قدر  نیا یوقت. فراموش کرده بود یانگار به کل یول ادیم ادشیحرفم  نیفکر کردم با ا. بغض کردم دوباره

 :بالش فرو کردم و گفتم يسرمو تو. رو فراموش کرده ریبگم بوس شب بخ شدیرفتارش سرد بود چه طور روم م

 .یچیه -

 :گفت يدلخور با

 ؟يکرد داریمنو ب یچیه يبرا ؟یچیه -

 . خوام یمعذرت م -

تونم باهاش  یآخه چه طور م. ام بلند نشه هیگر يگرفتم که صدا یلبمو گاز م. دمیسرم باال کش يرو تا رو پتو

کردم  شیسالمت يکه برا يچه طور از نذر ده؟یهفته است منو نبوس کیگله کنم که  يحرف بزنم؟ چه طور

 .کنه یم یبگیغر مطور باها نیا یدر نظر گرفتم؟ اون هم وقت یعروس يکه برا یخیبگم؟ از تار

سرم رو بلند . صورتم کنار رفت يپتو از رو. دیلرز یشونه هام م. ام رو گرفتم، نفس کم آوردم هیگر يبس جلو از

 یول. ارممن طاقت اخمت رو ند. خواست بگم اخم نکن یدلم م. کرد ینگاهم م یظیهورمند با اخم غل. کردم

 ... یول. بزنه که حالمو خراب تر کنه یفحر دمیترس یم. دمیترس یبار داشتم ازش م نیاول يبرا. الل شده بودم

بغلش نگه  ياشو دورم حلقه کرد و منو تو گهیدست د. بازوش گذاشت يسرم رد کرد و سرمو رو ریاز ز دستشو

 :موهام شد و گفت بیکه در حسرتش بودم نص يبوسه ا. داشت

اگر به خاطر منه که  ه؟یچ ياشک ها برا نیآخه ا. نمیبگم که دوست ندارم اشکتو بب دیچند بار با...  هیسا -

 . ستمیاشک ها ن نیا قیمن ال. حرومشون نکن
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لبم  يانگشتشو رو یسرمو بلند کردم که حرف بزنم ول. کنه یم کاریدونست داره باهام چ یخودش هم م پس

 :گذاشت و گفت

. میبه زمان دار ازیبرطرف شدنشون ن يکه برا ادیب شیپ یزندگ يممکنه تو ییزهایچ هی...  هیگوش کن سا -

زنم، از  یم یاگر حرف. کنم فقط به خاطر خودته یاصرار م يزیمن اگر به چ. مقاوم و محکم. یصبور باش دیبا

. یبکش رونیاز آب ب ییتنها متویگل یتونب دیبا. یعادت کن ییزهایچ هیبه  دیبا. یبش تیخوام اذ ینم. مهینگران

 . بدم ادتیرو  ییزهایچ هیتونم  یم یول. ستمیو هر لحظه کنارت ن شهیمن که هم

 هورمند؟ یبگ يخوا یم یچ -

 :دیموهام کش يرو دستشو

 ریبم یکس يبرا. يدیکه اگر من نباشم خودتو آزار نم. یکه بدون من هم خوشبخت يخوام بهم قول بد یم -

 . بها بده که ارزش اشک هات رو داشته باشه یبه کس...  هیسا .که واسه ات تب کنه

 يدستشو رو. دیچشم ها و صورتم کش يدستشو رو. نداشتند البیبا س یفرق گهیحاال د. تر شد دیام شد هیگر

 :اش فشرد نهیموهام گذاشت و سرمو به س

 . بخواب یام کن وونهید نکهیکنم قبل از ا یخواهش م. هیبخواب سا -

. شمیکنم متوجه منظورش نم یهم به حرف هاش فکر م یهر چ. فهمم یهنوز هم نم. گهیم یچ دمیفهم ینم

ترسم ازم دل کنده  یم. دنیم ییجدا يهورمند بو يحرف ها. ستیدر انتظارم ن یخوب يدونم روزها یفقط م

مگه  ام؟یخودم برباز پس  ییخواد تنها یچرا م. ییترسم از تنها یم. دوستم نداشته باشه گهیترسم د یم. باشه

که واسه ات تب  ریبم یواسه کس "که  یچ یعنی ؟یچ یعنیحرف ها  نیپس ا. مواظبمه شهیخودش نگفت هم

 . شمیم وونهیدارم د ای؟ خدا "کنه

 1388/ مرداد/28

و بعد هم  میکن یخوب خدا رو با کارهامون خراب م يروزها. دونم ینحس؟ نم. بود امروز یروز نحس چه

من؟ البته که حق با  ایمن بود؟ اشتباه از من بود؟ حق با هورمنده  ریتقص. میسینو یخدا م يرو به پا شینحس

 . امروز ثلم. کنم یواقعا حماقت م ییوقت ها هیحرف هاش درسته و من  شهیهم. هورمنده

. رونیز خونه زدم بو به محض رفتن هورمند، منم ا اوردمیطاقت ن گهیبعد از ظهر د. از صبح دلم گرفته بود امروز

نفس و عزت نفسش  دنیاز د شتریب یچیه. یستیراست رفتم بهز کی. خونه موندن رو نداشتم يطاقت تو گهید

 نکهیبا ا. غرور خاص خودش رو داشت ،یو بچگ ییتنها يتنها که با همه  يدختر بچه  هی. داد یبهم آرامش نم
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مثل  رم،یازش اجازه بگ مشیورود به حر يبرا نکهیبدون ا دنش،یهنوز رابطه ام باهاش خوب نشده، به محض د

 . کردم هیگر يها يبغل نفس و ها يکه به دامن مادرش پناه آورده، خودمو انداختم تو يبچه ا

زدم تا بخندونمش  یم يمن که هر بار به هر در. که از رفتارم هم ناراحت شده هم شوکه دمیفهم یم خوب

 يدست ها. به پناه داره شده بود پناه من ازیکه خودش ن يبچه ا. کردم یم هیگربغلش  يتو دهیحاال از راه نرس

و  يذار یشونه هات م يرو وها که عروسکت یبچگ يمثل عروسک باز. کمرم به حرکت افتاد يکوچولوش رو

 یمن هم دلم درد م. رهیکنه آروم بگ یاگر دلش درد م ایتا خوابش ببره  یزن یبه کمرش آروم آروم ضربه م

آروم تر شدم و سرمو از  یوقت. میرو بغل کرده بود گهیبدون حرف همد يا قهیچند دق. درد وحشتناك هی. کرد

 :شونه اش برداشتم، گفت يرو

 با عمو دعوات شده؟ -

 :بهش گفتم بودم که ازدواج کردم. به لبم اومد لبخند

 . کم ازش دلخورم هیفقط . زمینه عز -

 کتکت زده؟ -

 :از تعجب باال رفت ابروهام

 ؟يکرد يفکر نیچرا همچ... نه  -

 :گفت معصومانه

 .کنند یم هیگر گهیبغل همد يزنه، تو یبچه هارو م يخانوم قنبر یآخه وقت -

 کتک؟ . هام در هم شد اخم

 زنه؟ یتو رو هم م -

 . نه -

 زنه؟ یم یچ يدوست هاتو برا -

 . خونند یچون درس نم -

 ؟یخون یتو درستو م -

 :تکون داد و گفت سرشو

 .تونم خانوم دکتر بشم یعمو گفته اگر خوب درسمو بخونم م. اوهوم -

 کدوم عمو؟ -
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 .عمو هورمند. گهیعمو د -

 اومده بود؟ دنشیمگه هورمند به د. بزنه رونینمونده بود که چشم هام از حدقه ب يزیچ

 ؟یشناس یعمو هورمند رو از کجا م -

 . نجایا ادیوقت ها م یبعض -

بودم که هورمند  دهیمدت نفهم نیا يچه طور تو. شدیباورم نم. تونستم تعجبم رو پنهون کنم ینم يجور چیه

 میرو در مورد نفس بهش گفته بودم و ازش خواسته بودم با هم بر زیاومده؟ خودم همه چ ینفس م دنیهم به د

 نزده بود؟ یچرا به من حرف. هبه دیدنش میومد ییدونستم تنها ینم. هورمند قبول نکرده بود یول دنشید

 :بلند شد میزنگ گوش يبهت بودم که صدا يتو هنوز

 ...هر لحظه  شهیو اما دلم تنگ م یهست کنارم

 . زمیسالم عز -

 ؟یستیخونه ن ؟يچرا زنگ زدم به خونه جواب نداد ؟ییکجا. سالم -

 :باشه گفتم ششیآت يرو یآب دیکه شا یبا لحن آروم. مثل آتشفشان در حال انفجار. پر از خشم بود صداش

 .نفس شیاومدم پ. نگران نباش -

 .يکرد جایتو ب -

که دست دخترشون رو  يپدر و مادر ریتصو. ثابت موند وارید يکج و معوج رو ینگاهم به نقاش. شدم خشک

 :به زحمت تونستم بگم. گرفته بودند و به روى من ِ تماشاچى لبخند مى زدند

 ...هورمند، من  -

پاتو از خونه  يمگه بهت نگفتم بدون من حق ندار رون؟یب يایبهت اجازه داد از خونه ب یک. حرف نباشه -

 ؟يبذار رونیب

 .کردم یاحساس سقوط م شتریگرفت و من هر لحظه ب یاوج م شتریهر لحظه ب صداش

 ؟يدیفهم. يخور یاز جات جم نم. دنبالت امیدارم م -

. دینگاهم به سمت دستم چرخ. دستم گرم شد. شد ریاشک هام دوباره سراز. قطع کرده بود. بوق اشغال يصدا و

با . بود دهیمارو شن يانگار تمام حرف ها. بود ینگاهش بارون. نفس انگشت هام رو احاطه کرده بود يدست ها

 نیا. کردم یم هیگر دینبا .دیشن یگرفت باز هم م یاگر گوش هاش رو م یکه هورمند زد، حت ياون همه داد
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گفتن  میاز قد. ما دو تا هم باشه يکم خودش غم و غصه داشت که حاال شاهد دعوا. کرده بود یبچه چه گناه

 . خانوم هیبفرما نوش جان کن سا. نمک نمیا... خب . هیدعوا نمک زندگ

هورمند  هیمطمئنم ناراحت. دروغ نگفتم. ناراحته يا گهید زیکردم و بهش گفتم عمو از بابت چ ینفس خداحافظ با

 يرفتم دم ورود. رهیگ یاز کجا نشأت م تیهمه عصبان نیدونم ا یخودم هم نم یاست ول گهید ياز جا

 یکه براش تکون بدم ول ردمدستمو بلند ک د،یچیپ ابونیکه از سر خ نشیماش. ستادمیو منتظرش ا یستیبهز

 یم یرو بررس فمیک اتیداشتم تو ذهنم محتو. مغزم به سرعت به کار افتاد. زد فمویک يموتور هیهمون لحظه 

... هوف  ؟یمدارکم چ. دمیو دسته کل کیکوچ یشیآرا فیک هی لم،یموبا ،یآفتاب نکیپولم، ع فیک. کردم

پس اصال . توش نداشتم یخاص زیچ چیه. بود یارتباط ي لهیکه فقط وس لممیموبا. خداروشکر مدارکم توش نبود

 .رو نداشت يدنبال موتور دنیارزش دو

 :دمیپام ترمز کرد و زودتر از خودش صداش رو شن يجلو هورمند

 يبه جا یاگر اون عوض ابون؟یخ يتو ياومد یچ يبرا ام؟یمگه بهت نگفتم از سر جات تکون نخور تا ب -

 ؟یکیفت، زده بود بهت چ دنیدزد

. کردم یجو و اعصاب متشنجش رو آروم م نیا يجور هی دیبا. شدم نیسوار ماش. ندرو زد فمیبود که ک دهید پس

 :باال انداختم و گفتم يشونه ا

 زیچ. داره یچه ارزش فیک هی. سر جفتمون يدوما فدا. نگران شهیخوش اخالق و هم ياوال سالم به آقا -

 ...کارتمو  میس دیفقط با. هم توش نداشتم یخاص

 . هیبسه سا -

. گوشم نشست ياراده باال اومد و از ترس کر شدن، رو یدست چپم ب. اون قدر بلند بود که ساکتم کنه دادش

رشت بفهمند من و هورمند  یاهال يخواست همه  یدلم نم. بود باال دادم نییسمت خودم رو که پا ي شهیش

رو  نیماش م،یدیخونه که رس دم. گاز فشار داد و حرکت کرد يپاشو رو. ساکت زل زدم به داشبورد. دعوامون شده

و  دیرو محکم به هم کوب نیدر ماش. اومد سمتم و مچ دستم رو گرفت. شدم ادهیمن هم پ. شد ادهیپارك کرد و پ

 . کشوندم سمت خونه

درو پشت . اطیح يپرت شدم تو. سمت خونه دیدرو که باز کرد، دستمو کش. شدم یم دهیدنبالش کش دهیترس

 . دیحس کردم عالوه بر چهار ستون تنم، چهارستون خونه هم لرز. دیسرش به هم کوب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٥٩١ 

 نیچن گهیبار د هیخدا،  يبه خداوند...  هیسا. رونیب یخراب شده رفت نیمن از ا يکه بدون اجازه  يغلط کرد -

 نیشوهرت پاتو از ا ياگر بدون اجازه  یدون ید آخه مگه تو نم. شکنم یجفت پاهات رو خودم م یبکن یغلط

 کنند؟ یتموم عرش خدا لعنتت م يو بگرد يتا بر ،يبگذار رونیب در

ام  نهیقلبم با ترس خودشو کنج س. با حرف هاش رعشه به وجودم انداخته بود. اشک هام نداشتم يرو یکنترل

بازوم  ریدستش ز. بود لیتکم تمیظرف. نشستم اطیگوش هام گذاشتم و کف ح يدست هامو رو. مچاله کرده بود

چند لحظه رنگ  يهوا موند و برا يدستش تو. دمیو خودمو عقب کش دمیکش یغیاز ترس ج. قرار گرفت

. دمیچشم هاش همون هورمند مهربون و پرمحبتم رو د يتو. کنم یمطمئنم که اشتباه نم. نگاهش عوض شد

 . کوتاه يچند لحظه  يفقط برا یول

 :گفت تیبا عصبان. بلندم کرد نیزم يبه سمتم برداشت و از رو یاخم کرد و قدم دوباره

 ؟یداشت فتیک يتو یچ -

. برد رونیو با خودش از خونه ب دیدوباره دستمو کش. که اومد داغ کرد دیاسم دسته کل. هق هق براش گفتم با

درو باز . همراهش بود ییآقا هیبرگشت،  یوقت. نگه داشت يساز دیکل يجلو. و حرکت کرد نیماش ينشوند تو

 :کرد و گفت

 . نیو عقب بشبر -

و  اطیهورمند ازش خواست قفل در ح م،یدیرس یوقت. شدم و عقب نشستم ادهیپ یحرف و سوال چیه بدون

قفل در خونه اشو  دیدزد زد با فشویک یآخه مگه هر ک. هاج و واج مونده بودم! ساختمون رو عوض کنه يورود

سوال  يباشه؟ همه  لقف ضیمن کجاست که الزم به تعو يدونه خونه  یعوض کنه؟ اصال اون دزد از کجا م

شب  میتا االن هم که ساعت ده و ن. کلمه حرف رفتم داخل ساختمون کیهامو کنج ذهنم خاك کردم و بدون 

گفتم . گفتم اشتباه کردم. کردم و گفتم حق با اونه یمن ازش عذرخواه. میکلمه هم با هم حرف نزد کیشده، 

ترك بر  هیحرف زده بودم حداقل  واریبا د. نه انگار نگاراون ا یگفتم غلط کردم ول. باشه یکردم ناراض یفکر نم

 . داشت یم

 یدر اتاق رو کم يال. کنجکاو شدم. کرد یپچ پچ م. دمیشن یحرف زدنش رو با گوش يصدا شیساعت پ کی

 :ستادمیباز کردم و گوش ا

 ساعت چنده؟ یدون یم چیه -

... 
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 بشه؟ یا که چاونج امیوقت شب ب نیا -

... 

 . کنه یشک م -

... 

 .افتادم ریگ يتو چه مخمصه ا ینیبب ستیمن ن يتو که جا -

... 

 . ممنونم ازت. یدونم نگرانم یم -

... 

 . کشه یآخه طول م -

... 

 مگه دست توئه؟ ؟یکن یزود تمومش م -

... 

 .شهیکه نم يطور نیهم. میکن يزیبراش برنامه ر دیبا -

 ... 

 .شهیامشب نم. فردا يباشه برا -

خواست بره؟  یکرد؟ کجا م یم یداشت شوخ یوقت شب با ک نیا. داشت یاز شوخ يا هیآخرش ته ما ي جمله

 الزم داشت؟ يزیبود که برنامه ر يچه کار د؟یکش یکنه که طول م کاریخواست چ ینگرانش بود؟ م یک

 یذهنم چرخ م يکه تو یمزخرف يهاخواست به فکر یدلم نم. دهنم گذاشتم و درو آروم بستم يرو دستمو

تونه با  یم زیچ هیفقط  دمید یکردم م یفکر م یهر چ. خوره به جونم افتاده بودند نیع یخوردند بها بدم ول

براش کم  یبود؟ مگه چ مکناخه چه طور م. حرف ها نبود نیهورمند من اهل ا یول. ادیمکالمه اش جور درب

 دیتا االن شا. خودمو باخته بودم شیوقت پ یلیگرفت خ یمن که اگر جلومو نم. گذاشتم؟ خودش نخواسته بود

ارزش  یقدر براش ب نیا یعنی. خودش و منو گرفت يهر بار جلو. اون خودش نخواست یول. مادر بچه اش بودم

زن و  نیب گهیحرف ها د نیا. اون شوهرمه. آخه من زنشم یول. براش در دسترس بودم يادیهم ز دیشا ایبودم؟ 

 .رو یعذاب لعنت نیتموم کن ا ایخدا. نداره یشوهر مفهوم

 1388/ وریشهر/5
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هورمند چه  اد؟یداره سرمون م ییچه بال. واریخواد سرمو بکوبم به د یدلم م. از اتاق هورمند جدا شده اتاقم

 ؟ياریم مونیسر زندگ يدار ییبال

 یاتاق مثال درس م يکرد و من هم تو یسالن داشت با تلفن صحبت م يبود که هورمند تو شیشب پ دو

خوندم و  یچند وقتش بود که هر خط کتاب رو ده بار م نیا یواشکی يمکالمه ها ریاون قدر فکرم درگ. خوندم

. شک کنم هورمند بهتونم  ینم. صحبت هاشون رو بشنوم يخواد صدا یعنوان دلم نم چیبه ه. دمیفهم ینم

چه . باشه یتونه با هر کس یصحبت هاش م نیا. کنه ینم انتیمطمئنم به من خ. دارم مانیمن به هورمند ا

 دیزن و شوهر نبا. پاشه یافتاد از هم م مونیزن باشه؟ شک اگر به جون زندگ هیداره که مخاطبش حتما  یلیدل

کم صبور  هی دیفقط با. گهیبهم م زویبدونه همه چ حخودش صال یمطمئنم باالخره وقت. شک کنند گهیبه همد

 . شهیهر چند که هر روز داره بدتر از روز قبل م. باشم

. میکه هر دومون عاشقش یهمون آهنگ. آهنگ گذاشتم میمکالمه اشون رو نشنوم، با گوش يصدا نکهیا يبرا

 .نه ای ادیآهنگ خوشش م نیدونم هنوز از ا ینم... البته در مورد هورمند 

همه عشق و کنار هم بودن، باز هم اونقدر به هم عالقه  نیبا وجود ا نکهیحس ا. کردم یگوش م اقیبا اشت قبال

 ...حاال  یکنه ول یدلتنگمون م يلحظه دور هیکه  میدار

 هر لحظه  شهیو اما دلم تنگ م یهست کنارم

 فقط دوست داشتن محضه ستیعادت ن یدون یم خودت

تب تند بود؟  هیتمام عشق و عالقه امون فقط  یعنی. میریگ یاز هم فاصله م شتریز بهر رو یول میهم هست کنار

 سوزم؟  یتب عرق کرده پس چرا هنوزم دارم م نیکه زود عرق کرد؟ اگر ا يتب تند

 رمیم یم ییکه از تنها ییجا يوقت تنها نر هی

 رمیگ یدلشوره م يجا تا دم در هم بر نیا از

 بشیتعق زنهیوقت ها به سرم م یبعض. برم رونیمن هم که اجازه ندارم ب. رهیم رونیتنها ب شهیروزها هم نیا

 يزیاون چ نکهیترسم از ا یم. بمونم یخواب خرگوش نیهم يخواد تو یدلم م یمسخره است ول...  یکنم ول

 .چنته اشون دارند يکه تو يجور واجور ياز دام ها. خودم يترسم از هم جنس ها یم. نمیرو بب نمیبب دیکه نبا

 از کارم  رهیگ یدلت م ییوقت ها هیدونم که  یم

 دوست دارم یلیبگم خ ستیکه حواسم ن ییروزها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٥٩٤ 

آهنگ رو گوش  نیبرسه که ا يکردم روز یفکرش هم نم. بگه دوستم داره ستیوقته که حواسش ن یلیخ گهید

زانوم بود و کنج  يسرم رو. کنمهاش فکر  یتوجه یهورمند، به ب يفکر کردن به محبت ها يبدم و به جا

مرتبه در اتاق باز  هیکه  دمخودم بو يتو حال و هوا. گرفتند یلحظه آروم نم هیاشک هام . کز کرده بودم وارید

 :دادش بلند شد يصدا امیشد و تا به خودم ب

آهنگ هم  نیا. کنه یسرم درد م اریقرص برام ب هیپاشو  ؟يدیچرت و پرت ها گوش م نیبه ا نجایا ینشست -

 . خوام بخوابم یخفه کن م

 یصورتم م يدست هامو به سرعت رو. آهنگ رو قطع کردم يبلند شدم و صدا وارید يزده از گوشه  وحشت

 يتو. چند لحظه نگاهم کرد یحرف چینگاهش که به صورتم افتاد، بدون ه. که اشک هامو پاك کنم دمیکش

 یبا هم بودنمون پر م يخوندم که اون هم دلش برا یماز نگاهش . گشتم یچشم هاش دنبال هورمند خودم م

رو پر  نمونیب يمونده  یقدم به سمتش برداشتم و اون سه قدم باق هی. کنه یو بغلم م ادیمطمئن بودم م. کشه

 . کرد

که منتظر لمس  يسرمو بلند کردم و چشم هامو بستم اما درست لحظه ا اریاخت یهامو گرفت و من ب شونه

 .به خودم اومدم که پشت در اتاق بودم یچشم هامو باز کردم و وقت دهیترس. شد دهیازوم کشحضورش بودم، ب

اشکم خون . دلم خون شد. دیوجودم خنجر کش يپاره هاش به همه  کهیدرونم شکست و ت يزیکردم چ حس

 يمنو از اتاق پرت کرد ؟يکرد کاریکه وجودشو از تو داشت چ يا هیهورمند؟ با سا يکرد کاریبا من چ. شد

 . مونه ینم یباق يا هیسا ،یکن غیخودت رو ازم در... هورمند  رون؟یب

 دهیتخت دراز کش يرو. قرص مسکن و آب رو برداشتم و به اتاق بردم. به آشپزخونه رفتم دمیام يته مونده  با

داره  نیرام دیشا. ادهیکارش ز. خسته است. دادم يدلدار. دادم دیباز هم به خودم ام. تخت زانو زدم نییپا. بود

 نیرام یحق داره وقت. منه ییپسر دا اشهب یهر چ. دندیکش یکه براش نقشه م دمیخودم شن. کنه یم تشیاذ

کردن هم  نیجرئت نفر یکنم که حت کاریچ... رو  شیخدا باعث و بان. کنه از من هم دلخور بشه یم تشیاذ

و  ادیسر عقل ب نیکن رام يکار هی...  ایخدا. هم به خودم برگرده نمیکشم که حاال نفر یکم از روزگار نم. ندارم

 . برداره مونیو دست از سر ما و زندگ

 :صداش زدم آروم

 . قرص آوردم برات... هورمند  -

 :گفتم دهیترس. خون يچشم هاش شده بود دو تا کاسه . هاشو که باز کرد، از وحشت عقب رفتم چشم
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 ...دکت  میبر يخوا یقدر قرمز شده؟ م نیشده؟ چشمات چرا ا یهورمند چ -

در هم پشت . رونیو برو ب زیم ياون قرصم بذار رو. خسته ام ینیب یمگه نم. یزن یچه قدر حرف م... اه  -

 . سرت ببند

چشم هاش گذاشت و من  يساعدشو رو. بست خیتنم  ياونقدر خشک و سرد بود که تمام سلول ها لحنش

تخت و بالشو گرفتم  يخودمو انداختم رو. یاتاق بغل يتو دمیدو. رونیدهنم گذاشتم و از اتاق زدم ب يدستمو رو

 يادیفر. خواست یم ادیدلم فر. شدمیداشتم خفه م. بشنوند یضجه هام رو عالم يصدا دمیترس یم. دهنم يجلو

که درد دل  یامان از چاه... امان از چاه . زهیبر رونیهامو ب ییکه تمام تنها يادیفر. وجود تیاز نها. از ته دل

 . داره نهیمرد رو به س کی يها

محراب  ينشستن هاى تو نیدلم ا ینمازمو خونده بودم ول. بلند شدم وضو گرفتم و نشستم سر سجاده ناخودآگاه

ه، میون انگشت هات باش قیعق حیمهر کربال جلوى روت و تسب یوقت ،ینیش یسر سجاده که م. خواست یرو م

. یشیآغوش خدا جا م يتو مآروم آرو یکن یلبته، حس م يذکر خدا خدا رو یآغوشته، وقت يقرآن تو یوقت

به  يازیچون خالق ن. به زبون دل. ياریبه زبون م ستیهست و ن یو هر چ شهیاونوقته که سر درد دلت باز م

 . دونه یبهتر از خودمون دردمون رو م. خونه یحرف دلو از نگاه م. نداره دنیشن

تخت بودم  يرو... شدم  داریصبح که ب یول. سجاده خوابم برد يکردم که همون جا رو ازیو راز و ن هیگر اونقدر

خدا  نکهیبابت ا یخوشحال. از حسرت ،یاز خوشحال... بار نه از غصه  نیا یافتادم ول هیباز به گر. تنم يو پتو رو

 نکهیو حسرت بابت ا. شده متیروزها غن نیا ورمنداز طرف هتوجه، هر قدر کم و ساده،  هی. چه زود جواب داد

پس هنوز هم . نشدم تا طعم حضورش رو با تمام وجودم بچشم داریب دهیکه منو به آغوشش کش يچرا لحظه ا

 . تخت يرو ایبخوابم  نیزم يطور بود براش مهم نبود که رو نیاگر ا. ادیاز من بدش نم. هست يدواریام يجا

 . يایتو از پسش برم. یتون یتو م. هیباش سا يقو

 1388/ وریشهر/12

ضرر  يگفت جلو. گفت اشتباه کرده. میخور یگفت به درد هم نم... گفت . خالص رو بهم زد ریهورمند ت امروز

ضرر  يضررش بودم؟ منظورش از جلو ي هیازدواجش با من ضرر بوده؟ من ما یعنی. منفعته يریرو از هر جا بگ

 . مفهوم داره هیفقط ...  ایخدا... رو گرفتن 
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بودم و دم  دهیمدت کش نیکه ا يتمام غم و زجر. حرفش چنان گر گرفتم که نتونستم خودمو کنترل کردم از

با . دیکش یکردم و هورمند داد م یمن هق هق م. وحشتناك يدعوا هی. دعوامون شد. ختمیر رونینزده بودم ب

 :زدم یبه زحمت و با هق هق حرف م ورم کرده و قرمز، ینیو چشم ها و ب سیصورت خ

از  مونویداره زندگ یحق ندارم بدونم چ ؟يبد حیشده؟ چه قدر صبر کنم تا خودت برام توض یچ یگیچرا نم -

سرد . يرو برامون تلخ کرد یضررت؟ دو ماهه زندگ ي هیمن شدم ما یچ يبرا یبگ يخوا یپاشونه؟ نم یهم م

شوهرم خبر داشته باشم؟  لاز د دیچرا نبا. تیزندگ کیهمسرت، شر. هورمند من زنتم. يشد نیسرسنگ. يشد

بوده  یکنم بگو اشتباهم چ یخوام، هم خواهش م یکردم، هم ازت معذرت م ییچرا نامحرم شدم؟ اگر من خطا

ره؟ نذار گذ یم یبفهمم تو ذهن و دلت چ دیمن چه طور با. بهم بگو ياگر ازم دلخور. تکرارش نکنم گهیکه د

بگو  يزیچ هید  ؟یزن یچرا حرف نم ؟يدیعذابم م یچ خاطرکنم بگو به  یخواهش م. بمونه ینگفته باق یحرف

 .یلعنت

چند قدم به سمتم برداشت که ناخودآگاه، به همون . مبل بلند شد يدست هاش برداشت و از رو ياز رو سرشو

گوش هام  ينشستن رو يدست هام برا. منقبض شدند شیاحتمال ادیتمام عضالتم از ترس فر. عقب رفتم زانیم

کرد و اگر دست  ریمبل گ ي بههورمند اونقدر جلو اومد و من هم عقب رفتم که پام به ل. کردند یم یتاب یب

 . خورده بود زیم يهورمند به موقع دور کمرم رو نگرفته بود، سرم به لبه 

 يدلخور یانگار هر چ. ماه، هوش از سرم برد کیاز  دست هاش اونم بعد يدعوا، گرما ریواگ ریاون هاگ وسط

 شتریدستش، خودمو ب يتنگ تر شدن حلقه  يبه سرم زد برا. دیازش داشتم، با همون تماس ساده از دلم پر کش

اخمم باز شد و . دلم خواهانش بود هرو داد ک يا جهیهمون نت قایکار رو هم کردم و دق نیهم. به عقب خم کنم

ام خم شده بود و به  نهیس يرو. مثل دل من. قرار شده بود ینگاهش ب. خندم رو گرفته بودملب يبه زحمت جلو

 دمیکمرم برداره، خز يدستش رو از رو نکهیکمرمو صاف کردم و قبل از ا. میشده بود رهیخ گهیهمد يچشم ها

 :کردن هیشروع کردم به گال هیگر ونیم. هیگر ریآغوشش و زدم ز يتو

منو از خودت محروم  ادیچه طور دلت م. چه قدر دلم برات تنگ شده یدون یم. هورمند یانصاف یب یلیخ -

حاال که بدون تو دق  ؟یرهام کن يخوا یم يحاال که منو به خودت وابسته کرد. من نفسم به نفست بنده ؟یکن

جور  نیا چرا منو ؟یبش مونمیو ا نیکه د يکرد يچرا هورمند؟ چرا کار ؟يکه اشتباه کرد يدیکنم فهم یم

رو ازم  ییجدا نیا. ندارم تویمن تحمل دور. تونم یبه خدا نم. ارمیهورمند بدون تو من طاقت نم ؟يدلبسته کرد

 . نخواه
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قدر ازش  نیمدت ا نیا. دور کمرم مونده بود و فقط آغوشش تنگ تر شده بود یحرکت چیهاش بدون ه دست

 . روندم یاز آغوشش نم یرحم یکه با ب نیبود، هم یمتیهم برام غن نیکه هم دمید یتفاوت یو ب يسرد

لحظه  نیا گهیگفت د یبهم م یحس هی. دمیبلع یعطر تنش رو م. دمیکش یهام نفس م ژكیتک تک نا با

 :دمیشده بود شن شهیگرفته اش رو که بم تر از هم يصدا. شهینم بمینص

بهتره . فرو رفتنه شتریاش فقط ب جهینت. قدر تقال نکن نیا. حرف ها گذشته نیکار از ا. هیتمومش کن سا -

 نیا یول ینیب یم بیدونم آس یم. گمیهارو م نیمتاسفم که ا. بدون دردسر و کش مکش. میزودتر تمومش کن

 ... که  نهیبهتر از ا میاالن جدا بش. بهتره يطور

 :داد و ادامه داد رونیب یو طوالن قیرو عم نفسش

. ها حقته نیاز ا شتریهر چند که ب. ات، سهامت از کارخونه هیمهر. دمیو کمال بهت م حق و حقوقت رو تمام -

 دهیباشه به د یهر چ. جبران مد نظرته بگو يبرا یاگر راه. بابتش متاسفم. يشد تیخونه اذ نیا يمدت تو نیا

 . منت ي

. آغوشش نگه داشته يارزش داشت که هنوز منو تو ایدن کیبرام . کردم یو من هق هق م زدیحرف م هورمند

 نیچرا ا یول. ارمیرو هم تاب م ایدن يحرف ها نیآغوشش باشم، وحشتناك تر يتو یدونه وقت یهنوز هم م

 ده؟یچرا عدالتشو با دادن حق و حقوقم نشون م گه؟یم ییقدر آروم و با حوصله برام از جدا نیقدر آروم؟ چرا ا

 :دمیکش غیج

خوره؟ من تو رو  یو سهام به چه دردم م هیهورمند؟ بدون تو مهر یفهم یم...  ییوق؟ حق من توحق و حق -

 يخوا یچرا نم. برام ارزش نداره گهید یچیه یتو نباش. تو يتو هوا دنینفس کش. کردن با تو یزندگ. خوام یم

  ؟يدیخودمون نم ه فرصت بهیچرا . کنم یم یبگ يبه خدا هر کار. هورمند؟ من دوستت دارم یباور کن

 . نمونده یباق یفرصت گهید -

 نیا يقانع کننده برا لیدل هی ؟یچ يآخه برا ز؟یهمه چ ریز یبزن يخوا یم یراحت نیبه هم. بس کن هورمند -

 .دارم یشده دست از سرت برنم یچ یتا نگ. کنم هورمند یمن ولت نم. اریب ییجدا

صورتم خم  يمبل و هورمند رو يافتادم رو. دست هاشو از دور کمرم برداشت و هولم داد عقب یناگهان یلیخ

داد و انگشت  هیمبل تک یدست چپشو به پشت. دیبار یم شیچهره اش منقلب شده بود و از چشم هاش، آت. شد

 :صورتم حرکت داد يجلو دواریدست راستشو، تهد ياشاره 
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 يبرا یزندگ نیا. يخوا یم یندارم که تو چ نیبه ا يمن کار. گمیمدارم بهت  یچ نمیخوب گوش کن بب -

ازت  توینکن که هم دخترونگ يکار. يو بر یراهتو بکش ،يضرر نکرد نیاز ا شتریبهتره تا ب. من تموم شده است

مهرم حالل و جونم  یکه بگ ارمیببه سرت  ییتونم بال یمطمئن باش اگر بخوام م. هم حقتو باال بکشم رم،یبگ

 . آزاد

 یوجودم م يهمه . تونستم ینم رمیزدم که آروم بگ ینفس نفس م یهر چ. کرد یحرف هاش نقره داغم م با

 :دمیمشتم گرفتم و غر يانگشت اشاره اشو تو. سوخت

. کنم یرو با تمام وجودم حس م یمن زنونگ ؟ینیب یاالن دخترم؟ دختر بودنو فقط در همون م يفکر کرد -

دو . من هشت ماهه زنتم. زن کاملم کیروحا  یجسما دختر باشم ول دیشا. ن زن بودن رو با تو تجربه کردمم

 یچه طور م. تجربه نکرده يدختر چیتجربه کردم که ه ییزهایچ. کردم یسقف زندگ کی ریماه تمام با تو ز

 دخترم؟  هیهنوز  یبگ یتون

 ... ـــــهیسا -

. داد یبغض گلوم رو فشار م. دیلرز یبدنم م. کنج مبل کز کردم. دادش الل شدم ياز صدا. خون گرفتم خفه

برگشت و رفت  رونیبعد، با لباس ب قهیچند دق. هورمند ازم فاصله گرفت و رفت به اتاقش. نفسم تنگ شده بود

 :بره گفت رونیب نکهیقبل از ا یدرو باز کرد ول. سمت در ساختمون

ماجرا  نیا يو بذار ياریدرن يبچه باز دوارمیام. یطالق توافق. کنه يریگیرو پ طالق يگفتم کارها لمیبه وک -

 .بدون دردسر تموم بشه

 ...رفت و

 نیا شدیاونقدر بلند که خودم باورم نم. از ته دلم. دمیکش غیج. عقده ام سر باز کرد د،یرو که به هم کوب اطیح در

 يپنجه هام تو. که نفس کم آوردم و به سرفه افتادم یاونقدر طوالن. نفس کیبلند و کشدار و . من باشه يصدا

خوردند، دل هورمند رو  یانگشت هام تاب م ورد یکه وقت ییهمون موها. دمشونیکش یبود و م دهیچیموهام پ

 يبرا. حس وحشتناك هی. کرد یاز درون خاکسترم م د،یکش یوجودم زبونه م يکه تو یحس. کردند یآب م

 :به ناسزا گفتن افتادم ختنشیر رونیب

. ازت متنفرم. ادیازت بدم م ؟یفهم یچرا نم. یدوست دارم لعنت ،یعوض ،ينامرد یلیانصاف، خ یوجدان، ب یب -

 یتو که م. لعنت به من که عاشق توام. یازم گرفت زمویهمه چ. یمن زیتو همه چ. نمتیخوام بب ینم گهید
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تقاصشو پس  دیبا. گذرم یازت نم. یمال من هم بمون دیبا. یتو مال من م؟یزندگ يتو يچرا اومد يبر یخواست

 . بدى

 هی. لحظه نفرت هیو  شدیلحظه عشق غالب م هی. شده بود ضیحالم خراب بود که حرف هام ضد و نق اونقدر

 . شدمیلحظه متنفر م هیلحظه دوستش داشتم و 

 :و جواب دادم فونیرفتم سمت آ. بلندم کرد زنگ در از جا يصدا یکردم ول يو زار هیچه مدت گر دمینفهم

 بله؟ -

 . منم هاله. جان هیباز کن سا -

 دمید نهیصورتمو که تو آ. ییدسشو يتو دمیرو زدم و دو فونیآ يدلم بذارم؟ دکمه  يکجا گهید نویخدا ا يا

 هیهان يصدا یکنم؟ چند مشت آب به صورتم زدم و وقت کارشیدرب و داغونو چ ي افهیق نیا. وحشت کردم

رو به صورتم دوخت و  ربشخانوم نگاه مضط هیهان. رفتم رونیب ییاز دسشو دم،یسالن شن يخانوم رو از تو

 :گفت

 ه؟یشده سا یچ -

 یخواست مثل دختر بچه ها شروع کنم به چغول یبوده؟ دلم نم دهیفا یاون همه آب که به صورتم زدم ب پس

هورمند  گهیچند روز د دیشا. بوق و کرنا کنم و همه جا جار بزنم يبود که بخوام تو فتادهین یهنوز اتفاق. کردن

 :زدم و گفتم يلبخند. کردم یم نرو هم نگرا هیخود بق یب دیپس نبا. شده یو بگه چ ادیخودش کوتاه ب

 . دمیبد خواب شبید. شدم داریتازه از خواب ب. ستین يزیچ -

 یاتفاق یکس يچه خبر شده بود؟ نکنه برا! هیگر ریبغلش و هاله هم زد ز يتو دیخانوم منو کش هیدفعه هان هی

 ...افتاده بود؟ نکنه مامانم 

 :شد ریو دوباره اشک هام سراز دیخانوم ترک هیحرکت هان نیاز وجودم شده، با ا یروزها جزئ نیکه ا یبغض

 شده؟ مامانم حالش خوبه؟  شیطور یخانوم؟ کس هیشده هان یچ -

 :اشک هامو پاك کرد و گفت. ش جدا کرداز آغوش منو

 گه؟یم یهورمند چ... فقط ... فقط . نشده شیطور یکس -

 :مبهوت نگاهش کردم و گفتم. گفته بود زویبه خانواده اش همه چ. گفته بود پس

 گفته؟ یهورمند چ -

 :رو پاك کرد و گفت شینیب یخانوم، با دستمال هیهق هق کرد و هان هاله
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 راسته؟ آره؟ -

. هورمند يتو خونه . نجامیمن هنوز ا. فتادهین یهنوز که اتفاق. خوام باور کنم ینم. دروغه. ستیراست ن...  نه

 کنند؟  یم یخونه زندگ هی يکه قصد طالق دارند تو يکدوم زن و شوهر

 ...که  زدیم ییحرف ها هیکرد و  یپشت دستمو نوازش م. مبل نشوندم يخانوم دستمو گرفت و رو هیهان

 یزندگ هی يدونم حق دار یم. دیکن یبا هم زندگ دیتون یهنوز هم م. ستیراهش ن نیبه خدا ا... جون  هیسا -

هر . دارن یزن و شوهرها مشکالت يهمه . دیرو دوست دار گهیشما همد یول. یدغدغه داشته باش یسالم و ب

بچه  یکیدستش تنگه،  یکی اره،خونه ند یکی. شکل هیبه  یهر ک. خودشو داره يها يو بلند یپست يا یزندگ

 ... يماریهم ممکنه ب یکی شه،یدار نم

حرف ها چه  نیا ؟يا يماریشده؟ چه ب ماریب یک ؟يماریب. کردم یهاج و واج نگاهشون م. کرد هیبلند بلند گر و

  ما داره؟  یبه زندگ یربط

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :گفت هیام نشست و با گر گهیجلوتر اومد و سمت د هاله

. کرده یاشتباه هیحاال اون . کنم یخواهش م. ببخشش. يوزم داداشمو دوست داردونم هن یم... زن داداش  -

به ... جون  هیسا... ذارم یتو م يخودمو جا یوقت یول. ازم بزرگتره و احترامش واجبه... داداشمه . کرده ینادون

کرده تا آخر عمر هم  یاشتباه هی. کن یتو بزرگ. تو ببخش یتونستم ببخشمش ول یتو بودم نم يخدا جا

 ... یول ستین نیدونم حقت ا یم. دهیتاوانشو م

 چه خبر بود؟  نجایا. شد زیصبرم لبر ي کاسه

 . ارمیمن از حرف هاتون سر در نم ه؟یچ هیهاله؟ قض یگیم يدار یچ -

 :فتخانوم لبشو گاز گرفت و گ هیرو نگاه کردند و هان گهیهمد یخانوم چند لحظه با نگران هیو هان هاله

 هورمند بهت نگفته؟ -

 بهم نگفته؟ ویچ -

به . مامان بود. رفتم میمبل بلند شدم و به سمت گوش يکالفه از رو. زنگ خورد لمیحرف بزنه که موبا خواست

 :دیاعصابم ناخن کش يرو غشیج يمحض سالم گفتن، صدا
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 یکوفت ياون خونه  يتو گهیتو د يجا. دنبالت میایم میدار. یکن یجمع م لتویاالن وسا نیهم...  هیسا. الو -

 . ستین

 :زده گفتم وحشت

 شده؟ یچ گهیکس بهم نم چیچه خبره؟ چرا ه نجایشده مامان؟ ا یچ -

 :دمیمامان رو شن یپوزخند عصب يصدا

پرسم،  یسوال ازت م هی هیسا. کرده یپس جرئت نکرده بگه چه غلط. زیهمه چ یوجود ب یب يپسره ... هه  -

 ؟يدیفهم ،يدیمو مجواب یدرست و حساب

 نه؟ ایشده  یچ یبگ يخوا یم. یکن یام م وونهید يمامان دار -

 ن؟یهم کرد يتو و هورمند کار. فقط جواب منو بده -

 ؟يچه کار ؟یچ یعنی -

رابطه  ن؟یدیبا هم نخواب ،يخونه اش بود يهمه وقت تو نیکنه؟ ا یم کاریمرد با زنش چ هی. يتو زنش بود -

 ن؟ینداشت

 بود؟ یچ يسوال ها برا نیا. گونه هام داغ شده بود. کردم صورتم سرخ شد حس

 بدم؟ حیشما توض يبرا دیچرا با. هیموضوع کامال خصوص هی نیمامان ا -

سرت اومده  ییبه روح بابات قسم، اگر بال. يبد شیآزما يبر دیبا نیکرد ياگر کار ه؟یسا یفهم یچرا نم -

 . بره نیین پاذارم آب خوش از گلوشو یباشه، نم

 ؟یشیچه آزما -

 :آوار جوابش له شدم ریز

 .دزیا شیآزما -

 .شدم نیاز دستم افتاد و نقش زم یگوش

سرم  يخانوم و هاله باال هیهان. شدم داریپوستم، ب يرو یخورد و احساس خنک یکه به صورتم م ییبا ضربه ها 

 :دستم گرفتم يخانوم رو تو هیاز جام بلند شدم و دست هان. اومد ادمی یهمه چ دنشونیبه محض د. بودند

و  یمنظورتون از مشکالت زندگ ن؟یبهم بگ نیخواست یم نویمامانم راسته؟ شما هم يحرف ها. خانوم هیهان -

 ...که هورمند  نیبود؟ ا نیحرف ها هم نیو ا يماریب

 :دوخت و گفت نیپر اشکش رو به زم يخانوم چشم ها هیهان
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. اونم با وجود همسرش. دهیکه هورمندم حاال پاش لغز دهیلنگ میمادر يدونم کجا پا ینم. شرمنده اتم دخترم -

شوهرش خوب جلوه کنه  يبرا دیزن با. حتما با هزار رنگ و لعاب خامش کردن. شده يبه خدا بد دوره و زمونه ا

 .فتهینامحرم ن يایِ رنگ و ر یکه شوهر چشمش پ

و گوش  نمیتونستم بش یداشت منو سرزنش می کرد؟ می خواست بگه من مقصرم؟ نم. اخم کردم ناخودآگاه

 .که حقم نبود ییاونم سرزنش ها. بدم

بوده؟ مگه من چند دفعه  یمن چ ریکردم؟ تقص يمن براش کم گذاشتم؟ کم براش طناز نیشما فکر کرد -

هم که  رمیگ. نکنم کاریکار کنم و چ یچ نیگفت یم مبرا دیازدواج کردم که تجربه داشته باشم؟ شما و مادرم با

گفت؟  یبهم م دیخودش نبا صالکجا رفته؟ ا مانشیپس ا. بود یکم خوددار م هی دیمن کم گذاشتم، اونم نبا

 . داره يدلشه و چه انتظار يتو یخواست؟ من که کف دستمو بو نکردم بفهمم چ یازم م دینبا

که  یعنیاصال چه مفهومی داشت؟  میزد یکه م ییحرف ها نیا. مثل برق از ذهنم گذشت يلحظه فکر هی

 :بهش منتقل شده؟ چشم هام گشاد شد و گفتم يا گهیاز کس د شیماری؟ ب... گهیزن د هیهورمند با 

 بوده؟ یاز هم پاشونده ک مویکه زندگ يا یاون زن عوض دیدون یشما م -

 . فقط سرشو تکون داد یاطالع یب يخانوم به نشانه  هیهان

 بهتون گفته؟ یرو گرفته؟ ک يماریب نیکه هورمند ا نیدیاصال شما از کجا فهم -

 :گفت هیخانوم با گر هیهان

 . میدیرو د ششیجواب آزما -

 خودش نشونتون داد؟ -

 . سرشو تکون داد فقط

- ؟یک 

 . روزید -

 به مامانم خبر داده؟ یک -

 . دونم ینم -

خانوم دنبالم  هیهان. اتاق يرو برداشتم و رفتم تو میگوش. زدم یبه هورمند زنگ م دیبا. مبل بلند شدم يرو از

 :اومد و گفت

 ؟یبکن يخوا یم کاریشد؟ چ یجون چ هیسا...  هیسا -
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 :داخل و ملتمسانه گفتم ادیبه در گرفتم و نذاشتم ب دستمو

 . تنها. باهاش حرف بزنم دیبا. کنم یخواهش م -

با بوق چهارم . درو قفل کردم و شماره اش رو گرفتم. از در فاصله گرفت یدر برداشت و به آروم ياز رو دستشو

 :جواب داد و به محض جواب دادن، امونش ندادم

 ؟یگرفت یاز ک ؟ياتفاق افتاده؟ چه طور نیا یک ؟يداد شیآزما دز؟یا گه؟یم یهورمند مامانت چ -

 :خونسرد جواب داد یلیاون خ یول. زدم ادیآخرمو فر ي جمله

. یهست یتو دختر خوب...  هیسا. خوام ازت جدا بشم یکه م نهیبه خاطر هم. میگفتم که بهتره تمومش کن -

 . باشم تیکه نگران سالمت مینداشت يکه رابطه ا نهیبه ا شیخوب. که افتاده یمتاسفم بابت اتفاق

 یگرفت یدرمونو از ک یدرد ب نیاتفاق افتاده؟ ا نیا یبگو از ک. من نده لیحرف ها رو تحو نیا... هورمند  -

 هورمند؟ 

 :شکست و زانوهام تا شد بغضم

 ؟يکرد انتیخ... تو به من ... هورمند تو  -

 :چند لحظه بعد گفت. و سکوت کرد دیکش یپوف

 . که شده هیکار -

 :شدم غیج

 ...قدر خونسرد  نیا یتونست یکرده بودم م یانتیخ نیاگر منم چن ؟یراحت نیکه شده؟ به هم هیکار -

 .یگیم یبفهم چ. هیدهنتو ببند سا -

 ؟يقدر بده پس چرا تو انجامش داد نیا انتیاگر خ ؟يکار کرد یچ يدیمگه تو فهم. سر من داد نزن -

 .کنه یام فرق م هیمن قض -

 منطق؟ یچرت و پرت و ب يحرف ها نیحرف ها؟ ا نیهورمند و ا. دیسوت کش مغزم

  ده؟یم انتیخ يبه مرد اجازه  یکدوم قانون -

 . انتیخ انتیخ انتیقدر نگو خ نیا -

نه؟ باز هم  ،یگفت یبود هنوزم بهم نم ومدهیاگر گندش باال ن ه؟یچ يکه تو کرد يکار نیاسم ا ؟یپس چ -

کارخونه منو  يکه به بهونه  ییاون روزها ؟يدیخند یم شمیو به ر يگذروند یخوش م گهید یکیشب هارو با 

 هان؟من؟  یخونه زندگ يتو يآورد یرو م یمامانت، کدوم لجن يخونه  يکرد یکله م
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 . نزن خودیقدر جوش ب نیپس ا. ستیتو ن یخونه و زندگ گهیاون جا د -

 . من هنوز زنتم... هورمند  -

 .و تمام شهیم دهیبند هم بر نیا يبه زود -

گذاشتم و  میشونیپ يرو رو یگوش. دون اینکه ذره اى به حرف هام اهمیت بدهب. بدون خداحافظى. کرد قطع

انصاف  یاحساس و ب یمرد خشک و ب نیا. مرد هورمند من نبود نیا. سجده وار ضجه زدم. افتادم نیزم يرو

 . ازم گرفت مویکه زندگ یلعنت به تو و اون کثافت. مرد من نبود
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مگه . که عرش خدا به لرزه دراومد يروز. چهارم مهر . پاك کرد ایدن يها میتمام تقوروز رو از  نیا شدیم کاش

ما هم امروز عرش خدا رو به لرزه  اد؟یعرش خدا به لرزه درم شن،یاز هم جدا م يهر بار که زن و شوهر گنینم

 .میامروز من و هورمند از هم جدا شد. میدرآورد

و حاال بعد از یک سال، روزى که برام آغاز . سال پیش چنین روزهایى، براى اولین بار هورمند رو دیدم یک

 . چهارشنبه ها تا ابد برام یادگار مى مونند. خداروشکر که امروز چهارشنبه نبود. خوشبختى بود، شد آغاز بدبختى

خواهش . چه قدر خواهش کردم. اسش کردمچه قدر التم. دونه چه قدر ضجه زدم یخدا م. رو کردم میسع تموم

که هنوز  شیسه هفته پ نیتا هم. هیچه قدر بهش گفتم بگه مشکلش چ. از هم نپاشونه مونویکردم که زندگ

. نگرفته بود يجور نیرو ا يماریب نیکاش ا...  یول. نشدم دیگرفته، ناام یبودم هورمند چه درد و مرض دهینفهم

 یول. موندم یتا آخر عمر به پاش م. کردم یبهش منتقل شده بود، تحمل م يا گهیاز راه د شیماریبه خدا اگر ب

 يتونم سرمو بکنم تو ینم گهیشده، د میقا يکدوم گور ستیکه معلوم ن یاست، زن گهیزن د هیحرف از  یوقت

که . کنه یم ییکرد که نفهمم چه کارها یخونه حبس م يمنو تو. ماقتهح گهید نیا. خوبه یبرف و بگم همه چ

. شیآزما يبرگه  هیشد؟  دمیعا یچ...  یتالش هام رو هم کردم ول نیآخر. خلوتمون کرده کیشر وینفهمم ک

 . موند یباز هم باهام م شیماریبود اگر با وجود ب یشرم یب یلیخ. خواد طالقم بده یهنر کرده که حاال م

منو . خونه اش و کنارش بودم يتو ش،ینو قانو یکه من، همسر شرع یاون هم وقت. کرد انتیبهم خ هورمند

 . درمون به جونش انداخت یکه درد ب... که  فیزن کث هیرفت با . نخواست
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 شیآزما يبود که برگه  نیکه تونستم بکنم، ا يتنها کار یول. صورتش يخواست تف بندازم تو یقدر دلم م چه

زجر . رو بکشه فشیزجر کار کث دیعمر با هیحاال . خدا خوب تقاص کارشو پس داد. میصورتش بکو يرو تو

 یبشکنه دست. مزد دستم شد نیو ا ختمیاون همه محبت و عشق خالصم رو به پاش ر. که بهم داد ییعذاب ها

من به . يزد میزندگ ي شهیبه ر شهیچه طور ت دمیلعنت به من احمق که نفهم. لعنت به تو. که نمک نداره

 . یفیچه قسم کث. خوردم یاسمت قسم م

تونم ازش متنفر  یاتفاقات نم نیدونم چرا با تمام ا ینم. رفت نیدلم به هورمند داشتم از ب يکه تو یمحبت تمام

 یچرا اون قدر بهم کمک م یخواست یهورمند آخه تو که منو نم. ونمیبهش مد زهارویچ یلیشاید چون خ. باشم

رو به اون رو بشم؟ چرا راه درست و  نیکه از ا يکرد يبود؟ چرا کار یچ ياون همه توجه و محبتت برا ؟يکرد

دانشگاه شد، ولم  يتو تییآبرو یب ي هیما یعوض اریچرا همون موقع که اون ماز ؟يداد یغلط رو نشونم م

 کنم؟ رونیاز مغزم ب يسوال ها رو چه طور نیآخه ا ؟ينکرد

خانوم، پدر هورمند هم به دادگاه  هیو هان نیعالوه بر مادرم و آرم. يزییپا يروز سرد و ابر هی. هوا سرد بود امروز

شونه اش  يبه صورتش زد که سر هورمند رو يا یلیچنان س د،یهورمند رو د یدم ورودى دادگاه، وقت. اومد

رو  یلیس نیا دینفر با هی. جمع و جور کردم ودموزود خ یلیخ یول. دست خودم نبود دم،یکه کش يبلند نیه. افتاد

 :دیبود که سر هورمند داد کش یاون قدر عصبان. زدیم

 گهید رون،یب امیدادگاه که ب نیاز ا. یلعنت به من اگر تو پسرم باش ؟یتو پسر من. آبرو یب. رتتیتف به غ -

 . به اسم هورمند ندارم يپسر

که بتونه  ستین يدونستم قدرتش اون قدر یم. هورمند گذاشت و به عقب هلش داد يشونه  يدستشو رو و

همه یکى یکى . انداخت نییهورمند دو قدم به عقب رفت و سرش رو پا یجاش جا به جا کنه، ولهورمند رو از 

 . کنارش که رسیدم، مچ دستم رو گرفت. از کنارش رد شدند

 يوحشت زده تو. رو نداشتم یتماس چیانتظار ه. لحظه احساس کردم روح از تنم جدا شد هی. ختیر يهر دلم

 یکه هر چ ریمثل زنج. بود دهیفا یب یول ارمیدم که مچمو از دستش دربکر یتقال م. چشم هاش نگاه کردم

 یم شتریب چم،دست هورمند هم روى م يجا شه،یتر م قیدستت عم يفقط زخمش رو یتالش کن شتریب

 :ناخودآگاه گفتم. سوخت

 ؟يتب دار... هورمند  -
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 يو تو مییاومد که کجا ادمی. اش، دستمو پس زد گهیبا دست د یبذارم ول شیشونیپ يبلند کردم که رو دستمو

 :نداره، گفتم یخشونت چیدونستم ه یکه م یاخم کردم و با لحن. میهست یتیچه موقع

 ؟يخوا یم یچ -

کشید و چند قدم اون طرف تر، جایى که جمعیت زیادى جلوى دکه ى عریضه نویسى جمع شده بودند،  دستمو

 چرا نفس هامون از هم برید؟. ن توى هوا، حریصانه به هم پیوند مى خوردندبارون مى بارید و نفس هامو. ایستاد

فرار کردن از دستش، از  ينه برا. کردم یپا و اون پا م نیا. گفت ینم یچیشده بود و ه رهیچشم هام خ يتو

 یچون مواخذه م. حضور داشته باشه یخلوتمون کس نیآخر يخواستم تو ینم. هیمامان و بق دنیترس سر رس

که براش با  یعروسک. ارنیکه تنها عروسکش رو از دستش درب يکرد؟ حال بچه ا یحال منو درك م یک. شدم

شب ها تو . یبا خودت برده باش یهر جا رفت. یغذا دهنش گذاشته باش. یخودت لباس دوخته باش يدست ها

حرف  نیدرد و دل کنم و آخر شب تا صبح باهاش هیبود، حقم بود که  ییاگر بنا به جدا. یباش دهیآغوشش خواب

 گهیحق نداشتم د. داد یحق رو بهم نم نیکس ا چیه...  یول. رمشیآغوش بگ يبار تو نیآخر يهامو بزنم و برا

 ...  یبودم ول یازش متنفر م دیبا. ارمیاسمشو ب یحت

 :تمام گفت یچموش و سرکشش رو به چشمام دوخت و با گستاخ نگاه

 . وسمتبار بب نیآخر يخوام برا یم -

 :پرواتر شد یهام که درشت شد، دهنم که باز موند، ابروهام که باال رفت، ب چشم

 . یشینم ضیمر زهایچ نیبا ا... نترس . یتو هنوز زنم -

 . ستینگرد، ن. گشتم، نبود... کنم اما  دایمخالفت باهاش پ يبرا یو رو کردم بلکه قدرت ریوجودمو ز تمام

رو  نیماش يها شهیتمام ش. شیدود شهیش يسورمه ا يمایو بردم سمت ماکس دیدستمو کش د،یرو که د سکوتم

 .صورتم يعقب نشوندم و درو که بست، خم شد رو یصندل يرو. بخار گرفته بود

 :با انگشتش صورتمو پاك کرد و گفت. گونه هام يرو ختیر اشکم

 .هیمتاسفم سا -

  ؟يچرا هر دومونو بدبخت کرد ؟يکارو کرد نیچرا ا... هورمند  -

 :گفت یرحم یب با

 .ستمیهم ن مونیپش. که خودم انتخاب کردم هیراه نیا -

 :شدم یعصبان
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 ؟یستین مونیپش -

خواستم  ینم. خنده یکنه و به حماقتم م یتازه فهمیدم که داره ازم سوء استفاده م. اش زدم نهیمشت به س با

هر دو . خامم بمونم الیلحظات هم نذاشت تو خ نیآخر نیتو ا یحت. بهش اجازه بدم به خواسته اش برسه

 . تر آورد و نفسم حبس شد نییسرشو پا. اش چونه امو نگه داشت گهیدستش گرفت و با دست د هی يدستمو تو

موهام  نیدستش ب. آغوشش گرفته بود يو منو تو یصندل یداده بود به پشت هیتک. بغلش يتو. کردم یم هیگر

مطمئن بودم گردنم کبود . کرده بودم میقا راهنشیکت و پ نیسرمو ب. دیلغز یروشون نبود، م یشال گهیکه د

به  يزیاون لحظه که چ يتو یحت. چه قدر ساده و احمق بودم. چشم هاش نگاه کنم يدوست نداشتم تو. شده

دلم از دست خودم . وقت دادگاهمون نمونده بود، اونم دادگاه طالق، باز هم بدون چون و چرا باهاش همراه شدم

 دیفهم یکه نم. نبود شیحال ییخواست، که جدا یبوسه ها م نیاز دست دل وامونده که باز هم از ا. خون بود

 . بودم چهیمن باز یعنی ستین مونیپش گهیم یوقت

خواد  یم یپشت خطه و چ یدونستم ک یم یداشت وقت یتیچه اهم. بار دهم يبرا دیشا. خورد یزنگ م میگوش

به هورمند زنگ  یبود که کس بیعج. رشته عجله داشتند نیپاره کردن ا يبودند که برا نیمامان و آرم. بگه

 .زد ینم

موهامو بستم و شالمو به . مهم نبود. شده بود یخاک. برداشتم نیاز کف ماش پسمویآغوشش فاصله گرفتم و کل از

مانتومو بستم و  يدکمه . دستش رو از دور شونه ام برنداشت یتمام مدت نگاهش نکردم ول. دمیسرم کش

دستش رو آورد . سمتش گشتمبا اخم بر. در قفل بود یرو حرکت دادم ول رهیدستگ. نیبرگشتم سمت در ماش

 :با اکراه رومو برگردوندم و گفتم. سمت صورتم

و من ِ احمقم دم  يدلت خواست کرد يو هر کار يدیخند شمیبه ر یبسه هر چ. رو باز کن یدر لعنت نیا -

 . نزدم

 :به بغض نشست و ادامه دادم صدام

 ...که اونم االن  ينکرده بود رمیفقط تحق ؟يخوا یاز جونم م یچ گهید -

 . رونیب زیارو از سرت برفکره نیپس ا. هر دومون. میداشت اجیبا هم بودن احت نیبه ا...  هیسا -

 ؟یمثل من از سر دلتنگ ای ازیچرا اونم حسش مشابه من بود؟ فقط از سر ن یول. آخ که حرف دلمو زد...  آخ
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بار خودم براى بوسه  نیا دمیترس یم. به سمت در هجوم بردم. دستش باز کرد يتو ریرو با دزدگ نیماش قفل

 یکرد که دلم براش ضعف م ینگاهم م يجور. برگشتم سمتش. دیباز دستمو کش یول. قدم بشم شیهامون، پ

 . داشت یهم دست از سر دلم بر نم طیاون شرا يتو یحت یلعنت. رفت

 .امیدوارم هیچ وقت تو زندگیت، مجبور نشى از همه چیزت بگذرى...  هیسا -

از پشت اون . تبرداشت و رف نیرو از کف ماش فشیک. رو کف دستم گذاشت نیماش چییسو. باز کرد مشتمو

 . شدیکه هر لحظه دورتر و محوتر م دمید یاز هورمند رو م يا هیبخار گرفته، فقط سا يدود يها شهیش

هر . پیاده که شدم، نبودش. نمى دونم چرا ولى مى خواستم برم. خواستم دنبالش برم یم. شدم ادهیعجله پ با

 .بار جواب دادم نیا. زنگ خورد میاز گوشب. دور خودم مى چرخیدم. دویدم سمت ساختمون. گشتم نبود یچ

  ؟یمردم از نگران ؟ییمعلوم هست کجا -

 ن؟ییشما کجا. گم شدم مامان -

 ؟یچ یعنی ؟يگم شد -

 ن؟ییشما کجا. سوم ينوشته راهرو وارید يرو. اولم يمن طبقه  -

 ؟يداد یچرا جواب نم تویگوش. اول يسوم، راهرو يطبقه  ایب ؟یکن یم کاریاونجا چ -

 . دیببخش. بود لنتیسا -

 . پشت دروغ دروغ

 هورمند کجاست؟ -

 .ایزود ب. االن اومد نیهم -

 . باشه -

و  دمیسوم رس يتا به طبقه  دیطول کش قهیچند دق. دادم حیپله هارو ترج. غلغله بود. سمت آسانسور رفتم

 :غرغر کرد دیمنو که د. گشت یبود و با چشم دنبالم م ستادهیاول راهرو ا نیآرم. کردم دایاول رو پ يراهرو

 . منتظره یزود باش قاض ؟ییساعته کجا هی -

هورمند حس داشت و  يبوسه ها يفقط جا. تنم نبود يحس تو. مثل مرده ها. حرف پشت سرش راه افتادم یب

. مثل احمق ها از کبود شدنش خوشحال بودم. بوسه اش گذاشتم يجا يشالم بردم و رو ریدستمو ز. سوخت یم

 . خودش همراهم بود يحداقل تا چند هفته به جا
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عالمه سند و برگه هم  هیبود و  ستادهیا یقاض زیم يدادگاه که پا گذاشتم، نگاهم به هورمند افتاد که پا يتو

نگاهش به  نکهیقبل از ا یچرخوند ول سرش رو ند،یدر رو که ش يصدا. زدیگذاشته بود و امضا م زیم يرو

کنم و اشکم  هیگر دمیترس یم. ذاشتمگونه ام گ يگردنم برداشتم و رو يدستمو از رو. صورتم برسه رو گردوند

 . رد بوسه هاشو بشوره

 :گفت یکه قاض نمیخواستم بش. کنارش اشاره کرد یبا دست به صندل مامان

 صداقت؟ هیخانم سا -

 بله؟ -

 . دیاریب فیتشر -

 لشیبود که ظاهرا وک ستادهیطرف چپ هورمند ا يا گهیمرد د. ستادمیو کنار هورمند ا یقاض يرو به رو رفتم

 :گفت یروم گذاشتند و قاض يمدرك جلو يسر هی. بود

 . دیبرگه هارو امضا کن نیا ریز دیبا. هستند که قراره به نام شما بشه یها مدارك اموال نیا -

 نیقدر کم بود؟ ا نیا متمیق یعنی. کرد یبودنم رو پرداخت م متیپس داشت ق. به هورمند انداختم يدلخور نگاه

 ه،یطور نیحاال که ا. باشه. هم فشار دادم يقدر کم ارزش که با سکه و سهام بشه پرداخت کرد؟ دندون هامو رو

 . کشم یاال مکه بتونم دار و ندارتو ب ییتا جا ،یدار و ندارمو ازم گرفت. گذرم یمنم نم

خودکارو با خشونت از دستش . به برگه ها اشاره کرد و خودکارشو به سمتم گرفت. به هورمند انداختم يبد نگاه

 :گفتم یو رو به قاض دمیکش

 .امضا کنم دیبا ویشما بگو چ. برگه هارو ندارم نیخوندن ا يمن حوصله  -

 . سوال داشتم ازتون هیدخترم  -

 . دییبفرما -

 :گفت میدیکه فقط من و هورمند شن يجلوتر آورد و آروم، طور یکم سرشو

 د؟یاز دکتر گرفت نهیمعا يبرگه  -

 :مثل خودش آروم گفتم نه؟یمعا. به هورمند انداختم ینامفهوم نگاه

 ؟يا نهیچه معا -

 :هورمند اشاره کرد و گفت به

 . ستین نهیبه معا يازین دیکن دییااگر شما ت گن؟یدرست م. تنیبا هم نداش يکه رابطه ا ندیفرما یآقا م -
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 :حرف ها بود آخه؟ به اجبار جواب دادم نیبه ا يازیچه ن. هام در هم شد و صورتم گر گرفت اخم

 . گنیدرست م -

 . يکرد دییکه معلوم بشه شما خودت تا دیبرگه رو امضا کن نیپس ا -

 :گفت یخواستم امضا کنم، قاض یرو که م برگه

 .رهیگ یبهتون تعلق م هینصف مهر د،یکن دییاگر تا -

هم جلوم  گهید ينصفش یا کلش؟ چه فرقى مى کرد؟ چند تا برگه . سرمو بلند کنم، امضا کردم نکهیا بدون

همه رو امضا . خوشرنگش يمایمربوط به ماکس يگریمربوط به سهام کارخونه بود و د يسر کی. گذاشتند

 .فهمند تو دلم شب ختمهلبخند مسخره هم نشوندم کنج لبم که ن هی. کردم

و هورمند حلقه دستم کرد ولى حاال  "...زوجت موکلتی موکلک  "روزى کنار هورمند نشستم و شنیدم  یه

خواستم حلقه رو بهش پس بدم . و حلقه امو از دستم درآوردم "...زوجۀ موکلی طالق  "کنارش ایستادم و شنیدم 

 :ولى هورمند نگاه سرسرى اى بهش انداخت و گفت

 .مال خودت. به درد من نمى خوره -

 دیدى؟ شنیدى؟ حکمتش چى بود خدا؟ در رحمتت کجاست؟... خدا ...  آه

 :گفت نیآرم م،یاومد رونیدادگاه که ب از

 . کردم یازدواج موافقت نم نیوقت با ا چیکاش ه. هیمتاسفم سا -

 :بهش انداختم و گفتم یحس یب نگاه

. کردم یکردند من باز هم باهاش ازدواج م یم با ازدواجمون مخالفت مه ایدن ياگر همه . یستیتو مقصر ن -

 .کنم یباز هم باهاش ازدواج م ش،یاالن هم دوباره برگردم به هشت ماه پ نیاگر هم یحت... اگر  یحت

 ه؟یسا يشد وونهید -

 . عاشق شده بودم. نشدم وونهید -

بود، برگشت و به سمتم  ستادهیا نشیماش کیپدر هورمند که نزد. رفتم نییازش گرفتم و از پله ها پا نگاهمو

. بازوهام گذاشت يو دست هاشو رو ستادیروبه روم ا. مادرش اما، نگاهشو ازم دزدید و نشست توى ماشین. اومد

 :فقط گفت یحرف داشت ول ایدن هینگاهش 

 . حاللمون کن... دخترم  -
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برام نداشت، حداقل  یچیهورمند اگر ه. اش گذاشتم نهیس يسرمو رو ،یحرف چیترس شکستن بغضم، بدون ه از

 یدلم سبک شدن م. خواست یم هیدلم گر. ببره نیرو از ب تیمحرم نیتونه ا ینم یطالق چیه. پدر بهم داد هی

من  يغم و غصه ها ینیسنگ يبرا ییجا گهید. بودند نیسنگ یکاف يمرد به اندازه  نیا يشونه ها یخواست ول

 . نداشت

مچ دستمو گرفت و از آغوشش  یانصاف یفرصت کنم، دست هامو دور کمرش بذارم، مامان با ب نکهیاز ا قبل

 . گشتم یعطر آشنا م هیتار و پودش، هنوزم ساده لوحانه دنبال  يکه تو یآغوش. دیکش رونمیب

هر . نبودش. بتى با هم نداریمباورم نمیشد دیگه به من نامحرمه و هیچ نس. دیدن هورمند گردن کشیدم براى

مشتم فشار  يدستم گذاشت، تو يکه هورمند تو یچییسو. دستم هنوز مشت بود. دمشیچشم چرخوندم ند یچ

 :ستمشتم نش يدست مامان رو. شهیداره سوراخ م دیکردم دستم با کل یحس م. دادم یم

 . ولش کن -

 . نه -

  ؟یکن یم نیوا چرا همچ -

 کار؟یچ شیخوا یم -

 ؟یجا به امون خدا ول کن نیهم نویماش يخوا یم -

 .نه -

 . که مال هورمند نبود ینیماش. شدم نیسوار ماش. دیشد و بازومو کش الیخ یندارم، ب یحال خوش دیکه د مامان

 ه؟یک نیماش نیا -

 :دمیرو شن نیآرم يصدا

 . قابل شما رو نداره -

 شد؟ یهورمند چ نیپس ماش -

 . سراغش امیبعدا م -

هورمند و  نیبشه، من خودمو رسوندم به ماش ادهیپ نیمامان جلو نشسته بود و تا از ماش. نییپا دمیپر نیماش از

 یانگار مامان م. دیکوب یم شهیرو زدم و هراسون به مامان نگاه کردم که به ش يقفل مرکز. نشستم توش

 یم شه،یمامان رو از اون طرف ش ياصد. هورمند پناه بردم نیبه ماش يکه اون طور ارهیخواست بالیى سرم ب

 :دمیشن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٦١٢ 

  ؟یکن یم کاریچ -

 :و گفت نیکنار ماش دیرس نیآرم. چشم هاى مامان درشت شد. روشن کردم نویماش

 ؟يبر يخوا یکجا م. میبرگرد دیبا. هیبچه نشو سا -

 . رو گرفتم و دنده رو عوض کردم کالج

 . خوام تنها باشم یفقط م -

 . گاز فشار دادم و از کنارشون رد شدم يپامو رو و

بوق . ومدیها م یبوق کشت يصدا. میکه با هورمند کنارش عکس انداخت يبه اسکله ا. یرسوندم به انزل خودمو

هنجره ام . شدم یتا خال دمیاون قدر داد کش. دمیداد کش ،يبوق بعد يبا صدا. ستادمیگوش ا. ممتد و بلند يها

 . طور نیهم مقلبم. دیکش یم ریت. کرد یسرم درد م. ورط نیچشم هامم هم. سوخت یم

 نیبلند و سنگ يکه موج ها یچشم دوختم به موج شکن بزرگ. دیبار یبارون هنوز نم نم م. نیزم يرو نشستم

 یهوا پخش م يآب، تو يخورد، قطره ها یموج که به سنگ ها و صخره ها م. دیکش یم نهیرو با عشق به س

 .قالب کردم هامدست هامو دور زانو. خوردند یهوا چرخ م يتو د،یبار یکه م یشدند و مثل بارون

 دش؟یام ش؟یرو بشکنه؟ مقاومتش؟ صبور نیسنگ يموج شکن، بتونه موج ها هیکه  شهیباعث م یچ

قدر محکم و با  نیکاش منم هم. هست، خوش به حالش یهر چ لشیاستقامتش؟ از جنس کوه بودنش؟ دل

هیچ . نکشه نهیچ طوفانى ریشه امو از خاك بیرو. ارهینتونه از پا درم ب یموج چیکه ه يواونقدر ق. صالبت بودم

 ...کاش . زلزله اى خونه امو ویرون نکنه

فرمون  ينشستم و سرمو رو نیماش يتو. شدن نداره، بلند شدم سیخ يبرا ییلباسم جا گهیحس کردم د یوقت

دو ساعت  نیکه هم يا یصندل. عقب نگاه کردم یبرگشتم و به صندل. هورمند رو يبو. دمیکش یبو م. گذاشتم

 . "اجیاحت "هورمند گفت  از؟یفقط ن ایبود؟  یاصال عشق... بستر عشق بود و حاال  ش،یپ

راه افتادم سمت هتلى که این سه . همه اش هم از طرف مامان. هشت تماس از دست رفته. رو برداشتم گوشیم

گفت این قدر . مامان از همون روز که اومد، نذاشت دیگه توى خونه ى هورمند بمونم. خونه امون هفته شده بود

 قیمتى؟ هیعنى حاال آزادم؟ به چ. اینجا مى مونیم تا آزاد بشم و بعد برگردیم

*** 

. ودمونده ب یباق يبعد دیسف يچند صفحه  يرد خودکار رو. صفحات بعد پاره شده بودند یرو ورق زدم ول دفتر

 يبد یلیحس خ. تمام شد. دفتر رو بستم. با خودکار خط زده و بعد هم پاره شده باشند یقبل يانگار که نوشته ها
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برگ از  کیافته  یگذشته م ادیکه  ارهر ب دیشا. صفحه هارو پاره کنه نیصداقت حق داشته که ا. داشتم

 . ذهنش هم پاك بشه ياز صفحه  دیکه شا دیام نیکنه به ا یخاطراتش رو از دفتر جدا م

 دیبا. داشتم یبه بررس ازین. شدم به سقف رهیسرم گذاشتم و خ ریدستمو ز هی. دمیرو بستم و دراز کش دفتر

جهت به من نداده  یدفتر رو ب نیصداقت ا. کردم یم يذهنم مرور و جمع بند يکه خونده بودم تو ییزهایچ

  دم؟یباشه که من رس دهیرس یجینتان بود اونم به همون ممک. دهیدفتر فهم نیا ياز تو ییزهایچ هیحتما . بود

 هیشب شتریب. دیرس یبه نظر م دیبع یلیخ يفاجعه ا نیذهنم داشتم، چن يکه من از هورمند تو یتیاون شخص با

هر . بودنش شک کرده بود ماریجهت نبود که صداقت به ب یب. اجبار زشت هیهم  دیشا ای. مسخره بود یشوخ هی

 دیشا. شهیثابت نم يزیکه چ نداد شیبار آزما هیبا . رو جعل کرده باشه شیتونسته اون آزما یم یکس

 . رشوه داده که جواب مثبت باشه یکس دیشا ای. اشتباه کرده شگاهیآزما

و  رهیگ یم رادیا زشیکنه، از همه چ یخونه حبسش م يتو ره،یگ یهمه به صداقت سخت م نیهورمند ا یوقت

بهش نداره و کم کم ازش  يعالقه ا گهیخواسته به صداقت بفهمونه که د یپس م ره،یم شید پتا مرز زد و خور

کنه؟  یعاشقانه مطرح م واستدرخ هیاگر بهش عالقه نداشته، پس چرا درست قبل از دادگاه،  یول. جدا بشه

زن  هیحرف از  نکهیمگر نه ا. بوده باشه ازین ایس .و.ه يرسه که درخواستش فقط از رو یبه نظر م دیبع یلیخ

و  فتهیگرفته؟ اگر هورمند اون قدر به اون زن عالقه داشته که به گناه ب يماریکه هورمند ازش ب یبوده؟ زن گهید

 ازش؟یرفع ن يبه صداقت داشته برا یاجیچه احت گهیپس د ره،یبگ يماریب

 یم یچ "زیهمه چ"ز ؟ منظورش ا "يبگذر زتیاز همه چ یوقت مجبور نش چیه دوارمیام "هورمند گفت چرا

. ممکنه ریانسان فقط اموالشه؟ غ هی زیهمه چ یعنی زها؟یچ نیو ا نیتونه باشه؟ فقط پول و کارخونه و ماش

به صداقت عالقه  چنانموقع طالق هم هورمند هم  یحت "... مفهوم داره  هیدرخواست آخر هورمند فقط 

جدا شدن از . ، صداقت بوده"زیهمه چ"پس منظورش از  ده،یو از دستش م شهیداره ازش جدا م یو وقت. "داشته

ذاره که هورمند مجبور شده که از  ینم یباق یشک يکه هنوز دوستش داره، جا یصداقت اون هم در حال

 اجبار از کجا اومده؟  نیا یول. صداقت جدا بشه

گرفته باشه، و به  يماریزن ببوده باشه و از اون  یباشه و با زن دهیفرض محال هم که هورمند واقعا پاش لغز به

که هورمند گم شده بود و با سر و صورت  ياون دو روز فیبودنش از صداقت جدا شده، پس تکل ماریخاطر ب

صداقت رو دزد  فیک یچرا وقت شه؟یم یشده چ دایپ یگل فروش يهم جلو نشیبه خونه برگشته و ماش یخون
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هورمند دزد هارو . داره لیدل هیبوده قفل درهارو عوض کرد؟ فقط  فیک يتو دشیدسته کل دیبرد و هورمند فهم

 . دهیرو دزد فشیبوده که ک یهم که با موتور به صداقت زد و فرار کرد، همون یاون کس دیشا. شناخته یم

پس ممکنه . کنه یم رییدو ماه اتفاق افتادند و بعد از اون هم هورمند کم کم تغ یکیماجراها همه در طول  نیا

 یم یاون شخص ک ؟یجان ای یمال دیکرده باشه؟ تهد دشیو کتک زده، تهد دهیکه هورمند رو دو روز دزد یکس

اون شخص اون قدر قدرت داشته  تماالبره؟ اح یازش نم یکنه و اسم ینم تیتونه باشه؟ چرا هورمند ازش شکا

داره و باهاشون خصومت که صداقت بهشون شک  یتنها کسان ؟یک یول. برده ینم شیاز پ يکه هورمند کار

خودشون هم رحم نکنند؟ اون هم  لیقدر پستن که به فام نیها تا ا يدیسع یعنی. هستند يدیداره، برادران سع

 فقط به خاطر پول؟ 

. کاره باشن نیا ادیها بهشون نم يدیسع یول ستین یکشند شک یآدم م یها به خاطر پول حت یبعض نکهیا در

 ریحد که دختر عمه اشونو با موتور ز نینه تا ا ینباشند ول ریتقص یب یورشکستگ يبرن و تو ادیز یرآبیز دیشا

از نظر قدرت و . ادیکه از پسشون برن بودهن فیهورمند هم اون قدر ضع. و هورمند رو بدزدن و کتک بزنند رندیبگ

. به در کنند دونیهورمند رو از م يجور نیتونستند ا یپس نم. از هم کم ندارند يزیها چ يدینفوذ، هورمند وسع

 ياجرا يزدند و آماده  یم نیهورمند حرف از رام يکارخونه  يکه تو ياگر کار اونها نبوده پس اون دو نفر یول

 بودند؟ رهکا ینقشه بودند، چ

 یباشه؟ نفر سوم ونیدر م ینفر سوم يکاره باشند و پا چیماجرا ه نیا يها تو يدیقدر احتمال داره که سع چه

 یکه م يا نهیشخص ک هی. نابود کردن هورمند و صداقت يبرا یکاف ي زهیداره و هم انگ يادیکه هم قدرت ز

جور که  نیا یاتفاق هاست؟ ول نیا ي مهاحمق مسبب ه ارینکنه اون ماز... نکنه  ؟یک یول رهیخواسته انتقام بگ

که فقط هارت و  ییاز اون ها. تونسته باال بکشه یخاطراتش نوشته بود، تنبونشو هم نم يصداقت ازش تو

 ماجرا باشه؟ نیا يتونه تو یم یک گهیهم مقصر نباشه پس د اریاگر ماز. کنند یپورت م

*** 

پاهام  يام، رو نهیس يدفتر صداقت از رو. سر جام نشستم یبا خستگ. کرد دارمیاز خواب ب یآالرم گوش يصدا

. شونه هام درد گرفته بودند. خوابم برده بود يکردم، همون طور یو فکر م بودم دهیکه دراز کش شبیاز د. افتاد

 :زنگ زد نیامیچرخوندم که بن یسر شونه هام رو م

 . سالم -

 اونجا؟ امیمن ب ایدنبالم  يایتو م. سالم -
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 مگه چه خبر شده؟ -

 بود؟ یچ يکشید شبیرفت؟ پس اون همه نقشه که د ادتی...  یزک -

به روز قبل و برنامه و نقشه و  واشی واشیداشتم . رو به روم زل زدم دیسف واریدم و به دکر کیهامو بار چشم

 :دمیبه سرم کش یافتادم و دست ادمیباالخره . گشتم یبر م زهایچ نیا

 . دنبالت امیم. باشه. آهان -

 ام؟یخودم ب شهیاگه زحمتت م يخوا یم -

 ؟يآفتاب از کدوم طرف دراومده مهربون شد ؟یزن یتازه م يحرف ها -

 .يماه شد کهیت هیامشب  زمیعز یراست یراست -

 . کوفت -

 اد؟یمحبت هم بهت نم -

 . ستیطمع ن یسالم تو ب -

 . یگرگ خودت -

 . يبه خودت شک دار يدید -

 . دنبالم که راهت هم دورتر بشه ایخودت ب. اصال به درك. زهر مار -

 . نجایا ایتو ب ؟ياریخب حاال چرا جوش م -

 . تنبل -

 . محبتت قلنبه شده یدونم واسه چ یمن که م -

 :خنده یکردم داره م حس

 . گهید نیامروز قراره جواب بد -

 . مینه جواب بد. جواب بده -

 ژاله؟ ایعمه  ایمامان  ایبه نظرت خودم زنگ بزنم . حاال همون -

 :لحظه فکر کردم و به اجبار گفتم چند

 ...فقط . یدون یهر جور خودت صالح م -

گناه . کرد ینم یقدر گوشت تلخ نیکاش مامان ا. ژاله چارهیب. خودش تا ته خطو خوند. نگفتم يزیچ گهید

 داد؟ یاشتباه رو م هیتاوان  دیبا یتا ک. چارهیداشت دختر ب
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 . فقط ژاله زنگ نزنه. دونم یآره م -

 . دلخور شده بود صداش

وگرنه من که با ژاله . گمیبه خاطر خودت م. سر لج افتاده با ژاله. یشناس یتو که مامانمو م. نیامیشرمنده بن -

 . ندارم یمشکل

 .دونم یم. دونم بابا یم -

 .کارخونه؟ خانوم خرسند منتظرشه ادیخواد ب ینم یراست -

 .شهیم یچ مینیتا شنبه بب. برنامه بگذره، فردا هم که جمعه است نیبذار امروز ا -

 . ینکن یدنبالت که تو هم هوس چشم چرون امیپس من خودم م. باشه -

 .وونهید -

به کارخونه . میباش نیماش هی يکه هر دو تو ومدیمن م نیبا ماش دیبا نیامیبن م،یبود دهیکه چ يبرنامه ا طبق

 . رفتم دفتر صداقت م،یدیکه رس

 :رو ازش گرفتم و گفتم نشیماش چییسو

 تونم چند تا سوال ازتون بپرسم؟ یم -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 . دینیبش دییبفرما -

دفتر رو  یبا لبخند محزون. گذاشتم زیم يرو درآوردم و رو دشیسررس م،یدست فیک يمبل نشستم و از تو يرو

 :عاقبت گفتم. شروع کنم دیاز کجا با نمیفکر کردم تا بب یکم. برداشت و نگاهم کرد

  د؟یکردن هورمند افتاد دایشد که به فکر پ یچ -

 : ادامه دادم. کرد یچنان پرسوال نگاهم م هم

کردنش تا  دایپ يچرا برا د؟یهورمند رو دوباره سرپا کن يورشکسته  يکارخونه  د،یگرفت میشد که تصم یچ -

 د؟یمتوجه شد يزیچ د؟یدنبالش بگرد دیبوده و با ریتقص یب دیشد که حس کرد یچ. دیهم رفت ایاون سر دن

 :چند لحظه بعد گفت. کند یرو با ناخنش م دیجلد سر رس يگوشه . نییرو انداخت پا سرش

بودم هم  نیهم ازش دل چرک. بهش دارم یچه احساس دمیفهم یکه از هورمند جدا شده بودم، نم لیاون اوا -

 یسرزنشش م شیماریو به خاطر بکردند  یم نیچون خانواده ام مدام هورمند رو لعن و نفر یول. دوستش داشتم

. داشته قتیاتفاق افتاد، حق مونیزندگ يتو یناگهان یلیکه خ ییزهایکردند، منم باورم شده بود که واقعا تمام چ
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 شهیهم يبرا میخواستم از زندگ یم. دلخور بودم. بمونه یقلبم باق يتو يعالقه ا گهیخواست د یدلم نم

با وجود اون همه . گرفتم یدو ترم آخر دانشگاه رو انتقال. رمیخودم ازش انتقام بگ الیکنم و به خ رونشیب

 تمیکه اذ ییمدام روزها. نمشینب گهید نکهیا يرو زدم فقط برا زیچ همه دیبه رشت و دوست هام، ق یدلبستگ

 يروز هیر که فک نیفقط با ا. دادم یقلبم پرورش م يکردم و نفرت رو تو یم يادآوریکرده بود رو با خودم 

دستش بلند  يخواستم رو یم. معروف و کاربلد یلیخ. بود یشغلش آدم موفق يهورمند تو. پشتشو به خاك بمالم

 یکارخونه هم نقشه ها م يبه درس و همزمان برا دمیچسب. داده بود ادمیراه و چاهش رو هم خودش . شم

 يجا هیو حتما  نهیش ینم کاریدونستم ب یم. که روز طالق به نامم زد، برنامه ها داشتم یسهام يبرا. دمیکش

 ...اما . کنم خودمو آماده کنم یکه باهاش رقابت م يروز يخواستم برا یم. زنهیم يا گهید يکارخونه  گهید

 :مشغول کندن گوشه ى سررسید شد و ادامه داد باز

اون موقع من تو بطن ماجرا بودم و . وسط درست نبود نیا يزیچ هیکه  دیفکر کنم شما هم متوجه شده باش -

داغ دلم  یگذشت، هر چ شتریزمان ب یهر چ یول. بدم صیداغون تر تر از اون که بتونم درست و غلط رو تشخ

 یهر بار که خاطراتمو مرور م. يدعا ریغ یلیخ. بوده يرعادیهورمند غ يکه رفتارها دمیفهم شتریسردتر شد، ب

هورمند رو آزار  يزیچ هی. ومدیبه چشمم م يادیز ضیضد و نق يرفتارها دم،یچ یکردم و ماجراها رو کنار هم م

 چیه گهیبعد از طالق د. کرد ییجدا نیکه هورمند رو وادار به ا يزیچ. که نتونسته بهم بگه يزیچ. داده یم

 یلیهم خ شیناگهان بتیغ نیا دمیم کم فهمنبودنش خوشحال هم بودم اما ک ازکه  لیاوا. از هورمند نبود ياثر

هم  يشماره ا یحت. کایدونستند که رفته امر یفقط م. خانواده اش یحت. کس ازش خبر نداشت چیه. بهیعج

گفته  ینم یگرفته ول یباهاشون تماس م یگفت، هورمند گاه یخانوم م هیطور که هان نیازش نداشتند و ا

داشت که هورمند خودش رو از خانواده اش هم  یلیچه دل. زدیبه شک من دامن م شتریهم ب نیهم. تکجاس

خواد  یبه اسم هورمند نداره و نم يپسر گهیما گفت د يهمه  يرو يدرسته که پدرش جلو. کنه یمخف

 . نیزم يوقطره آب شد و رفت ت هیهورمند . بشه دیناپد یکه هورمند به کل شهینم لیدل نیا یول ندشیبب

 . شباهت به آه نبود یکه ب ینفس. دیکش یقیعم نفس

 یواشکی. دمیداشت د یکه مامانم مدارکشو نگه م یفیک يهورمند رو تو شیآزما يبرگه  یاتفاق یلیروز خ هی -

 .نه ایبوده  یخواستم مطمئن بشم جعل یم. متخصص اسناد نشون دادم هیبرش داشتم و بردم به 

 :زده گفتم شتاب

 بود؟ یجعل -
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 . کرد دییهم گذاشت و با حرکت سرش تا يپلک هاشو رو. زد یپت و پهن لبخند

. دست هامو پشت سرم گذاشتم و سرمو به عقب بردم و زیر لب خداروشکر کردم. با شدت بیرون دادم نفسمو

نبود که صداقت از  لیدل یپس ب. لبخند زدم اریاخت یدوشم برداشته شده باشه، من هم ب ياز رو يانگار که بار

 . نبودن هورمند مطمئن شده بود ماریب

کنم و بفهمم چرا با  دایمصمم شدم که هر طور شده هورمند رو پ گهیموضوع رو متوجه شدم، د نیا یوقت -

تازه  زیچ هیدفتر رو خوندم،  نیمن هر بار ا. مون شد ییآبرو کرد هم باعث جدا یهم خودش رو ب ،یدروغ نیچن

 یبهشون نگاه م يعاد تفاقاتکه من فقط به چشم ا یینوشته ها يکنم از البه ال یحس م. کردم دایپ يا

که از آدم  یذهنمه و با شناخت يکه تو ییزهایماجراهارو با چ نیتمام ا. ادیم رونیب یبیعج يزهایچ هیکردم، 

ازتون . شده مریهم دستگ ییزهایچ هی. ماجراها بوده نیا يتو یدادم تا بفهمم ک یم قیاطرافم دارم، تطب يها

رو  ومدهیکه به چشم من ن ییزهایدفتر چ نیاز ا دیتون یم. دیطرف یچون شما ب دیدفتر رو بخون نیخواستم ا

کارخونه، پشت  نیهم يکه تو ياز اون روز. بشه داینوشته هام پ نیماب لشونیکه ممکنه دل یاتفاقات. دینیبب

 ینوشته هامو م یهنوزم وقت. بهش شک کردم دم،یرو از زبون دو تا مرد شن نیاسم رام ،یاتاق بغل يپنجره 

و بعد هم با  ادیکه باعث شد هورمند دو روز خونه ن یکنم کس یداره و حس م یهم خون نیبا رفتار رام ونم،خ

 شهیکه هم یتنها کس. شک کنم دیبا یبه ک گهیدونم د ینم. بوده نیبشه، رام داشیپ یسر و صورت خون

با ازدواجم موافقت کرد، بعد  ولکه ا نیآرم. نیبوده و هست و البته آرم نیمن از رو بسته رام يرو برا رشیشمش

 ریام به سا هیاضافه شدن سهام کارخونه و مهر يازدواج هم برا نیا دیشا. کرد یم یطالقم دوندگ يهم برا

 یاصال دلم نم. کنه یم مانیزا گهیخواهرم چند وقت د. دو تا برادر بشه نیبه نفع ا شتریهام بوده که ب ییدارا

 . فتهیخودش و بچه اش ب يبرا ینکرده اتفاق ییبزنم که خدا یحرفنکردم،  دایپ یخواد تا مدرك کاف

 :هم گذاشت و گفت يهاشو رو دست

 د؟یدار يکه افتاده چه نظر یدفتر، در مورد اتفاقات نیشما چه طور؟ با خوندن ا -

از . دادم حیکرده بودم،خالصه براش توض شونیذهنم جمع بند يتو شبیکه د ییها يریگ جهیماجراها و نت تمام

 یقربان هیپس هورمند هم مثل صداقت . و خانواده اش وارد نشد هیبه سا يضربه ا چیوقت ه چیطرف هورمند ه

 :آخر حرف هام گفتم. بوده

 . يجواد اریماز ه؟یچ تونیمیقد ینظرتون در مورد اون هم کالس -

 :لحظه فکر کرد و گفت چند
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 نیا ياون هم تو دیگفتم شا. نکردم داشیپ یدنبالش هم گشتم ول یحت. خودمم چند بار بهش فکر کردم -

 ...دانشگاه  يکه تو ییآبرو یبه خصوص با اون ب. داشته یماجراها دست

 . نبود ندشیقطعا فکر کردن به اون روزها خوشا. گاز گرفت و ساکت شد لبشو

کاش هورمند . شمیم دینا ام قتیهمه احتمال واقعا از روشن شدن حق نیا ونیوقت ها م یبعض. دونم ینم -

 .تونه کمکم کنه یفقط اون م. گشت یبرم

خواستم از جام بلند بشم . خدا کنه نقشه امون جواب بده. دلم براش سوخت. قدر جمله اش حسرت زده بود چه

 :ناخودآگاه گفتم. فتادمنفس ا ادیدفعه  هیکه 

 به سر نفس اومد؟ یچ -

 :رو صورتش نشست و گفت يمحو لبخند

 .کنه یم یاز دو ساله که با ما زندگ شتریب -

  د؟یریرو به عهده بگ شیسرپرست دیجدا؟ چه طور تونست -

 . دادند ینم یسرپرست يسال، بهم اجازه  یس يچون من نه متاهل بودم و نه باال. شهیمادرم سرپرست قانون -

 مادرتون چه طور قبول کرد؟ -

 :پررنگ تر شد و گفت لبخندش

خودمو  يالبته منم روش ها. دل مامانم جا کرد يزود خودشو تو یلیو معصومه که خ نینفس اون قدر دلنش -

 . به اهدافم دارم دنیرس يبرا

حتما . ستین دیبع یچیخاطراتش بود، ه يکه تو یو سرکش یاغی ي هیاز اون سا! یچه اعتماد به نفس! عجب

 !خدا به دادت برسه هورمند. وجودش هست يتو يو لج باز یکدنگیاز اون  ییرگه ها هیهنوزم 

 

 

و فرستادمش دنبال خراب کردن  نیامیرو دادم به بن چییناهار و نماز، پراکنده شدند، سو يظهر که همه برا دم

با صداقت هم از قبل هماهنگ کرده بودم که ماشینش رو آخر پارکینگ و دور از دید سایرین، . صداقت نیماش

اومد دم کارخونه و به بهونه ى  قعهر چند که براى محکم کارى، رضا همون مو. به خصوص نگهبان پارك کنه

 .اینکه دنبال کار مى گرده، سر نگهبان رو گرم کرد
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 يسنگ تموم گذاشت و تمام دل و و روده  امنیبن یو قطع کنه که روشن نشه، ولر نیکوئل ماش میبود س قرار

دادم و به رضا هم زنگ زدم که از کارخونه دور بشه تا به  لیرو به صداقت تحو چییسو! دیکش رونیرو ب نیماش

 . وقتش

ه که رفتند، زنگ هم. تموم بشه و کارکنان برند يتا ساعت کار میکرد یصبر م دیآماده بود و فقط با یچ همه

 یچند بار استارت زد ول. حواسم بهش بود شگاهیآزما ياز پشت پنجره . نشیزدم به صداقت که بره سراغ ماش

 !حد بهش عالقه داشت نیتا ا داقتکه ص ینیاونم ماش! اومده بود نیدخل ماش. اصال انگار نه انگار نیماش

خراب شده و به آژانس  نشیبود به نگهبان بگه که ماشقرار . یشد و رفت سمت نگهبان ادهیپ نیاز ماش باالخره

 ییمنتظر بمونه و بعدش هم وقت هنر نما ابونیکه آژانش برسه هم، صداقت بره کنار خ یتا زمان. زنگ بزنه

 !صداقت و رضا بود

 :بوق جواب داد نیبا اول. که شدم، به رضا زنگ زدم نیسوار ماش. خارج شدم شگاهیاز آزما نیامیبن همراه

 بله؟ -

 .وقتشه -

- به چشم يا. 

 يها رو کیشدن الست دهیو کش دیترمز شد ينگهبان مانع رو باال برد، صدا نکهیزدم و به محض ا استارت

 دیبود، از کارخونه دو دهیصدا ترس دنینگهبان که از شن! گرومب... صداقت و  غیج يآسفالت و بعد از اون، صدا

 . رونیب تمو نگرانه، رف دهیکه به ظاهر ترس يا افهیو ق نیو من هم با ماش رونیب

نگهبان با سرعت رفت ! افتاده بود نیزم يرو یخون يرضا نبود و صداقت با صورت و لباس ها نیاز ماش يخبر

سرش  يو باال میدیپر رونیب نیهم از ماش نیامیمن و بن. سر صداقت و شروع کرد به صدا زدنش يباال

. ا چشم هاشو باز نکنهی رهیوقت صداقت وسط معرکه خنده اش نگ هیکردم که  یتو دلم خدا خدا م. مینشست

فرصت کرده بود  يلحظه چه جور هیدونم تو اون  ینم. زده بود یهوشیخودشو به ب يحرفه ا یلیصداقت خ یول

 ! کنه یسر و صورت خودش خال يقرمزو رو یاون همه رنگ خوراک

 :رو با دست عقب زدم و گفتم نگهبان

 . مارستانیب مشیببر دیبا. نیماش يتو مشیکمک کن بذار یتو سر و کله ات بزن نکهیا يابه ج -

و بلندش  رمیبردم که پاهاشو بگ شیدستمو پ. صداقت رو گرفت يبازوها ریمعطلش نکرد و ز گهیهم د نگهبان

خواست بهش  یعنوان دلم نم چیبه ه. داشتم يحس بد هی. هوا خشک شد يدونم چرا دستم تو ینم یکنم ول
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دونستم  یبه خصوص که م. هورمند دست بزنم یدوست نداشتم به امانت. نکرده بودم نجاشویفکر ا. دست بزنم

 . ستین یو واقع هیباز هیها همش  نیا

داد  یشونه ام گذاشت و همون طور که به عقب هولم م يکنم، دستشو رو یدارم دست دست م دیکه د نیامیبن

 :گفت

 .ز کنبا نویبرو در ماش -

عقب  یصندل يصداقتو رو ن،یامینگهبان و بن. نیهم از خدا خواسته، سرمو تکون دادم و رفتم سمت ماش من

 یبزرگ يفلز يتازه نگاهم به بشکه . که سوار شد، حرکت کردم نیامیبن. گذاشتند و منم نشستم پشت فرمون

 رضا اومده بود؟ نیماشسر  ییچه بال. رضا، کامال فرو رفته بود نیافتاد که در اثر برخورد با ماش

 :صداش زدم میکارخونه که دور شد از

 . دیبلند ش دیتون یم م،یخانوم صداقت، از کارخونه فاصله گرفت -

و  دیبه چشم هاش کش یدست. بود، بلند شد و نشست دهیعقب دراز کش یصندل يلحظه بعد صداقت که رو چند

 :گفت

 ن؟یدستمال بهم بد هی شهیم -

رو به سمتش گرفت و صداقت چند برگ رو با هم برداشت و مشغول پاك  يدستمال کاغذ يجعبه  نیامیبن

 !بود یمقدس. زنگ خورد میکه گوش میبود دهیکه مدنظرمون بود نرس یمارستانیهنوز به ب. کردن صورتش شد

 بله؟  -

 خانوم صداقت تصادف کرده؟ گه؟یداره م یکاردان؟ نگهبان چ يشده آقا یچ -

 :کنم قیصدام تزر يرو تو یکردم استرس و نگران یسع

 . ستیحالشون اصال خوب ن. مارستانیبرمشون ب یدارم م. طوره نیمتاسفانه هم -

 مارستان؟یکدوم ب -

 .دمیاطالع م دمیرس مارستانیبه ب نکهیبه محض ا. تر باشه کیهر کدوم که نزد. دونم ینم -

 .کنم یاالن حرکت م نیهم. دیاطالع نذار یمنو ب -

. کرد ینگاهم م نهیآ ياخم کرده بود و از تو. به صداقت انداختم ینگاه نهیآ يرو قطع کردم و از تو یگوش

 :نگاهمون که به هم افتاد گفت

 بود؟ یک -
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 .یمقدس -

 خبردار شده؟ يسرعت چه طور نیجدا؟ به ا -

 .نگهبان بهش گفته -

 رسونه؟ یم یپس نگهبان خبرهارو به مقدس -

 .این طوره ظاهرا که -

تماس  یو صداقت رفتند داخل سالن انتظار و من از داخل محوطه با مقدس نیامیبن م،یدیکه رس مارستانیب به

 :گفتم یساختگ یجواب داد، با اضطراب نکهیبه محض ا. گرفتم

 ...وگرنه... عمل بشن وگرنه  دیبا نکهیمثل ا. دیمجوز عمل رو امضا کن دیمیگن با...  یآقاى مقدس -

نگران بشه و فکر کنه که ممکنه  یپر شدتم رو بشنوه تا حساب ينفس ها ينگفتم و گذاشتم صدا يزیچ هگید

و مضطرب و  نیسنگ یینفس ها يفقط صدا. شدینم دهیاز اون طرف خط شن ییصدا چیه! صداقت از دست بره

 .شهیم دهیبر دهیو نفس هات از شدت بغض، بر یکن یکه بغض م یمثل وقت. منقطع

 ...تونست پشت خط باشه به جز  یم یپس ک... حد نگران صداقت بود؟ نه  نیتا ا یمقدس یعنی

 يتلفن بود؟ دهن باز کردم صداش بزنم که صدا ينکنه واقعا هورمند پا. دلم روشن شد يتو يدیام يسو کور

 :دمیرو شن یمقدس

 مارستان؟یکدوم ب -

 نکهیبه محض ا. زنگ زدم نیامیو به بن مارستانیب يدرفتم دم در ورو عیرو دادم و سر مارستانیو آدرس ب اسم

 :جواب داد گفتم

ممکنه چهره . مارستانیب ادیم یفکر کنم هورمند داره با مقدس. ساختمون رو بپا يورود یچهار چشم نیامیبن -

 . عکس هورمند رو که بهت نشون داده بودم. حواستو خوب جمع کن یداده باشه ول رییاشو تغ

 . حواسم هست. آره. آره -

 صداقت کجاست؟ -

 .ستادهیها ا ياز ورود یکیرفته دم  -

 ؟یو رضا چ یعل -

 .ان گهید يها ياون ها هم دم ورود -

 ؟ییخودت کجا -
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 . آسانسورها يجلو -

 . شد به من اطالع بده يهر خبر -

 .حتما -

 نیباالخره ماش. چرخوندم یکه دنبال شکاره، چشم هامو به همه طرف م یرو قطع کردم و مثل عقاب یگوش

 ش؟یکنار یصندل يبود رو یاون ک...  یخودش پشت فرمون بود ول. مارستانیب نگیپارک يتو دیچیپ یمقدس

 يشد و مرد کنار ادهیپ یمقدس. نمشیدل تو دلم نبود که صورتشو برگردونه و بتونم بب. بود ینگاهش به مقدس

 ... که  یکوتاه مردونه و صورت يمرد قد بلند، کت و شلوار پوش، موها هی. شد ادهیهم پ

 ... صورتش، وا رفتم دنیمحض د به

و پوچ؟ باز هم هورمند حاضر نشد  چیه يبرا میهمه تالش کرد نیا یعنی.... ستیکه هورمند ن نیمن ا يخدا

که دنبال  ینیبود؟ اصال ا یکشه، کتونست درست نفس ب ینم یاز نگران یکه پشت گوش یپس اون اد؟یب

جون  يهم که پا تین وضعیا يتو یآورده بود که مثال مجوز عمل امضا کنه؟ حت نویا ه؟یراه افتاده ک یمقدس

 یچیبود؟ حاال که ه یپس اون همه عشق و عالقه الک شه؟یمگه م ومد؟یبود، هورمند ن ونیصداقت در م

 دیبوده که شا يبند یخال هینشده و همه اش  شیزیکه صداقت چ میبگ یبه مقدس ينشده، چه طور دمونیعا

 !بشه؟ داشیهورمند پ

 .لعنت. شانس نیلعنت به ا. زدم میشونیمشت کردم و چند بار به پ دستمو

البته به خاطر . دندیدو یم بایتقر. رفتند یتند راه م یلیخ. از پا دراز تر پشت سرشون با فاصله راه افتادم دست

. کرد تا مرد بهش برسه یگشت و صبر م یبر م یهر از گاه یمسن بود، مقدس یکم یراه مقدسمرد هم نکهیا

 بشم؟ عیضا ودتربشه؟ که ز یاصال بدوم که چ. نداشتم دنیدو يمن حال و حوصله  یول

چند تا . شده یخبر بدم چ نیامیرو درآوردم که به بن میو مرد همراهش، وارد ساختمون شدند و من گوش یمقدس

دوباره شماره اش رو گرفتم و به ! دهیو جواب نم تهیخوبه هنوز وسط مامور. بابا يا. جواب نداد یبوق خورد ول

 .شدم یکم کم داشتم دچار دلشوره م. ساختمون نگاه کردم يورود

. کرد یانم منگر شتریکردم که با جواب ندادنش ب نیامیلب چند تا فحش نثار بن ریهامو تند تر کردم و ز قدم

 :دمیخواستم قطع کنم و به رضا زنگ بزنم که صداش رو شن

 . خودتو برسون دم اورژانس ماین -
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 نیامیو بن دهیرو فهم انیجر ینکنه صداقت حالش بد شده؟ نکنه مقدس. اومدم بپرسم چه خبر شده، قطع کرد تا

که تا برسم به اورژانس  يکرده؟ وا داشیپ نیامیاومده و بن گهیدر د هینکنه هورمند از ... رو خفتش کرده؟ نکنه 

 . دیچیجور واجور تو سرم پ يچه قدر فکرها

انگار . زدند یحرف م گهیجا کپه شده بودند و با همد هیوار  رهیدم اورژانس، چند نفر دا. سمت اورژانس دمیدو

از ! به بطن ماجرا دمیرد کردم و رس تیجمع نیخودمو از ب. کرده باشند دایتماشا پ يموضوع جالب برا هیکه 

 یم هیگر يها يو ها یبغل مرد همراه مقدس يصداقت خودشو انداخته بود تو. دهنم باز موند دمیکه د يزیچ

 . کرد یزمزمه م "پس خودش کجاست " هیشب يزیهاش چ هیوسط گر! کرد

 :زده گفتم بهت

 جا چه خبره؟ نیا -

 :دوباره سوالمو تکرار کردم. بود نیبنام. به سمتش برگشتم. شونه ام نشست يرو یجواب، دست يجا به

 شده؟ یچه خبره؟ چ -

 :تکون داد و گفت يسر نیامیبن

 .بغل هم دنیپر دن،یرو د گهیتا همد. فکر کنم پدر هورمنده -

 پدر هورمند؟ -

بعدا به حساب  "گفت یانگار که با نگاهش م. کرد یچپ چپ نگاهم م یمقدس. به سمتشون نگاه کردم دوباره

 ! "رسم یم یکیتو 

چند متر اون طرف . لحظه نگاهم به پشت سرشون افتاد هی. شدم و دنبال شباهت گشتم قیمرد دق يچهره  يتو

 يگوشش بود و رو ریموهاش تا ز. دیکش یبود و گردن م ستادهیا واریساختمون، کنار د يدم ورود يتر، مرد

چشم . رنگ یآب نیبا ج بود دهیپوش یشرت مشک یت. شیداشت و ته ر یآفتاب نکیع. بود ختهیهم ر شیشونیپ

اسپرت بودند . باشه دیو سف یدونم چرا انتظار داشتم کفش هاش اسپرت آب ینم. کفش هاش يرو دیهام چرخ

 . دست کی دیسف یول

 "دیآروم باش"صداقت و  ي هیگر يزدند و صدا یکه بهم م يقدر رفته بودم تو نخش، که اون همه تنه ا اون

چند قدم . به سمتش برداشتم یجدا شدم و قدم تیاز جمع. نداشت یتیاهم نیپرستار، برام کوچکتر يگفتن ها

مطمئنم به  یول نمیبب تونستم ینم یآفتاب نکیع ریچشم هاشو از ز. دیکه به سمتش رفتم، سرش به سمتم چرخ
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رغرهاشون، فقط توجه به غ یزدم و ب یبه مردم تنه م. سمتش دمیدو. بود که عقب گرد کرد دنمیمحض د

 . شدیکه هر لحظه ازم دورتر م ينگاهمو دوخته بودم به مرد

هر آن ممکن بود . نگیرفت سمت پارک. به سمتش رفتم يشتریاز ساختمون خارج شدم و با سرعت ب باالخره

 دنمیبه هورمند داره که به محض د یربط هیاگر خودش هم نباشه، . گفت خودشه یبهم م یحس هی. گمش کنم

داد  یو گاز م شدیم ارشکه اگر سو یاونم موتور کورس. رفت یموتور م هیداشت به سمت . کنه یفرار مداره 

 . دمیرس یبه گرد پاش هم نم گهید

انگار که انتظارش رو . اشو چنگ زدم قهیسوار موتور بشه،  نکهیو قبل از ا دمیپر ینیکاپوت ماش ياجبار از رو به

برخالف  یکنه، ول یفکر کردم فرار م. اش از دستم ول شد قهیلحظه سرشو چرخوند و  هیداشته باشه، تو 

هم  يلب هاشو رو. چسبوندم يسر پشت نیماش يدستش گرفت و به بدنه  يامو تو قهیبار اون  نیانتظارم، ا

رف اون ح یول. گفتن يور يکرد به در یبود شروع م يا گهیهر کس د. زدینم یحرف چیه یداد ول یفشار م

 :آروم گفتم. زد ینم

 ؟یخودت... هورمند -

چشمش  يرو از رو نکیع عیبره، دستمو به سمت صورتش بردم و سر نکهیام جدا شد اما قبل از ا قهیاز  دستش

خودش هم کنارم نشست و . نشوندم نیدو تا ماش نیب نیزم يو رو دیدستمو کش رانه،یغافلگ یلیخ. برداشتم

 :گفت یآروم يذاشت، با صدا یلبش م يهمون طور که انگشت اشاره اشو رو

 . طرف نیا ادیداره م هیسا. ماینگو ن یچیه -

اون سرشو به سمت ساختمون چرخونده بود و . به هشدار دادنش نبود يازین چیقدر محوش شده بودم که ه اون

 يگرد شده، دستمو رو يبا چشم ها. باالخره به سمتم برگشت هیبعد از چند ثان. صورتش يمن زل زده بودم تو

 :چونه اش گذاشتم و سرشو به چپ و راست چرخوندم و گفتم

 ؟ ... یلیخ...  یلیخ... تو ... تو  -

 :کالفگى دستمو از چونه اش جدا کرد و گفت با

 . هشمیشب یلیدونم خ یآره م -

برادرشه و از  هیهومن به شدت شب نکهیخوشحال بودم از ا. دارم یتونستم بفهمم چه حال یلحظه واقعا نم اون

چرا خودشو  نکهیبودم از ا جیگ. تر شدم کیقدم به هورمند نزد کیشباهت، بهش مشکوك و البته  نیهم يرو

ناراحت . و بغلش هم کرده بود هنشون داد هیکه پدرش خودشو تمام قد به سا یکنه در حال یم یمخف هیاز سا
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خبر دادن به هورمند، به پدرش خبر داده؟ نکنه هورمند واقعا  يبه جا یچرا مقدس ومده؟یبودم که چرا هورمند ن

 !برادرش بودند دیبوده، پدر هورمند و شا هیکه تمام مدت مواظب سا یو اون ستیشهر ن نیا يتو

 :ساختمون چرخونده بود، به طرفم برگردونه و گفتمتا سرشو که دوباره به سمت  دمیهومن رو کش دست

 پس هورمند کجاست؟ -

 :دلشوره به جونم افتاد و گفتم. کرد یبا چشم هایى سرد و بى روح نگاهم م یجواب چیه بدون

 زنده است؟... فقط بهم بگو  -

 ینفس راحت. دکه انگار دلش به رحم اومد و سرشو تکون دا دمیسوال رو پرس نیقدر مستاصل و عاجز ا اون

 : و گفتم دمیکش

 هنوز مجرده؟ -

 ؟یپرس یسوال رو م نیچرا ا -

تموم  زویجا همه چ نیاگر ازدواج کرده بهتره که هم. نه ایداره  يا دهیخوام بدونم گشتن دنبال هورمند فا یم -

صداقت . گرده یهمه سال هنوزم به هورمند عالقه داره و در به در دنبالش م نیخانم صداقت بعد از ا. میکن

کنه و  داشیحاال اگر پ. کرده یزندگ ورمند،چهار سال به عشق ه نیا. بوده یجعل شیکه اون جواب آزما دهیفهم

 . شهیکه ازدواج کرده داغون م نهیبب

 :و گفت دیهاش رو در هم کش اخم

 ؟يتو به زن داداش من نظر دار -

 :شدم شوکه

 ه؟یچه حرف نیا ؟يشد وونهید -

 ؟یزن یم نهیدر سنگشو به سق نیپس چرا ا -

که به  ینیماجرا وارد شدم و به خاطر د نیا يناخواسته منم تو ایخواسته . زنم یم نهیمن سنگ خودمو به س -

بهم بگو . کرده ریکرده منو هم درگ ریماجرا همون قدر که شما رو درگ نیا. خوام کمکشون کنم یهورمند دارم م

 هورمند کجاست؟

و صداقت و پدر  یمقدس. نگاهشو دنبال کردم ریمس. دوخت نگیپارک ي گهینگاهش رو به سمت د دوباره

 :و هومن زودتر گفت میهر دو همزمان به هم نگاه کرد. شدند و رفتند یمقدس نیهورمند، سوار ماش

 .برم دیبا گهیمن د -
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 :و گفتم دمیبلند بشه دستشو کش نکهیاز ا قبل

 شد؟ داشیدفعه پ هیبابات چه طور . کنم یت ولت نمهورمند کجاس یکجا؟ تا نگ -

 .برو از خودش بپرس -

 :شرتشو از پشت چنگ زدم و گفتم یت. عقب گرد کرد سمت موتورش. بودا یزبون نفهم عجب

 درسته؟. يهورمند خبر ببر يبرا ياومد -

 . ندارم يمن از هورمند خبر -

 مجرده؟ یدون یپس از کجا م ياگه ازش خبر ندار -

 :اشاره اشو سمت خودش گرفت و گفت شتانگ

 من گفتم مجرده؟ -

بهش نظر  یکه مبادا کس يشد ینم یرتیبه خاطرش هم غ. زن داداش یگفت یاگر مجرد نبود به صداقت نم -

 . داشته باشه

 . فکر کن يشما هر جور دوست دار -

هم از  يخبر چیو ه یشناس یعالم خواب م يباور کنم که شما منو از تو يتوقع دار. هومن برازنده يآقا -

 نیکه من اول یدر حال. يو اسممو بلد یشناس یتو منو م. کجاست یدون یکامال واضحه که م ؟يهورمند ندار

من  ؟یشناس یچه طور منو م توپس . و اگر شباهتت به هورمند نبود محال بود بشناسمت نمیب یباره تو رو م

 .حاال بگو کجاست. مطمئنم که هورمند بهت گفته

 :درآورد و فقط گفت بشیرو از ج شیگوش. زنگ خورد لشیبزنه، موبا یحرف نکهیاز ا قبل

 .امیدارم م -

 :هوا گرفتم و گفتم يدستشو تو مچ

 . ــــــدیبا ؟یفهم یم. نمشیبب دیمن با. بهم بگو کجاست. دونم که هورمند پشت خط بود یم -

 .عجله دارم. برم دیبا گهیمن د -

 مگه نه؟. کنم یم کاریآخر چ میهمون که اسم و مشخصات منو بهت داده حتما بهت گفته اگر بزنم به س -

نبودم که بخوام بزن بزن راه  يریاصال آدم تند خو و جوگ. در کار نیست يآخر میس چیدونستم که ه یم خودمم

 !و خداروشکر که جواب داد! دیبود که به ذهنم رس يزیتنها چ نیاون لحظه ا یول. ارمیدرب يباز وونهیبندازم و د

 . ستیمن ن شیهورمند پ. یستیچرا متوجه ن. مایآقا ن -
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 :پا اون پا شدم نیاش گرفتم و ا نهیس يجلو دستمو

هورمند دروغ  يماریکه ب میدون یم. شده رمونیدر مورد اتفاقات گذشته دستگ ییزهایچ هیما . آقا هومن نیبب -

اجبار  هیکناره گرفتن هورمند از خانوم صداقت و طالقشون،  لیتنها دل. نبوده ونیهم در م یزن چیه يپا. بود

 یجاست که نم نیفقط موضوع ا. کرده و مجبورش کرده که از همسرش جدا بشه دینفر هورمند رو تهد هی. بود

 .میندار یمدرک چیه یول میسابقش مشکوک یخانوم صداقت و هم کالس يها ییما به پسر دا. یک میدون

 گهید. لحظه اى گرد شد يرو آوردم، چشم هاش برا "سابق یهم کالس "اسم  یقسم بخورم وقت حاضرم

الحق که ! د؟یرس یعرضه به نظر م یب یلیاون که خ یول. ماجرا داشته نیا يتو یدست هی یمطمئنم اون عوض

 . رو دست کم گرفت فیحر دیوقت نبا چیه

 :بزنم یدست هیکردم  یسع

 نیب ینسبت چیتو که با وجود نبودن ه ،یدورادور و البته از طرف هورمند، مواظب زن داداشت هست تو که -

اون قدر بد . بده یلیخ شیکه حال روح یبدون دیپس با ،یکن یصداقت و برادرت هنوزم زن داداش صداش م

بار  هیکه کارخونه اش  یدون یهم م نیا. کردن شده يحاضر به نقش باز یکردن هورمند حت دایپ يکه برا

زنگ  سیکارخونه و البته که شما زودتر از همه به پل يدزد اومد تو شیکه چند وقت پ یدون یورشکست شده، م

دو  نیزنش؟ ا شیکه برگرده پ یکن یپس چرا هورمند رو قانع نم ،یدون یم زهارویچ نیا يشما که همه . يزد

 . ارنیتا بدون هم دووم نم

 میبار واقعا زدم به س نیا گهید. زود پسش زد یلیاما خ. هومن نشست يچشم ها يوت یکردم، نم اشک حس

 :اشو گرفتم و داد زدم قهی. آخر

 . یسر هورمند اومده؟ حرف بزن لعنت ییچه بال -

حرف زدن  يمن نگاهم فقط به هومن بود که لب هاش برا یول. کردم یخودمون احساس م يمردم رو رو نگاه

 :اش شل شد و گفتم قهیدست هام از دور . دلش به گفتن رضا نبود یول دیلرز یم

 زنده است؟. تو رو خدا راستشو بگو -

 :بغض گفت پر

 . آره -

 سالمه؟ -

 .آره -
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 ازدواج کرده؟ -

 . نه -

 کرده؟ میکه خودشو قا هیدردش چ ؟یپس چ -

بود وگرنه به جرم  یر از نگهباندو نگیپارک يخداروشکر که محوطه . دمیکش یداغ کرده بودم و داد م دوباره

 !انداختن یم رمیاغتشاش گ

خواست خودشو به کشتن بده؟  یکه م ياون روز دیکنه؟ ند یرو تحمل م يصداقت چه درد نهیب یمگه نم -

 لیشد و تمام وسا وونهیچه طور د دیاتوبان با خودش و جونش کورس گذاشته بود؟ نفهم يهمون روز که تو

 نگفتن؟ د؟رو خرد کر شیدست منش تیکرد؟ براش خبر نبردن که از عصبان ریدفترشو خورد و خاکش

 :دیهم داد کش اون

 . گفتن گفتن گفتن -

 . شهیم یاز فکر هورمند داره روان چارهیاون زن ب ده؟یپس چرا خودشو نشون نم -

 :بود یهم چنان عصب یتر آورد ول نییپا یرو کم صداش

به . ماجرا بکنه نیا یکس رو قاط چیخواست ه یهورمند نم. یکن یکه شما فکر م هیتر از اون دهیچیماجرا پ -

 ششیفقط من پ. بودند زیکه براش عز یکسان ياز همه . خانواده اش فاصله گرفت يخاطر از همه  نیهم

. کشه یم يچه زجر مدون یچون م. موندم چون خوب مى دونستم هورمند هیچ وقت تو زندگیش خطا نرفته

کنم  یخواهش م. رسهیم یجینتا هیهورمند داره به . دیصبر کن گهیکم د هی. میتحمل کن دیبا گهیم دک هی یول

 . گرده یوقتش که بشه خودش برم. هاش اضافه بشه ینذار به نگران. رونیماجرا بکش ب نیپاتو از ا

- ؟یِوقتش ک 

 . دونم ینم -

 . چهار سال برگشته بود نیاگر قرار بود برگرده تو ا. شهیمن جواب نم يبرا نیا -

 . يها برگرد يزود نیبه ا یتونست ینم يهورمند بود يخودت هم اگر جا -

 چرا؟  -

 :و گفت ستادیچند لحظه بعد رو به روم ا. دیکرد و کالفه دور خودش چرخ یپوف
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ون بگیره نذار دوباره ج. به دمش دهیگاو پوستش کنده شده و رس نیا یول. يدونم قصد کمک دار یم. مایآقا ن -

دوباره  دیشا. بشه یهورمند چ فیماجرا تکل نیآخر ا ستیمعلوم ن. شه ریختم به خ زیبذار همه چ. و زنده بشه

 . بشه ییو جدا يمجبور به دور

 ؟یشده و خالصم کن یچ یگیداره؟ چرا نم يا یحرف ها چه معن نیا ؟یگیم يدار یچ -

 . کن و از خودش بپرس داشیبگرد پ. بگم يزیتونم چ ینم ؟یستیچرا متوجه ن -

 . زد بشیغ هیموتورش و در عرض چند ثان يرو دیحرفش بود و بعد از اون، پر نیآخر نیا

هم که  یوقت. تا جواب بده دیطول کش یکم. رو درآوردم و به صداقت زنگ زدم میمحض رفتن هومن، گوش به

 . گرفته بود یجواب داد، صداش حساب

 .دییبفرما -

 د؟یشما هنوز همراه پدر هورمند هست. سالم خانم صداقت -

 چه طور مگه؟ . بله -

 . دیاریب ریاز هومن گ یآدرس هی دیکن یبهتون شک کنه، سع نکهیبدون ا -

 ...ازهو -

 :لحظه سکوت کرد و بعد گفت چند

 ؟یاز ک -

به  م،یکن دایهومن رو پ میاگر بتون. دیاز هومن شا یول. دیکن ینم دایاز هورمند پ یآدرس و نشون دیمطمئن باش -

 . میرس یهورمند هم م

 د؟یشما مطمئن -

 ...از . دمید مارستانیب يهومن رو تو -

 :نداد حرفمو بزنم و با تعجب گفت مهلت

 د؟یبد حیتوض شتریب شهیم و؟یک -

 :امو قورت دادم و گفتم خنده

 !دادم یم حیمنم داشتم توض. بله -

 . دییبفرما. شرمنده -
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فعال همه  یول. گمیزد که سر فرصت براتون م ییحرف ها هی. نگفت کجاست ید خبر داره ولهومن از هورمن -

 . دیریپدرشون، از هومن خبر بگ قیهر جور شده از طر دیبه شما داره که بتون یبستگ زیچ

 . کنم یامو م یسع -

 . خدانگهدار. خوبه -

 یمنم براش گفتم چ. از هورمند نشده يبود که چرا خبر یشاک یحساب. رو قطع کردم و به رضا زنگ زدم یگوش

 نیامیخواستم به بن. خودشو مرخص کرد و رفت یشده و رضا هم که بدجور کالفه بود، از همون پشت گوش

 !کولم يرو دیپر یکیدفعه  هیزنگ بزنم که 

پشتم  يرو از. اشو گرفتم قهیدستمو بردم پشت سرش و  دنش،یبه محض د. و سرمو برگردوندم دمیترس

 :و گفتم نییپا دمشیکش

 براى چى رو کول من مى پرى؟. نه تو جونورى نه من درخت -

اونقدر ! دنمیسرخوش و خوشحال بود، دست انداخت دور گردنم و شروع کرد به بوس یبیکه به طرز عج نیامیبن

ورتم از شدت چشم هامو بسته بودم و ص. کردم از خودم جداش کنم یوقت نم یکه حت دیبوس یتند تند م

 :و هولش دادم عقب دمبا اخم نگاهش کر. افتاد ریدست هام گ نیباالخره صورتش ب. چندش مچاله شده بود

 . برو اون ور. میچته تو؟ شست... اه  -

 :تا فراتر از بناگوشش باز بود، گفت ششیهمون طور که ن نیامیبن

 . شمیدارم دوماد م. شدم شوهر خواهرت گهید. باالخره بله رو از عروس خانوم گرفتم -

پس بگو چرا کبکش خروس . وونهید يپسره . و لب هام خندون تر شدیگفت، اخمم بازتر م یکه م يجمله ا هر

 . خونه یم

 . االن ژاله بهم خبر داد نیهم -

 :هوا تکون داد و گفت يدستشو تو. ترس نگاهش کردم با

 نییتع يبرا میایب یک. الیخ یحرف هارو ب نیا. ژاله بهم خبر داد یول. عمه ام زنگ زده بهشون. نترس بابا -

ماه بعد هم  کیعقد باشه چه طوره؟  گهید يبه نظرت آخر هفته  م؟یایامشب ب نیهم ؟یعقد و عروس خیتار

 . یعروس

 ؟ياریامشب عاقد ب نیاصال هم يخوا یم. میشو با هم بر ادهیپ. چه خبرته -

 :و گفت دیخند هرهر
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 . ستیهم ن يبد فکر -

 . چه خوش اشتها -

کردم بهش  یحس م یهورمند آفتابى نشد، ول نکهیبا ا. منم خوشحال بودم یالک یالک. نیسمت ماش میافتاد راه

رفیقمم داره سر و سامون . خواهرمم که داره عروس میشه. میکن یم داشیپ يدونستم به زود یم. میشد کینزد

احتماال شاعر تو چنین شرایطى . همه چى خوبه. هم در حال ترك ژاله هم که مرخص شده و پدرش. مى گیره

 ! "همه چى آرومه "بوده که گفته 

بود که  يزیچ نیمامان، اول يغش غش خنده  يوارد خونه که شدم، صدا. کردم ادهیرو دم خونه اشون پ نیامیبن

 آفتاب از کدوم طرف زده؟. به به ! دمیشن

لبو قرمز  نیتلفن بود؟ نجال هم که ع يپا یک! ش مثل گل شکفته شده بودکنار تلفن نشسته بود و صورت مامان

 یبه موهاش م یدست ،یکرد که هر از گاه یمامان رو نگاه م یچشم ریو ز نییشده بود و سرشو انداخته بود پا

 . تلفنه يکامال مشخص بود حواسش پا یولخوند  یپا انداخته بود و مثال روزنامه م يبابا هم که پا رو. دیکش

 يزیزد و چ ینجال لبخند خجول یول "شده یچ "با اشاره به نجال گفتم . گفتم و کنار بابا نشستم یآروم سالم

 :گوشم گفت ریعوضش بابا روزنامه اشو کنار برد و ز. نگفت

 . کنند یدارن در مورد خواهرت و دوستت صحبت م. ِ نِیامیمادر بن -

خنده ام گرفت و . گهیداره به من م یواشکیهم  زهارویچ نیو ا ستادهیابود که انگار فالگوش  يبابا جور لحن

 :گفتم

 د؟یزن یقدر آروم حرف م نیحاال چرا ا -

االن هم که بحث . دور و برش سر و صدا باشه دیکنه نبا یمادرت با تلفن صحبت م یوقت یدون یتو که م -

 ! سر و صدا کن يپس اگر جرئت دار. حساس و مهمه

 شده؟  رتونیدستگ یچ نجایحاال تا ا -

 . به تلفن دهیهم مثل خواهرت چسب نیامیفقط مطمئنم االن بن -

نجال هم فکر کنم به بابا  يها يسرتق باز. شدها یم طونیوقت ها ش یبابا هم بعض. میدیخند زیر زیر ییتا دو

 ! رفته باشه
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لباس  دید یطبق معمول وقت. مد داخلکردم، در باز شد و نجال او یداشتم لباسمو عوض م یاتاقم رفتم و وقت به

. نگرفت در بزنه ادیو آخرش  رهیخونه م نیداره از ا. با تاسف سر تکون دادم. و درو بست دیکش ینیه ست،یتنم ن

 :که تموم شد، صداش زدم دنمیلباس پوش

 .تو ایب -

 :داخل و گفت دیپر عیسر

 . يبخر يرو مامان داد بر ستیل نیا -

 :از نهادم بلند شد آه

 ؟یچ يبرا دیخر. لباس هامو عوض نکنم یگفت یخب زودتر م د؟یخر -

 :چرخوند، گفت یزد و همون طور که نگاهشو دور اتاق م یحیمل لبخند

 . میامشب مهمون دار -

 :دمیپرس یهستند ول ییمهمون هامون چه کسا دمیفهم

 ؟یمهمون؟ ک -

 :شد و گفت دیو سف سرخ

 . شفرمن يخانواده  -

 :و گفتم دمیقاه خند قاه

 دفعه شد فرمنش؟ هیبود حاال  نیامیتا همین دیروزکه بن. فرمنش؟ جالبه يخانواده  -

 :فقط لحن معترضش بود جوابم

 ... مــــاین -

 نوشته؟ یچ ستیخب حاال تو اون ل -

 :ستیکرد به خوندن ل شروع

 کیموز،  لویک کی. چیسن ا یشربت پرتقال شهیش هی. پازل یفروش ینیریاز ش يخامه ا ینیریجعبه ش کی -

 ...آلبالو لویک کی. السیگ لویک کی. آلو لویک

 :تر آورد و گفت نییرو پا صداش

دو تا هم ... بود؟ آهان یچ گهید. ریآلبالو بگ لویپس دو ک ارمیمن سه سوته دخل آلبالو هارو م یدون یتو که م -

 . نیریهندونه قرمز و آبدار و ش
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 بدم؟ صیتشخ دیبا يبودنشو چه طور نیریو آبدار و ش قرمز دیببخش -

 !شرط چاقو -

 تموم شد؟ ستتییعنى نصفشو دم مغازه بخورم دیگه؟ ل. آهان -

 .آره -

 ان؟یساعت چند قراره ب -

 .مینه و ن -

 . تا لباس هامو عوض کنم رونیحاال برو ب. خوبه -

خوندن خاطرات صداقت هم که . داشتم ادیوقت ز میتا نه و ن. هارو که انجام دادم، تازه ساعت شش بود دیخر

 . به پدر ژاله بزنم يسر هیتموم شده بود، بهتر بود 

 یچشم هاش ب. رنگش هنوز هم زرد بود. زدیحرف م گهینشسته بود و با دو نفر د یمکتین يمحوطه رو يتو

 گهیحرکت دست هاش، د. هسابق رو ندار یاون کرخت گهیکه د دیرس یبه نظر م یول. حالت و شونه هاش افتاده

 . زدم و رفتم کنارش یقیلبخند عم. شل و ول نبود

مشتاق  شتریگفتم که ب یبراش م يو منم هر بار جور دیپرس یکه اونجا بودم،مدام احوال ژاله رو م یساعت مین

از جوجه هاى رنگى و اسمشون، از گل . شتریادامه دادن ترك، ب ياش برا زهیکردن با ژاله بشه و انگ یزندگ

. نگاهش یه لحظه خندون میشد و یه لحظه غمگین. از تنهاییش و افسردگیش. هاى باغچه و حیاط خونه اش

 . یه لحظه پر امید و یه لحظه نا امید

 رو هم جزو يجواد اریخواستم اسم ماز یم. کارخونه زنگ زدم ياومدم، به سرگرد پرونده  رونیکمپ که ب از

 :اما به محض گفتن اسمش، سرگرد گفت. قرار بدن قاتشونیتحق ستیل

 . اعترافاتش نوشته يآقا هم تو نیاسم ا. دونست بهمون گفت یکه م یهر چ یپناه يآقا. دونم یبله م -

 دستور گرفته بودند؟ يدزد يآقا برا نیاز ا یعنی د؟یگ یم يجد -

 نگفتند؟ يزیبه شما چ شونیا. کارخونه هم گفتم لیمن به وک. بله -

 ... یول. نه -

به خصوص که با خانواده . انجام داده باشه يکارخونه کار هیعل یبود که مقدس دیبع. بگم دیبا یدونستم چ ینم

 . دونستم یبه صداقت نزده بود، نم یحرف اریکه چرا از ماز نیا یول. هورمند در ارتباط بود ي

 است؟ کارهیچ ،يجواد يآقا نیا دیببخش -
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 د؟یدونست یاست، پس از کجا اسمش رو م کارهیچ دیدون یاگر نم -

 . دمینفر شن هیاز  -

  ؟یاز ک -

 د؟یکن یمنو بازخواست م دیدار... از  -

 شونیاست؟ چه طور شد که به ا کارهیچ دیدون ینم یول دیرو بدون يجواد ياسم آقا دیچرا شما با. قاینه دق -

 اد؟یو از قضا سوءظنتون هم درست از آب درب دیمظنون شد

 :به ناچار گفتم! ول کن بود؟ به خودم مشکوك نشه خوبه اروی نیحاال مگه ا. کرده بودما يریگ عجب

 يدزد دیحدس بود که شا هی. آقا مشکل داشتند نیبا ا یکم شیخانم صداقت، صاحب کارخونه، چند سال پ -

 . باشه یمیقد ي نهیک هیکارخونه به خاطر 

 داشتند؟ یچه مشکل قایدق -

 . حرف ها نیکل کل و کشمکش و ا... که  دیدون یم. شهیم شونییمربوط به زمان دانشجو -

 موضوع بوده؟ نیفقط به خاطر هم یعنی. طور نیکه ا -

 نیدادم ا حیخاطر ترج نیبه هم. صداقت حرف بزنم يدونستم تا چه حد اجازه دارم که در مورد گذشته  ینم

 . ضوع رو به صداقت واگذار کنممو

 . تونند به شما کمک کنند یبهتر م شونیا. دیبهتره با خانم صداقت صحبت کن -

 . تونیبه هر حال ممنون از همکار -

اتاقش در حال  يحتما تو. نبود ياز نجال که خبر. تا اومدن مهمون ها نمونده بود يزیچ دم،یخونه که رس به

نشسته بود و با نگاه  زیداد و بابا هم پشت م یزخونه با دو دست هزار تا کار انجام ممامان تو آشپ. بود ییخودآرا

 ! وحیهکمک کردنش ر. باباى ماست دیگه! و حرف هاش، تشویقش مى کرد

. میاومد رونیهمه همزمان از اتاق هامون ب. ساعت بعد، زنگ خونه رو زدند مین. اتاقم و آماده شدم يتو رفتم

! نبود يهم خبر شیاز اون چادر گل گل گهیکرده بود و د شیکم آرا هی! بود دهیودش رسنجال چه به خ. اوه

 . ما هم بکنه بیخدا نص! کنه ها یم یفیچه ک نیامیبن

و دوست  حیمل يبا لباس عروس و چهره ا يذهنم نقش بست و دختر يتو يخودم با کت و شلوار داماد ریتصو

 ! ژاله بود هیبه شدت شب... که به شدت  یداشتن
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حضور ژاله در پس زمینه ى ذهنم، پیش زمینه اش، لوب پیشانى، لوب آهیانه، لوب پس سرى و کال تو  دیگه

مى دونم که هر چه قدر هم حضورش توى ذهنم رو نادیده بگیرم، ! تمام زوایاى ذهنم برام یه امر جا افتاده است

ولى نمى تونم بفهمم که این از ! ىعیت هاى حیاتاون هم توى موق. آخرش درست سر بزنگاه خودشو نشون میده

هر چند که خیلى وقت ها توى زندگیم پیش اومده که به کسى ترحم کردم، ولی اینکه این . عالقه است یا ترحم

 ...قدر توى ذهنم موندگار بشه 

. ساختمون يدم ورود میرفت یرو زد و همگ فونیآ يدکمه ! ختیگفت و افکارمو به هم ر ي "دییبفرما " بابا

 . و من رفتم دم در ستادندیا وونیا يتو هیبق

 نمیکردم، سرمو بلند کردم تا بب یکه باهاش احوالپرس نیداخل شد و بعد از ا نیامیکه باز کردم، اول مادر بن درو

گل از گلم شکفت و با . ژاله است يتو دست ها لچر،یو يدسته ها دم،یکنه که د یم تیهدا لچرشویو یک

 :گفتم جانیه

 حالت چه طوره؟ ... ژاله  -

 :دمیآرومش رو شن يصدا. نییجا قرمز شد و سرشو انداخت پا در

 ن؟یممنونم شما خوب. مایسالم آقا ن -

 ! رفت سالم کنم ادمیافتاد که  میدوزار تازه

 . دییبفرما. ممنون. سالم از بنده است -

جلوتر اومد و دسته گل همراهش رو به  نیامیبن. خانوم رو حرکت داد و راه افتاد سمت ساختمون تایب لچریو ژاله

 :و گفتم دمیصورتشو بوس. دست چپش داد تا بتونه باهام دست بده

 .يباالخره موفق شد -

 :زد و گفت یضیعر لبخند

 . دهیرس شونیت تالفاز دستت حرص خوردم که وق یکل. شهیکه خرم داره از پل رد م مایبترس آقا ن -

به  یمثال بگ ؟یحرف بزن یمدل نیا يهم جرات دار ندهیمادر خانوم آ يخواد بدونم جلو یدلم م. يا نهیک يا -

  ؟یکن یتالف يخوا یهاش م یخاطر بد قلقل

 :موهام تاب داد و با خنده گفت يآزادشو نافرم تو دست

 . تاج سر بنده ان شونیا -

 :بدبختم جدا کردم و گفتم ياز موها دستشو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٦٣٧ 

 !که رو سرت باشه نهیا دنشیاست که تنها راه ند هیحتما منظورت همون قض. آره خب -

 . یآخ گفت -

. نثارش کنم ي "زهرمار "لب  ریفقط تونستم ز نا،یشدن به مامان ا کیپشت شونه اش و به خاطر نزد زدم

 مینجال تو آشپزخونه قا گهیدفعه د نیا. هم بنده نبود خدا رو گهیهم که چشمش به نجال افتاده بود و د نیامیبن

 ! شد ابیگرفتن دسته گل، شرف  ينشد و خودش شخصا برا

تار موهام . امو درست کنم ختهیبه هم ر ياتاقم که موها يمنم رفتم تو ،ییرایها که رفتند تو سالن پذ مهمون

 . و رفتم به سالن دمیموهام کش يبرس تو هی عیسر. شلخته و درهم برهم شده بود

تنها نشسته بود و  يمبل دو نفره ا ينجال پشت به من، رو. خانوم، مشغول صحبت بودند تایو بابا و ب مامان

 ژاله کجا بود؟. مبل تک نفره يهم رو به روش، رو نیامیبن

خواستم  یم. رفتم کنار نجال نشستم و دستمو دور شونه اش انداختم ن،یامیحرص دادن بن يزدم و برا يلبخند

 ! "بودم ماین يکاش من جا "تو دلش بگه  یرو آب کنم که ه نیامیدل بن

نجال  يدستمو دور شونه  نکهیبه محض ا. تونستم جمع کنم یلبخندمو نم نیامیتصور حسرت خوردن بن از

 انداختم، چرخش سر نجال رو به سمت خودم احساس کردم ولی نگاهم فقط به بنیامین بود که چشم هاش اندازه

 :و نجال بشنوند گفتم نیامیکه فقط بن یآروم يبا صدا. انداختم ینعلبکى شده بود و با لبخند براش ابرو م

 ...مویخواهر نیبب ؟یتنها نشست. یآخ -

زده نگاهش  رتیگلدون آب گذاشته بودش، به سالن برگشت و من ح يکه تو یلحظه نجال با دسته گل همون

گرفت، لحظه به لحظه  یذهنم شکل م يکه داشت تو يزیچ. زدیم رونیچشم هاش داشت از حدقه ب. کردم

 . کرد یم شتریوحشتمو ب

که من دستمو انداختم دور شونه اش و نگاه  ینیپس ا ده،یکه تازه با گلدون و گل از راه رس نهینجال ا اگر

 ... نه ...  يوا... ه؟یکنم ک یمتعجبش رو احساس م

. کرد یگرد شده نگاهم م يبا دهن باز و چشم ها... سمت ژاله و ژاله به  دیو نجال، چرخ نیامیمن و بن نگاه

 . دمیشونه اش برداشتم و از جا پر يدستمو از رو عیسر

 . ییفکر کردم شما نجال دیشرمنده ببخش... آخ آخ  -

نجال رو گرفتم و  يبازو عیسر. دهیکردم رنگم پر یمن حس م یول. قرمز شده بود یژاله حساب صورت

 :و رو به نجال گفتم نیامیبن شیکنار ژاله، خودمم نشستم پنشوندمش 
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 همه؟ هیشما دو تا چرا شال هاتون شب -

 :انداختند و نجال طلبکارانه گفت گهیبه همد یو ژاله نگاه نجال

 .یهمه؟ مال من سبزه مال ژاله، آب هیکجاشون شب... وا  -

 :هوا تکون دادم و گفتم يتو یبا کالفگ دستمو

 ...دو تاش . کنه یم یچه فرق -

 :به پهلوم زد و گفت يضربه ا نیامیبن

 . یشیم عیضا شتریب یزور بزن شتریب یبسه بابا هر چ -

 یکردند ول یمنو نگاه م نیامینجال و بن. صورت هاشون چرخوندم يو نگاهمو رو دمیبه پشت گردنم کش یدست

 دمیبه سمتش برگشتم که د. کنه یهم نگاهم م گهینفر د هیحس کردم . نییژاله هم چنان سرشو انداخته بود پا

مطمئن شد  یوقت. شده بود رهیبهم خ یدرشت شده و نگاه وحشتناک يمامان با چشم ها. گاوم زاییده بود. مامانه

و نگاه از مامان  دمیکش یقینفس عم. بود دهیپس د. دینگاهش به سمت ژاله چرخ دم،یرو د شیکه نگاه عصبان

 ریز يخنده ها يصدا. من چارهیب. ژاله چارهیهمه نفرت وجود داره؟ ب نیبردن ا نیاز ب يبرا یچه راه. گرفتم

به خصوص اگر اون سوژه من . بخنده ارهیب ریسوژه گ هیفقط منتظره  دهیپرور! دمیشن ینجال رو هم م یرکیز

 . باشم

 :فضا گفتم فیتلط يبرا

 . دییبفرما يچا -

 :و گفت دیهرهر خند نجال

 . اوردمین ییامن که هنوز چ -

 .بگذرونه ریخدا امشبو به خ! خنده ریز میحرف نجال، هر چهارتامون زد نیا با

من و ژاله هم . با هم صحبت کنند یتا کم اطیح يو نجال، به درخواست نجال رفتند تو نیامیبعد، بن قهیدق چند

 :و برگشتم سمتش دمیمامان رو به جون خر يغرغرها. ونیزیبه تلو میکه به اجبار زل زده بود

 کارخونه؟ يایاز شنبه م -

 :کرد و با تعجب گفت نگاهم

 کارخونه؟  -
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 شیتا کجا پ ؟يکتاب هارو خوند یراست. یکارخونه استخدام بش یمنش يکه نرفته؟ قراره به جا ادتی. اوهوم -

 ؟یرفت

 . همه اشونو خوندم -

 .سر کار يایب یتون یپس م. جدا؟ خوبه -

 :اب داد و گفتهم ت يهاشو تو انگشت

 ... یمن واقعا ازتون ممنونم ول. بگم یدونم چ یراستش نم -

 ؟یچ یول -

شما اون کتاب هارو  نکهیتا قبل از ا. کار نکردم ییمن قبال جا. امیتونم از پسش برب یکنم نم یاحساس م -

 ... شهیم...  شهیم. دونستم ینم وتریاز کامپ یچیه بایتقر نیبهم بد

  ؟یبش الشیخ یب يخوا یم -

 :گفتم. حرف نگاهم کرد بدون

. يکرد ینم نیو تمر يخوند یسرعت کتاب هارو تا آخر نم نیبه ا یبه کار کردن نداشت ياگر واقعا عالقه ا -

 یهم خانم خرسند کمکت م. یبترس ستین يازیکه البته اصال ن. نیهم يو استرس دار يدیکم ترس هیفقط 

 . ستین يریخت گخانم صداقت اصال زن س نکهیکنه هم ا

 . که رفتم سر کار، داشتم يروز نیرو داشت که منم اول یهمون حس. کردم یدرکش م. سرشو تکون داد فقط

با  ییشنبه هم سه تا. نگران کننده به سرت نزنه يفکرها نیکه ا یدو روزه خودتو سرگرم کن یکی نیبهتره ا -

 .ینکن یبیکه احساس غر میایخودمون همراهت م. کارخونه میریهم م

 :بهم انداخت و گفت يقدرشناسانه ا نگاه

 . شمیم ونیبهتون مد شتریب رهیم شیپ یهر چ -

 :از تعجب باال رفت و گفتم ابروهام

 ؟یبابت چ ون؟یمد -

. مارستانیب يکمک هاتون تو. بابت لپ تاپ و کتاب هاتون. کارخونه يبه خاطر کار تو. زهایچ یلیبابت خ -

واقعا به ... و حاال هم که . دیاریکه کردم رو به روم نم یاشتباه یشما حت. نینگذاشت نیمایبن يگناه منو پا نکهیا

 .به خاطر پدرم، واقعا ممنونتونم. شدم ونتونیتا ابد مد گهیکارتون د نیخاطر ا

 :تکون دادم و گفتم سرى
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 بهت گفت؟ یک... پدرت -

اونم بهم گفت که شما چه . سراغشو گرفتم نیامینگرانش شدم و از بن. نبود. رفتم خونه اش که بهش سر بزنم -

 . باز هم ممنونم. دیدر حقمون کرد یلطف

 :زدم و گفتم يلبخند

در مورد . دور زیفکر هارو بر نیا. یستین ونیبه من مد یکه گفت ییزهایچ نیکدوم از ا چیبه خاطر ه... ژاله  -

 یول شینیبب یشیکه مرخص م ياستم روزخو یم. شتیهر چه زودتر خوب بشه و برگرده پ دوارمیپدرت هم ام

 . نیموند نهات یکاف يفکر کنم به اندازه . شتیپ ادیپاك شد ب یخودش دوست داشت وقت

من  يهمون برا یول. صدا بود یکه کرد به خاطر بغضش، ب يتشکر. چشم هاش بود یسیهمراه خ لبخندش

داشته باشه که  تیقدر براش اهم نیکه انجام دادم، ا ییکردم کارها یفکرش هم نم. ارزش داشت ایدن کی

 . براش انجام بدم يخوشحال بودم که تونستم کار. بدونه ونیخودشو مد

زانوش بود  ریکه تا ز يسورمه ا يمانتو. بود دهیپوش يساده ا یشال آب. دادم و نگاهش کردم هیمبل تک یپشت به

چه قدر . پاهاشو کنار هم جفت کرده بود. مبل بود يش روهم کنار یرنگ یمشک فیک. یمشک يو شلوار پارچه ا

کوتاه با ساپورت  یلیو خ دیسف یبافتناون روز . کرد یکه به خونه امون اومد فرق م يروز نیلباسش با اول

حاال، لباسش  یول. بود ختهیر رونیکاله ب ریمش کرده اشو از ز يشال و کاله سرش بود و موها. بود دهیپوش

چند . دیصورتش چرخ ينگاهم دوباره رو. شلوارش هم راسته و شالش رو مرتب سرش کرده بود. و بلند بود رهیت

 يخونه  يافتادم که تو ياون روز ادی. خوشرنگش ییخرما يموها. بود ومدها رونیشالش ب ریتار موهاش از ز

 نکنه بعدش سرما خورده؟. دیچک یو بلندش که ازشون آب م سیخ يموها. دمشیحموم د يبا حوله  نیامیبن

 وونهیمن بودم که حتما د شه؟یافسرده نم ره؟یترسه؟ حوصله اش سر نم یکنه؟ نم یم یزندگ ییطور تنها چه

 نیامیبا بن. کنم یم ییمنم چه فکرها... نوچ . کنه یپدرش برگرده با ما زندگ یتا وقت شدیکاش م. شده بودم

 . اونم ور دل مامان. کنه؟ آره حتما ینکرده حاال با ما زندگ یزندگ

حقش . آزار یقدر مظلوم و ب نیا. گاه هیتک یپشت و پناه و ب یقدر ب نیقدر تنها نباشه؟ ا نیکنم که ا کاریچ پس

من  يخانواده  يدرسته کارش به خصوص تو. کنه رشیتحق يجور نیاشتباه، مامان ا هیفقط به خاطر  ستین

دوست  يکه رفته خونه  يبه چشم دختر م،یکن یتا ابد هر موقع نگاهش م نکهینه ا یول ستیقابل هضم ن

زود به ژاله عالقه مند  یلیبدش رو نسبت به ژاله، کنار بذاره، خ دید نیمطمئنم اگر مامان ا. مشینیپسرش بب

ناراحت و  نیاز ا شتریقشنگ رو ب يچشم ها نیخواد ا یدلم نم. هیدوست داشتن... واقعا ... چون ژاله واقعا . شهیم
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 يتو طنتیش یوقت... بودم بخنده اما  دهیکم د. لذت ببره یاز زندگ. باشه حالدوست دارم خوش. نمیغمزده بب

 ... آخ خدا ...  شهیلب هاش به خنده از هم باز م یوقت نه،یش یچشم هاش م

از جام بلند ! نتونستم تحمل کنم گهیلب هاش دور چنگال نشست، د یبه دهنش گذاشت و وقت يهندونه ا برش

قلبم  تمیر. گرمم شده بود يبدجور. دمیآب رو برداشتم و سر کش يبطر خچالیاز . آشپزخونه يشدم و رفتم تو

شرتمو از بدنم فاصله  یت ود؟چه مرگم شده ب. نداشت دهیفا دمیکش یم قینفس عم یهر چ. بود ختهیبه هم ر

 . شهکم خنکم ب هیدادم و تکونش دادم بلکه 

 شهینم ؟یام کن وونهید یامشب کمر بست... خدا  يا. برنگشته بودند نیامیسالن که برگشتم، هنوز نجال و بن به

 . قدر فکرم هرز نره نیکن ا يکار هیپس . اتاقم يکه برم تو

 :مبل که نشستم، گفتم يرو

 چه خبر؟ نیامیو بن مایاز ن -

 :بلند کرد و گفت سرشو

 ن؟یامیو بن ماین -

 :لب هاش نشست و گفت يرو يلبخند. افتاد شیدفعه دو زار هی

 .آهان جوجه ها؟ شرمنده -

 :هوا تکون دادم و گفتم يدستمو تو. شدیباز داشت گرمم م. شد یهاش صورت گونه

که  ادیبدت م یلیخ نیامیحتما از من و بن ؟یکن یم یموضوع ساده چند بار عذرخواه هیبه خاطر . بابا يا -

 . یوجه هات گذاشتج ياسممونو رو

 :کرد و دستپاچه گفت هول

 . کامال برعکس. هیچه حرف نینه ا -

 :گفتم یبدجنس با

 ؟يپس دوستمون دار -

رو  یطفلک. جانم يا. کرد یپلک بزنه نگاهم م نکهیلب هاش از هم باز مونده بود و بدون ا! بگه یبود چ مونده

 . نداره بیع! منگنه يگذاشتم تو

 !که من دارم یحال يذره بچش، مزه  کیهم  تو
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خواد سر به تنم  یمامان کامال مشخص بود که م ياز چهره . چرخوندم نایلبخند سرمو به سمت مامان ا با

 گهید ينسبت ها هی دیشا... البته . باشه خواهرشوهر دخترشه یهر چ. ادیکم کم با ژاله کنار ب دیبا یول! نباشه

 ! میکن دایهم پ يا

 یمرخص دیبا یخیخواستم بدونم باالخره معلوم شد چه تار یم. کنم یه تو بحث بزرگترها دخالت مک دیببخش -

 رم؟یبگ

داد، مامان لباسشو مرتب کرد و بابا  هیتک لچرشیو یخانوم به پشت تایب. سه خودشونو جمع و جور کردند هر

 بدم؟  خیقرار بود من بهشون تارکردند؟ نکنه  یچرا منو نگاه م. شدند رهیگلوشو صاف کرد و هر سه به من خ

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 مزاحم صحبتتون شدم؟ -

 :گفت بابا

 . و نجال جواب بدن نیامیبن میما منتظر بود یول. نه -

 . کنم یصداشون م رمیباشه پس االن م. طور نیکه ا. آهان -

بود و به  لیچهارشنبه ى همون هفته هم تعط. کشنبهیبعد روز  يدو هفته . عقد هم معلوم شد خیتار باالخره

 هیظاهرا قرار بود . مسافرت تا جمعه میاز سه شنبه بعد از برگشتن از کارخونه بر میخواست یم نیامیبن شنهادیپ

ها و  يدیو صداقت و هومن و سع هورمند الیفقط به خودم و خانواده ام فکر کنم و از فکر و خ يچند روز

به حال  يوا گهید. داشتم ازیمسافرت ن نیمن که چندان غرق ماجرا نبودم، به شدت به ا. امیب رونیب... و  يجواد

 . صداقت و هورمند

 :و گفت دیرو کش نمیرفت، مامان آست رونیحرکت کرد و از کوچه ب نیامیبن نیماش نکهیمحض ا به

 . داخل کارت دارم ایب -

کردم و  یهاش گوش م دنینشستم و به غرغرها و خط و نشون کش یم دیحاال با. بود دهیمحاکمه رس وقت

 .حرف ها بود یلیگفتن خ يزمان برا نیهم االن بهتر دیشا! دادم یجواب پس م

هام افتادم که هر  یبچگ ادی. خنده ام گرفته بود يبدجور. اتاقم يجلوتر راه افتاد و قبل از من رفت تو مامان

مامان رفت  دندیبابا و نجال که د. کرد یم خمیاتاقم و توب يکشوندم تو یکردم، مامان م یم يموقع خراب کار

 :زدم و گفتم يلبخند. کردند یاتاقم، با تعجب نگاه م يتو

 .با اجازه. هیمادر و پسر کیبحث کوچ هی -
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 :شد و مامان قرمزتر شتریخنده ام ب. کرد ینگاهم م یظیاتاق رو که باز کردم، مامان با اخم غل در

 ؟يدار يدختره چه سر و سر نیا تو با -

! دوستش دارم... تونستم مثل خودش برم سر اصل مطلب و بگم  یمن نم یول. رفت سر اصل مطلب صاف

 نیدر ا يزیچ نکهیقبل از ا دیبا. شدیبه خون ژاله تشنه م گهیو مامان د شدیفقط اوضاع بدتر م يجور نیچون ا

 .کردم ینفرت رو از قلب مامان پاك م نیمورد بگم، اول ا

 :کنم، گفتم دایپ یجواب درست و حساب هیخودم بخرم و بتونم  يکم زمان برا هی نکهیا يبرا

 کدوم دختره؟ -

 :هوا تکون داد و گفت يبا اکراه دستشو تو مامان

 . ژاله... پژمرده  اروی نیهم -

 یخواست ژاله رو حت یزبونش م شیرده که با نرو ک ششیمشخص بود که حس مادرانه اش، احساسمو پ کامال

 :زانوهام گذاشتم و گفتم يتخت نشستم و آرنج هامو رو يکنارش رو. کنه و از چشمم بندازه ریتحق ستین یوقت

االن در موردش  نیهم نیخوا یاگر م. ساعت طول بکشه هی یممکنه حت. هیبحث طوالن نیا... مامان  -

حرف . دیباش یو منطق دیاز کوره در نر. دیو بر دیکنم وسط بحث ول نکن یازتون خواهش م م،یصحبت کن

 قبوله؟. منم حرفمو بزنم دیو اجازه بد دیهاتونو بزن

 :بى صبرانه گفت مامان

 . حرفتو بزن. خب یلیخ -

 اد؟یقدر از ژاله بدتون م نیچرا ا د،یرو بهم بگ يزیچ هیاول  -

 :بازوش رو گرفتم و گفتم عیه سرجا صورتش قرمز شد و خواست پرخاش کنه ک در

و  دمیمن دارم گوش م. دیقدر حرص بخور نیا ستیالزم ن. دیو با آرامش حرفتونو بزن دیقرار شد از کوره در نر -

 . دیبکش غیج ستیپس الزم ن. هم کنارتون نشستم قایدق

 :کرد پنهانش کنه گفت یم یکه سع یو عاقبت با حرص دیبار پشت سر هم نفس کش چند

. نداره ایجو شرم و ح هی. یپوست و استخون هیالغر مردن. ادیدختره بدم م نیچرا از ا یدون یخودت خوب م -

من و گفت دوست دخترته؟ با اون  يو زل زد تو چشم ها نجایرفته چه طور پاشد اومد ا ادتی. حیوق يدختره 

 !پاچه پاره دیچشم سف ي دهیورپر. پشیسر و شکل و ت
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شده  رهیبه فرش خ. خواست ژاله رو خورد کنه یبا تموم وجودش م! لح به جنگ اومده بودتا دندون مس مامان

 هی شدیاونوقت م. تا دلش خنک بشه ختیر یم رونیدلش بود ب يتو یخوب هر چ دیبا. دادم یبودم و گوش م

 . کم باهاش حرف زد

 یخوب بلده خودشو به موش مردگ. رونیکردم ب یوگرنه از همون دم در پرتش م. که خواهر دامادم ِ فیح -

 شهییاز اون بدتر خواهر رضا. دختره است نیکه دخترخاله اش ا نیامیبن فیح. هیا تهیدونه چه عفر یخدا م. بزنه

و من  شهیدخترم داره عروس م. تو دست و پامونه میبکن میبخوا يهر کار. دوستش داره یلیهم که خ نیامیو بن

 .رو بخورم "ییهر جا" نیحرص ا دیه اش باخوشحال باشم، هم نکهیا يبه جا

دونستم نفرت مامان از  یخوب م. سخت بود شیرگبار يو فحش ها ناتیقدر سکوت کردن در برابر توه چه

دوست پسر ژاله بودم و از  نیکرد من صدم یبود که فکر م نیمشکل مامان ا. ژاله فقط به خاطر همون اشتباهه

در حد دو تا دوست  یتکه ما ح یدر حال. ساخته بود "ییهرجا "ش دختر به قول خود هیذهنش  يژاله تو

 . همراهمون بودند نیامیهم مهسا و بن شهیو هم میهم با هم در ارتباط نبود یمعمول

 :که حرف هاشو زد و آروم گرفت گفتم خوب

که چرا با ژاله  دیچند تا فحش هم به من بد دیخوا یراحت باشه؟ نم المیدلتون نمونده؟ خ يتو يا گهیحرف د -

 دوست بودم؟

 :با حرص نگاهم کرد و گفت هیهم فشار داد و چند ثان يهاشو رو لب

 . ياوردیدوست دخترت درن يسر از خونه  یباش یتو هر چ یول. یهمون يهر چند تو هم لنگه  -

 د؟یاز کجا مطمئن -

 :هاش گرد شد و گفت چشم

 ؟يکرد يدختره کار نیبا ا ؟يکرد یتو چه غلط ما؟ین یچ یعنیحرف  نیا -

 :با تاسف تکون دادم و گفتم سرمو

که  دیبگ نانیبا اطم دیتون یدر مورد من که پسرتونم نم یخوام بگم شما حت یم. البته که نه ه؟یچه حرف نیا -

 . دیشور یم د،یشناس یرو که نم یپس چرا گناه کس. نه ایپاکم 

 ؟یکن یازش دفاع م يدار -
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که  ییشما. من بابت شماست یچون در حال حاضر نگران. کردم یهم بود ازش دفاع م يا گهیهر کس د -

 يبرا يخطر نیکه کوچکتر دیخور یرو م يخوشحال بودن، حرص دختر يو به جا شهیدخترت داره عروس م

 . خانواده امون نداره

 . من نده لیحرف هارو تحو نیا... خبه خبه  -

خونه  نیفقط اومدنش به ا دیدیکه شما از ژاله د يبد زیتنها چ ن؟یگرفتقدر در برابرش جبهه  نیآخه چرا ا -

 . بود

 ه؟یزیکم چ -

. اشتباه کرده هیژاله هم . یو خام یجوون نیگیم شهیخودتون هم. الخطاست زیخوام بگم انسان جا یم یول. نه -

 یژاله که ما رو م یول میشناخت یما ژاله رو نم. هیک يجا خونه  نیدونسته که ا یدر ضمن ژاله م. کرده یجوون

 نیا يپا تو یوقت تشیاز بابت امن الشیپس خ. نهیش یسفره م هیبا ما سر  یحت نیامیدونسته که بن یم. شناخته

 .خونه گذاشته، راحت بوده

فرصت رو . خداروشکر که حرف حساب رو قبول داشت. کشهینفس م يشتریکردم مامان با آرامش ب احساس

 :تمشمردم و گف متیغن

 هی نیامیبن ينجال قراره با خانواده . عقد نجالست گهید يدو هفته . خواهش هی. ازتون دارم یدرخواست هی -

نجال  يکم کم رو د،یقلبتون و رفتارتون داشته باش ينفرت از ژاله رو تو نیا دیاگر شما بخوا. کنه یعمر زندگ

بشه که هم ژاله تنها برادرش رو از دست بده  عثممکنه نجال با. نجال بده هم ژاله يذاره و هم برا یم ریهم تاث

. میرو با آرامش احساس کن یخوشحال نیهمه امون ا دیخوام اجازه بد یازتون م. تنها خواهرشو نیامیو هم بن

ژاله رو  دیکن یسع .رهیکمک بگ یلیمراسم عقدش از ژاله خ يکه تو هیعیرو نداره و طب یاز ژاله کس ریغ نیامیبن

 نیامیبن نکهیبعد از ا دیفکر کن. دینیژاله رو بب نیو ا دیکنار بذار دیکه ازش دار ياون خاطره ا. دیاز نو بشناس

هم خودتون آرامش  يجور نیا. دیباهاش مثل دخترتون رفتار کن. دینیب یژاله رو م دیدامادتون شده تازه دار

ازدواج  يخواد تو یدلتون م شماهمون قدر که . دیکن یژاله رو کوفتش نم لیهم جشن ازدواج تنها فام د،یدار

 نه؟یاز ا ریغ. برادرش خوشحال باشه يدخترتون بهتون خوش بگذره، اونم حق داره برا

 :گفت یمیاخم مال با

 .نه -
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کرد  یم یاشتباه نیاگر نجال هم چن. دیرفتار کن یدختر معمول هیمدت با ژاله مثل  نیکنم ا یپس خواهش م -

رفته  ادتونیمگه  د؟یبد ادیراه و چاه رو بهش  دیکرد یم یسع ای دیکن رشیتا ابد سرزنش و تحق دیخواست یم

 يمشت خوابوند پا هیبابا  د؟یکرد کاریشما چ. بود دهید نمایس يدختر تو هینجال، من و با  شیکه چند سال پ

بار هم به روم  هیاون ماجرا رو  یحت گهیو د دیمن هنوزم پسرتونم و شما هنوزم دوستم دار. چشمم و تمام

 د؟یکن یم یانصاف یقدر ب نیافتاده، ا گهینفر د هی يبچه  يپس چرا حاال که همون اتفاق برا. دیاوردین

ور دلش و  ینیش یم یتو چرا ه. يدیژاله منو حرص بده، تو حرصم م نکهیاز ا شتریب ه؟یچ یدون یاصال م -

 چیاون موقع که ه. يخند یو تو روش م يریگ یو قلوه م يدیباهاش دل م یه. دور شونه اش يندازیدست م

جور شده تا خودشو وبال  همبهونه اش  گهیحاال که د. خواست خودشو بندازه بهت یباهامون نداشتند م ینسبت

 . يدیبهش پر و بال م شتریتو هم که با کارهات ب. گردنت کنه

مورد  هی نیپس واسه ا. فکر کردم نجالست. بود یاتفاق یلیاله خکه نشستنم کنار ژ دیخودتون هم متوجه شد -

 یمنش يچون قراره ژاله به جا. من و ژاله هم تمامش در مورد کارخونه بود يحرف ها. دیخواهشا حرص نخور

 . کارخونه استخدام بشه سییر

حتما چهار روز . نیا گهیهم د شیصبح تا شب هم که پ گهید. دختره نیچه قدر هم که شانس داره ا. خوبه -

 . خواد با تو بره کارخونه وبرگرده یهم م گهید

به خاطر چه  دینیبب. استیاون تو ساختمون ر میشگاهیاصال ما تو آزما. به ما نداره يکه کار چارهیاون ب -

که  يزیژاله هم با اون چ. کنند یم رییآدم ها تغ...  نهیمن حرفم ا. دیکن یم تیخودتونو اذ يساده ا يزهایچ

. دینکن سهیژاله رو با اون ژاله مقا نید ایکن یپس سع. تا آسمون فرق کرده نیزم د،یذهنتون دار يشما ازش تو

رفتار زننده ازش  هی. دیکه ژاله عوض نشده، پس به من هم ثابت کن نهیاگر نظرتون ا. دیدوباره باهاش آشنا بش

 .سابقه يه کنم که ژاله همون ژال یاون موقع منم قبول م. دیکن دایپ

چرا برات مهمه که من  ؟یکن یم يقدر ازش طرف دار نیچرا ا. پرسم درست جواب بده یم يزیچ هی ما،ین -

دختره خوشت  نیتو از ا. شهیحرف ها که باورم نم نیکنم؟ نگو به خاطر خودم و ا یم يدر موردش چه فکر

 اومده؟

 :و گفتم نییسرمو انداختم پا. دلمه يتو یکه راست و پوست کنده بهش بگم چ نینداشتم جز ا يچاره ا ظاهرا

لباس جلف  ده،یخنده اشو نامحرم نشن يو آرومه، صدا نیو با وقاره، مت نیخوشم اومده که سنگ يمن از دختر -

 ...پوشه  ینم
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 :و طلبکار گفت دیحرفم پر وسط

 ؟يدیها رو تو ژاله د نیا ياونوقت همه  -

 .که تنها اومد خونه امون ينه اون دختر. دمید نیامیهارو در وجود خواهر بن نیا -

 :برگشت سمتم و گفت. از جاش بلند شد و رفت سمت در د،یجو یطور که لب هاشو م همون

 .احمق يپسره  -

 !و رفت دیهم درو به هم کوب بعد

*** 

. کردم یصبحونه بلند شدم و با مامان و بابا خداحافظ زیاز سر م. بود نیامیبن. خورد و قطع شد یتک زنگ میگوش

 !هم چنان تنها صبحونه بخوره نیامیهم بن شونیفکر کنم بعد از عروس. نجال هم که طبق معمول خواب بود

ژاله در جلو رو  دم،یکه رس نیبه ماش. سر کوچه منتظر بود نیماش يو ژاله تو نیامیخونه رو که باز کردم، بن در

 :شد ادهیباز کرد و پ

 . دینیجلو بش دییشما بفرما. مایسالم آقا ن -

 . نمیش یعقب م. کنه ینم یفرق ؟يشد ادهیچرا پ. سالم -

دست دادم و حرکت  نیامیسوار شدم و با بن. عقب نشست یصندل يرو دییبفرما هیجلو رو باز گذاشت و با  در

 :گفت نیامیبن. میکرد

 نجال جونم چه طوره؟ -

 :کردم و گفتم تعجب

 ...در ضمن . بچسبون تنگ اسمش "جونم" هیبعد  یبذار عقدش کن -

 :خودم و ژاله اشاره کردم و گفتم به

 .جا نشسته نیمجرد ا -

 :و گفتم دمیبه بازوش کوب یمشت. دیقاه خند قاه

 . چه خوشش هم اومده. کوفت -

 :و گفت دیبه بازوش کش یدست

شاعرش واقعا حق . "برادران زنم را عوض کنم دیبا/ ستندیران زنم خوب نبا من براد"گفت  یبود م يشعر هی -

 . منم برادر زنم رو عوض کنم شدیکاش م. داشته
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 : گفت نیامیبعد بن یکم. میدیسه خند هر

 . نشد دایاز صداقت چه خبر؟ هورمند هم که پ -

 . میقدم رو برداشت نیاول تازه. میکن یم داشیباالخره پ. يریازشون بگ یسراغ هیاومد  ادتیچه عجب  -

 ه؟یقدم دوم چ -

 . شهیکرده باشه، کارمون آسون تر م دایاگر پ. کنه دایآدرس پ هی دیبا. به صداقت داره یبستگ -

 :به عقب چرخوندم و گفتم سرمو

 ؟يمصاحبه آماده ا يبرا -

 :و گفت دیاز روش پر رنگ

 مصاحبه؟ -

 .صحبت کوچولو با خانوم صداقت هی -

 کارخونه است؟ ریخانوم صداقت همون مد -

 .آره -

 :ثانیه چشم هاشو بست و وقتى بازشون کرد، با لحن محکم ترى گفت چند

 . فکر کنم آماده باشم -

 :زدم و گفتم يلبخند. کرد به خودش اعتماد به نفس بده، خوشم اومد یم یسع نکهیا از

 . خوبه -

 :و به سمتم گرفت و گفتلپ تاپم ر فیژاله ک م،یدیکارخونه که رس به

 . گذاشتم فیکتاب ها رو هم داخل ک. بدم لتونیکه نشد زودتر تحو دیببخش -

 :کتاب هارو درآوردم و گفتم. گذاشتم نیصندوق عقب ماش يرو ازش گرفتم و رو فیک

 . يپس بد دیرو نبا هیهد. خودت بود يها برا نیا -

. دمیخر یبراش م دترشویجد هی یحت ای. دادم به خودش یلپ تاپ رو هم م شدیکاش م.زد و تشکر کرد يلبخند

به  یکه رد شدم، دست نیامیاز کنار بن. کنم یبهش ترحم م ای دمیخواستم فکر کنه دارم بهش صدقه م ینم یول

 :شونه اش زدم و آروم گفتم

 .با دلم معلوم شده فمیتکل گهید ؟یاخم نکن یالک شهیم -

 :هاش گرد شد و گفت چشم
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  ؟یچ -

 :و گفتم دمیخند

 . يدیهمون که شن -

نگاهش به  نکهیپامون بلند شد و به محض ا يخانوم خرسند جلو. استیسمت ساختمون ر میسه با هم رفت هر

دونستم شباهتشون، به  یم. نگاه به ژاله هیکرد  یم نیامینگاه به بن هی! شد کیژاله افتاد، چشم هاش بار

 :زدم و گفتم يلبخند. خصوص رنگ چشم هاشون توجه اش رو جلب کرده

که شما  انیاز امروز م. هستند که در موردش باهاتون صحبت کرده بودم یخانوم بهرام شونیخانوم خرسند، ا -

 . نیبد ادیالزمه بهشون  یهر چ

کردند و خانوم خرسند به  یبا هم احوالپرس. کرد از گل خانوم خرسند شکفت و دستشو به سمت ژاله دراز گل

 :اشاره کرد و گفت نیامیبن

 د؟یدار یبا هم نسبت -

 :زد و گفت يلبخند نیامیبن

 چیمن ه. برنامه هارو جور کرد نیخودش ا ماین. کردما يباز یبراش پارت نیفکر نکن یول. ژاله دختر خاله امه -

 . کاره ام

 :زد و گفت يخرسند لبخند خانوم

 نجایا نکهیا يهم برا یخانوم بهرام. ستین يباز یخانوم صداقت اهل پارت میدون یهمه امون خوب م -

 . شو داره یینشون بده که توانا دیاستخدام بشه، با

 . مشونینیبب میخوا یکه ما م دیبه خانوم صداقت اطالع بد شهیخب پس حاال اگه م – نیامیبن

 یلیخ شه،یصداقت هم مثل هم. یو در حال معارفه و احوالپرس میدفتر صداقت بود يبعد، هر سه تو قهیدق دو

 :تکون داد و گفت ياومده، سر یچ يو برا هیژاله ک میبراش گفت یوقت! کارمون یمارو فرستاد پ کیش

 .سر کارتون دییبفرما دیتون یشما هم م. میکم با هم صحبت کن هی دیبا یخب من و خانوم بهرام -

 :خم شدم و کنار گوشش گفتم دم،یکنار ژاله که رس. میمبل بلند شد ياز رو نیامیو بن من

 . راحت التیخ. هیزن خوب -

 . از اتاق خارج شدم نیامیکرد، زدم و همراه بن یباال رفته نگاهم م يهم به صداقت که با ابرو يلبخند
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بود که  نیکه جالب بود، ا يزیچ! آورده بود ریآدرس هومن رو گ. ساعت بعد بود که صداقت، احضارم کرد دو

بعد هم . همسرش هم باردار بود. خودش بود يکه صداقت داشت، آدرس خونه  یهومن ازدواج کرده بود و آدرس

 :گفت یبا ناراحت

 .قدر تونستم در موردش بفهمم نیفقط هم -

 :و گفتم دمیخند

 .ادهیز یلیهم خ نیهم ن؟یدیفهم نویفقط هم نیگیبعد هم م نیآمارشو درآورد يهمه  -

 بیرو تعق یمقدس يآقا ستیبهتر ن. خبرش کرده بود یمقدس يآقا مارستان،یپنج شنبه که پدر هورمند اومد ب -

 .میرینظر بگ ریرو ز یهومن، مقدس يبهتره به جا دیاصال شا م؟یکن

فقط با پدر هورمند در ارتباطه و هورمند با کمک  یمقدس دیشا. مارستانیهومن و پدرش جدا از هم اومدند ب -

 .رهیگ یهومن از شما خبر م

 . دیگ یطور باشه که شما م نیهم هم دیشا -

به  شهیاز هومن بهتر م. دهیجد يهومن حاال مهره  یول. نظر گرفته بود ریرو هم ز یالبته رضا قبال مقدس -

 . دیهورمند رس

 . دوارمیام -

 . میکن یم داشیپ يکنم به زود یحس م. دوارمیام یلیمن که خ -

 . ممنونم -

 در مورد هورمند بهتون نگفت؟ يزیپدر هورمند چ -

 :گفت یو با ناراحت نییانداخت پا سرشو

فکر کنم هورمند واقعا با خانواده اش  یول. نه ای گهیدونم راست م ینم. کرد یاطالع یپدرش هم اظهار ب -

 . قطع رابطه کرده

 زانشیتونستم بفهمم چرا هورمند از همه خانواده و عز ینم نکهیا. گفتن نداشتم يبرا یرفمنم ح. کرد سکوت

نوشته بود، ازش  يبرگه ا يآدرس هومن رو که رو. از جام بلند شدم. کرد یاعصابمو خورد م ده،یدست کش

زدم و به هر دوشون  يلبخند. شد لندپام ب يبار همراه خرسند، ژاله هم جلو نیا. رفتم رونیگرفتم و از دفترش ب

 :و گفتم ستادمینشسته بود، ا یصندل يکنار ژاله که رو. نندیتعارف کردم که بش

 ؟يریگ یم ادیراحت  ره؟یم شیکارها چه طور پ -
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 . کم کندم هی. ستیبدك ن يا -

 سییر تازه اون موقع، خود. زدم یم جیکه رفتم سر کار گ يبار نیمنم اول. هیعیکند بودن طب نیالبته ا - خرسند

 . کنم کاریداد چ یم ادیشرکت بهم 

 :با تعجب گفت ژاله

 مرد؟ ایزن بود . یمهربون سییچه ر -

 :زد و گفت یچشمک خرسند

 . مرد بود -

 :باال رفت و با خنده گفتم ابروهام

 بود خانوم خرسند؟ یچ يچشمک برا -

 :خرسند قرمز شد و گفت خانوم

 . نجایمن قبول نکردم و آخرش هم استعفا دادم و اومدم ا یول. کرد يآخه بعدش ازم خواستگار -

 !داشته ییایخانوم خرسند هم واسه خودش برو و ب نیا. به به

 ؟يچرا قبول نکرد -ژاله

کرد؟ قبل از  یکرد، قبول م یم يازش خواستگار سشییخرسند بود و ر يژاله اگر جا یعنی. هام در هم شد اخم

 :خرسند جواب بده، با اخم نگاهش کردم و گفتم نکهیا

 قبول کنه؟ دیبا یکرد، منش يخواستگار شیاز منش یسییکردند؟ مگه هر ر یقبول م دیچرا با -

 :رو نداشت، دستپاچه شد و گفت تمیژاله که انگار انتظار عصبان. کردند یدوشون با تعجب نگاهم م هر

 . سوال بود هیفقط ... فقط . نبود نیمنظورم ا... نه  -

که  دمیخرسند رو شن يصدا. یرفتم سمت در خروج يا گهیحرف د چیاخموم رو ازشون گرفتم و بدون ه نگاه

 :پچ پچ کنان، مثل پیرزن هاى فضول پرسید

 اد؟یاز تو خوشش م مایآقا ن... ژاله جون  -

 :گفت يژاله با لحن گرفته ا. کردم زیت گوش

 . با بنیامینههمه اش به خاطر دوستیش . نه بابا -

منو  يخانواده  يجو خفه  يکرد که حتى من هم دوستش ندارم، پس چه طور یاگر ژاله فکر م. کردم تعجب

بود که همه رو از  نیحرف ها زد، منظورش ا نیبودن و ا ونیکه در مورد مد ییزهایکنه؟ پس همه چ یتحمل م
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 هیکردم فقط کاف یفکر م. دارممنم دوستش  دهیفهم گهیکردم ژاله د یسر ترحم انجام دادم؟ منو بگو که فکر م

 . کردم یژاله رو متوجه احساسم م دیانگار اول با یول. تمومه زیهمه چ گهیکنم و د یمامانو راض

*** 

 آخه؟ هیها چ يمسخره باز نیا. گهید میبر دیانتخاب کن ویکی... بابا  يا -

 ؟یمغازه انتخاب کن نیتو اول يهم حاضر بود ياگه قرار بود واسه خودت بخر -

مطمئنم . دیجفت حلقه انتخاب کن هیکه شما  میچرخ یها م یتو طالفروش میمغازه؟ االن سه ساعته دار نیاول -

 یدونم طبق معمول آخرش هم بر م یمن که م... مغازه؟ نجال  نیاول یگیاونوقت م میرفت یصد تا طالفروش

 .سر مغازه اول يگرد

 . ها میریفعه بعد خودمون دو تا مد. یزنیچقدر غر م ماین يوا -

 :و کالفه گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست

 .ها نیخوبه ما دو تا رو به زور آورد. از دست تو و زبونت يوا -

 :به عقب هلم داد و گفت یام گذاشتم و کم نهیس يدستشو رو نیامیبن

 ریقدر ز نیا گهیذاشتم تو خونه حوصله ات سر بره که د یم دیدوما با. اوال با خانوم من درست صحبت کن -

 .یگوشم غرغر نکن

 چارهیچه قدر ب گهیتو د. اریدر ب يباز لیکه بگم بذار مهرش خشک بشه بعد ذل يعقد هم نکرد. لیزن ذل يا -

 . يا

 :سپر کرد و گفت نهیس نجال

 . يریبگ ادی دیتو هم با. خانواده دوسته نیامیبن -

 :راومدژاله هم د يصدا

 . تونم راه برم ینم گهید. کف پام درد گرفته. راستش منم خسته شدم -

 :کردم و با خنده گفتم نگاهش

 نکنه کف پات صافه؟ -

 :زد و گفت يلبخند

 . کفشم مناسب نبوده دیشا. نه -
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نگاهم . یتخم مرغ یسه سانت يبا پاشنه  يقهوه ا يکفش ها. چهار نفر نگاهمون رفت سمت کفش هاش هر

. پدرسوخته ها مجهز اومده بودند. بودند دهیجفتشون اسپرت پوش. نیامینجال و بن يسمت کفش ها دیچرخ

 :گفت نیامیبن

 . سوسولین يادیهر چند ز. میهم استراحت کن یکم هی م،یبخور يزیچ هی میبر نیایب. باشه دلم براتون سوخت -

 :نازك کرد و گفت یپشت چشم ژاله

 !زن برگ گلِ...  یدون یخودت که م. ستیاز سوسول بودن ن -

آروم و ساکت  يپوسته  نیا ریز طونیدختر شر و ش هیکردم  یژاله و تیکه پرونی؟ حس م. هام گرد شد چشم

 . نکرده دایوقت فرصت ابراز وجود پ چیکه ه يپر انرژ يدختر. دهیخواب

 :دست هاشو باال آورد و گفت نیامیبن

 . یو اصلشو نگفت يکرد تیکم رعا هی ماینجال و ن يممنون که جلو... بله بله  -

 :شدم و گفتم کنجکاو

 ه؟یاصلش چ -

 :خجالت زده گفت ژاله

 . ستین یخاص زیچ -

 :گفت نیامیبن

 .مردها کاکتوس نتوس،یکه، خانوم ها لوس نهیفقط اصلش ا. ستین یخاص زیبله چ -

 :هم با حرص گفت نیامیو بن! کف دست ژاله دیکرده بود، دستشو کوب فیک یبنجال هم که حسا. خنده ریز زدم

 ! گرفت ادینجال هم ... بفرما  -

وقتى چشم هاش شیطون میشه دلم مى خواد دست هامو دور . ژاله انداختم طونیش يبه چشم ها ینگاه

نمیره، دست هامو  براى اینکه مطمئن بشم دستم خطا. صورتش بذارم و زل بزنم توى چشم هاى خوشرنگش

 :توى جیب شلوارم فرو کردم و گفتم

 نتوسه؟ینکنه گل مورد عالقه ات، لوس -

 :تکون داد و گفت سرشو

 . نه دقیقا -

 چه طور؟ -
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 .دوست دارم شتریژربرا رو ب -

 . شیحتما هم نارنج -

هم  شینکنه شب عروس. یرنگ نارنج نیامان از ا. و سرشو تکون داد دیدهنش گرفت و خند يجلو دستشو

از ! بپوشم ینارنج راهنیکتم پ ریو منم ز یژاله با لباس نارنج! بپوشه؟ چه شود یبخواد لباس عروس نارنج

 . تصوراتم خنده ام گرفت

 :گفتم نیامیو رو به نجال و بن دمیکش فشویبند ک نه،یژاله بش نکهیشاپ و قبل از ا یکاف يتو میرفت

 . میگرد یو برم ییجا میریمما هم  نیتا شما سفارش بد -

 :سه تاشون چشم هاشون از تعجب گرد شد و همزمان با هم گفتند هر

 کجا؟ -

 :گفتم دمیکش یژاله رو م فیباال انداختم و همون طور که بند ک يا شونه

 . نیفهم یبعدا م -

 :وندم و گفتمسرمو به سمتش چرخ. کردم ینگاه ژاله رو احساس م. اومدم رونیشاپ ب یژاله از کاف همراه

 ؟یبگ یخواست یم يزیچ -

 :دندونش گرفت و بعد گفت نیلبشو ب يلحظه ا يبرا

 . نداره يا دهیپس دوباره گفتنش فا. نیشما جواب نداد یگفتم ول -

 .یبگ يزیچ دمیمن که نشن ؟یگفت یچ -

 . میبر میخوا یکه کجا م نیهم -

 میچون قراره بر یبدون دیتو که با یول. هم بودند، جواب ندادم نیامیخب اون موقع چون نجال و بن. آهان -

 . میتو کفش بخر يبرا

 ؟یچ -

کفش ها  نیبا ا. میتا آخر شب تو بازار نند،یب یدو تا حلقه م نیطور که ا نیا ؟يقدر تعجب کرد نیچرا ا -

 . شهیپاهات داغون م

 :بگه که انگشت اشاره امو بلند کردم و گفتم يزیچ خواست

 ؟یاوک. یانتخاب کن یکفش فروش نیتو اول دیدر ضمن، با -
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و  ستادیژاله هم کنارم ا. ستادمیا یکفش فروش نیزدم و کنار اول یقیلبخند عم. کرد یپلک زدن نگاهم م بدون

 :گفتم

 . میبگرد میبخوا میچون وقت ندار. بشه دایپ يکه بپسند يزیچ هی دوارمیام -

به سمتش خم کردم  یسرمو کم. ناراحته يزیاحساس کردم از چ. کرد یم يزبا فشیبود و با بند ک نییپا سرش

 :و گفتم

 شده؟ يزیچ. ژاله -

 :بلند کرد و گفت سرشو

 . یچینه ه -

 ؟یمطمئن -

 اطیبا احت. بود نیواقعا مشکلش هم دیشا. دیبه ذهنم رس يلحظه فکر هی. نیتریشد به و رهیتکون داد و خ سرشو

 :گفتم

اونقدر . کردم یدو تا پسند م یکی يبده، به جا هیبهم کفش هد زدینفر به سرش م هیتو بودم و  يمن اگه جا -

 . دادم تا طرف دلش بسوزه و جفتشو بخره یدو دل نشون م شونیکیانتخاب  نیهم خودمو ب

و در رفت  نیصورتش با هر کلمه ام از ب يتو یکه نگران دمیبه وضوح د. حالت صورتش مچاله شد رییاز تغ دلم

 یقطعا دلش نم. داد یم نیامیخرج خودش و پدرش رو بن. نداشت يخب ژاله که درآمد. زد یآخر لبخند دلچسب

خرج گردنش  یکرد و کل یداشت ازدواج م نیامیکه بن تیموقع نیاونم تو ا. خرج بتراشه نیامیبن يخواست برا

 . بود

 :اشاره کردم و گفتم نیتریو به

 ؟يانتخاب نکرد يزیچ... خب  -

 :شد و گفت قرمز

 . هنوز همه اشونو نگاه نکردم -

 :کفش ها چرخوندم و گفتم نیب نگاهمو

 . کنم دایمراسم عقد پ يبرا يزیچ هیمنم  ،یکن یزنونه رو نگاه م يپس تا تو کفش ها. باشه -
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هورمند و  دنیکفش خر ادی. اسپرت بود يکفش ها يکنار نیتریو. مردونه يکفش ها نیتریسمت و رفتم

قدر از  نیبا ژاله ندارم، ا ینسبت چیمن که ه. هورمند چارهیب. لبم نشست يرو ینیلبخند غمگ. قت افتادمصدا

 ه؟یتیتو چه وضع کجاست؟داشته؟ االن  یاون لحظه چه حس يتو گهیهورمند د. برم یکردن براش لذت م دیخر

معلوم نبود . خواست فقط از بودن با ژاله لذت ببرم یفعال دلم م. کنم رونیتکون دادم تا فکرشو از سرم ب يسر

 . بشه بمینص یفرصت نیچن یک گهید

! ینارنج يبا بندها و دوخت ها یاسپرت مشک هی. به چشمم اومد يبدجور شونیکیاون همه کفش،  ونیم از

 :لبم نشست و برگشتم سمت ژاله يلبخند رو

 . نیبب نویا ایب. ژاله -

 :و گفت ستادیکنارم ا اومد

 کدوم؟ -

 .یکیاون  -

 ینگاه به من م هی. دهنش گرفت يدر جا چشم هاش گرد شد و دستشو جلو. انگشت کفش رو نشونش دادم با

 . نگاه به کفش هیکرد و 

 ومد؟یخوشت ن -

 . خوشکله یلیخ. هیعال نیا -

 . نگاه بنداز هیاشونو هم  هیبق ؟يدیپسند نویهم یمطمئن -

 دمیرو پسند یکیزود  یلیطبق معمول خ. مردونه شدم يتکون داد و من هم مشغول نگاه کردن کفش ها يسر

جفت کفش الزم  هیعقد حتما  يژاله هم برا. زنونه يکفش ها نیتریبرگشتم سمت و. و کدش رو حفظ کردم

 . کردم یمجبورش م دیپس خودم با. هم انتخاب کنه گهید یکیمحال بود  یول. داشت

 نیو با مخ زم رنیها راه م نیبا ا يآخه زن ها چه طور. رفت یم جیاون همه کفش پاشنه بلند سرم گ دنید از

گشتم که هم  یم يزیچ هیدنبال . دیاسپرت و کفش ساده پوش شهیکه نم یمهمون يخب برا یخورن؟ ول ینم

. به قدش اضافه بشه نتسا ستیدفعه ب هیخواست  یدلم نم. بلند نباشه يادیقشنگ باشه هم پاشنه اش ز

 . که بود رو دوست داشتم ینیهم

 :اومد کنارم و گفت ژاله

 . همون از همه اشون قشنگ تره -
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 ...سوال  هی. خوبه -

 ؟یچ -

 ؟يپاشنه بلند ها راه بر نیبا ا یتون یم -

 :کرد و گفت یاخم. که پاشنه اش از همه بلند تر بود نشون دادم یانگشتم اون با

 . دمیاز پنج سانت تا حاال نپوش شتریمن ب. انه باب... اوه  -

 :بودم نشون دادم و گفتم دهیکه پسند یهمون

 ؟یچ یکی نیبا ا -

 . بتونم دیشا. دونم ینم...  یکم بلنده ول هیپاشنه اش  نمیا. چه خوشکله -

 :کدش رو حفظ کردم و با دست به داخل مغازه اشاره کردم. پس خوشش اومده بود "چه خوشکله " گفت

 .میبر -

از لبخندش من هم . صورتش نشسته بود يتک تک اجزا يرو یلبخند کمرنگ. دیکفش اسپرت رو پوش اول

فروشنده . رو هم گفتم یمجلس يکد کفش ها عیرو بپوشه، سر شیقبل يکفش ها نکهیقبل از ا. زدمیلبخند م

 :گفتمصندلى نشسته بود، نشستم و  يژاله که رو يپا يکفش رو به دستم داد و من جلو

  ؟يها راه بر نیبا ا يبلد نمیبپوش بب -

 يچپشو باال برد و نگاه بد يابرو! نشون بده يباد کنه و بخواد خود رتشیجمله رو گفتم که رگ غ نیا يجور

 :و گفت دیکش رونیکفش رو از دستم ب. بهم انداخت

 . پوشم ینم ستیکمر خوب ن يفقط چون برا. تونم یالبته که م -

 :ستادمیشلوارم کردم و ا بیج يهامو تو دست

 . میکن فیو تعر مینیبب -

 ياون کفش ها ونیم دشیسف يپاها. ومدیچه قدر به پاهاش م. دیهاشو درآورد و کفش هارو پوش جوراب

که فروشنده نتونه  يجور. ستادمیاصال چرا جورابشو درآورد؟ اخم کردم و روبه روش ا. دیدرخش یم یمشک

که  ياز محدوده ا. رفت هرا نهیآ يمغازه و جلو يو چند قدم تو ستادیا د،یکفش هارو که پوش. نهیپاهاش رو بب

کفش ها ده دور راه نره و  نیحاال تا با ا. کردم یعجب غلط. دمیکش میشونیدستمو به پ. بودم خارج شد ستادهیا

 . کنه یمنو کم نکنه که ول نم يرو
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 هیدونستم  ینم. ومدیاندامش به چشم م يا با اون کفش ها، بدجورژاله واقع ایدونم من به سرم زده بود  ینم

فروختن  يفروشنده هم که برا کهیمردت. جذاب شده بود يادیز. گذاره یم ریظاهر تاث يقدر رو نیجفت کفش ا

 :ختیر یزبون م زیر کیجنسش، 

 یلیکفش ها خ نیو تو ا فهیپاتون ظر. شهینم یهر کس يکفش ها قالب پا نیا. خانوم ادیبه پاتون م یلیخ -

 . جلوه داره

چشم غره  هیبرگشتم سمت ژاله تا . به فروشنده انداختم که حساب کار دستش اومد و دهنشو بست ینگاه چنان

خداروشکر که ! پوشه یو کفش هارو درآورده و داره جوراب هاشو م یصندل ينشسته رو دمیهم به اون برم که د

خودم  يکه برا یکفش الیخ یبپول هر دو جفت کفش رو حساب کردم و  عیسر. کنه کاریچ دیبا دیخودش فهم

 :افتاده گفت ریژاله با سر به ز م،یاومد رونیاز مغازه که ب. پسند کرده بودم شدم

 . بشه يجور نیخواستم ا ینم. خوام یمعذرت م -

نبودم که بخواد ازم  يمن کاره ا. لحظه اى سکوت کردم تا عقلم از پس خشمم خودى نشون بده چند

 .کنه یعذرخواه

 . شد ریکه د میبر. فراموشش کن -

 :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه

 .الزم نبود ن؟یدیرو چرا خر یکیاون ... یآخ راست. بودم دهیدو جفت کفش نخر قهیتا حاال در عرض پونزده دق -

 ...حاال که خوشت اومده و . ستیمهم ن -

 :گفتم ظیو با غهم فشار دادم  يهامو رو لب

 . خوره یبه دردت م ییجا هیباالخره . داشته باشش اد،یبه پات هم م -

 . خوام یمعذرت م -

 :نگاهش کردم و گفتم. که بهش انداختم يا کهیشدم از ت مونیپش. شرمنده و ناراحت بود يبدجور صداش

 .یکن یخواد معذرت خواه ینم -

 :اشاره امو بلند کردم و قاطع گفتم انگشت

 . شکنم یپاشنه اشو م نمیپات بب گهید يجا. شونیپوش یجا به جز مجلس زنونه نم چیفقط ه -
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بگه  ستین یکیآخه . شمیم وونهیدارم د... اوف ! کردم يرو ادهیز یلیخ دمیگرد و دهن بازش فهم يچشم ها از

صد تا  دنشیحاال واسه پوش يدیجفت کفش خر هی ؟یکن یم فیتکل نییکه براش تع ازیته پ ای يازیتو سر پ

 ؟يذار یشرط و شروط م

نجال . خوردند یم وهیهاشون و آب م یصندل یلم داده بودند به پشت نیامینجال و بن م،یدیشاپ که رس یکاف به

 :و گفت دیزودتر مارو د

 . نیدر رفت میفکر کرد. چه عجب بابا -

 :و گفتم دمیخند

  ن؟یشما چرا پنچر شد -

 . میشد نیسنگ م،یشما رو هم خورد يسفارش ها -نیامیبن

 ن؟یبرامون سفارش داده بود یمگه چ -

 .يا وهیم یبستن -نجال

 ؟يخور یم یژاله چ. ماشاءاهللا اشتها -

 :نشست و گفت یصندل ينجال رو کنار

 .یبستن جیآب هو -

 :نجال گفت. نیامیخودمم همون رو سفارش دادم و نشستم کنار بن يبرا

 زدین؟ نمى خواى بگى کجا جیم -

 :لبخندى زدم و گفتم. انگار مطمئن نبود باید چه جوابى بده. نگاهم کرد ژاله

ما هم مجبور شدیم قبل از اینکه پامون قطع بشه یه جفت کفش راحتى . شما که فقط به فکر خودتونین -

 . بخریم

 :دستشو روى جعبه هاى کفش که روى صندلى کناریش بود گذاشت و گفت نجال

 جدى کفش خریدین؟ اونم دو جفت؟ به این سرعت؟ مگه میشه؟ -

 :از فرصت استفاده کردم و گفتم. فقط لبخند میزد و چیزى نمى گفت ژاله

از کى تا حاال ملت رو عالف کردى و . در عرض پونزده دقیقه کفشش رو انتخاب کرد و خرید. تو یاد بگیر -

 .هنوز هیچى نخریدى

 :مسمت بنیامین و گفت برگشتم
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چند بار که تو این خیابون ها کفش پاره کردى و پاهات تاول زد، سر . بنیامین االن کله ات داغه نمى فهمى -

 ن؟یرو ادامه بد دیخر نیخوا یهنوز هم م. من مى دونم این مادر و دختر چه جورى خرید مى کنند. عقل میاى

 :که انگار کم کم داشت به صحت حرف هام پى مى برد گفت نیامیبن

و بعد  مشونیبخر میبر. انگار اگه خدا بخواد، نجال حلقه رو انتخاب کرد. تا بعد دیکن رهیذخ يحاال فعال انرژ -

 . دنبال لباس عروس میهم بر

برم سر  دیمن فردا با. دینیلباس عروس بب دیشما خودتون بر. خودم يدنبال کارها رمیمن که بعد از حلقه ها م -

امروز هم . بده یصداقت دلش بسوزه بهم مرخص ستمیداماد که ن. الزم دارم بخرم یهر چ دیامروز با نیهم. کار

 . گرفتم یمرخص یبا بدبخت

 :گفت نیامیبن

 ؟يغر زد یلیکه خ يدقت کرد -

 :ژاله گذاشتم و گفتم يهارو جلو وانیازل یکی. رو آوردند سفارشمون

 ن؟یبا خودتون آوردچرا مارو  گهید. دیشما دو تا که از خداتونه با هم تنها باش -

 :پر بود گفت یلیکه انگار دلش خ نیامیبن

 !سفارش مادر خانوم بود -

 :خوردم و گفتم جیآب هو یکم. خنده ریز میو زد میبه هم انداخت ینگاه ییتا چهار

دنبال  میبا هم بر ییدو تا میتون یم ،یژاله رو هم از سر خودت باز کن يخوا یاگه م. رمیخب من که دارم م -

 !اهینخود س

 :و گفت دیخند نجال

 . میبخر یلباس مجلس میخوا یم. ادیبا من ب دیژاله با یول. بخر اهیتو که برو نخود س -

 . دیدون یهر جور م. باشه -

 :و گرفت سمتم دیکش رونیکارت اتوبوسشو از توش ب. پولش رو درآورد فیک نجال

 . با اتوبوس برو ،يراه شد مهین قیپس چون تو رف. میاومد نیماش هیما که همه امون با  -

ژاله نگاهش به عکس . شدم جیآب هو يشناور رو يها یرو با دو انگشت گرفتم و مشغول خوردن بستن کارت

 :پول نجال افتاد و گفت فیداخل ک يها

 ست؟یخطرناك ن یگمش کن ایازت بزنند  فتویوقت ک هیاگه . يدار یچه قدر عکس توش نگه م -
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 :پولش رو هم باز کرد و گفت فیک ي گهیسمت د جانیبا ه النج

 . يدیطرفشو ند نیا -

 مامانته؟ نیمن چه خبره؟ چه قدر عکس؟ ا يخدا يوا -

 .شهیو دو سالگ ستیب. آره -

 . ایمامانت هیشب -

 :زد و شروع کرد به نشون دادن عکس ها یتیلبخند رضا نجال

 هی نیخاله امم که هم. چند ساله که رفته اونجا. هیشوهرش اهواز. مشینیب یکم م یلیخ. دختر خاله امه نیا -

 . عکس خاله امه نمیا. دونه بچه رو داره، پا شده به خاطرش رفته اونجا

 ...همن  هیچه قدر مامانت و خاله ات شب -

 جیآب هو يرو تو یداشتم بستن. کرد یم یرو معرف فشیک يتو يزدند و نجال عکس ها یطور حرف م نیهم

 :ژاله توجه امو جلب کرد يزده  جانیه يکردم که صدا یل مح

 .خواد گازش بزنه یآدم دلش م. نیلپ هاشو بب. داره ییچه چشم ها. چه قدر نــــازه. نیبب نویا يوا -

. گذاشته بود يا یمیو قد دیو سف اهیعکس سه در چهار س يژاله انگشتشو رو. دمیشدم و سرك کش کنجکاو

کرد  ینگاه به ژاله م هینجال هم لبشو گاز گرفته بود و . لبم يلبخند اومد رو! بود شیسال پ یکه مال س یعکس

ژاله عکس رو . عکس نگاه کرد هو ب دیجلو کش زیم يخودشو رو يهم با کنجکاو نیامیبن. نگاه به من هیو 

 :گفت جانیسمت نجال گرفت و با همون ه

 ه؟یک يبچه  نیا -

 :زدم و گفتم یعیلبخند وس. نداختبه من ا یدوباره نگاه نجال

 .اول مامان و بابامه يبچه  نیا -

 :و گفت دیبا تعجب به سمتم چرخ ژاله

 هم داشتن؟ يا گهید ياز شما و نجال بچه  ریبه غ یعنیاولشون؟  يبچه  -

 :تر شد و گفتم قیعم لبخندم

 . نه -

افتاد، چشم هاش درشت شد، لبشو  شیدو زار نکهیبه محض ا. تا منظورمو متوجه بشه دیلحظه طول کش چند

 :ناباورانه گفت. گاز گرفت و گونه هاش قرمز شد
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 شمایید؟... این شما ... این -

 :گفتم یبدجنس با

 ؟یگفت یاون آخرش چ... ییچه لپ ها. داره ییچه چشم ها. چه قدر نازه...  یگفت یم یخب داشت. آره خودمم -

 ه؟یگاز زدن ه؟یخوردن

 :اش فرو برد و نجال گفت قهی يسرشو تو ژاله

 .بخور جتویآب هو...  مـــاین -

 یخواست الک یدلم م. بهم دست داده بود یبیحس لذت بخش عج هی. دمیرو سرکش جیو آب هو دمیقاه خند قاه

جالب تر از اون قیافه ى کش اومده ى بنیامین بود که ! بهم مزه داده بود يژاله بدجور يها فیتعر! بخندم

 ! ا بند نبود و فقط مى تونست حرص بخورهدستش به هیچ ج

اول  دییکه گفت همون بفرما يجواب داد و تنها کلمه ا نیامیبن. بودم که تلفن زنگ خورد شگاهیآزما يتو

 :اخم کردم و گفتم. و بعد هم قطع کرد ستادیگوش ا هیچند ثان. صحبتش بود

 بود؟ یک -

 .صداقت -

 گفت؟ یم یچ -

 . کردند ریرو دستگ يدیسع نیگفت رام -

 ؟یچ -

 . يکالنتر رهیداره م -

 شگاهیگذاشتم و از آزما بمیج لمویموبا. دمیکش رونیروپوش رو از تنم درآوردم و دستکش ها رو از دستم ب عیسر

 ي شهیش. تکون داد و پشت فرمون نشست يسر د،یمنو که د. شدیم نشیصداقت داشت سوار ماش. رونیزدم ب

 :داد و گفت نییرو پا نیماش

 ن؟یایب نیخوا یشما هم م -

 . چرا که نه نیبد یساعت یاگر بهم مرخص -

 . میر یبا هم م دیپس سوار بش -

منم که داشتم . صداقت ده بار زنگ خورد یگوش م،یبرس يتا به کالنتر. سوار شدم و صداقت حرکت کرد عیسر

همش مجبور بودم وسط صحبت، سکوت کنم تا صداقت به  دم،یپرس یم نیرام يریدر مورد علت دستگ
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گرفتار شدن  ثزده که باع ییحرف ها هی یبود که پناه نیشد ا رمیکه دستگ يزیتنها چ. جواب بده شیگوش

 . دونست یهنوز خودش هم نم ،يا يو چه جور گرفتار ییچه حرف ها قایکه دق نیحاال ا. شده نیرام

زده  جانیه د،یما رو که د. تا بناگوشش باز بود ششیکه ن میدیرو د یمه مقدساول از ه م،یدیکه رس يکالنتر به

 :جلو اومد و گفت

 . افتاد ریباالخره گ -

 ؟یک - صداقت

 . کارخونه شد یکه باعث ورشکستگ یهمون -یمقدس

 ؟يِدیسع نیمنظورتون رام -من

 :سرشو تکون داد و گفت یمقدس

خودش،  يتبرئه  يبرا. ازش مدرك داره یظاهرا پناه یول. میفقط مدرك نداشت. کار خودشه میدونست یم -

 . رو لو داد يدیسع

صداقت  لیکه فام نیافتاد و ناراحت بابت ا ریباالخره گ نکهیخوشحال از ا. نارحت ایدونستم خوشحال باشم  ینم

 . زجرآور بود یلیصداقت خ ياز پشت خنجر خوردن برا نیبود و ا

خواسته دوباره کارخونه رو ورشکست  یم یعنیبوده؟  يدیهم کار سع کارخونه شیچند وقت پ يپس دزد -

 کنه؟

. کارکشته است یلیهم خ لشیوک. که بهش وارد شده، نرفته یبار اتهام رینزده و ز یفعال که حرف -یمقدس

 .زنه ینم شیکلمه حرف هم بدون هماهنگ کی يدیسع

 :پرونده بذاره، گفتم نیا يهمه تالششو رو نکهیا يبرا

 . شما ینه به کارکشتگ یول -

 :زد و گفت یضیعر لبخند

 . دیشما لطف دار -

نگاهش رو دنبال کردم و به  ریمس. نگاهش به رو به روش مونده بود. صداقت باعث شد، نگاهش کنم سکوت

صداقت به سمتش . پشت در اتاق سرگرد نشسته بود ،يبه دستش بود و کنار سرباز يدستبند. دمیرس نیرام

 . که بودم، موندم ییون جارفت و من هم

 :صداقت اخم کرد و گفت دنیسرش رو بلند کرد و به محض د نیرام ستاد،یکه روبه روش ا صداقت
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 ؟ینیاثر زهرتو بب ياومد ه؟یچ -

 :دمیصداقت رو شن يصدا

کنم که  یو دعا م یباش ریتقص یماجرا ب نیا يتو دوارمیهنوزم ام. يکه تو به سر خودت آورد هییاثر بال نیا -

 . ماجرا نباشه نیا يتو نیآرم يپا

 و اگه باشه؟ -

تعهد  هی. یکش یم رونیمن ب یخوام که پاتو از زندگ یم نیتضم هیفقط . تموم شده است زیمن همه چ يبرا -

به نظر  یبستگ زیندارم و همه چ یتیهم اگر واقعا مقصر باشه، من شکا نیدر مورد آرم. یکه واقعا بهش عمل کن

تو با من از  یهمه دشمن نینفرت تا کجا ادامه داره؟ ا نیدونم ا یفقط نم. ندارم یتیاز تو هم شکا. هدار هیسم

 کجا به وجود اومده؟

 :زد و چشم هاش پر از خشم و نفرت شد و گفت يپوزخند نیرام

 . خوام سر سگ توش بجوشه یمن نجوشه، م يکه برا یگید -

 . یکش یاز همه خودت عذاب م شتریب. يحرص و طمع همه امون رو عذاب بد نیا يبرا يخوا یم یتا ک -

شد، مرد و دستمون رو  یتو و اون بابات که تا وقت حساب رس. يکه همه امون رو عذاب داد ییتو نیا -

 .گذاشت تو پوست گردو

 .یگیم یفهمم چ یمن نم -

از اون هم ... نه . یبابات يتو هم لنگه . یفهم یکه به نفعت نباشه رو نم يزیوقت چ چیه. یهم بفهم دینبا -

حرف حساب تو گوششون رفت و کار درست رو انجام  هیعمه و سم. يدیهم نم لیتو جون به عزرائ. يبدتر

که حاضر شد اون  یهست یتو چ دیاون هورمند بخت برگشته هم فهم.يانداز یتو هنوزم جفتک م یول. دادند

 . شر تو راحت کنه داغ ننگ رو قبول کنه و خودشو از

 :گفت يلحن پر تمسخر با

طالق دادنت عجله داشت  ياون قدر برا. رو خودم براش جور کردم یجعل شیآزما ياون برگه ... هه  دز؟یا -

از سهام کارخونه اش  یحت ؟یچ یعنی یفهم یم. بودم بشیاز من که رق. رهیحاضر شد از منم کمک بگ یکه حت

از دست تو خودشو گم و . طالقت داد و دمشو گذاشت رو کولشو فرار کرد. طالقت بده نکهیا يگذشت فقط برا

 .هیسا یچه قدر بدبخت گهیتو د. گور کرد

 ؟یدون یم یتو از هورمند چ -
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دست  نِیسر رام ییبال هینبود دوباره بزنه به سرش و  دیبع. نبود یخوب زیاصال چ نیبود و ا یصداقت عصب لحن

. هم همراهم اومد یرفتم سمتشون و مقدس. پرونده هم واسه خودش درست کنه هی يالنترو وسط ک ارهیبسته ب

 :گفت خندزانوهاش گذاشت و به سمت صداقت خم شد و با پوز يآرنج هاشو رو نیرام

کارى که یک سال پیش . وگرنه برنامه ها داشتم براش. حیف که هورمند خودشو از دور خارج کرد... حیف  -

همه چیز آماده بود ولى تو با اون کله ى پوکت . تونستم همون چهار سال پیش انجام بدم انجام دادم، مى

مى خورد؟ البته زیاد هم  دمورشکستگى کارخونه اى که هورمند دیگه مالکش نبود، به چه در. فراریش دادى

 . چون دیر و زود داشت ولى سوخت و سوز نداشت. مهم نیست

 :وحشتناکى زد و گفت پوزخند

 . ولى نمى تونى ثابت کنى. دى، من همه چیزو اعتراف کردمدی -

 :صداى بلند خندید اما اخم کرد و خیره به صداقت گفت با

گوشت بود و تو به خاطرش دور  ریهمه سال ز نیا. یشیاحمق م یلیخ اد،یهورمند وسط م يپا یجالبه که وقت -

 . يآواره بود ایدن

 :دیدستش گرفت و داد کش يرو تو نیرام ي قهیمرتبه صداقت  هی

 ؟یدون یم یگفتم تو از هورمند چ -

کامال خونسرد  نیرام. میجدا کرد نیو صداقت رو از رام دندیزمان با ما، دو تا سرباز هم به سمتشون دو هم

که فاصله  نیاز رام. بشه رینمونده بود که اشکش سراز يزیصداقت هم چ. زدیبود و فقط پوزخند م ستادهیا

 :گرفت گفتم

 حالتون خوبه؟ -

 :گفت يبغض دار يصدا با

اگر حرف هاش راست . دونسته و به من نگفته یهمه سال م نیا. دونه هورمند کجاست یم. دونه یاون م -

  ؟یباشه چ

 کدوم حرف ها؟ -

 کمک گرفته؟آخه چرا؟ نکنه واقعا از من خسته شده بوده؟ نیجدا شدن از من، از رام يواقعا هورمند برا -

 . و داغون بود دیناامقدر  چه
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اگر هورمند واقعا از شما دل  ن؟یخودتونو باخت يجور نیدروغ ا ایراست باشه  ستیکه معلوم ن یبا دو تا حرف -

 يافتاد و اومدن هومن و پدرش و حرف ها مارستانیب يکه تو یبا اتفاق. همه سال مواظبتون نبود نیکنده بود، ا

 دیاعتماد دار شتریشده؟ شما به هومن ب ییامونه که هورمند مجبور به جد یم یباق یشک يچه جا گهیهومن، د

 ن؟یرام ای

که  نیسمت رام دمیو چرخ دمیبه موهام کش یدست. و صورتشو با دست هاش پوشوند یصندل يرو نشست

بغل پرونده از راه  هیبا  يا گهیهمون لحظه مرد د. دیکش یو خط و نشون م زدیداشت باهاش حرف م یمقدس

 . بود نیرام لیظاهرا وک. داره کاریشد که با موکلش چ یشاک ،یمقدس دنیو به محض د دیسر

 :برگشت سمت ما و صداقت گفت یمقدس

 م؟یبا سرگرد صحبت کن شهینوبتمون م یک -

 . زنهیحرف م یفعال که با پناه -یمقدس

 :افتادم و گفتم اریسرگرد درباره ماز يحرف ها ادی

 . گفت در موردش با شما صحبت کرده یسرگرد م ه؟یچ يجواد نیا ي هیقض...  یراست -

 :کرد و گفت یظیاخم غل یمقدس

 . ینوچه مثل پناه هیاونم . ستین یخاص زیچ -

 . گرفتند یاز اون دستور م يو صفر یپناه اد،یطور که به نظر م نینوچه بوده؟ ا هیکه فقط  دیمطمئن -

 .شهیمربوط م سیبه پل زهایچ نیا -

 :و گفتم دیبه ذهنم رس يفکر. اطالعات بده اریخواد در مورد ماز یمشخص بود که نم کامال

گفت  سیباشه پل ادتونیشد، اگر  يکه از کارخونه دزد یاون شب. هم مشکوکم گهیمن به چند نفر د...  یراست -

برادر سهام . ده بودهنفر سوم هومن برازن یول میدو تاشون که من و دوستم بود. رو اطالع دادند يکه سه نفر دزد

به نظرم بهتره آدرسش . میآورد ریهومن رو گ رسآد. لنیماجرا دخ نیا يحتما اون ها هم تو. دار سابق کارخونه

 . ادیبه دست م یحتما از هومن اطالعات خوب. کنند ییکنند و ازش بازجو رشیتا دستگ میرو به سرگرد بد

 :دارم و باهام همراه شد يچه قصد دیزود فهم یلیخکرد، اما  یحرف هام صداقت با تعجب نگاهم م اول

 میسر من و زندگ ییهورمند چه بال دیدون یم د،یهست انیشما که خودتون در جر. گنیجناب کاردان درست م -

به خاطر سهام کارخونه که موقع طالق مجبور شد به نامم بزنه حتما . میما از هم جدا شد یآورد و با چه فضاحت
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 یم. هم کار خودش بوده ید ورشکستگیشا. کرد که منم ضرر کنم يضرر، کار نیبه خاطر هم. ضرر کرده یلیخ

 . با هم، دست به یکى کردند دیبا هم دوست بودند، شا نیکه اون و رام دیدون

 :شده بود گفت ریغافلگ یکه حساب یمقدس! اضافه کرد یداغ ازیپ چه

همون چهار ...  دیدون یم یعنی...  گهیه کار اون باشه؟ اون اصال دچه طور ممکن. دیکن یهورمند؟ اشتباه م -

به نظرم بهتره فعال دست نگه . ماجرا باشه نیچه طور ممکنه تو ا. دیکه هست انیدر جر. رفت رانیاز ا شیسال پ

 . به آب زد دیگدار نبا یب. کنم قیتحق کم هیمن  دیاجازه بد.مینزن یرابطه حرف نیدر ا سیو با پل میدار

 :گفتم مصرانه

 لیدل یکه ب سیپل. کنه قیدر موردش تحق میبخوا سیقراره از پل. میگدار به آب بزن یب ستیما هم قرار ن -

 . کنند یهر جور خودش صالح بدونند اقدام م. میدیآدرس بهشون م هی. کنه ینم ریرو دستگ یکس

من . دنبالشونه و فرار کنند سیباشه ممکنه بفهمن پل ریاگر واقعا پاشون گ. به من دیشما آدرس رو بد... خب  -

 . ارمیب ریتونم ازشون مدرك گ یخودم م

داد که اونم تو  ینشون م سیبودنش از پل يفرار. مشخص بود که اونم با هورمند و هومن در ارتباطه کامال

دور موندن خودم و  ياصرارش برا. بود ادمیرو خوب  زدیکه هومن م ییحرف ها. برازنده هاست يجبهه 

 یکار داشتن م یچ. تالششرفتن  نیهورمند و از ب يترسش از به هم خوردن برنامه ها. ماجرا نیصداقت از ا

 جهیتا هورمند به نت میکرد یصبر م دیبا یتا ک زه؟یبه هم بر یممکن بود همه چ دیفهم یم سیکردن که اگر پل

 . از چه قراره هیتا بفهمم قض مشدید یم دیبرسه و خودشو نشون بده؟ هر طور شده با

کنند، اگر  بشیتعق رهیهر جا م. کنند یابیتونند خط تلفنش و تماس هاشو رد یم یبه راحت. باز تره سیدست پل -

 میتون یم کاریما چ یول. که الزم باشه يا گهیکنند و هر کار د یم ییالزم باشه خونه اشو بگردند، ازش بازجو

. مارو از سر خودش باز کنه يجور هیبشه و  مونتازه ممکنه متوجه ا م؟یهر جا رفت دنبالش بر نکهیجز ا میبکن

 . کرده باشند دایخودشون تا حاال پ دیالبته شا. میبد سیآدرسشو به پل دیبا

ماجرا دخالت داشته  نیا ياگر واقعا تو. دارم يادیازشون مدارك و اطالعات ز. بودم لشونیوک یزمان هیمن  -

 .برسم جهیتونم به نت یزودتر م یلیند، خباش

 . دیبذار سیپل اریمدارکتون رو در اخت دیتون یخوب م -

 :کرد و گفت يفکر یمقدس

 د؟یدیاالن آدرسو بهشون م نیهم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٦٦٨ 

 . ارمشیتونم برم ب یزود م یلیخ یول. جا گذاشتمش شگاهیآزما يبود که متاسفانه تو يبرگه ا يآدرسش رو -

 :سمت صداقت و گفتم برگشتم

 .گردم یو برم رمیزود م یلیخ د،یاگر اجازه بد -

 يدونست چه فکر یخب اون که نم. بده دیبا یدونست چه جواب یفکر کنم نم. چند لحظه نگاهم کرد صداقت

 :هم فشار دادم و صداقت بالفاصله گفت يرو يپلک هامو لحظه ا. تو سرمه

 .دیفقط زود برگرد. خب اریبس -

 :گفت یو با لحن خشن یمت مقدسس برگشت

 . کاسه است هیها دستش تو  يدیحتما با سع. بده يبرازنده باز هم منو باز دمیاجازه نم -

من  یول. آورد که فعال دست نگه داره یو برهان م لیصداقت دل يبه دست و پا زدن افتاد و داشت برا یمقدس

 :چند قدم که رفتم، صدام زد .راهرو حرکت کردم ياونجا نموندم و به سمت انتها گهید

 . جناب کاردان -

 :و به سمتش برگشتم ستادمیا

 . بله -

 د؟یکن کاریچ دیخوا یشما م -

 . شده بود رهیخ واریموهاش فرو کرده بود و به د يانداختم که کالفه دستشو تو یبه مقدس ینگاه

 ادیهومن دوباره ب دوارمیام یول شهینم داشیکارها پ نیمطمئنم هورمند با ا. نه ای رهیگ یدونم نقشه ام م ینم -

 . دونه بگه یم یبتونم قانعش کنم که در مورد هورمند هر چ دوارمیام. هم سراغ من دیشا ای. سراغتون

 د؟یدار يچه فکر -

 . سیو بدم به پل ارمیخوام برم آدرس هومن رو ب یم -

 . سهیپل شیمن مخالف رفتن پکه هو دیمگه شما نگفت د؟یکارو انجام بد نیا دیخوا یواقعا م -

به  یکه مقدس نهیچون مفهومش ا. کنم یکارو نم نیبرام افتاد، ا یاتفاق ،يبه کالنتر دنمیاگر تا قبل از رس -

برگشتم، پس از نظر برازنده ها  یمشکل چیاگر بدون ه یول. هومن خبر داده و اون ها هم مانعم شدند ایهورمند 

 .میبد انجامکارو  نیا میتون ینداره و م يرادیا سیدادن آدرس هومن به پل

 :تکون داد و گفت يسر
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تونند مکان ها و  یاون ها م م،یبد سیاگر آدرسش رو به پل. در هر دو حالت به نفع ماست يجور نیا. درسته -

که هومن باهاشون در  هییاز همون کسا یکیو هورمند هم . کنند دایکه هومن باهاشون در ارتباطه پ يافراد

نفر از دور مراقبتون باشه که اگر  هی دیبا ارن؟یسرتون ب یینکنه بال... مزاحمتون شد، خب  یاگر هم کس. اطهارتب

 . میبرس ییجا هیکه مزاحمتون شده دنبال کنه تا به  یبراتون افتاد، هم به شما کمک کنه، هم بتونه کس یاتفاق

 یبه نظر م دیبع یلیهر چند خ. دمیکش یم رونیب شگاهیرو هم از آزما نیامیبن دیپس با. کردم دییتکون سر تا با

 گهیبودم که اتفاق د دواریمن ام. جور خشونت ها نبودند نیبرازنده ها اهل ا. ارنیسرم ب ییکه بخوان بال دیرس

 . فتهیب يا

 نگیپارک يوت. اونم از خدا خواسته دنبالم راه افتاد. کردم فیتعر نیامیبن يرفتم کارخونه و ماجرا رو برا یتاکس با

لبخند  دنشیاز د. رفت یکه همراه خانم خرسند به سمت رستوران م دمیژاله رو د م،یشد یم نیکه سوار ماش

 . يو مجبور بودم زودتر برگردم کالنتر نممتاسفانه وقت نداشتم که بخوام باهاش صحبت ک. لبم نشست يرو

اتفاق افتاد که محکم  یاون قدر ناگهان. رد شد نمیماش يبا سرعت از جلو يموتور هیکارخونه که خارج شدم،  از

 :دمیدادش رو شن يصدا. نیهم که پشت سرم بود، زد به سپر ماش نیامیترمز و بن يزدم رو

 . يداغون کرد نویماش ؟یکن یم کاریچ -

 :اومد و گفت رونیهم از اتاقکش ب نگهبان

 کاردان؟ يشد آقا یچ -

 :تکون دادم و گفتم يسر

 . از جلوم رد شد يموتور هی. ستین يزیچ -

 :بودم که گفت دهینرس نشیهنوز کنار ماش. نیشدم و رفتم سراغ بنام ادهیپ

 . میاوردیهارو درن يباز یوحش نیا. میواهللا ما هم عاشق بود -

 ... نیامیبن. کم چرت بگو -

 هان؟ -

 . حواست بهش باشه يدید نمیدور و بر ماش يموتور هیاگه  -

 گه؟یهومن د. باشه -

 . احتمالش هست -
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با کاله  يکه باز همون موتور مینکرده بود یرو ط ریاز مس يزیچ. میو از کارخونه فاصله گرفت میکرد حرکت

سوارش  مارستانیب يتو شیرو سوار بود که چند روز پ يچون همون موتور. قطعا هومن بود. دمیکاسکت رو د

 .شد دایپس سر و کله اش پ. شد

 نیامیبن. کرد یحرکت م نمیهم کنار ماش یپشت سرم و گاه یفقط گاه. هم نداشتب يبود که اصال کار جالب

 . خواست یم حیو توض زدیهم که مدام زنگ م

که نور  یشدم و زل زدم به کاله کاسکت ادهیپ نیاز ماش. نگه داشتم ابونیاون طرف خ ،يکالنتر يبه رو رو

 :پام ترمز زد يشد و جلو کیبهم نزد يموتور. اش افتاده بود شهیش يآفتاب تو

 ؟يماجرا کرد یقاط گهیرو د نیامیچرا بن -

 ؟یشناس یرو هم م نیامیبن -

 :کاله کاسکتش رو باال زد و گفت ي شهیش

 . شناسم یرو هم م یخانم بهرام -

 :گفتم یبلند و عصب ياخم نگاهش کردم و با صدا با

 ه؟یمنظورت چ -

  اد؟یسرشون ب ییبال یترس یم ؟یشیم یچرا عصب -

 تو چته هومن؟ -

هورمند و زن  يکه برا یاتفاق يخوا یماجرا بکش کنار؟ نکنه م نیمگه بهت نگفتم پاتو از ا ما؟یتو چت شده ن -

 . فتهیو خواهرت ب نیامیهم بن دیشا ای ،یتو و خانوم بهرام يداداش افتاد، برا

اشو با دو دست  قهیهم فشار دادم و  يدندون هامو رو. کسانم نیتر زیکرد؟ اونم با عز یم دیمنو تهد. کردم داغ

 :دمیدندون هام غر نیاز ب. دمیچسب

اگر  یحت. مزاحم خانواده ام بشه دمیاجازه نم یبه احدالناس. یبش کیمن نزد يبه خانواده  یکن یتو غلط م -

 ؟يدیفهم. و داداشت یاون آدم تو باش

 :اش جدا کرد و گفت قهیاز  دستمو

 ؟يخوا یم نویهم. سراغت انیهورمند رو ازش گرفتند، م يکه خانواده  ییاونا. به خانواده ات ندارم يکارمن  -

 :نداشت یخوب يهاش معنا حرف

 . واضح تر بگو -
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 .نیهم. زنبور نکن يلونه  يانگشت تو -

 شهیدوباره ش. موتورشو برداشتم چییلحظه، خم شدم و سو هیتو . خواست بره یم. داد نییکالهش رو پا ي شهیش

 :کاله رو باال زد و گفت ي

 ؟يخوا یم یچ -

 . هورمند -

 . کنار هورمند باشه جونش در خطره یهر کس ؟یشینم الیخ یچرا ب -

 . خرم یخطرو به جون م نیا -

 خوان؟ یخطرو م نیاون ها هم ا ؟یخانواده ات چ -

پس  فتاده،یبرات ن یو اتفاق يسال ها، تو در کنار هورمند بود نیا يهمون طور که تو. فتهیبراشون نم یاتفاق -

که جون همسرت و  يانجام بد يگمون نکنم تو هم کار. وجود داره که خانواده ام در امان بمونند یحتما راه

حد خطرناك بود، تو هم کنارش  نیتا ا داگر بودن کنار هورمن. فتهیبه خطر ب یکش یکه انتظارشو م يبچه ا

 . يموند ینم

 :هم فشرد و گفت يعاقبت پلک هاشو رو. کرد یشده نگاهم م کیبار يچشم ها با

 . ماجرا دور کن نیرو از ا نیامیبن -

 . نمیهورمند رو بب دیاول با یول. باشه -

 :سر به ترك موتورش اشاره کرد و گفت با

 . سوار شو -

 :زنگ زدم نیامیدرآوردم و به بن بمیاز ج مویگوش. رو بهش دادم چییسوار شدم و سو عیسر

 ارن؟یسرت ن ییبال هی ما؟ین يریم يکجا دار -

 . برگرد برو. نگران نباش -

 . یعزا کن مویخوام عروس ینم. وقت آش و الشت نکنن هی. امیدنبالتون م -

 :بارش کنم که به خاطر هومن منصرف شدم و گفتم يزیچ هی خواستم

 . نگران نباش... گفتم که  -

 ؟یمطمئن -

 . کنه یهومن حرکت نم ،يتا تو نر. آره -
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 . نمتیب یم ایاون دن. راحت برو الیحاللت کردم با خ. باشه -

 . خدانگهدار. وانهید -

. کلمه هم حرف نزد کی ریدر طول مس. از کنارمون رد شد و هومن هم حرکت کرد نیامیلحظه بعد، بن چند

 :بار زنگ خورد و فقط چند کلمه حرف زد هی شیگوش

 .همراهمه -

... 

 .مجبور شدم -

... 

 .از خودش بپرس -

 ادهینگه داشت و پ يساختمون چند طبقه ا يجلو یفرع ابونیخ هی يتو دنیچیرو قطع کرد و بعد از پ یگوش

. ششم نصب بود افتاد يکه به طبقه  یینگاهم به تابلو. روم نگاه کردم شیشدم و به ساختمون پ ادهیمنم پ. شد

کارخونه ! خودمون بود يکارخونه  دکه طرف قراردا رانوسیم رانوس؟یم. "رانوسیم یو بهداشت یشیشرکت آرا "

 نجایتا حاال ا یول. بار به کارخونه اشون رفته بودم  هیقبال . وسط شهر شیاشون اون سر شهر بود و دفتر مرکز

 . بودم ومدهین

 به هورمند داشت؟ یچه ربط نجایا م؟یبود نجایحاال چرا ا یول

 يدکمه . و من اول داخل شدم ستادیدم آسانسور کنار ا. ساختمون رد شد و منم همراهش رفتم ياز ورود هومن

 :ششم رو زد و من گفتم يطبقه 

 کنه؟ یکارخونه کار م نیهورمند تو ا. ماست يهمکار کارخونه  رانوسیم -

 . هم روش گهید ي قهیچند دق. يهمه مدت صبر کرد نیا -

 م،یوارد شرکت که شد. رو به رومون قرار گرفت رانوسیشرکت م يو درب ورود ستادیششم ا يطبقه  آسانسور

 :پامون بلند شد و گفت يجلو یمنش

 . شمس منتظرتون هستند يآقا. برازنده يسالم آقا -

 .بله ممنونم -

در  کیراهرو قرار داشت و  يدر، که انتها نیکنار آخر. در داشت نیکه چند میرفت یضیعر يسمت راهرو به

 ."مهرداد شمس. عامل ریمد "نصب شده بود  ییبود، تابلو یچرم
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من و موندم . دفتر موند رونیداخل شدم، در رو پشت سرم بست و خودش هم ب یدر رو برام باز کرد و وقت هومن

 .و یه دفتر و بزرگ که هیچ کسى توش نبود

 يادیوسط پنجره مشخص بود و نور ز قایدق دیخورش. بود شهیرو به رو کامال ش وارید. دور اتاق چرخوندم نگاهمو

سمت راستم  واریبه جلو گذاشتم و نگاهم به د یقدم. روشن گرفته بود هیتمام دفتر حالت سا. دیتاب یبه دفتر م

 رانوسیم ي هیسموجه ت رش،یحک شده بود و ز شرو رانوسیم يبود که آرم کارخونه  ییتابلو وارید يرو. افتاد

 . نوشته شده بود

 . ریدلگ يمنظره  کیاز  یبزرگ يتابلو. سمت چپ رو نگاه کردم واریرو چرخوندم و د سرم

تابلو بودند  ي نهیکه در پس زم ییها یکشت. اسکله بود هی هیشب شتریب ایدر يمنظره . ایکنار در دیخورش غروب

نگاهش . از سنگ هاش نشسته بود و زانوهاش رو بغل گرفته بود یکی يرو ،يکه دختر یو موج شکن بزرگ

 دهیروبه خون کش اهیس يابرها طنبود و فق دایازش پ يزیکه به خاطر ابر، چ يدیخورش. بود دیبه خورش رهیخ

 .فضا پخش بودند يبارون تو يقطره ها. بود

 دهیوقت ند چیرو من ه يمنظره ا نیچن یول. باشم دهید ییانگار که قبال جا. برام آشنا بود ریتصو نیقدر ا چه

 .خونده بودم... بودم، بلکه 

اتاق رو  يایتمام زوا. نبود زیپشت م یباشه اما کس ریمد زیم دیرس یکه به نظر م یبزرگ زیبه سمت م برگشتم

. به همون سمت برگشتم. رو احساس کردم ینگاه ینیسنگ. اتاق نبود يکس تو چینگاه کردم اما به جز خودم ه

و  دیتاب یبه راهرو نم دینور خورش. قرار داشت يا شهیش واریافتاد که سمت چپ د یکیبار ينگاهم به راهرو

 . ستادهیراهرو ا یکیتار ينفر تو هیحس کردم . بود کیکامال تار

. داده بود هیتک واریهرو به درا يتو يمرد. بودم دهیدرست فهم. شدم رهیکردم و بهش خ کیهامو بار چشم

 یمرد کت و شلوار پوش. از صورتشو روشن کرد یمین دیاومد و نور خورش رونیاز راهرو ب. به جلو گذاشت یقدم

 يصورتش تو يجلو يابود و موه نییسرش پا. شلوارش فرو کرده بود يها بیج يکه دست هاش رو تو

 .بود ختهیر شیشونیپ

 :چشمش برداشت و گفت يرو از رو شیطب نکیع. لبش نشست يگوشه  يرو بلند کرد و لبخند سرش

 . يکرد دامیباالخره پ -

 يعامل کارخونه  ریمهرداد شمس، مد. که خودش باشه شدیباورم نم. گرد شده بود دنشیهام از د چشم

 یرو م يمحمود يخودش، معاونش، آقا يبه جا شهیکه اون قدر سرش شلوغ بود که هم يمرد. رانوسیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٦٧٤ 

 يکارخونه  ملعا ریمد د،یخورش ایشمس ... دیخورش يمهرداد، زاده ... مهرداد شمس  يفرستاد و حاال، آقا

 . نبود جز هورمند برازنده یکس... جاودان دیخورش ای رانوسیم رانوس،یم

همه  نیکارخونه، همکارمون، با ا يکنار گوشمون، تو م؟یبود دهیبود و نفهم کیحد به ما نزد نیتا ا هورمند

این . گفت یراست م نیپس رام. چشمه يدرست جلو ،يزیکردن چ یمخف يجا برا نیالحق که بهتر. نشونه

 .همه سال نزدك ترین جا به صداقت بوده و صداقت دور دنیا دنبالش مى گشته

 :گرد شده از شدت تعجب گفتم يسمتش رفتم و با چشم ها به

 ؟ییمهرداد شمس توپس ... پس . شهیباورم نم ؟یخودت... هورمند  -

 :هاشو دو طرف بدنش از هم باز کرد و گفت دست

 ما؟یآقا ن يچه طور -

 :چند ضربه پشت کمرش زدم و گفتم. میرو بغل کرد گهیو همد میبه سمت هم رفت همزمان

بود؟ اسمتو  یچ يبرا يکار یو مخف يهمه دور نیا. میکرد داتیپ نیرو زم م،یگشت یتو آسمون ها دنبالت م -

 ؟يچرا عوض کرد

 :و هورمند با دست به مبل اشاره کرد و گفت میهم فاصله گرفت از

 . هیقصه اش طوالن -

 .من براى شنیدنش اینجام -

 . بدم حیکه بتونم برات توض ستین يزیچ نیا...  یمتاسفم ول -

 :هام درهم شد و گفتم اخم

 يحاضر شد نقش باز یکردنت حت دایپ يانوم صداقت براخ م؟یچه قدر دنبالت گشت یدون یچرا؟ م ؟یچ یعنی -

و  ریو زمانو ز نیزم ده؟یچه قدر انتظارتو کش یدون یم ؟يدیهر دوتونو آزار م يجور نیداره که ا یلیچه دل. کنه

 نیا يبرا یلیچه دل. کنه دایازت پ يا شونهبلکه ن ندازهیچنگ م یبه هر نخ نازک. کنه دایرو کرده که تو رو پ

 ؟يدیچرا زجرش م ؟يشدنت دار یمخف

 :با ناراحتى گفت. و منتظر جوابش شدم ختمیر رونیب يتمام حرف هامو رگبار ناخواسته

از اون چه که تو فکرشو  شتریب. ادیز یلیخ. من دوستش دارم. وقت نخواستم چیه. خوام زجرش بدم یمن نم -

 . براش بهترهاز من  يدور. براش بهتره يجور نیا. ندارم يچاره ا یول. یبکن
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با  دیبا. گرفتم یدر برابر حرف هاش جبهه م دیپس نبا. کشه یزجر م يدور نیدونستم خودش هم از ا یم

 :گفتم یبا لحن آروم. هیزدم تا قانع بشه که بگه مشکلش چ یآرامش حرف م

مدت فکر تو و  نیبراش بهتره؟ تمام ا یگیم یراحت نیاز تو چه به روزش آورده که به ا يدور یدون یم -

از عالقه اش به تو کم  يسال ها ذره ا نیتو ا. کنه یهنوزم داره تالش م یتو اونو از پا درآورده ول يبرا ینگران

اون قدر دوستت داره و بهت اعتماد داره . گرده یداره دنبالت م اد،یتونسته با شوك رفتنت کنار ب یاز وقت. نشده

 نیدر برابر ا يدار یچ. گرده یتون م ییجدا يداره دنبال عامل ها .محکم داشته لیدل هیکه مطمئنه رفتنت 

  ؟یبهش بگ يهمه صبر و وفادار

پس . چشمم به حلقه ى توى انگشتش افتاد. گرفته بود يرو به باز نکشیع يبود و دسته ها نییپا سرش

 :ه شدم و گفتماز سکوتش کالف. هورمند هم این همه سال، مثل صداقت حلقه اشو از دستش درنیاورده بود

 . یبگو لعنت يزیچ هید  -

 :گفت يبلندتر يبا صدا. شده بود یاون هم عصبان. رو بلند کرد سرش

 شیتونستم با زندگ ینم ؟یفهم یم. کنم يکسم باز نیتر زیعز یو سالمت ندهیو آ یتونستم با زندگ ینم -

. کردم تا ازم متنفر بشه انتیخواستم فکر کنه بهش خ یم. طالقش دادم و خودمو گم و گور کردم. کنم سکیر

. داده بودم مواظبش باشم قولبهش . دلش برام تنگ نشه، بهم فکر نکنه. زهیاشک نر فتهیمن م ادی یکه وقت

 . تونستم به قولم عمل کنم یبود که م یتنها راه نیا

 : شد و گفت دهیکش وارید يرو يحسرت زده اش به تابلو نگاه

 يکه نفس من به نفس ها نمیب یاما حاال م "داره دیوجودشو از خورش هیسا "با غرور بهش گفتم  يروز هی -

 هیسا يتو شهیاما هم. هر لحظه کنارشم. دنبالشم هیبه سا هیو همه جا سا شهیهم. ستمینباشه منم ن. بنده هیسا

 .دور مراقبشم ازمن فقط . نداره يا دهیباشه، فا هیسا يتو شهیکه هم يدیخورش. بودم

 :ختیر یم رونیدلش رو ب يتلنبار شده تو يشده بودم که داشت حرف ها رهیو مبهوت به هورمند خ مات

همراهش، . خواد کنارش باشم یدلم م. زنم نگرانم يشوهر برا هیمثل . دونم یرو زن خودم م هیمن هنوزم سا -

زنت خواستگار  يکه برا یو تماشا کن ینیبشکه  هیکار راحت يفکر کرد. شهیکنم که نم کاریچ یکمک حالش ول

چه  هیتا باالخره بفهمم سا شمیم زندهو  رمیم یدر خونه اشون، م رهیم ینیریبا گل و ش یهر بار که کس اد؟یم

 فیتکل یتا وقت. ادیاز دستم بر نم يکار چیه یخواستگارهاشو خورد کنم ول يخواد قلم پا یدلم م. داده یجواب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٦٧٦ 

نمونده تا تموم  يزیچ گهید. تحمل کنم گهیکم د هی دیبا. تونم انجام بدم ینم يکار چیماجرا معلوم نشه ه نیا

 . بشه

 تموم بشه؟ یچ -

 . ها یبدبخت يهمه  -

ها  نیا يهمه  یعنی ؟یبگم ک دیهم با دیشا ای ؟یباعث شد از همسرت جدا بش یچ... هورمند  ؟يچه طور -

 . تونست باال بکشه یاون که آب دماغشم نم اره؟یسر ماز ریز

هم هست که اصل ماجرا هستند و  ییزهایچ هی یول. یدون یدر مورد گذشته و حال م ییزهایچ هیدرسته  -

 .فقط خودم ازشون خبر دارم

 به جوابشون برسم؟  دیوقت نبا چیه یعنی. شمیم وونهیذهنمه که دارم د ياون قدر سوال تو... هورمند  -

 :زد و گفت یتلخ لبخند

 ؟ییچه سوال ها -

ما با خبر  ياز اوضاع و احوال کارخونه  يچه طور ؟يکه چرا از خانومت جدا شد نهیسوال ا نیتر یاصل -

مزخرف رو  يماریو اون ب يکرد انتیچرا خودتو متهم به خ. يمن هم خبر دار یزندگ اتییاز جز یحت ؟یشیم

بود؟  یک دیدزد فشویکه ک یبا موتور به خانم صداقت زد و فرار کرد، اون ش،یکه چهار سال پ یاون ؟يمطرح کرد

 . يکجا بود یکلمه هم نگفت کیو  یبرگشت یو بعد هم با سر و صورت خون يومدیچرا تو دو روز خونه ن

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 بهت گفته؟ هیهارو سا نیا يهمه  -

 .مجبور شد دفتر خاطراتشو بهم بده -

 ه؟یکه جلدش مشک يدیسررسهمون  -

 . درسته -

 :تکون داد و گفت يسر

به خاطر رفاقت  یبگ يکه بخوا میهم نبود یمیدوست صم یمن و تو حت ؟یاول تو بهم بگو چرا دنبالم گشت -

 . يدنبالم بود

 :لحظه گذشته رو مرور کردم و عاقبت گفتم چند
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بدون . بود یجور خاص هیبرخوردهاش . کاو شدمخانم صداقت کنج يکه اولش به خاطر رفتارها نهیا تیواقع -

. دوباره ساختن کارخونه کمک خواست يکه منو بشناسه، از همون روز اول بهم اعتماد داشت و از من برا نیا

 . داد ینشون م دیشد يعکس العمل ها یناگهان یلیوقت ها خ یبعض

 :ادامه دادم. گمیرو م ییدونه چه برخوردها و عکس العمل ها یبود که م نیاز ا یدادن سرش حاک تکون

 يبا لباس ها. نیپدرت انداخته بود ییباغ چا يکه تو یعکس. دمیعکست رو د ،یاتفاق یلیروز خ هی نکهیتا ا -

 . اسپرت

 .لب هاش نشست يرو یمحزون لبخند

من به . که جون پدرمو نجات داد هیخانوم صداقت، همون کس ي هیهمسر مجهول الهو دم،یاونجا بود که فهم -

 . ونتمیخاطر کمک هات مد

 . امو انجام دادم فهیمن وظ. يبه من ندار ینید چیتو ه. هیحرف ها چ نیا -

به . نه ایدونم بابا هنوز کنارمون بود  ینم ،يدیرس یتو به دادم نم یبحران تیاگر تو اون وضع. يلطف دار -

 یو کس يافتاد ریگ ییجا هیکردم  یفکر م. بهت ادا کنم نمویکردنت، د دایمصمم شدم که با پ نیخاطر هم

 . يجا و کنار ما بود نیکه تو هم یدر حال. به دادت برسه ستین

 . دیو هورمند هم خند دمیخند

کمک  نیجدا شدن از خانومت از رام يواقعا برا. بوده دهیچیقدر پ نیتون ا ییجدا يدونستم ماجرا ینم -

 دز؟یبوده؟ اصال چرا ا نیکار رام یجعل شیهاش همه دروغ بود؟ اون آزماحرف  ای یخواست

. ستین ییحاضر به جدا یو منطق لیدل چیدونستم با ه یم. ازم دل بکنه هیبود که سا یتنها راه نیچون ا -

 . مجبور شدم خودمو از چشمش بندازم

 ینم. بود یو روح یذهن یکه ازت جدا شد، فقط به خاطر آشفتگ یاون زمان. يفتادیوقت از چشمش ن چیتو ه -

 ؟يشد ییاصال چرا مجبور به جدا. يکارو کرد نیبده چرا باهاش ا صیتونست تشخ

 .چون جونش در خطر بود -

  ؟يچه طور -

 . نپرس. ماینپرس ن -

 :هام رو بلند کردم و گفتم دست

 ؟یچرا از اون کمک خواست ن؟یهمه آدم چرا رام نیا نیب... تونم بپرسم  یم. باشه. باشه -
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 :انداخت و با افسوس گفت نییپا سرشو

 یم. به من وابسته است هیدونست سا یم نیرام. خواست بهش ضربه بزنه یمتنفر بود و م هیچون از سا -

اون جواب  يا گهیتر از هر کس د عیخاطر سر نیبه هم. کنه یرو داغون م هیمون چه قدر سا ییدونست جدا

. هم مطمئن بودم هنشاز قرص بودن د. وقت دادگاهمون رو هم اون جلو انداخت. رو برام جور کرد شیآزما

 . برد یلذت م هیسا يدست و پا زدن ها دنیچون از د

 :تکون دادم و گفتم يسر. کالمش واضح بود يو خشم و حسرت، تو یناراحت

 ؟يدرست کرد یجاسوس يشبکه  ؟ياریونه رو در مآمار من و خانواده ام و کارخ يچه طور ینگفت -

 :و گفت دیبلند خند بلند

 . رنیگ یهم م یانصاف ها چه پول یب یدون ینم. به هدف پسر يزد -

 برات مهمه؟ هیقض نیقدر ا نیا یعنی ؟یگیم يجد -

 :شد و گفت يجد

هر . کردم، مجبورم محتاط باشم ریکه توش گ یتیبه خاطر وضع. یکه فکرشو بکن يزیمهم تر از اون چ -

 . ازش با خبر باشم دیبا فتهیکه دور و برم م یاتفاق

جون خانم صداقت در خطر  یگیم یهورمند، وقت ؟يافتاد ریکه توش گ هیتیچه وضع نیا یبگ يخوا ینم -

سرت تو رو با جون هم دیچرا با یول. وجود داره دیتهد نیهنوزم ا دیکرده و شا دتینفر تهد هیپس حتما . بوده

از  ییجا هیدونم که  یبوده؟ م همدر وجود تو براشون م يزیکنند؟ اصال چرا تو رو انتخاب کردند؟ چه چ دیتهد

 تا چه حد؟ ؟يچه طور یول رهیهم گ اریماز يماجرا پا نیا

 :حرف هام که تموم شد گفت. کرد یفقط نگاهم م یحرف چیه بدون

خوام  یمن نم. دور نگهدار ایقضا نیرو هم از ا هیسا. ماجرا نباش نیدنبال ا گهیکنم د یازت خواهش م ما،ین -

تصور کن اصال من و هومن . صبر کن گهیکم د هیفقط . نمونده ییبه رها يزیچ گهید. فتهیبراتون ب یاتفاق چیه

 .تمومه زیو اون وقته که همه چ دارمسند الزم  هیمن فقط . نگو سیبه پل يزیدر مورد ما چ. يدیرو ند

 ؟يسندچه  -

 .یملک شخص هیسند  -

 ه؟یمال ک -
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الزمه  یهر چ. شهیتموم م یاون سند که به دستم برسه همه چ. شدم کیبهش نزد یول. تونم بهت بگم ینم -

تاوانش  دیبا یمن مجبور بودم ول. دادگاه يداره و را یبه قانون بستگ زیهمه چ گهیو بعد از اون د دمیم سیبه پل

 . هست، پاك برگردم یخوام اگر بازگشت یم. رو بدم

 ،یقانون ریغ يماجرا هی يکردم تو یفقط احساس م. گهیم یچ دمیفهم یهاش اون قدر گنگ بود که نم حرف

 :صادقانه گفتم. گرده یو دنبال راه نجات م رهیپاش گ

 . دمیبتونم برات انجام م يهر کار. بگو ادیاز من برم یاگر کمک -

 :ذاشت و فشردشونه ام گ يرو دستشو

 ریدرگ هیکه سا یمدت نیا. يبه من کمک کرد ،یاز اون چه فکرشو بکن شتریب یلیتو خ. ممنونم ازت -

 .يو صفر یکردن پناه بیتعق. يکارخونه بود، تو کمکش کرد یورشکستگ

 ؟یدونست یهارو هم م نیا -

 . منم بودند يکرد، آدم ها یم بشونیرفتند و دوستت تعق یم يو صفر یکه پناه ییجاها -

 :رضا افتادم و گفتم يحرف ها ادی

پس اون ها . نظر دارند ریرو ز یاز خودش هم پناه ریغ ییکرد کسا یحس م. حق داشت چارهیب يپس رضا -

 از طرف تو بودند؟

 . طوره نیهم -

 .يا دهیچیچه اوضاع پ. عجب -

 .ازت دارم یخواهش هی ما،ین -

 :زدم و گفتم يلبخند

 . شما امر بفرما -

 .يدینگو که منو د هیبه سا -

گرده، پاك  یبر م یخواد وقت یگفت که م شیپ قهیچند دق نیهم. منصرف شدم یبپرسم چرا، ول خواستم

 :و گفتم دیبه ذهنم رس يدفعه فکر هی. برگرده

 !پسر؟ ينکنه معتاد شد -

 :و گفت دیقاه خند قاه

 . یقدر شوخ نیدونستم ا ینم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٦٨٠ 

 .يشد یعمل دیگفتم شا. يپاك برگرد يخوا یم یآخه گفت. دمیپرس يجد. نبود یشوخ -

 . رفت نیرفته رفته کم رنگ تر شد و ناخواسته لبخند من هم از ب لبخندش

 شده؟ يزیچ -

 یو آوارگ يدور نیواقعا از ا گهید. برسم جهیدعا کن که فقط زودتر به نت. ستیمهم ن یول. که هست يزیچ -

 . دمیبر...  ماین دمیبر گهید. خسته ام

 :شونه هاشو گرفتم و گفتم. ستادمیجام بلند شدم و کنارش ا از

. من هستم یداشت اجیهر موقع به کمک احت. يایاش هم برم هیاز پس بق ،يکه اومد نجایتا ا. آروم باش مرد -

 . هم نباش فتهیبرام ب یاتفاق نکهینگران ا

رنگ و روغن  يرو به چشمش گذاشت و نگاهش دوباره به تابلو نکشیع. دستم گذاشت و بلند شد يرو دستشو

 :به تابلو نگاه کردم و گفتم. افتاد

 ؟ياون روز تو هم کنار اسکله بود -

 :حسرت گفت با

 . کردم یاز دور تماشاش م -

 :تابلو انداختم و گفتم يبه آسمون گرفته  ینگاه

 ...که وجودش رو  يا هیسا...  هیو سا دیخورش -

 :ادامه داد ید با لبخند محزونهورمن و

 . شوکه شد د،یاسمم رو فهم یکه معن يروز. داره دیاز خورش -

 :گفتم نانیاطم با

 .دیخورش دنیبار از د نیا یول. شهیباز هم شوکه م يبه زود -

 :محکم دستم رو فشرد و گفت. بردم شیدستمو پ و

 . دوارمیام -

 :برگشتم و با لبخند گفتم. اومد ادمیبه  يزیخواستم از دفتر خارج بشم که چ. تا دم دفتر اومد همراهم

 ؟يکرد هیکارمندهات توج يبرا يهمه شباهتت به هومن رو چه طور نیا -

 :باال انداخت و گفت يکرد، شونه ا يا خنده

 . مرفت مییمن هم که حالل زاده، به دا. شهیمن م ییبرازنده پسر دا يآقا -
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 . میو از دفترش خارج شد میدیدو با هم خند هر

ژاله و خانم خرسند  قیهمه رو هم از طر. خبر دست اول برام داشت یکل نیامیکارخونه که برگشتم، بن به

که به ژاله  يزیچ نیفکر کنم خانم خرسند، اول! سر درآورده بود زیخوب از همه چ ومدهیژاله هنوز ن! بود دهیفهم

 ! بود يریداده بود، آمارگ ادی

که کمتر از نصفش رو بهشون  یپول هنگفت يبا وعده  نیرام ،یقبل یورشکستگ يگفته بود که تو یپناه

که از  گهیو چند نفر د يتمام محصوالت کارخونه رو با کمک صفر. کرده شونیبه همکار یپرداخت کرده، راض

محصوالت، مواد  اتیمحتو هکردند و ب یبوده، منتقل م نیکه متعلق به رام يبودند، به انبار نیرام يآدم ها

کار هم رفته رفته باعث بد نام شدن محصوالت و برگشت  نیهم. کردند یاضافه م ینامرغوب و ناخالص

 .خوردنشون شد

. مدرك داره نیگفته بود که از رام یپناه یول. اتهامات رو قبول نکرده بود نیکدوم از ا چیه نیچند که رام هر

این طور که پناهى گفته بود، توى دزدى اخیر از کارخونه، رامین . بودم که مدرکش محکمه پسند باشه واردیام

هم که بى ربط به گذشته ى صداقت و هورمند  ارمازی. هیچ نقشى نداشته بلکه این بار دست مازیار تو کار بوده

 . ده بود و با پلیس تماس گرفته بودپس شاید به همین خاطر بود که هومن از دزدى کارخونه خبردار ش. نبود

 یوقت یحت. هر بار از جواب دادن طفره رفتم یول. نه ای دمیکه بفهمه هورمند رو د دیچیپ یبه پر و پام م نیامیبن

رو بهونه کردم و ازش  شگاهیآزما يکارها نه،یخواد منو بب یزنگ زد و گفت صداقت م شگاهیخانم خرسند به آزما

فقط قسمت . دستش يرو ختمیرو ر یپاک بآ ،یخواستم تلفن رو به اتاقش وصل کنه و از همون پشت گوش

در . که مربوط به هورمند بود، فاکتور گرفتم ییرو گفتم و از تمام قسمت ها سیاومدن هومن و مخالفتش با پل

هم، فقط اظهار تاسف کردم که گمش  دهیجا رسکردن هومن به ک بیخواست بدونه تعق یجواب صداقت که م

 . میکرد

تموم شده و  گهیماجراها د نیا يکه کار من تو دمیرس یم جهینت نیبه ا شتریکردم، ب یفکر م شتریب یچ هر

دونستم  یرو که نم يکه هورمند، اون سند یکردم تا وقت یصبر م دیفقط با. شهیبه من مربوط نم نیاز ا شتریب

. شدمیخبر دار م یهومن و مقدس قیراز ط س،یپل شیبه محض رفتنش پ. سیپل شیکنه و بره پ دایپ ه،یچ قایدق

تا اون روز، به درخواست هورمند، فقط  یول. هیتونستم برم سراغش و بپرسم، اصل ماجرا چ یاون وقت بود که م

نه هم، از تخصص من کارخو یو ورشکستگ يو دزد اریو ارتباطش با ماز نیافتادن رام ریگ. کردم یصبر م دیبا
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شب خواب راحت  هیصداقت که  چارهیب. دیبوس یو سرگرد رو م یقدسدست م گهیقسمتش د نیا. خارج بود

 . موند یو اضطراب م شیتو تشو دیکه هورمند برگرده، با يتا روز. نداشت

*** 

نجال هم داشت نق . دیشدن کارخونه، قرار بود مامان و نجال رو ببرم خر لیشنبه بود و به خاطر زودتر تعط پنج

تازه از سر کار اومده و  نیامیگفت، بن یمامان م یهر چ. عقد انجام داد دیخر شهیکرد که بدون داماد نم ینق م

 :حرف دلمو زد بزنم که نجال یخواستم حرف یم. کرد یخسته است، نجال قبول نم

 نیدونستم ا یاون خسته است؟ مامان نم یول ستیخسته ن مایچه طور ن. هم تازه از سر کار اومده مایخب ن -

 دیاالن با نیاز هم. ارهیب یخستگ يبهونه  دیهمش وقت خر گهیکه د دیتو رو خدا لوسش نکن. یقدر داماد دوست

 !کنه شیمراهچون و چرا ه یب دیبا د،یخواد بره خر یخانومش م یمتوجه بشه که وقت

 یشوخ يرابطه با احد نیدر ا. شدیو آشنا سرش نم هبیغر گهینجال د ومد،یوسط م دیخر يپا یوقت. اوه اوه

خوشش  یلینجال که خ! رهیم نیامیازدواج، سر بن نیبا ا يکردم کاله گشاد یاحساس م. بدبخت نیامیبن. نداشت

داشت  یکه به قول يزین افکار تند و تیکنه؟ اونم با چن کاریخواست چ یزبون نجال م نیبا ا نیامیبن یول شدیم

 ! زنگ زد نیامیعاقبت هم اونقدر گفت و گفت و گفت، تا مامان خودش به بن! کشت یگربه رو دم حجله م

در اون لحظه  يزیو مامان هم کامال غر "ارهیبگو ژاله رو هم ب "کرد که  یمدام اشاره م یاز پشت گوش نجال

 :م از اون طرف خط بشنوه گفته نیامیکه بن ينجال هم صداش رو بلندتر کرد و جور! ناشنوا شده بود

 . اش حرف نداره قهیسل. ارهیمامان بگو ژاله رو هم با خودش ب -

لب هاشو  ت،ینجال با مظلوم. گذاشت و با غضب نجال رو نگاه کرد یگوش يدهنه  يدستشو رو عیسر مامان،

 :لب گفت ریجلو داد و با دم موهاش ور رفت و ز

 . برام انتخاب کرد يچه لباس محشر نیدیخودتون که د. گهیاش خوبه د قهیخب سل -

 :گفت یکامال تصنع يبرداشت و با لبخند یگوش يرفت و دستشو از دهانه  يچشم غره ا مامان

 .اریخواهرتم با خودت ب. گهیم یکه نجال چ يدیپسرم شن -

 ریو بعد هم با ذوق غ ادستیچند لحظه گوش ا! که گل از گل مامان شکفت دمید یول دمیرو نشن نیامیبن يصدا

 :گفت یقابل وصف

-  میبر دیبا گهیمراسم برگزار بشه، ده بار د نیتا ا. گهیدفعه د هیانشاء اهللا . نکن پسرم تشیخب اذ...  یآخ... ا 

 . خدا نگهدارت... باشه پسرم... ساعت؟  مین... میپس ما منتظرت. دیخر
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 :گفت يا روزمندانهیرو قطع کرد و با لبخند پ یگوش

 .ادیتونه ب ینم. ستیخوب ن ادیژاله حالش ز گهیم -

 :مبل بلند شدم و به سمت مامان رفتم و گفتم يرو از

 چش شده؟  ست؟یچرا حالش خوب ن -

 :و گفت دیاخم هاشو در هم کش مامان

 . نیهم. کنه یگفت سرش درد م ؟يقدر هول کرد نیچته ا -

 :کرد رفت سمت اتاقش که آماده بشه یکنار تلفن بلند شد و همون طور که غرغر م از

 ... نیتا چشمش به ا. خوبه واهللا. قرص دستم بده هینمشه  دایپ یکیسرم بترکه  نجایحاال اگه من ا -

از همون کنار . دمیصداش رو نشن گهید د،یدر اتاق رو به هم کوب نکهیتر شد و بعد از ا فیو ضع فیضع صداش

 :تلفن بلند گفتم

 . کار دارم ییجا رونیب رمیمن دارم م. دیبه من ندار يازین گهید اد،یداره م نیامیپس حاال که بن -

 :و گفت دیجلو پر عیسر نجال

 ؟يریکجا م -

 :اتاق مامان هم باز شد و گفت در

 ؟یکجا به سالمت -

صاف کردن گلوم کردم و  يبرا يسرفه ا! نکنه ذهنمو خونده بودند؟. کنند ممیج نیطور س نینداشت ا سابقه

 :گفتم

 .رضا شیپ رمیم. پر دردسر شما رو ندارم يکردن ها دیخر يحوصله  -

دونم به  یبابا که واقعا نم نیمداوم ماش يخش افتادن ها منیاونم به . شناخت یرضا رو مامان م خداروشکر،

 !بدبختو نیاون ماش زدیکجا م

 :تا تماس برقرار شد امونش ندادم. زنگ زدم نیامیکه شدم، به بن نیماش سوار

 ژاله چش شده؟ -

 :دمیلحظه سکوت شد و بعد صداش رو شن چند

 . مایسالم آقا ن -
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رو به گوشم چسبوندم  یدوباره گوش. صفحه بود يرو نیامیاسم بن. انداختم میگوش يبه صفحه  ینگاه متعجب

 :و گفتم

 ژاله؟ -

 :پر از آرامش بود صداش

 بله؟ -

 ؟یتخود -

رو ببرم دم  یگوش د،یاگر کارش دار. رهیرفته دوش بگ. رو جواب دادم نیامیبن یکه من گوش دیببخش. بله -

 . حمام بهش بدم

 يرو جواب داده، صدا یطرف خودش گوش یمگه مغز خر خورده بودم که وقت. تکون دادم و لبخند زدم يسر

 بدم؟  حیژاله ترج حیمل يرو به صدا نیامیبن ينکره 

 . ستیالزم ن. نه -

 :به احساسش بزنم يبود که تلنگر یخوب فرصت

 . ندارم يکار نیامیبا بن گهید يحاال که خودت جواب داد. خواستم حال تو رو بپرسم یم -

 هیچشم هاش درشت شده و لب هاش از هم فاصله گرفتند و به  دیشا. چهره اشو تصور کردم. جوابم بود سکوت

 ... جور وقت ها  نیا دادیچه قدر مزه م. بودم دهیدو بار موقع تعجب ازش د یکیکه  یحالت. شده رهینقطه خ

 :پس زدن افکار خرابم، سرمو تکون دادم و سکوت رو شکستم يکه توسرم افتاده بود، اخم کردم و برا يفکر به

 ؟يکه ندار یشده؟ حالت خوبه؟ مشکل يزیچ. کنه یگفت سرت درد م یم نیامیبن -

به  -. شمیم تیکم اذ هیعادت ندارم، . باشه وتریبا کامپ ادیفکر کنم به خاطر کار ز. تسین یمشکل. ممنونم -

 نکهینه ا. خونه حوصله ات سر نره يسر کار که تو يریم. یباش تیمواظب سالمت دیبا. ریخودت سخت نگ

اون چشم ها بره  فهیح. نشن فیوقت ضع هی. مواظب چشم هات باش. برات درست بشه ینکرده مشکل ییخدا

 .نیتریپشت و

 :گفت یپر تعجب يصدا با

 ؟یچ یعنی ن؟یتریپشت و -

 :و گفتم دمیلحن با مزه اش قاه قاه خند به

 . گهید نکیع -
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 :دو برابر شد و گفت تعجبش

 !آهــان نک؟یع -

 :زود قطع شد و گفت یلیکه خ يزیر يخنده  يصدا و

 . ممنون یلیخ -

 ؟یبابت چ -

 . تونیاحوالپرس -

  ن؟یفقط هم -

 :گفت یلحن محتاط با

 گفتم؟ یم دیبا یخاص زیچ د،یببخش -

و تو  دمیخند. حالتش رو دوست داشتم نیا. مونه یجواب دادن در م يجور وقت ها بدجور تو نیدونستم ا یم

 :به زبون گفتم یول "ياریخودت نم يتو به رو یکردم ول فیاز چشم هات تعر ینا سالمت. آره خب "دلم گفتم 

 االن حالت بهتره؟. فراموشش کن. نه -

 . بهترم. بله... ام  -

 م؟یو برگرد ییجا هیتا  میبا هم بر يپس حوصله اشو دار. خوبه -

 کجا؟ -

 .صداش بود يتو دیاز تعجب، شک و ترد شتریب

 ؟یرفت. مالقاتش یهنوز که نرفت. پدرت دنید -

 :من من کرد و گفت یکم

 . رفتم روزید...  زهیچ... خب  -

 :ابروهام نشست نیب یاخم

 ؟یتنها رفت -

 .منو برد نیامیبن...  یعنینه ... آره  -

 :مطمئن بشم با خنده گفتم نکهیا يبرا

 انا؟ینبود اح میپنج و ن ن؟یساعت چند رفته بود. دهیجواب نم شویپسره گوش نیمن گفتم چرا ا -

 :و دستپاچه گفت عیسر
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 .همون حدود بود. بله بله -

از اول هم با ! دیهمراه نجال رفته بود خر نیامیچند روز، بن نیبود که طبق روال ا یهمون ساعت میو ن پنج

 ...هم  دیشا ای نه؟یچرا؟ دوست نداشت پدرشو بب یول گهیدروغ م دمیتعللش در جواب دادن، فهم

 ...ژاله -

 بله؟ -

 ! "يعقد بله بد يسر سفره  شهیم یک "دلم گفتم يتو

 ؟يایا من بب ينکنه دوست ندار -

 :شد هول

 ه؟یچه حرف نیا...  دیدار اریاخت... نه  -

 نیامیبن دیشا. خواست من بفهمم یداشت که نم یلیدل هیحتما . دمیخواست بفهمه که دروغشو فهم ینم دلم

 :بحث رو عوض کردم. زدم یباهاش حرف م دیبا. دونست یم

 ومد؟یداماد از حموم درن -

 .ادیآب نم يصدا گهیچون د. ادیفکر کنم داره م -

 ؟يبا خانم صداقت کنار اومد ؟یهست یاز کارت راض -

 :صداش نشت رو احساس کردم يکه تو یجانیه

 بایتقر. صبور و با حوصله است یلیمهربونه هم خانم خرسند خ یلیهم خانم صداقت خ. واقعا ازتون ممنونم. بله -

 . رهیکارخونه م از گهید يخانم خرسند هم هفته . گرفتم ادیکارها رو  يهمه 

 جدا؟ چند شنبه؟ -

 . یحساب و خداحافظ هیتسو يبرا ادیشنبه م -

 روز قبل از عقد؟ هیشنبه؟  -

 .بله درسته -

 .ایشیتنها م. طور نیکه ا -

 :و گفت دیکش یآه

 دمیخند. رهیحوصله اشون سر م ییاز تنها. زنند یها همش با تلفن حرف م یمنش ستین خودیب. متاسفانه بله -

 :و گفتم
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 . یچت کن يبر ینش طونیش -

 :شد و گفت طونیش لحنش

 . هیچه جور نمیبرم بب. تا حاال نرفتم. ستایهم ن يبد فکر -

 :گفتم دمید یدر وجودش م یکه به تازگ یگوشیباز ي هیروح نیلذت از ا با

 حرف ها؟ نیژالــــه؟ تو و ا -

 .ودلبم نشسته ب يرو یضیلبخند عر یسرزنش بار بود ول لحنم

 . بلد باشم دیبا. گهید هیوتریکامپ يجزو کارها نمیا -

 :گفتم ناخودآگاه

 . یزبون نیریقدر ش نیدونستم ا ینم -

 :لحظه سکوت شد و بعد هم، شتاب زده گفت چند

 .خدانگهدار. نیامیبه بن دمیرو م یگوش -

 نیهم چ! داد یدلم تکون م يرو تو ییزهایچ هیهاش  دنیخجالت کش نیا. رمیقهقهه امو بگ يجلو نتونستم

تونستم بغلش  یاگر م یحت... خب  یول. و فشارش بدم رمشیبغلم بگ يخواست تو یواقعا دلم م ییوقت ها

 !و شکننده بود فیظر يادیز. تونستم فشارش بدم یکنم هم، نم

 ؟يمرد ؟يدیچرا جواب نم... الو  -

 :حواسم جمع شد و گفتم. بود نیامیبن يصدا

 ته؟یاحوالپرس نیا. کوفت -

 چرا؟ يدیده بار سالم کردم، جواب نم -

 . سالم کیخب عل. اهان -

 ؟یکارم داشت یچ -

 . زنگ زدم یچ يبرا ادینم ادمیخواستم بپرسم؟  یم یچ... خواستم بپرسم  یم -

 :تر آورد و گفت نییرو پا صداش

بگو و  دیببخش هی ،یکن یدو ساعت وراج نکهیا يبه جا ده،یجواب م گهینفر د هیمنو  یگوش ینیب یم یوقت -

 . بعدا زنگ بزن

 .داشته باشه يریتر از اون بودم که حرف هاش روم تاث سرخوش
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حالش چه  نمیخواستم بب یم. رو جواب داد زنگ زده بودم یاصال به خاطر همون که گوش. سر جات بابا نیبش -

 ست؟یحالش خوب ن یچرا به مامان گفت. طوره

 :تر آورد نییهم صداش رو پا باز

 .بگم يطور نیخودش خواست ا -

 چرا؟ -

 . کنه مزاحمه یحس م... خب ... مامانت . یدون یخودت که م -

 . که اون نباشه شهینم میریم میهمه با هم دار یوقت ؟یچ یعنیحرف ها  نیا -

که هم خودش  شهیباعث م اومدنش گهیم یول. ها هم گفتم نیاز ا شتریب. حرف هارو بهش گفتم نیمنم ا -

 . بشه هم مادرت تیاذ

 يدر ظاهر رفتار بد دیشا ست؟یبود که نفهمه مامان رفتارش با ژاله خوب ن یک. تکون دادم يتاسف سر با

 . کامال مشخص بود که فقط حفظ ظاهره یباهاش نداشت، ول

مونده  یلیهنوز خ ینبوده ول ریتاث یانصافا ب. با مامان حرف زدم. واقعا ناراحتم تیوضع نیخودمم از ا. بگم یچ -

 .تا درست بشه

 ؟یگفت یبه مامانت چ -

 . قطع کنم ،يندار ياگه کار. به خودمون مربوطه گهیاونش د -

 ؟ياینم دیخر -

 . ستیحسش ن. نه بابا -

 :صداش آروم شد و گفت باز

 اد؟یحسش م ان،یها ب یحاال اگه بعض -

 :و گفتم دمیخند

 . به هدف يصاف زد. آره جون داداش -

 .خواد کتاب بخونه یبعدش هم م. کنه یفعال که داره شام درست م. ببند شتوین. زهر مار -

 ن؟یدار یشام چ -

مهسا هم  دیشا. کنه یخودش و مامان غذا درست م يژاله هم داره برا. میخور یغذا م رونیما که احتماال ب -

 . ششونیپ ادیب
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 . کنه یداره درست م یچ گمیم. ول کن حرف هارو نیا -

 آخه به تو چه؟ -

 .چتر بشم رو سرشون يبهونه ا هیخوام به  یباشه م یلیچرب و چ يغذا هیاگه  -

 . یکن یتو غلط م -

 . نداره یربط چیبه تو هم ه. دامادمونه يچه خبرته؟ خونه ...  يهو -

 :اش گرفت و گفت خنده

 . یدنبال بهونه باش یکن یم جایب یلیخ یجنابعال ستمیمن خونه ن یوقت -

 .میغذا بخور رونیب ادیچون قراره با من ب. مهسا و مامانت بپزه يباشه پس بهش بگو غذا رو برا -

 !غلط اضافه -

 . شیاریبا خودت ب یکن یکه به زور لباس تنش نم یکن یغلطو تو م -

 . دهینه انگار واقعا عقل از سرت پر -

چرا . با تو رفته روزیگفت د یول. باباش دنید میبه ژاله گفتم با هم بر. يزیچ هیآهان . طوره نیآره گمونم هم -

 نه؟یدروغ گفت؟ دوست نداره باباش رو بب

 . نه روزید یول. چند بار هم خودم بردمش. معلومه که دوست داره -

 حرفو زد؟ نیپس چرا ا -

- ... 

 ن؟یامیالو بن -

 . کردم یداشتم فکر م -

 ؟يدیهم رس يا جهیبه نت -

 . ادیفکر کنم دوست نداره با تو ب -

 :هام در هم شد اخم

 ؟یچ يبرا -

 . يبره؟ البته قبل از خواستگار ییبه نظرت درست بود که نجال با من جا ه؟ینظر خودت چ -

هم برادر زن  دیشا ای. باهاشون داشتم؟ دوست داداشش بودم یمگه من چه نسبت. گفت یراست م. تو فکر رفتم

داشت که با من همراه بشه؟ اون هم  یلیزده نشده، چه دل نمونیب یحرف چیه یوجود وقت نیبا ا یول. شداداش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٦٩٠ 

 نانیجور حس اطم هی. اومد وشمهم از رفتارش خ یلیخ چ،یناراحت که نشدم ه. لبم نشست يلبخند رو. تنها

که  نیامیبا بن یحت. رهینم ییکه بهش عالقه داره هم جا یبا کس یحت ،يپسر چیکه با ه نیا. داد یبهم دست م

 یطور ب نیدختر که ا نیاز ا فیح د؟ید ینم زهارویچ نیچرا مامان ا. بهش محرم بود هم، هم خونه نشده بود

 یم. رهیکرد کنترل دلش رو به دست بگ یم یسع دیشا. ن نبودیحقش ا. شدیرحمانه در موردش قضاوت م

 . براش دردسرساز بشهکه دوباره  يا دهیو نسنج یاز اتفاق ناگهان دیترس

*** 

 نیامیدادم، پس اون بن یانجام م دیکارهارو من با نیا ياگر همه . دمیکش يکارها، سوت بلند ستیل دنید با

که فقط صبح نجال  نیامیگل بزنند؟ بن یرو ببرم گل فروش نیکرد؟ مگه من داماد بودم که ماش یم یچه غلط

رو از  نیامیرفتم بن یم دیهم با دشحتما بع! گهید شگاهیآرا هیو خودش هم رفته بود  شگاهیرو برده بود آرا

 غیت شیش نیامیکجا و بن لیو سب شیبابا با اون ر یعکس عروس. میقد يداماد هم دامادها! آوردم یم شگاهیآرا

 ! هم به ابروهاش بزنند یناخنک هی شگاهیآرا ينبود تو دیبع! کجا

که  یلیتمام فک و فام. خونه که نه، حموم زنونه. گشتم خونهبر یدادم، با تاکس یرو که به گل فروش نیماش

و  دنیحرف و خنده و کل کش يخونه بودند و صدا يتو مشون،یدید ینوروز م دیبار و اونم به برکت ع هی یسال

چشم بچرخونم بلکه ژاله رو  نشونیب شدینم یاون قدر شلوغ پلوغ بود که حت. ومدیآهنگ و دست از همه طرف م

 . رهینبود بخواد باهاش گرم بگ گهیگوشه تنها مونده باشه؟ نجال هم که د هیکجا بود؟ نکنه . کنم دایپ

 دمیخودمو عقب کش عیشانس آوردم که سر. رونیب دیگربه پر نیع یکیرفتم که  یبه سمت آشپزخونه م داشتم

 :خودشو جمع و جور کرد و گفت. کرده بود یوگرنه شربتشو روم خال

 ؟يریزن بگ يخوا ینم. حالت چه طوره؟ آخرش نجال ازت زد جلو ؟ییتو مایا ن -

بود که ازدواج کرده بود و هر  یشش هفت سال. میهم باز یزمان هیهم سن من بود و . دختر خاله ام. شکیبابود

 :تکون دادم و گفتم يحوصله سر یب.  "يریزن بگ يخوا ینم "گفت یم نویهم دید یوقت منو م

 . بکنم یحماقت نیکه منم بخوام چن دهید يریکه تو رو گرفته چه خ اوشیحاال مگه س -

 :گفت تیشد و با عصبان سرخ

 ؟یگفت یتو چ -

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 گم؟یمگه دروغ م -
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مامان کنار خاله ها و عمه و زن . آشپزخونه يدادم و رفتم تو یجا خال. بلند کرد که شربتو بپاشه به سمتم دستشو

 ز،ازیعز لیفام یتاالر بود، ول يمراسم از بعد از ظهر و تو. و زن عموها مشغول درست کردن ناهار بود ییدا

 !فرما شده بودند فیصبح تشر

مامان رو که صدا زدم، همه . نبود یول. کردم یم دایخانوم رو پ تایب دیبا. سراغ ژاله رو گرفت شدیمامان که نم از

 :و گفتم دمیخند. دندیخانوم ها به سمتم چرخ ي

 !دیدونستم همه اتون منو مثل پسرتون دوست دار ینم -

 :تر اومد و گفت کیمامان نزد. قربونم رفتند يو هر کدومشون به نحو دندیخند همه

 . جونم پسرم -

حرف نگاهشون کردم تا از رو رفتند  یب هیچند ثان. همه اشون زل زده بودند به دهن من. انداختم هیبه بق ینگاه

 :آوردم و گفتم نییصدام رو پا. ار خودشون مشغول شدندو به ک

 خانوم کجاست؟ تایب -

 شده؟ يزیچ -

 . ستشین شونیا یآخه همه هستند ول. نه -

 :اش مهربون شد و گفت چهره

 . کم استراحت کنه هیرفت به اتاق نجال . شهیم تیاذ یشلوغ يتو. خسته بود -

 هست؟ ششیپ یکس -

 . ششهیپ شیآره، جار -

 ؟يرجا -

 . نیامیبن يزن عمو. گهیآره د -

 عمه اش کجاست؟ . آهان -

 :و گفت دیخند مامان

 کدوم عمه اش؟  -

 مگه چند تا عمه داره؟ -

 . سه تا -

 ن؟یگیم يجد. نه بابا -
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هر کدومشون هم . سه تا عمه داره و دو تا عمو. داشته باشند لیقدر فک و فام نیکردم ا یاصال فکر نم. آره -

 ...هم  شییدا. دونه داره هیهم  ییو دا امرزهیخاله اشو که خدا ب یول. داماد و عروس دارند

 . گفت، ول کن نبود یدادم، تا اسم و رسم نوه هاشون رو هم برام نم یدل به دلش م اگر

 . برم من دیبا من ندار ياگر کار... مامان  -

  ؟يکجا بر -

 . ام نهیتخت س نیکه صبح چسبوند یستیاون ل ي هیبرم دنبال بق -

 :کرد و گفت یاز ته دل يخنده  مامان

 . میکارهارو انجام بد نیخودت ا يبرا يانشاء اهللا به زود. برو قربونت برم -

 :ته دل گفتم از

 .نیآم یاله -

 :از بازوم گرفت و گفت یجونیب شگونین. منظورم ژاله است دیجا فهم در

 ؟یگیم نیکه آم یکن یفکر م یبه ک يدار -

 :رو که به خارش افتاده بود، خاروندم و گفتم بازوم

 . به عروس گلتون -

 :شد و گفت دایبگه که مهرناز فضول سر و کله اش پ يزیخواست چ مامان

 ن؟یریقراره عروس بگ... ییزن دا -

رو  امنیبن يشماره . رونیتوجه اش به مهرناز جلب شد و من از غفلت استفاده کردم و از خونه زدم ب مامان

 نینکردم که حاال ا ویچرا همون روز که ژاله بهم زنگ زد شماره اشو س. لعنت به من. داد یجواب نم. گرفتم

 . در به در نمونم يجور

 :بار جواب داد نیشماره اش رو گرفتم و ا دوباره

 . سالم -

 .خوام یژاله رو م يشماره . سالم -

 ؟یواسه چ -

 . ستشین -

 ستش؟یکجا ن -
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 . ستشیژاله ن یما جمع شدند ول ياست خونه  هیو در و همسا لیفام یهر چ. ما يخونه  -

 .شگاههیآرا ينجال تو شیژاله پ. آهان -

 ؟يجد -

 . آره -

 . خوبه -

 بود؟ نیکارت هم -

 با تو کار دارم؟ يپس فکر کرد. آره -

 :زنه، با حسرت گفت یحرف م يا گهیکه انگار با شخص د يجور نیامیبن

 .برادر زنم رو عوض کنم گمیم یمن ه -

 :خنده ام گرفت و گفتم. بود، بلند شد شگرشیکه احتماال آرا يا گهیمرد د يخنده  يصدا

 . ژاله رو بده يشماره . زیکم مزه بر. زهر مار -

 . دمینم -

 چرا؟ -

 کار؟یچ يخوا یتو م -

منِ . يریگ ینم لیرو تحو ينجال احد ریغ گهیساعت د هیو از  يتو که داماد. شهیوقت الزم م هیخب  -

 .زنگ بزنم یکیکار داشتم مجبور شدم به  ییوقت جا هی. دنبال کارها برم دیبدبختم که با

 هی. هیدونم دردت چ یمن که م. کرد به بابات زنگ بزن ریکارت گ ییشد بهونه؟ اگه جا نمیا. کم چرت بگو -

 .تا شماره اشو بهت بدم اریقانع کننده ب لیدل

 :گفتم یسیرودوا یب

 ه؟یحرف. خوام صداشو بشنوم یم -

 یپاره ام م کهیانداختم که ت یاز پشت اسم خواهرت م "خانوم"من اگه موقع حرف زدن . پسر ییپررو یلیخ -

 ؟يصداشو بشنو يخوا یم یگیمن م يتو چشم ها يداونوقت تو زل ز. يکرد

اگر زل زده بودم تو چشم هات که . نمیب ینحستو نم ي افهیکه االن خداروشکر ق نهینکته اش تو هم قایدق -

 .زدم ینم یحرف نیهمچ

 . قطع کنم گهید يندار یاگه کار مهم -
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 مهم تر؟ نیکار از ا -

 .خدانگهدار -

 :دمیکش داد

 .یبن -

 :دمیام کوب گهیتوش بود، مشت کردم و با حرص کف دست د لیکه موبا یدست. قطع کرده بود گهید یول

 . یلعنت -

رو باز  امشیبا اکراه پ. بود نیامیبن. بلند شد میاس ام اس گوش يصدا اوردم؟یم ریشماره اشو گ دیبا يطور چه

 :کردم

 "...091. یاز کوپنت فک بزن شتریبه حالت اگه ب يوا! عمه اته یبن "

 . کردم ویژاله رو س يشماره  عیسر. چونهیپ یمنو نم يجور نیدونستم ا یم. وونهید يپسره . دمیقاه خند قاه

 ! مبادا نگه دارم يلحظه  يدادم فعال کوپنمو برا حیترج. بهش زنگ بزنم دیبا يدونستم به چه بهونه ا ینم

از هر  نکهیاز ا. نجال و ژاله يبرا شگاهیدستم داد و گفت ببرم آرا ییبود که مامان ظرف غذا کیساعت  حدود

 يبهونه ا نکهیدو تا گذاشته بود و ژاله رو هم در نظر گرفته بود، واقعا خوشحال شدم و خوشحال تر از ا یظرف

 . کرده بودم دایپ دنشید يبرا

 :جواب داد یخانوم. ستادمیا نشیدورب يرو زدم و جلو فونیآ. شگاهیشدم و رفتم دم آرا نیسوار ماش عیسر

 .دییبفرما -

 . انیلحظه ب هی دیبگ یبه خانوم بهرام شهیاگه م -

 شما؟ -

 .کاردان هستم -

 .دیچند لحظه صبر کن -

دل تو دلم نبود که زودتر . کردم یژاله رو تصور م يشده  شیآرا يبودم و چهره  ستادهیلنگه پا ا هیدر  پشت

خواستم ذره ذره  یم ،يرینه از نجابت و سر به ز. انداختم نییباز شد و من سرمو پا شگاهیباالخره در آرا. نمشیبب

 ! بود يا گهیکار د یفعال حواسم پ. من فقط سرمو تکون دادم یسالم کرد ول! دفعه نه هی. نمشیبب

مانتوش  کمر... زانوش، ا ریتا ز رهیت یآب يمانتو ،یشلوار مشک. و ساده و بدون پاشنه بود یهاش که آب کفش

 نیمانتوش چرا ا يکمرش معلوم بشه؟ دکمه ها زیقدر سفت بسته که سا نیقدر تنگه؟کمربندشو چرا ا نیچرا ا
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هم گذاشته بود و فقط با گره کمربند،  يدکمه هاشو نبسته؟ انگار دو طرف مانتو رو رو. اخم کردم ه؟یجور

 يشالشو رو يلبه ها. خوبه یکی نیا... خب  .از کمرش گذشتم و رفتم باالتر ؟يجور نیچرا ا! نگهش داشته بود

 . تکون دادم و نگاهمو بردم سمت صورتش تیسرمو با رضا. اش انداخته بود نهیس

چهره . چشم هام گرد شد دم،یچهره اشو که د. لحظه نگاهمو به چشم هاش انداختم هیهامو بستم و تو  چشم

 ینه با تصور ذهن... نداشت  یفرق چیدر واقع ه. تا آسمون فرق داشت نیکه انتظار داشتم، زم يزیاش با اون چ

بود  ومدهینداشت؟ مگه ن یشیآرا چیه راچ! ذره رژلب هیاز  غیدر. نداشت یفرق چیه یشگیهم يمن، بلکه با ژاله 

  ؟يجور نیکنه؟ پس چرا ا شیکه خودش هم آرا شگاهیآرا

آخرش هم . کنه یرفته بود، ژاله با تعجب و پر سوال داره نگاهم م ادمیشده بود که اصال  ریقدر فکرم درگ اون

فعال . بود نیامیبن. درآوردم بمیرو از ج ینگاهمو ازش گرفتم و گوش. حواسم جمع شد لمیزنگ موبا يبا صدا

به مانتوش  يسمت ژاله و اشاره ا برگشتمرو قطع کردم و با اخم  لیموبا يصدا! وقت نداشتم باهاش حرف بزنم

 :دم و گفتمکر

 ه؟یچه وضع نیا -

کمر  يتر کرد که باعث شد انحنا کیمانتوش رو به هم نزد يلبه ها. گاز گرفت و چهره اش در هم شد لبشو

 :و منتظر نگاهش کردم که گفت دمیبه موهام کش یکالفه دست. ادیبه چشمم ب شتریب کشیبار

 . وقت نشد دکمه هاشو ببندم. با عجله اومدم دیمعطل نش نکهیا يبرا -

حرفش تمام عصبانیت و . که مانتوش کنار نره، شروع به بستن دکمه هاش کرد يطور اط،یآروم و با احت و

اون به خاطر معطل نشدن من این قدر عجله کرده بود و من بى دلیل و بدون هیچ حقى، . ناراحتیمو از بین برد

 :غذا رو بهش دادم و گفتم يحاوسبد . بهش ایراد مى گرفتم

 نجال در چه حاله؟ -

 .شگریدست آرا ریز -

 کنند؟ یکار م یاز صبح تا حاال چ -

 دنیچیپ. نجال قبول نکرد یبذاره ول سیبهش گفت کاله گ شگریآرا. پر و بلنده یلیماشاء اهللا موهاش خ -

سراغ  رنیصورتش که تموم بشه باز م شیآرا. براش گذاشتند يگودیتازه فعال فقط ب. زمان برد یلیموهاش خ

 . موهاش
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کمى خم شدم تا صورتم مقابل صورتش قرار . ذهنم نقش بست يو بلند خودش تو ییخرما يموها ریتصو

 :خیره شدم توى چشم هاش و عمدا گفتم. بگیره

 ست؟یخودت ن يموها فیح. ادیاصال خوشم نم. يبذار سیکاله گ دیتو هم نبا -

شده  ریدندونش اس نیکه گوشه اش ب کشیکوچ يدرشت شده اش، با اون لب ها يناباورش و چشم ها نگاه

دختر دلمو  نیبود که در برابر ژاله داشتم؟ هر حرکت ا یچه حس نیا. برد یفکر و دلم رو هرز م يبود، بدجور

دندون هاش  نیب رنگشوخوش  يکه عشقش لب ها هیآخه ک. انداخت یناجور تو سرم م يلرزوند و فکرها یم

 نیچن نهیب یهم هر موقع نجال رو م نیامیبن یعنی... ال اله اال اهللا ...رفته باشه و دلش نخواد اون لب هارو گ

تا  یخواد برسه ول یکه م یکه فقط چند ساعت مونده تا به هر چ نیامیداره؟ خوش به حال بن ییحس و فکرها

دست خودم و  يکار هیتا اون موقع  دوارمیفقط ام... کنم  ایمه دواجوکنم و سور و ساط از یمامانو راض امیمن ب

 !دختر نداده باشم نیا

بستم و همون طور که به سمت  تیاون همه جذاب يچشم هامو رو ،یخطرناک ياز هر حادثه  يریجلوگ يبرا

 :رفتم گفتم یم نیماش

 . غذاها سرد شد. برو داخل -

 !خطر فاصله گرفتم يهش انداختم و از محدوده ب نهیآ ينگاه رو هم از تو نیآخر. سوار شدم عیسر

بردار و بعد هم  لمیازم خواست برم دنبال ف نیامیجواب دادم و بن. نیامیباز هم بن. دوباره زنگ خورد میگوش

البته . قدر دنگ و فنگ داره نیمراسم عقد ا هیدونستم  ینم. یبردار، ببرم دم گل فروش لمیرو همراه ف نیامیبن

 . شهیم نیریهم ش شیاشم و ژاله عروس، خستگاگر داماد من ب

و حاال  میبود یتاالر م يتو دیساعت پنج با. دیکه خالص شدم، نوبت به مامان رس نیامیبن شاتیخرده فرما از

و  نهیآ. آورد یبا خودش م يزیچ هیده بار همراه مامان به تاالر رفتم و برگشتم و هر بار . ساعت دو بود

 شگاهیآخر از همه هم بردمش آرا. گهید يزهایو چ ینیریش يگل، خنچه ها يشمعدون، عسل و گردو، شاخه ها

 ! رفتیبرگردوندش رو بابا با جون و دل پذ تیو خداروشکر مسئول

ما جمع شده بودند به  يخونه  يکه تو یبردن اقوام. هم که نقش مسافر کش رو داشتم میساعت چهار و ن از

هم که  ياون عده ا یداشتند ول نیهاشون ماش یلیخداروشکر خ. عروس برون شده بود هیودش تاالر، خ

 يتو ان،یخواستند همراه عروس و داماد به تاالر ب یعده هم که م هی! دادند یم حینداشتند، منو به آژانس ترج

 . شگاهیسمت آرا میباهام تماس گرفت، همه با هم حرکت کرد نیامیبن یخونه موندند و وقت
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خاله و . که ده دوازده ساله بودند الیو ش بایشک يبود و شهروز و بهروز، برادرها بایخواهر شک ال،یش نمیماش يتو

 ! ها موندند وبال گردن من نیرفتند تاالر و ا اوشیو س بایشوهر خاله هم که همراه شک

که فقط نقش راننده رو  گهید يدهامن و تمام مر یول. گهید يوارد شد و خانم ها نیامیفقط بن شگاه،یآرا دم

 . میها منتظر موند نیماش يتو م،یداشت

خواهر  اد،یب رونیب شگاهیآرا نیکه قرار بود با لباس عروس از ا یاون. دادم هیشدم و بهش تک ادهیپ نیماش از

با . کرد یکرد و حاال داشت ازدواج م یم غیج غیمثل بچه ها ج ش،یچند روز پ نیمن بود که تا هم يکوچولو

خونه امون  يتو گهیکردم د یحس م ییجورا هی یخودمون بود، ول يخونه  ينبود و هنوز تو شیعروس نکهیا

  .مهمونه

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

اون  ریز. اومد رونیب شگاهیاز آرا نیامیدست بن يخانم ها که بلند شد، نجال هم دست تو دنیکل کش يصدا

. عروس بدرقه اش کردم نیبا نگاه تا کنار ماش. من ي زهیم زهیر ينجال. نبود دایاز صورتش پ يزیشنل بزرگ چ

 دم؟یند یرنگ یآب يمانتو چیکجا بود؟ چرا ه. گشتم یهاشون شدند و من هنوز دنبال ژاله م نیهمه سوار ماش

 .شییدا دیشا ؟یک نیماش یشده؟ ول يا گهید نینکنه تا من حواسم به نجال بود سوار ماش

حرکت  هیکرده بود، سوار شدم و پشت سر بق ادیز یرو هم حساب نیضبط ماش يکه صدا الیش يغرغرها با

 دهیم یمن؟ اصال چه معن شیر خیچهارده پونزده ساله رو چرا انداخته بودند ب يبچه سوسول ها نیآخه ا. کردم

. ابونیپرت کنم وسط خ یاردنگرو باز کنم و همه اشونو با  نیخواست در ماش یدنبال عروس؟ دلم م ادیبچه ب

بکشند  غیها بغل گوشم ج وونهید نیکنم تا ا یرو تنهایى ط ریدادم مس یم حیر بود ژاله پیشم نباشه، ترجاگر قرا

 ! و سرمو ببرند

خداروشکر مجلس مختلط نبود و دیگه قرار نبود . تاالر که رسیدیم، از شر جغجغه هاى خاله، خالص شدم به

به قسمت خانم ها تا خطبه  میرفت نیامیبن يعاقد که اومد، همراه بابا وتنها عمو.شیالى پر سر و صدا رو ببینم

فقط  یول. کردن ژاله چشم چرخوندم دایپ يبرا د،یپام به قسمت خانم ها رس نکهیبه محض ا. عقد خونده بشه

 مونمیکه از نگاه کردن پش يمنظور یبا منظور و ب يو لبخندها دمید یخودمون رو م يها لیفام يچهره 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٦٩٨ 

برهنه و  يبند و سر و کله  مین يبا همون لباس ها. مجلس يانگار نه انگار که چند تا نامحرم اومده تو. کردند

 . کنم دایتونستم کنارش پ یحتما ژاله رو م. خانوم بگردم تایبود دنبال ب تربه! رفتند یما رژه م يبزك شده جلو

دو طرف عاقد نشستند و من هم  نیامیبن يبابا و عمو. میشده بود، نشست یکه برامون خال ییها یصندل يرو

صورتش قرمز شده بود  نیامیبن. نیامیبن ياحتماال به خاطر عاقد و عمو. شنل بود رینجال هم چنان ز. نفر نیآخر

کم اون  هی! هم همه اش با هم دیاضطراب داشت؟ شا ای دیکش یخجالت م ایگرمش بود . بود نییو سرش پا

 .کرد بد نبود یگره کراوات رو شل م

 يعمه  ينفر بعد. نشسته بود یصندل يکنارش هم مامان رو. نیامیفاصله و کنار بن یبا کم. دمیخانم رو د تایب

. پشت سرشون رو نگاه کردم. مامان یسن يهمه مسن و تو رده . شناختم یکه نم ییخانم ها بود و نیامیبن

که همه رو دونه دونه چک کنم تا  شدینم. نداشت دهیفا يجور نیا! خودمون با شال و بى شال لیفام يدخترها

 .انداختم و به عاقد گوش دادم نییسرمو پا. بفهمم کدوم ژاله است

. لبم نشسته بود يلبخند رو. خوندند یگل و گالب رو م یشگیهم يو خانم ها جمله ها شدیعقد خونده م خطبه

 :دمینجال رو شن فیظر يبزرگ شد؟ بار سوم هم خونده شد و صدا ینجال ک

 .پدر و مادرم و بزرگترها بله يبا اجازه  -

رنگ و . طبه خونده شدبله گرفته شد و خ نیامیخانم ها بلند شد و چند لحظه بعد هم از بن دنیکل کش يصدا

 ! گشت یبرم یعیکم کم به حالت طب نیامیبن يرو

. همون جا موند نیامیبن یول ونیبه مجلس آقا میکه دفتر و دستکش رو جمع کرد و رفت، ما هم برگشت عاقد

نگران بودم که نکنه اصال . نمیلحظه ژاله رو بب هینتونستم  یکنار نجالست و من حت نیامیکه چرا بن ومدیزورم م

بود که  ریاون قدر فکرم درگ دمش؟ید یچرا من نم یحتما اومده بود ول. ممکن بود ریغ نیا یول. باشه ومدهین

 ."آرامش "... بود تماس گرفتم  ستیکه اول ل يرو درآوردم و با شماره ا میعاقبت گوش

و  یبا اون شلوغ. داد یمجلس بود که جواب نم يپس تو. دمیکش ینفس راحت! قدر بوق خورد تا قطع شد اون

 . رو مى شنید لشیموبا يهم صدا دیسر و صدا نبا

 ن،یامیدادن کادو و عکس گرفتن با نجال و بن يساعت بعد بود که مامان، شهروز رو فرستاد دنبالمون که برا مین

 .ند کرد و بردماز جام بلند شدم و بابا رو هم بل عیاز خدا خواسته سر. قسمت خانومها میبر

منم . بابا منو انداخت جلو که راه رو باز کنم. نبودند دایاون قدر شلوغ بود که اصال خودشون پ نیامینجال و بن دور

 . رفتند یدادند و عقب م یکادوهاشون رو م یکی یکیخانوم ها . رفتم جلو انیاهللا گو ای
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نامزد  هی... روزگار  یه! بابا حلقه کرد يکه خودشو رسوند به بابا و دستشو دور بازو دمیچشم مامان رو د ریز از

مامان چه . دور بازوم بندازه فشویظر يژاله اون دست ها شهیم یک! دستشو دور بازومون حلقه کنه میهم ندار

 .خوشکل شده بود دهیچیپ يو موها شیبا آرا. هم زده بود یپیت

و داشت باهاش حرف  امنیخانومى جلوتر از من بود که خم شده بود سمت بن. نیامیبن کینزد دمیرس باالخره

گفت؟ نجال هم که حواسش به  ینم یچیهم ه نیامیو بن نیامیبود که رفته بود تو حلق بن یک نیا. زدیم

 . گفتند یم کیبود که بهش تبر ییخانومها

 يها نیآست. بود دهیپوش یمشک يبا رگه ها ينقره ا یلباس ماکس هی. دیچرخ کلشیسر و ه يرو نگاهم

 يفکر کنم از همون گل سرها. شال پف کرده بود ریسرش ز. دهیلباس کامال پوش هی. بود یلباسش سه ربع

شده بود که  دایپ لسمج نیتو ا یکیباالخره . خوشم اومد! بود دهیچیهم موهاشو پ دیشا. زده بود یبسکتبال

تنگ بود که  یکاف يهر چند کمر لباسش به اندازه . رونیب زهیندارشو نردار و  يدرست لباس بپوشه و همه 

 . واقعا محشر بود نیبودند، ا دهیپوش هیکه بق ییبا وجود لباس ها یاندامش رو نشون بده ول یکیبار

حرکت  یپاشو کم. دفعه دست دختر اومد عقب و رفت سمت دامنش هیکردم که  یم نشیدلم تحس يتو داشتم

چاك لباس رد کرد و شروع کرد  ریدستشو از ز! شد، چاك لباس باز بشه و تا رونش مشخص شد داد که باعث

 !به خاروندن

دستمو گرفته ! ستادمیاونجا ا یچ يرفته بود برا ادمی یروم خنده ام گرفته بود که به کل شیپ ياز صحنه  اونقدر

کم باالتر  هینگم، ممکنه به سرش بزنه  يزیاگه چ دمید. کردم که نخندم یدهنم و تمام تالشمو م يبودم جلو

 یبه ناچار کم. دمیخودمم صداشو نشن ،یلوغاون همه سر و صدا و ش نیصاف کردم که ب ییگلو! رو هم بخارونه

 :گوشش گفتم کیبه سمتش خم شد و از پشت سر، نزد

 ن؟یدیاجازه م. خوام خانوم یعذر م -

 ریدستشو از ز عیسر. و روشو برگردوند دیکش يبلند نیهلحظه سرشو برگردوند و تا چشمش به من افتاد،  هی

. از هم باز شد يلبم از کنترلم خارج شد و به لبخند. پاش يرو دیدامنش درآورد و چاك لباسشو گرفت و کش

 .از کنارم رد شد و رفت عقب عیدختر سر

 :و گفتم نیامیسمت بن رفتم

 گذره؟ یخوش م... شاه دوماد ...به به  -
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 يکادو رو، تو يو جعبه  میکرد یبا هم روبوس. میرو بغل کرد گهیبلند شد و همد یصندل ياز رو نیامیبن

یه شماره رو با کلى منت . خیلى خودمو کنترل مى کردم که یه مشتى چیزى حواله اش نکنم. دستش گذاشتم

جال تا بابا و مامان که سمت ن مرفت. ، جوابمو بده"ژاله کجاست"دیگه محال بود اگر ازش بپرسم . بهم داده بود

با اون تاج و تور و لباس سفید، مثل پرنسس . نجال شنلش رو درآورده. کنند یروبوس نیامیپشت سرم بودند، با بن

 :بودم، دستش کردم و گفتم دهیکه براش خر ییپیشونیش رو بوسیدم و النگو. ها شده بود

 . یخوشبخت بش دوارمیام -

 . ونمیبهت مد یلیخ. مایممنونم ن -

 . مایحرف ها نداشت نیاز ا -

 . میکن یهم زندگ شیهمه پ شدیکاش م. شهیکل کل کردن باهات تنگ م يدلم برا...  ماین -

 دنیکش يدل منم برا. نداشتم یخودمم حال خوب. بشه ریاالن بود که اشکش سراز. بغض داشت صداش

شور و شفته اش، دعواها و بگو مگوها، چشم  يغذاها ون،یزیتلو يکاناپه جلو يموهاش، جمع کردنش از رو

 . شدیاش تنگ م گهید يکارها یلیدوش و خ ریسر صبحش، آواز خوندنش ز يپف کرده  يها

 :هم گذاشتم و گفتم يپلک هامو رو. گرفتم و فشردم دستشو

. میخونه او ژاله صبح تا عصر کار نیامیهم که من و بن یبعد از عروس. یخودمون پالس يکه خونه  یتا عروس -

آب غوره  یپس الک. کهیراهمون هم که به هم نزد. خونه خودمون يایاز صبح م ییتنها يتو هم به بهونه 

 .رینگ

دست نجال رو ول . ومدیبه طرفمون م یچرخ دارش، آروم آروم و به سخت یخانوم افتاد که با صندل تایبه ب نگاهم

دور  ینگاه. عروس و داماد گاهیجا کیفتن، بردمش نزدگ کیکردمو بعد از تبر یاحوالپرس. کردم و رفتم سمتش

هوا  يرو تو يدیکل د،یبه پشت سرم کش یسرک نیامیاى بابا، پس ژاله کجاست؟ همون لحظه، بن. و بر انداختم

 :تکون داد و گفت

 !دیکل... ژاله  -

همون . رو گرفت دیخم شد و کل نیامیکه به سمت بن يبا سرعت برگشتم پشت سرمو نگاه کردم و دختر ژاله؟

صداش  يگرفت و خواست بره که با ناباور امنیرو از بن دیکل! پاش يبا چاك بلند تا باال یماکس يلباس نقره ا

 :زدم

 ؟ییتو... ژاله  -
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 :گفت دیدزد یسمتم برگشت و همون طور که نگاهشو م به

 . مایسالم آقا ن -

 یلیخ شیرژ لب صورت! کرده بود رییه قدر هم تغکرده بود و چ شیآرا. صورتشو از نظر گذروندم يایزوا تمام

 .ومدیبهش م

 .يخوشکل شد -

گفت که به خاطر  "ممنون " هیشب يزیلب چ ریز. رنگ گونه هاش مشخص بود رییباز هم تغ ش،یوجود آرا با

 :دمیعکاس درست نشن يصدا

 .تا عکس رو بندازم دیستیدو طرف عروس و داماد با -

بعد از . نیامیبودند و بابا هم کنار بن ستادهیو مامان، کنار نجال ا نیامیمادر بن. و پشت سرمو نگاه کردم برگشتم

 :فضا، مامان به سمتم برگشت و گفت يپخش شدن نور فلش تو

 . ریعکس بگ ایب...  ماین -

 :گفت ژاله

 . برم دیمن با دیببخش -

 ؟يریعکس بگ يخوا یمگه نم. صبر کن -

 :انداخت و گفت نییپا سرشو

 .اندازم یمن بعدا عکس م. دییشما بفرما -

 . میبنداز یعکس خانوادگ میخوا یم. االن همه جمعن ؟یک یعنیبعدا  -

 :و گفتم دمیکش یشالشو کم يبزنه که لبه  یحرف خواست

 !گهید ایب ا،یگم ب یم یوقت. با من بحث نکن دختر -

 :آروم گفت یلیخ. ژاله کنارم قرار گرفت، شالشو ول کردم یو وقت ستادمیبابا ا کنار

 .نایکنار خاله ا رمیمن م -

 :بره مچ دستشو گرفتم و گفتم نکهیاز ا قبل

 . رهیخواد عکس بگ یم. نگاه کن نیبه دورب. جا خوبه نیهم -

ه کنه، مچشو از اولین بار داشت با اخم نگاهم مى کرد و تمام تالششو مى کرد تا بدون اینکه جلب توج براى

 :کمى به سمتش خم شدم و آروم گفتم. بین انگشت هام آزاد کنه
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متوجه منظورم که . دستتو ول مى کنم ولى اگر بخواى جاتو عوض کنى مجبور میشم جدى تر برخورد کنم -

 هستى؟

آرایش  از سه چهار ساعت بى خبرى، حاال این جورى با این لباس براق که حسابى روى تنش نشسته بود و بعد

. ملیح و چشم هاى درشت و محشرش، کنارم ایستاده بود و فقط جمعیت اطرافمون، مانع بغل کردنش بودند

اون ! رضایت نمى دادم تشمطمئنم اگر بدون مزاحم این جورى دیده بودمش، فقط به گرفتن چند لحظه اى دس

 .م مى دونستم که تو دلم چه غوغاییهفقط خود. قدر هم لحنم جدى بود که ژاله باور کنه و از کنارم جم نخوره

 :نارضایتى، انگشت هامو از دور مچش باز کردم و آهسته گفتم با

 .ژاله ى مهربون، دل نشین تره. اخم نکن -

با دست دیگه اش، مچش رو ماساژ داد و نگاهشو به . کمرنگ شد و نگاهشو با مکث از چشم هام گرفت اخمش

به خصوص مامان . کردم یرو احساس م هینگاه بق ینین تمام مدت سنگعکس گرفته شد اما م. دوربین انداخت

رو  یطفلک نیجا حال ا نیهم مه دیشا... نه  ای... نکنه بعد از مراسم . خورد یکه االن حتما، خون خونشو م

 !برادرشو زهرش کنه؟ یو عروس رهیبگ

حاال ... اما  شدیم دایچاك دامنش پ نینگاهم به پاهاش افتاد که از ب. محض گرفته شدن عکس، ژاله در رفت به

 ! ساپورت پاش بود گهید

و به شدت هم به  دمیکه خودم براش خر ییهمون ها. و پاشنه بلند ژاله افتاد یمشک يبه کفش ها نگاهم

 یپوشوند و نم یپاش رو م يرو يادیکه دامنش بلند بود و تا حد ز فیح. ومدیم دشیو سف فیظر يپاها

پاهاش و کفشش  ن،فقط از همون طرف لباسش که چاك داشت و اون هم موقع راه رفت! بزنم دیتونستم خوب د

 ! ذاشت یسر به تنم نم دیفهم یاگر م نیامیبن. شده بودم زیچه قدر چشم چرون و ه. شدیمعلوم م

. اه کردمکه بازوم رو گرفته بود نگ یدست. شد دهیکردم که بازوم کش یم بیچنان داشتم ژاله رو با نگاه تعق هم

 . نجال بود

 شده؟ یچ -

 !برقص ایب -

 :تعجب گفتم با

 کنم؟ کاریچ -
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دست . و نجال هم در حال رقص بودند نیامیو بن دندیرقص یهم م يمتوجه مامان و بابا شدم که رو به رو تازه

 :نجال رو از دور بازوم باز کردم و گفتم

 چرا برقصم؟ گهیمن د. بابا الیخ یب -

 ؟ینرقص شهیمگه م. یچون برادر عروس -

تر آورد و  نییدست دور گردنم انداخت و سرمو پا د،یمامان تا منو د. تکون دادم و به ناچار همراهش شدم يسر

آخه منو . دست هام رو تکون دادم و پاهامو جا به جا کردم یکم! شخندین نیامیبابا لبخند زد و بن. دیصورتمو بوس

! بود که بلد بودم یتنها حرکت نیا. زدن شکنم و شروع کردم به بدست هامو از هم باز کرد دن؟یچه به رقص

کردم؟  یم یمن اون وسط تک و تنها چه غلط. دیرقص یم نیامیمامان دست تو دست بابا و نجال هم همراه بن

 . یو جلوم چرخ بزن رمیکه دستتو بگ ییژاله کجا

از شانس . یپاشنه بلند مشک يو کفش ها يگشتم با لباس بلند نقره ا یم يدنبال دختر. سرگردون بود نگاهم

 یرقص، هر از گاه يبه بهونه . زدند یزن و دختر هم بود دورمون جمع شده بودند و دست م یگند من، هر چ

 بشیچرخوندم غ یتا سر م بود؟شده  يقدر فرار نیدختر امشب ا نیچرا ا. کنم داشیکردم که پ یجامو عوض م

خانوم  تایب یحت. بود یم نیامیکنار بن دیاالن با. کرد؟ آخه امشب مثال شب عقد برادرش بود یاز من فرار م. زدیم

 یباز هم با مهمون ها خوش و بش م شیماریب يبا همه . حضورش مشخص بود یبود، ول لچریو يرو نکهیبا ا

... ده شده بود؟ مهسا گفت و ژاله واقعا افسر یکرد؟ نکنه مهسا راست م یم يریچرا گوشه گ... ژاله  یول. کرد

مجلس عقدش خوشحال  يکه از بودن نامزد سابق شوهرش، تو هیک. حتما به خاطر نجال. بود ومدهیمهسا هم ن

 بشه؟ 

بود و  ستادهیا گهیپشت سر چند تا خانم د. هم نگاهشو شکار کردم يو عجب لحظه ا دمشیباالخره د. دمید

چشم . دمشیا جا به جا شدند و از مقابلش کنار رفتند، دلحظه که زن ه هیتو . کرد یو نگاهم م زدیدست م

کرد  یم یچه تالش. شدیم سنبود، نور المپ ها بود که از نم اشک هاش منعک یبرق خوشحال. زدیهاش برق م

داشت که لب هاش حفظ  یشده بود؟ چه حال یچ. چشم هاش، لبخند بزنه يحلقه بسته تو يکه با اون اشک ها

 . دادند یرو نشون م تیکردند و چشم هاش واقع یظاهر م

لعنت ... لعنت . دمشیند گهیو د تیجمع نیرفت ب. انداخت و عقب گرد کرد نییسرشو پا عیسر د،یکه د نگاهمو

بغلش کنم و نوازشش کنم و به درد . تونستم برم سراغش یچرا نم. ومدیاز دستم برنم يکار چیبه من که ه
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کاش اومده بود که حداقل تو اون ... مهسا . برسه ادشیکس نبود به فر چیچرا ه. هریدلش گوش بدم تا آروم بگ

 . قدر تنها و درمونده نباشه نیلحظه ژاله ا

کنه، رفتم سمت  دنمیبخواد دوباره مجبور به رقص یکس نکهیو قبل از ا دمیرقص کنار کش دونیخودمو از م آروم

داد؟  ینکنه عمدا جواب نم. باز هم جواب نداد. درآوردم و شماره اشو گرفتم بمیرو از ج یگوش. تاالر نگیپارک

 . سریع اسم ام اس نوشتم داد؟یچون من بودم جواب نم

 ."يدیجواب نم تویچرا گوش. مایژاله، منم ن "

 . فرستادم گهید یکی. ومدین یجواب یمنتظر موندم ول قهیدو دق. فرستادم

  "؟يجواب بد يخوا یشده؟ نم يزیچ ؟یچرا ناراحت. ژاله، نگرانتم "

باز هم . کردم یاسمشو تکرار م يچه برسه به صدا زدنش و به هر بهونه ا. بردم ینوشتن اسمش هم لذت م از

اس ام اس رو هم  نیآخر. شدمیگذشت، کالفه تر و نگران تر م یم یهر چ. ومدین یمنتظر موندم و باز هم جواب

 :نوشتم

زنم تا مجبور  یبلند صدات م يمجلس زنونه و با صدا يتو امیم ،يجواب ند گهید ي قهیژاله، اگر تا دو دق "

 ".انتخاب با خودته. زنمیصدات م کروفنیشده از پشت م ایجواب بده  ایحاال . رونیب يایب یبش

بودم که بخونه و بترسه  دواریفقط ام. نه ایخونه  یهارو م امیپ نیاصال ا. نه ای ششهیپ شیدونستم که گوش ینم

رو خبر دار کنم تا بره سراغش و  نیامیبود که بن نیموند ا یکه م یصورت تنها راه نیا ریدر غ. بده یجواب هیو 

 . جفتمونو واسه مامان حالل کنم نکه نبودم برم اسمشو جار بزنم و خو وونهید. شده یبفهمه چ

 عیسر. فتهیاز دستم ب یشدم که کم مونده بود گوشزنگ اس ام اس که بلند شد، اون قدر دستپاچه  يصدا

 یبود که آروم گرفتم و نفس راحت امیانگار خودش و عطرش و نفسش همراه پ. خودش بود. رو باز کردم امشیپ

 . دمیکش

 "ممنونم. مایمن خوبم آقا ن "

 یپس م. تا بناگوش باز بشه و با دمم گردو بشکنم شمیمن بس بود که ن يهم برا نیو البته که هم. نیهم

آخ قربون اون لپ هاش برم که حتما از . ذاشت جواب بده ینم ایشرم و ح یول. خوند یاس ام اس هارو م. خوند

 .خجالت قرمز شده بودند

 :کنار بابا نشستم و نوشتم. وقت شام شده بود. بابا هم اومده بود. ونیبه سالن آقا برگشتم

 ". کوستیهر چه از دوست رسد ن. نداره بیع. باشه ؟يذار یو محل نم یخون یهامو م امیپ يدار خب پس "
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گوشه تنها نمونه  هی گهیهارو بخونه و سرش گرم بشه که د امیکه پ نیهم. نبود یمشکل. هم جواب نداد باز

نده و از اون حال و هوا بودم بخونه و بخ دواریام. شروع کردم به چرت و پرت نوشتن و جک فرستادن. بود یکاف

و  خیها از ب امیتمام پ یفرستاد ول دختر هی يگشتم که بشه برا یم يزیچ هیاس ام اس هام دنبال  يتو. ادیدرب

 :کردم وفرستادم دایپ یکیباالخره ! داشتند یبن مشکل اخالق

 "!نخ دندون ره،یدستمال، دست گ ،یشلوار، شلوارك، شرت، دم کن: شلوار در اصفهان کیسرگذشت  "

 :کردم دایپ گهید یکیو رو کردم و  ریهارو ز امیپ ي هیبق! در حال ارسالش خنده ام گرفته بود خودم

 یکه حاال شوهرم چ نهیو اونم ا شهیدغدغه به دغدغه هاشون اضافه م هیکنند  یازدواج م یدخترها وقت "

 "بپوشه؟

 :اس ام اس به رضا زدم هی عیسر! دار بوداش صحنه  هیبق. که بتونم براش بفرستم نداشتم يزیچ گهید

 "عیسر. چرت و پرت نباشه ها. االن الزم دارم نیتوپ بفرست هم ي زهیچند تا جوك پاستور "

 :دیرس شیکه اول دینکش قهیدق به

مزه  نیهم چ یسییشکالت تلخ سو! تو دهنتون دیحاال بذار د،یتو گوشاتون قشنگ بچرخون دیانگشتتون رو بکن"

 "!دهیم يا

 :صرفا جهت فضولى بود يبعد امیپ. ژاله فرستادم يرو برا امیپ دمیخند یطور که م همون

 "؟يخوا یم یواسه چ "

 "نباشه تیتو بفرست کار "

 .فرستاد یپشت سر هم م يا گهیسوال و جواب د چیبدون ه چارهیب

 "که تازه پارك دوبل کرده است يمانند دختر... خسته ام  "

چنان چپ چپ نگاه کردند که مجبور شدم  ییو پسر دا ییو بابا و دا دمیبلند بلند خند. دمیترک یکی نیبا ا گهید

 يفرستادم برا یفرستاد و منم همه رو م یرضا تند و تند م. میدیخند یاون ها هم بخونم و همه با هم م يبرا

 . ددادن یهم فقط سر تکون م ییبابا و دا. دمیخند یژاله و مدام م

 ! باال سرم ظاهر شد نیامیدفعه بن هیکه  دمیخند یم داشتم

 .کارت دارم ایپاشو ب...  ماین -

 :بود که بابا هم نگران شد يقدر لحن صحبتش خشک و جد اون

 شده؟ يزیچ -
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 :زد و گفت يلبخند نیامیبن

 . با اجازه. دارم مایبا ن کیصحبت کوچ هیفقط . ستین يزیچ -

محوطه  يتو. دستمو ول کرد رمیمطمئن شد همراهش م یوقت و دیگرفت و منو چند قدم با خودش کش بازومو

 :دور و برش انداخت و گفت ینگاه م،یدیکه رس

 . بده تویگوش -

 . هام در هم شد اخم

 شده؟ یچ -

 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 ؟يچند تا اس ام اس براش فرستاد -

 :انکار کنم و بخوام طفره برم گفتم نکهیبود؟ بدون ا دهیاز کجا فهم نیا. باال دیپر ابروم

 ؟يدیفهم يچه طور -

 ؟یکن يکه باهاش اس ام اس باز یشماره اشو گرفت. پسر يرو دار یلیخ -

 :صورتش گرفتم و خونسرد گفتم يجلو دستمو

اونم فقط داره . فرستم یم امیفقط منم که پ. ستیدر کار ن يا ياس ام اس باز. تند نرو. صبر کن صبر کن -

از ترس مادر من،  دیشا. دونم چرا ینم. جواب تماسمو یحت. دهیهام رو هم نم امیکدوم از پ چیجواب ه. هخون یم

ام که بخوام  یقدر بچه و خجالت نفکر هم نکن که او. خودش يایهم از شرم و ح دیاز ترس تو، شا دیشا

 . احساسمو با اس ام اس بهش بگم

پاشو پرتاب  يجلو ي زهیچند تا سنگ ر. شلوارش فرو کرد بیج يهم فشار داد و دست هاشو تو يهاشو رو لب

 :کرد و گفت

 ...  ماین...  ماین -

 . يدونست چه طور ینم یخواست بگه ول یرو م يزیچ هیانگار . دیکش یم قیعم يها نفس

 . حرفتو بزن -

 چرا؟ -

 چرا؟ یچ -

 چرا ژاله؟ -
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 ؟یچ یعنی -

 ؟يچرا ژاله رو انتخاب کرد -

 چرا ژاله رو انتخاب نکنم؟ -

 .سوال منو با سوال جواب نده -

 حرف هاست؟ نیوقت ا نجایآخه االن و ا -

 . یکن ینذار فکر کنم که از اعتماد من سوء استفاده م...  ماین. جا وقتشه نیحاال و هم نیهم -

 ه؟یپس مشکل چ. ذرهگ یم یدارم و تو دلم چ يچه قصد یدون یکدوم سوء استفاده؟ زده به سرت؟ تو که م -

 ...  ماین -

 :گفتم کالفه

 . بگو تویحرف اصل -

 تو سرته؟ یتو واقعا چ... تو  -

 :شدم و گفتم رهیگل زده خ نیبه راست چرخوندم و به ماش سرمو

نجال  دمیهم که فهم يروز. گذشت شک کردم یدل و ذهنت م يکه تو يزیاز رفتارت به چ ش،یچند ماه پ -

 یاما وقت. دارند یچه نقش قایتو دق یزندگ يدونستم تو یتنها مشکلم با ژاله و مهسا بود که نم ،يخوا یرو م

نجال رو  یتون یم ونستمد یشناختمت و م یچون م. نداشتم یباهات مخالفت گهید دم،یرو فهم زیهمه چ

هم که  ییتا جاپات ننداختم و  يجلو یسنگ. نبود لیم یبه خصوص که نجال هم نسبت به تو ب. یخوشبخت کن

 . تونستم کمکت کردم

 :کردم و ادامه دادم نگاهش

با خودم  فمیبهت گفتم که تکل. نجال هم، ژاله قرار گرفته يمن و تو با هم عوض شده و به جا يحاال جا -

خواهرت  قیاگر منو ال. ازت دارم یخواهش هیحاال . خوامش یمطمئنم که دوستش دارم و م گهیمعلوم شده و د

 یژاله جوك م يپس اگر دارم برا. کنه یجور ابراز عالقه م هیهر کس . کمکم کن ،يو قبولم دار یدون یم

. کنم یفکر نکن که دارم از اعتمادت سوء استفاده م اد،یگرفته درب يکم بخنده و از اون حال و هوا هیفرستم که 

 . نمیک ببچشم هاش اش يخوشحال باشه، تو دیخوام امشب که با ینم. فقط نگران ژاله ام

. چشم هاش و مصمم نگاهش کردم يمنم زل زدم تو. شد رهیحرف بهم خ یو ب دیبه صورتش کش یدست

 :باالخره لبخند زد و گفت
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 ره؟یگ یخنده اشو م يدستشه و به زور جلو یساعته گوش هیکه  يفرستاد یم یحاال چ -

 :و گفتم دمیخند

 خنده؟یجدا داره م. ساعت میساعت نه و ن کی -

 :ون داد و گفتتک يسر

 يبا مهسا اس ام اس باز دیگفتم شا. شهیشل م ششیکنه و ن ینگاه م شویها همش گوش وونهید نیع دمید -

 يموذ يکه تو دمیفهم. یگوش يتا بناگوش بازه و سرت تو شتیتو هم ن دمیاومدم قسمت مردونه د. کنه یم

 .یکن یم یغلط هی يدار

 :به شونه اش زدم و گفتم یدست دمیخند یطور که بلند بلند م همون

 . اضافه نشو گهیهستم، تو د ریبا مامان درگ یکاف يبه اندازه . نده لطفا لمیبه بعد اخم و تَخم تحو نیاز ا گهید -

 :اش درهم شد و گفت چهره

 مادرت هنوز هم به خاطر اون ماجرا دلخوره؟ -

فرصت  دیفقط با. کنه یه که مامان رو راضدار یژاله اون قدر خوب. مطمئنم. شهیدرست م یول. متاسفانه آره -

 .دارم دیام یلیبه مسافرت آخر هفته خ. رو بشناسند گهیبشه که همد

 :تکون داد و گفت يسر

 !یرو دنبالمون راه انداخت لیا هی. مایبر ییخواستم با خانومم دو تا یم -

قسمت  يبر دیهم که حتما با یجنابعال. شده دهیشام چ زیفکر کنم م. شک نکرده یداخل تا کس میبر. زهر مار -

 !زنونه تا نجال غذا دهنت بذاره

 *** 

 یم نینجال رو سوار ماش ن،یامیبن. میگشت یبرم دیبا گهیبود و د میساعت دوازده و ن. ها شدند نیسوار ماش همه

به هیچ عنوان دوست نداشتم . نبود داشیکردم دنبال ژاله و باز هم پ یچشم چشم م. زدند یکرد و همه دست م

 چرا؟ . داد یجواب نم. زدمدرآوردم و بهش زنگ  مویگوش يدیبا ناام. باز هم از دستم در بره

بابا کرد و  نیرو هم سوار ماش نیامیعمه و مادر بن جان،یبابا شدند و مامان با ذوق و ه نیو مامان، سوار ماش بابا

 يتو دندیو شهروز و بهروز، پر الیزدم، ش نویماش ریدزد گ نکهیبه محض ا. عروس، حرکت کردند نیجلوتر از ماش

 .الزم داشتند دنىپس گر! بهشون تعارف کرده باشه یکس نکهیبدون ا نم،یماش
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عروس راه  نیشدم و پشت سر ماش نیسوار ماش. ها حرکت کردند و باز هم ژاله از دستم در رفت نیماش ي همه

هاست  نیاز ماش یکیژاله سوار کدوم  نمیکرم تا بب یشدم، داخلشو چک م یکه رد م ینیاز کنار هر ماش. افتادم

و پسرها هم  الیش ياز سر و صدا. خرد بماخم هام در هم شده بود و اعصا. نکردم داشیگشتم پ یهر چ! اما نبود

 !داشتم آمپر مى چسبوندم یحساب

اون قدر بلند نباشه که  نشیماش يآهنگ تو يبودم که صدا دواریام .زنگ زدم نیامیرو برداشتم و به بن یگوش

و به بهروز که  نشیرو رسوندم کنار ماش نیماش. بوق خورد جواب نداد یهر چ. رو نشنوه شیزنگ گوش يصدا

 :کنار دستم نشسته بود گفتم

 . چک کنه شویبگو گوش نیامیبه بن -

 . "ژاله کجاست "فرستادم نیامیبن ينوشتم و برا یاس ام اس عیسر

 نییسمت خودش رو پا ي شهیش نیامیبن. بهروز شروع کرد به داد و هوار کردن م،یدیکه رس نشیماش کینزد

 :آورد و بهروز باز هم داد زد

 . مهمه. چک کن تویگوش قهیدق هی -

 :چند لحظه بعد زنگ زد. داد دست نجال شویکه گوش دمیتکون داد و د يسر نیامیبن

 ست؟یکه ژاله کجاست؟ مگه با تو ن یچ یعنیتو؟  یگیم یچ...  مایالو ن -

 . من هستند نیماش يخاله ام تو يبچه ها. ینیب یمگه نم... با من؟ نه  -

 ؟یگفت یچ ؟یچ -

رو خاموش کردم و با عصبانیتى که ازم بعید بود سرشون داد  نیپخش ماش ن،یماش يتو ياز سر و صدا کالفه

 :زدم

 . زنم یدارم با تلفن حرف م دینیب یمگه نم. دیساکت ش قهیدق هی -

 :گفت نیامیتکرار کردم و بن نیامیبن يحرفمو دوباره برا. دفعه ساکت شدند و زل زدند به من هیاشون  همه

 تاالر؟ ينکنه جا مونده تو. رفت اتاق پرو لباسشو عوض کنه. ادیبه ژاله گفتم با تو ب -

االن تنها  یعنیو لباسه که جا مونده باشه؟  فیتاالر؟ مگه ک يجا مونده تو. تمفکر درست بودن حرفش، وا رف از

 ادهیپ نیاز ماش. ابونیکنار خ دمیرو کش نیقطع کردم و ماش یبدون خداحافظ. تاالره؟ موهامو چنگ زدم يتو

 :شد ادهیپ یینگه داشتند و دا برزیفر ییعمو محمود و دا. ها تکون دادم نیماش ي هیبق يشدم و دستمو برا

 ما؟یشده ن یچ -
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 . نیهاتون جا بد نیماش يتو يجور هیسه تا رو  نیخواستم اگه ممکنه ا. برگردم تاالر دیمن با. ییشرمنده دا -

 ؟یجا گذاشت يزیچ -

 : "چیزى نه، کسى "زیر لب گفتم . تکون دادم سر

 . هم مهمه یلیخ... آره  -

ازشون تشکر کردم و . پخش شدند ییعمو و دا نیماش يد و توشدن ادهیحرف هام، با غرولند پ دنیها با شن بچه

که  نیامیبن. مقصره یدونستم ک ینم. خورد یخون خونمو م. حرکت کردم یدگیبر نیبا سرعت به سمت اول

خودم که نرفتم  ایداد  یهام رو نم امیژاله که جواب تماس ها و پ. ادیزودتر بهم نگفته بود از ژاله خواسته با من ب

 . و کنار خودم بنشونمش رمیتاالر دستشو بگ يتو

تاالر و از همون دم سالن  يرفتم تو. نییپا دمیپر نیترمز و از ماش يزدم رو دم،یکه به تاالر رس نیمحض ا به

 :شروع کردم به صدا زدنش

 ژاله؟ ؟ییژاله کجا... ژاله  -

نکنه ...  يوا يا. کردند یمنو نگاه مکردن سالن بودند و با تعجب  زیافتاد که در حال تم ییبه مردها چشمم

 :از مردها گفتم یکیوسط سالن و رو به  دمیبراش افتاد، دوباره تکرار بشه؟ دو مارستانیب يبار تو هیکه  یاتفاق

 نمونده؟ نجایاز مهمون ها ا یکس -

 . نه آقا همه رفتن -

  د؟یدون یشما از کجا م -

چند تا خانوم از . زدم یسمت سالن خانوم ها و مدام صداش م دمیاز کنارش رد شدم و دو. فقط نگاهم کرد مرد

جواب . گردم یم یکه دنبال ک دندیپرس یکردند و ازم م یهمه متعجب نگاهم م. شد داشونیمن پ يسر و صدا

 :گفتمدر اتاق رو باز کردم و . پرو يکدومشونو ندادم و رفتم سمت اتاق ها چیه

  ؟یینجایا... ژاله  -

پشت سرم  یخانوم. اما نه وقتشو داشتم که جواب بدم و نه اعصابشو. خورد یمدام زنگ م بمیج يتو میگوش

 :اتاق و گفت ياومد تو

 داره؟ یطوس يکه چشم ها دیگرد یم یشما دنبال همون خانوم... آقا  -

 :و گفتم دمیسرعت به سمتش چرخ با

 کجاست؟ -
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 . رفت شیپ قهیده دق. رمیازم خواست براش آژانس بگ -

 :گفتم تیبانعص با

 کجا رفت؟ -

 :عقب گذاشت و گفت یباشه، قدم دهیکه ترس انگار

 من از کجا بدونم آقا؟ -

 :خورد جواب دادم یرو که مدام زنگ م یلعنت یزدم و باالخره اون گوش رونیاز تاالر ب کالفه

 بله؟ -

 .به ژاله زنگ زدم...  مایالو ن -

 :گفتم یعصب. بود نیامیبن

 کجاست؟ -

 . رفته خونه -

 :دمیکش داد

 خودش؟ يخونه؟ خونه  -

 . آره -

 يسوار شدم و حرکت کردم سمت خونه . نداشتم يا گهیحرف د چیه يحوصله . خداحافظى قطع کردم بدون

تنها برگرده خونه؟ شب  دیژاله جا بمونه؟ چرا با دیکردم که چرا با یفکر م نیداشتم به ا ریتمام طول مس. ژاله

 شویبکشه و خوشحال غیج ال،یش مثلهمراه عروس و داماد باشه، شاد باشه و  نکهیا يبه جا. درشعقد تنها برا

اگر راننده آژانس . ها بهیمثل غر. اونم با آژانس. نصفه شب کیساعت . برگرده خونه اش ییتنها دیبروز بده، با

 . فتهیبراش ب ینکنه اتفاق ؟یچ ادینامرد از آب درب

بدون . دمیباالخره رس. داد یداد که نم یجواب نم. زنگ زدم شیهم به گوش گهیبار دبرسم دم خونه اش ده  تا

. زنگ يشدم و انگشتمو گذاشتم رو ادهینه، پ ایساعت شب، درسته  نیرفتنم به خونه اش، ا ایفکر کنم آ نکهیا

 :دمیشن يریتصو فونیصداى هول زده و نگرانش رو از پشت آ

 شده؟ شیطور یافتاده؟ کس یاتفاق د؟یکن یم کاریجا چ نیشما ا...  مایآقا ن -

 :و کالفه گفتم عصبى

 ؟یسوال و جواب ها درو باز کن نیا يبه جا شهیم -
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 .دییبفرما. دیببخش -

در زدم و ژاله با . خونه رو رد کردم و رفتم دم در ساختمون کیکوچ اطیح. باز شد و با سرعت رفتم داخل در

چشم  يدیسف. و لب هاش ورم کرده بود ینیپلک ها و ب. قط نگاهش کردمچند لحظه ف. مانتو شلوار اومد دم در

عاقبت هم . کرده بود هیگر یحساب. دموهاش آشفته بود و از زیر شال بیرون ریخته بو. شده بود یهاش، صورت

 شیدر هم و ناراحتش که حاال تعجب حضور من رو هم داشت، دلمو آت يچهره . جشن به کامش زهر شد نیا

 .عقب گذاشتم که مبادا به سرم بزنه و بغلش کنم یقدم. زدیم

 .اومدم یستین دمیفهم نکهیبه محض ا... ژاله  -

کرد  یم یکه سع يگرفته ا يبا صدا. کنه هیخواست گر ینم. هاشو درشت تر کرد و چند بار پلک زد چشم

 :جلوه کنه، گفت يعاد

 . دیستین گرانیشما که مسئول رفت و آمد د. ستیمهم ن -

 ینگرانت نباشه، وقت یکس یوقت. حرف هارو با آرامش بگه نیکشه تا ا یم یکردم که چه زحمت یحس م کامال

...  يمتوجه نشه که تو حضور ندار یکس یحت نها،یو بدتر از همه ا ره،یدستتو بگ یمهمون ينباشه که تو یکس

آروم  يو تالشش برا يصبور و يخود دار نیا یول. دادم یکرد بهش حق م یم هیجا زار زار گر نیاگر هم

 . حقش نبود ییتنها نیا. کرد ینشون دادن اوضاع، دلمو خون م

تازه متوجه شدم که ! بست شتریدرو ب يال ،یناگهان یلیبرق کنار در دراز کردم، اما ژاله خ دیبه سمت کل دستمو

تعارف هم نکرد  هی یحت. نهز یدر داره باهام حرف م يمن پشت در موندم و ژاله هم از ال دنم،یرس ياز لحظه 

 :برق رو روشن کردم و گفتم دیکل. داد ستکارش بهم د نیاز ا یدونه چه حس خوب یفقط خدا م. که برم داخل

 . کهیتار يادیز اطیح. المپو روشن بذار نیشب ها ا -

 :گفتم. نییانداخت پا سرشو

 . يچند بار زنگ زدم و جواب نداد نیبب. بنداز تینگاه به گوش هی ؟يدیچرا جواب تماس هامو نم -

 . انداخته بود نییبا سکوت سرشو پا هنوز

پس  ؟يایبهت نگفته بود با من ب نیامیمگه بن. حرکت کنم نکهیقبل از ا. همون جا دم تاالر بهت زنگ زدم -

 ازم دراومد؟  يچه پدر نجایتا برسم ا یدون یم ؟يجواب نداد تویچرا گوش

 . شدمیتر م یصبانزدم ع یحرف م شتریب یچ هر
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 يدید یوقت ؟ياز من اعتماد دار شتریب بهیراننده غر هیبشه؟ به  یخونه که چ يبا آژانس اومد یآخه نصفه شب -

 ؟يکارو کرد نیچرا ا. نه به آژانس. يزدیداییت زنگ م یحت ای نیامیبن ایبه من  دیبا ستین یکس

 . کرد یسکوتش خشمم رو بیشتر م. گفت ینم یچیهم ه باز

-  بگو يزیچ هید . 

 . خوام یمعذرت م -

 . خوام یم حیتوض. خوام ینم یمعذرت خواه -

 ؟یحیچه توض -

 ؟يچرا جواب تماس هامو نداد ؟يخونه؟ چرا به من خبر نداد يچرا تنها اومد -

 همه آدم چرا شما؟ نیدادم؟ اصال چرا به شما؟ ا یبه شما خبر م دیجواب بدم؟ چرا با دیچرا با -

 :چشم هاش و گفتم يشدم تو رهیخ. ور و پر بغض بوددلخ لحنش

 . چون من نگرانتم -

چند تا . انداخت نییهم فشار داد و سرشو پا يبگه که لب هاشو رو يزیهاش گستاخ شد و خواست چ چشم

 يکه هر قدر هم آزارش بد نیآروم و مت يحرف زد، دوباره شده بود همون ژاله  یوقت. دیکش قینفس عم

 .ادیصداش درنم

 نجا؟یا دیچرا اومد -

 . اومدم که ببرمت -

 کجا؟  -

 .عروس برون -

 :زد و گفت یمحزون لبخند

 . حتما تموم شده گهیتا االن د -

 یبهشون م. برنیمثال دارن عروس م. کمه یلیتازه اون ها سرعتشون خ. راهه یلیما خ ياز تاالر تا خونه  -

 . میبر ایب. میرس

 :م و گفتمدرآورد مویگوش. شده بود دودل

 . پرسم که کجا هستن، تو هم آماده شو یم نیامیتا من از بن -

 :محکم تر گفتم. نکرده بود یهنوز حرکت یول. صورتش رو پوشوند يمحو لبخند
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 . بجنب دختر -

 :گرد کرد و گفت عقب

 .امیاالن م -

 . منتظرم بود. بوق جواب داد نیبا اول. رو گرفتم نیامیبن يزدم و شماره  لبخند

 ؟ییکجا -

 ؟يدیبه خونه که نرس ن؟ییشما کجا. میایبا ژاله م میدار -

تا چشمشون . چرخوندند دونیم هیتا االن سه دور مارو به زور دور . ان وونهیشما هم د يها لیفام نیا. نه بابا -

متر به  یلیم هیذارن  یما و نم نیهاشونو چسبوندن به ماش نیماش. کنه یم ریسوزنشون گ فتهیم دونیم هیبه 

 . میخودمون جابه جا بش لیم

 . ومدینجال م يخنده  يکرد و صدا یغرغر م نیامیبن

 ؟یدونیاالن کدوم م. میایم میجور دور خودت بچرخ ما هم دار نیهم. خوبه -

 . شدم رهیکه بودند گرفتم و منتظر به در ساختمون خ ییجا آدرس

با عجله رفت سمت جا . بلندش هنوز نم داشت يصورتش رو شسته بود و مژه ها. لحظه بعد ژاله اومد چند

. دیمکث کرد و دستش رو پس کش یول ،یمجلس یمشک يدستش رفت سمت همون کفش ها. کنار در یکفش

 يجلوبرداشتم و  یرو از جا کفش یمشک يساده اش رو برداره که خم شدم و کفش ها یآب يخواست کفش ها

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت. پاش گذاشتم

 این هارو بپوشم؟ -

 :و گفتم دمیخند

 . شکنم یپاشنه اشو نم. نگران نباش -

 :گفتم میکه شد نیسوار ماش! بود دهیجوراب هم پوش یطفلک. و کفش هارو پاش کرد دیهم خند ژاله

 . میپرواز کن میخوا یکمربندتو ببند م -

 :بست گفت یطور که کمربندشو م همون

 . خطرناکه. دیتند نر یلیخ -

 :زدم و گفتم یچشمک

 ؟یترس یم -
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 . تا حاال سرعت رو تجربه نکردم. دونم ینم -

 . مونه یم ادتیپس امشب تا ابد  -

ها بلند شد و ژاله  کیالست يکمربندشو بست، چنان گاز دادم که صدا نکهیبه محض ا. دیکردم ترس حس

 . سرش يباال ي رهیدستشو گرفت به دستگ

 نیواقعا ماش گهید م،یدیبه اتوبان که رس. کردم یدادم و مرتب دنده رو عوض م یگاز فشار م يتا آخر رو پامو

و  دمیخند. سرش گرفته بود و چشم هاشو بسته بود يباال رهیژاله هر دو دستشو به دستگ. کرد یداشت پرواز م

 :گفتم

 .چشم هاتو باز کن دختر -

 :گفت يمانند غیج يصدا با

 ...بهتر از  دنیرس رید. دیقدر تند نر نیا شهیم -

 :ادامه دادم و گفتم خودم

 . دنیهرگز نرس -

فلش  يامشب رو يکه برا يشاد يآهنگ ها. رو کمتر کردم و ضبط رو روشن کردم نیسرعت ماش یکم

 . کردم شتریبودم، پخش شد و ناخودآگاه سرعتمو ب ختهیر

 :دیکش غیج دنشیبود که ژاله با د یلیتر هیها،  نیاز ماش یکیو  دمیکش ییال نیچند تا ماش نیب از

 . مواظب باش....  مــــاین -

 یآدرس کینزد گهید. رو از اول اسمم بندازه "آقا"مگه بترسه که اون . زدم و سرعت رو کم کردم يا قهقهه

 .داده بود نیامیکه بن میبود

 . من تا به مراد دلم نرسم قصد مردن ندارم. مینترس هنوز زنده ا. چشم هاتو باز کن دختر -

 :چشم هاشو باز کرد و گفت باالخره

 د؟یبرس یبه چ -

و  دیدادم که خجالت کش لشیخودمو کنترل کردم و فقط لبخندى تحو یول "به تو "باز کردم که بگم  دهن

با هر . شدند دایهمراه عروس پ يها نیو ماش میدیرو شن یاپیپ يبوق زدن ها يکم کم صدا. روشو برگردوند

به بوق زدن و ژاله که از  ردمشروع ک. قرار گرفتم نیامیبن نیها رد شدم و کنار ماش نیماش نیبود از ب یسخت

 :دیآورد و داد کش نییرو پا نیماش ي شهیبه وجد اومده بود، ش هیبق يو دست و هلهله  غیج
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 ... نیامیبن -

 :دیتر آورد و داد کش نییرو پا شهیو ش دیژاله رو شن يصدا عیهم که انگار منتظرمون بود، سر نیامیبن

 ؟يتو؟ چرا بهم زنگ نزد یکجا رفت... ژاله  -

 . نجامیحاال که ا -

 :دمیرو شن نیامیبن يصدا

 ... ماین -

 .نیامیچشمم به بن هیچشمم به رو به روم بود و  هی. نمیرو بب نیامیداد تا بتونم بن هیخودش تک یبه صندل ژاله

 . دمت گرم داداش -

براش تکون دادم  یدست. کرد یبود و نگاهم م دهینجال هم خودشو جلو کش. نگفتم يزیسر تکون دادم و چ فقط

 :و گفتم

 گذره؟ یخوش م -

 :گفت ییهم با پررو نجال

 !یلیآره خ -

بروهاش رفت که مامان تا چشمش به ژاله افتاد، ا. شدم فیبابا هم رد نیعروس فاصله گرفتم و با ماش نیماش از

عقب کنار  یصندل يخانوم هم رو تایب! زود خودشو کنترل کرد و لبخندى یه ورى زد یلیخ یتو هم گره بشه ول

 !ق شده بودیخانوم و عمه رف تایمامان هم خوب با ب. نشسته بود نیامیبن يعمه 

 يبرن داخل، صدا نیامیبننجال و  نکهیزودتر از همه رفت داخل و قبل از ا بایشک م،یدیبه خونه امون که رس

 . از نو يآهنگ بلند شد و دوباره روز از نو روز

 :که از ماشین پیاده شد، کنارش ایستادم و گفتم ژاله

 متوجه شدى؟. هر موقع به گوشیت زنگ زدم جواب میدى، جایى هم که نتونم ببینمت نمیرى -

 :از مدت ها خیره شد توى چشم هام و با اخم ظریفى گفت بعد

 دارید بهم دستور مى دید؟ -

چرا فکر مى کردم ژاله یه دختر ساده و آروم و حرف . جبهه گرفتنش هم تعجب کردم هم خنده ام گرفت از

گوش کنه؟ شیطنت هاى زیر زیرکیش و چشم هایى که گاهى بازیگوش مى شدند و امشب هم گستاخى و 

 :زدم و گفتم ندلبخ. قت از ژاله ندیده بودمچیزهایى که هیچ و. اخمشون رو مى دیدم، برام تازگى داشتند
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 !یه خواهشه که حتما باید انجام بشه. دستور نیست -

اى گفت و همراه بقیه خانم ها رفت  "با اجازه ". سرشو پایین انداخت. اش گرفت ولى خودشو کنترل کرد خنده

 . داخل خونه

 يچند تا از اقوام که راهشون دور بود، تو اتاق ها. دو بود که خونه در سکوت فرو رفت و تونستم بخوابم ساعت

 .رفتم سر کار یفردا هم م دیبا تیوضع نیبا ا! تخت من يبودند و شهروز و بهروز هم رو دهیخواب گهید

هم  لیفام ير اتاقو قفل کنم و خانم هارفته بود د ادمی. نداشت یزنونه فرق شگاهیاتاقم که گذاشتم با آرا يتو پا

رو پاك  ششونیانگار آرا. رنگ و وارنگ بود يدور اتاق پر از دستمال کاغذها. سوء استفاده کرده بودند یحساب

توى اتاق  فیو چمدون و لباس و کفش و ک كسا یکل. کرده بودند و دستمال هارو هر طرف انداخته بودند

تختم  يراحت رو الیبه خصوص که شهروز و بهروز هم با خ. تم بخوابمتونس ینم تیتو اون وضع. پخش بود

 . دمیخواب ییرایپذ ياز کاناپه ها یکی يبه اجبار رو. بودند دهیخواب

 یچ. ژاله نه يخونه  یهم پر از مهمون بود ول نیامیبن يخونه . اشون رفت گهید يها لیو فام نیامیبا بن ژاله

 .رفت یخواب راحت م هی. خوش به حال ژاله! تونستم شب رو اونجا بخوابم؟ یاگر م شدیم

خواب آلود  يبا چشم ها. بلند شده بود هیغرغر بق يرفت و صدا یم برهیو. شدم داریب میبا زنگ گوش صبح

 !"آرامش "انداختم  یگوش يبه صفحه  ینگاه

لنگه کفش پسرشو از کنارش  برزیفر ییداهمون لحظه . دمیحد ممکن باز شد و از جا پر نیهام تا آخر چشم

 :برداشت و پرت کرد سمتم

 .خفه کن صداشو -

 يرفتم تو. مبل ها خوابشون برده بود يرو يهال هم چند نفر يتو. خارج شدم ییرایاز پذ عیو سر دمیخند

 :و جواب دادم اطیح

 ژاله؟ -

 .مایسالم آقا ن -

 ؟يآفتاب از کدوم ور زده که شما به من زنگ زد. سالم خانوم -

 د؟یخواب بود. شرمنده -

 :و گفتم دمیبه موهام کش یدست

 ؟يشد داریب يزود نیصبح به ا يتو چه طور. آره -
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 :لحظه سکوت کرد و بعد گفت چند

 د؟یدار یشما امروز مرخص. من االن کارخونه ام ما،یآقا ن -

 :و گفتم میشونیبه پ دمیدفعه حواسم جمع شد و دستمو کوب هی. لحظه منگ شدم چند

 ساعت چنده؟. يوا يا -

 :ژاله هم ساعت رو گفت م،یهمزمان با نگاه کردنم به ساعت مچ و

 . قهیهشت و ده دق -

تخت و در  يتخت افتاده بود و شهروز هم لبه  يبهروز از رو. برگشتم داخل ساختمون و رفتم به اتاقم عیسر

شونه و گوشم نگه داشتم و همون طور که شهروز رو به وسط تخت بر  نیرو ب یگوش. بهروز ين روشرف افتاد

 :گردوندم گفتم یم

 ؟يچرا زودتر زنگ نزد. خواب موندم -

. دیگفتم نکنه خواب مونده باش. ستین نتونیماش دمید دمیرس یوقت. کارخونه دیآخه فکر کردم اومد دیببخش -

 . شد که مزاحم شدم نیا

 :سر بهروز گذاشتم و رفتم سمت کمد لباس هام ریهم ز یبالش

 کارخونه؟ یرفت يچه طور -

 . با آژانس -

 باز هم آژانس؟  -

 :لحظه سکوت کرد و بعد هم بحث رو عوض کرد چند

 . کنم یقطع م گهیمن د دیندار ياگر امر... خب  -

 کجــــا؟ -

 :باشه با دستپاچگى گفت دهیکه خجالت کش انگار

 ... کار دارم ...  یعنی...  دیمن با...  دیببخش... زهیچ -

 :زدم و گفتم لبخند

 . به کارت برس. باشه -
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 یهم و نگاه يتو دیاخم هاشو کش د،یمنو که د. آشپزخونه يرفت تو یاومدم، مامان داشت م رونیاتاق که ب از

و حضور  شبیخواد به خاطر د یحس کردم م. مطمئن شد همه خوابند، اومد طرفم یوقت. به دور و برش انداخت

 :گفت یآروم يو با صدا کیاومد نزد. حرف هاش آماده کردم يخودمو برا. غر بزنه نم،یماش يژاله تو

من  يخر و پفشون رو برا. انگار نه انگار منم خسته ام. کم کمک به من بده هی شهینم داریهم ب شونیکی -

 . آوردند

مثل . میبود داریهمه آدم هنوز خواب بودند و فقط من و مامان ب نیا. حق هم داشت. غرغرش خنده ام گرفت از

 :خودش آروم گفتم

 مونند؟ یناهار هم م -

 :باال انداخت يکرد و شونه ا اخم

لنگر  نجایهفته هم ا هیخوان  یها با خودشون ساك و چمدون آوردند حتما م نیجور که ا نیا. گهیحتما د -

 . فتنیوگرنه همه اشون دنبالمون راه م. مسافرت میبر میواخ یفقط دعا کن نفهمن که م. بندازن

 . گذره یخوش م شتریشلوغ تر باشه که ب یهر چ ان؟یب دیدوست ندار -

در برابر  یهمراهمون باشه ول نیامیبن يخودمون و خانواده  ياز خانواده  ریبه غ یخواست کس یدلم نم اصال

 :اخم کرد و گفت! خطرناك بود تیمامان گفتن واقع

 . ناهار و شام بپزم فهیطا هیبرم اونجا واسه  نکهیکم آرامش داشته باشم، نه ا هیخوام  یم. نه بابا -

 !داشته باشم "آرامش"خواست  یمنم دلم م.  "آرامش داشته باشم". ذهنم تکرار کردم يتو حرفشو

 ن؟بش ياالن فرار نیکار کنم همه اشون هم هی يخوا یم -

 :زده گفت جانیه

 ؟يچه طور -

 :باال انداختم و گفتم ییابرو. خسته بود یلیانگار خ! کردنشون تعجب کردم رونیب يبرا اقشیهمه اشت نیا از

 . شنیم يتو اتاق خانوم ها، همه اشون فرار يموش که بنداز هی -

 :و گفت دیخند زیر زیر مامان

 . فرار کنم دیکه اول از همه خودم با يجور نیا. وونهید -

 :اى باال انداختم و گفتم شونه

 . برم گهیمن د. خود دانى -
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 کجا؟ -

 . سر کار -

 . خب برو به سالمت. آهان -

اونقدر . و نگاهش کردم ستادمیدم سالن ا. و سراغ ژاله بود استیکه رفتم، ساختمون ر ییجا نیکارخونه اول يتو

پاکت  هیکنار دستش . کرد یم پیرو با سرعت تا يزیچ هی. و کارش شده بود، که متوجه من نشد توریمحو مان

 . گرفت یکردن رو از سر م پیگذاشت و دوباره تا یدهنش م يمشت تو هی هیبود و هر چند ثان الیپف

 هیداد و  یهوا تکون م يکرد که وسط کار، انگشتشو تو یکار م یدونم چ ینم. نگاهش کردم رهیلحظه خ چند

 . کرد یم ادداشتی يزیچ يبرگه ا يهم رو یهر از گاه. کرد یلب زمزمه م ریرو ز يزیچ

حس  نیاز ا ومدیدلم نم. خودش بود يبدجور تو حال و هوا. دادم هیتک واریکردم و به د بمیج يهامو تو دست

 . متفکر و مصممش واقعا جذاب شده بود يچهره  ت،یموقع نیبه خصوص که تو ا. ارمیدرش ب

. دمیگرفتم و با دو قدم بهش رس واریامو از د هیتک! دفعه به سرفه افتاد و با دست پشت گردن خودش زد هی

 یدو کتفش م نیاراده ب یهمون طور که دستم ب. نمیگرفتم و خم شدم تا صورتشو بهتر بب زیم يدستمو به لبه 

 :خورد گفتم

 ؟ هله هوله خوردنه يگلوت؟ آخه سر کار جا يتو دیشد؟ پر یچ -

 يزیخواست چ. شده بودم رهیکرد و منم طلبکارانه بهش خ یکرد، با تعجب نگاهم م یسرفه نم گهیکه د ژاله

 رونیدستش ب يتو يصداقت با پرونده ا. میبگه که در اتاق صداقت باز شد و هر دومون به اون سمت نگاه کرد

 :گفت یاومد و داشت م

 ...برگه رو با  نیا شهیاگه م یخانوم بهرام -

باز مونده  "با "دهنش هنوز از گفتن . و نگاهمون کرد ستادیسر جاش ا. بلند کرد و چشمش به ما افتاد سرشو

پرونده . صورتش پخش شد يتو ينگاه به ژاله، کم کم لبخند هیکرد و  ینگاه به من م هیهمون طور که . بود

 :رو بست و با خنده گفت

 . دیجا هست نیا دونستم شما ینم. بد موقع مزاحم شدم دیببخش -

ژاله هم آروم . نگاه به ژاله هینگاه به خودم انداختم و  هیبود؟  یمنظورش از بد موقع چ. من بودم مخاطبش

صورت  يکمر ژاله بود و فاصله  يدستم هنوز رو. هیمنظور صداقت چ دمیتازه فهم. سرشو به سمتم چرخوند
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 میقرار گرفت یتیموقع نیچن يتو یک. ستادمیصاف او  دمیدستمو پس کش عیسر! متر یهامون کمتر از ده سانت

  دم؟یکه خودمم نفهم

. و ژاله رو نگاه کردم دمیپشت گردنم کش یدست. اتاقش يداد و برگشت تو لمونیتحو یلبخند واضح صداقت

 :و گفتم دمیخند! صورتش کامال قرمز شده بود

 !عجب مچمونو گرفتا -

 :نگاهم کرد و گفت یفیبا اخم ظر ژاله

 مچمون؟  -

 :شلوارم فرو کردم و گفتم بیج يدست هامو تو الیخ یب. کرد دیجمعش تاک يشناسه  يرو

 . "ما " میش یکه با هم م... من و تو . گهیآره د -

انگشت به . آخر برگشتم و نگاهشو شکار کردم يلحظه . حواله اش کردم و رفتم سمت دفتر صداقت یچشمک و

 دیفهم یمن برگشتم، خواست نگاهشو بدزده ول یکرد و وقت ینگاهم مدرشت و متعجبش  يدهن با چشم ها

 . انداخت نییشده و فقط سرشو پا رید گهیکه د

تر  قیلبخندش عم د،یمنو که د. صورتش بود يرو شیپ قهیدفتر صداقت که شدم، هنوز آثار لبخند چند دق وارد

 :دادم و گفتم حیرو به نشستن ترج ستادنیا. نمیهم شد و با دست اشاره کرد که بش

 چه خبر؟  -

 از کجا؟ -

 .يها و جواد يدیاز برازنده ها، سع -

زنه و  ینم یحرف چیهومن هم که اصال ه. داشتم به جز هورمند داریبا همه د بایخب تقر... از برازنده ها که  -

 .فقط نباید از شهر خارج بشه. هم فعال آزاده تا روز دادگاه نینشده و رام ریکه هنوز دستگ يجواد. رهیطفره م

 ؟یچ نیآرم -

 :تکون داد و گفت يسر

دونم واقعا  ینم. اش وجود نداره هیعل یمدرک چیه. خوشحال ایناراحت باشم  نیدونم در مورد آرم ینم -

 . زرنگه يادیز ایحسابش پاکه 

 کدوم حالت باشه؟ دیشما دوست دار -

 . ادیخواد داماد خانواده ام تو زرد از آب درب یممسلما دلم ن -
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 ه؟یدادگاه چه روز خیتار. بگذره یبه خوب زیکه همه چ دوارمیپس ام -

 . و پنج مهر ستیب. گهیماه د کیاز  شتریب -

 ...تا اون موقع حتما . طور نیکه ا -

 یول. ارهیخواست به دست م یکه م يبود بگم که تا اون موقع هورمند هم سند کینزد. لحظه مکث کردم هی

 :حرفمو خوردم و گفتم

 . شهیم دایهم پ يحتما جواد -

 . دوارمیام -

 :عقب گذاشتم و گفتم قدمى

  د؟یندار يبا من امر -

 ... یراست... به سالمت . نه -

 :نگاهش کردم میبلند کردم و مستق سرمو

 بله؟ -

 :شد و گفت داریهمون لبخند مرموزش پد دوباره

 . گهیم کیهستم که بهتون تبر ينفر نیفکر کنم اول -

 در چه مورد؟ -

 :به در اتاق کرد و گفت يا اشاره

 . دیخوشبخت بش دوارمیام. دیایبه هم م یلیخ یشما و خانم بهرام -

 :گفتم یاز گلم شکفت و با لبخند پت و پهن گل

 . بره شیخوب پ زیالبته اگر همه چ. ممنونم... آها  -

 :رتش رفت و گفتاز صو خنده

 اد؟یاز من برم یاومده؟ کمک شیپ یمشکل -

که ژاله خودش  نهیمساله ا نیدر حال حاضر مهم تر. برطرف بشه دیموانع با يسر هیباالخره ... مشکل که نه  -

 . بهش دارم یخبر نداره که من چه احساس

 :تعجب گفت با

 خبر نداره؟ -
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 . نه -

 !استیواضح و گو یلیچه طور ممکنه که خبر نداشته باشه؟ رفتارتون خ -

 :و گفتم دمیموهام کش نیب یدست! يبه جز اصل کار دنیهمه عالم و آدم فهم...  پوف

 . دهیمنو هم نم يجواب تماس ها یکنه؟ حت یقدر ازم فرار م نیدونه چرا ا یاگر م -

 :گفت يجد یلیخ

و احساستون  دیمطمئن بشه که شما دوستش دار دیبا. حرکت شما خودشو وا بده نیولبا ا دیشما که انتظار ندار -

 . ستیحس گذرا ن هی

 . طور نیکه ا -

 د،یگرفت یکه بابتش هر سه تون مرخص یمسافرت نیا. رهیم شیپ یبه خوب زیمطمئنم همه چ. دینگران نباش -

 . فرصته نیبهتر

 . مسافرت درست بشه نیا يتو دیبا زهایچ يسر هی. مسافرته نیمن هم به ا دیام يهمه  -

باال انداخت و باز با همون لحن مرموز  ییکرد که ابرو یدونم چه برداشت ینم یرفتار مامان با ژاله بود ول منظورم

 :گفت

 . کارت دعوت ما فراموش نشه -

 :دل چسبش لبخند زدم و گفتم يجمله  به

 .دیاوردین فیکه تشر روزید. میشیخوشحال م دیاگر افتخار بد. حتما -

 :دستش جا به جا کرد و گفت يتو خودکارشو

 . ستیمساعد ن ادیروزها حالم ز نیا. خوام یعذر م روزیبابت د -

 . متوجه ام -

 . نمشونیب یسر کار، م انیفرمنش هم که فردا ب يآقا. دیبگ کیاز طرف من به خواهرتون تبر -

 . ممنونم. حتما -

*** 

 يکه صبح تو یسکوت بود و از اون همه لنگه کفش يخونه تو. زدم و داخل شدم یتک زنگ دم،یخونه که رس به

. صحبت کرده بودم یبا مامان تلفن. تا ژاله وارد بشه ستادمیدر رو باز کردم و عقب ا. نبود يخبر چیبود، ه وونیا

نجال هم که با . تنها گذاشتند فیکث يو خونه  ارک یناله کرد و غر زد که مهمون ها رفتند و مامان رو با کل یکل
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خونه  ادیداد که ب شنهادیحرف هامون، پ يکنارم بود و شنونده  نیماش يژاله که تو! يرفته بود نامزد باز نیامیبن

 . امون و به مامان کمک کنه 

دادن مامان  یآشت يخوب برا تیموقع کی نیا یاز خودش کار بکشه، ول ادیبشه و ز تیخواستم اذ ینم نکهیا با

داغ کردن بابت حضور  يژاله رو مطرح کردم، به جا شنهادیمامان هم که انگار از خدا خواسته، تا پ. با ژاله بود

 !ذوق زده قبول کرد نم،یماش يژاله تو

لذت بودن در کنار ژاله  یول. دیکار کش یشب که بابا از سر کار برگشت، مامان نه تنها از ژاله، از من هم حساب تا

 ! کرد یم کیبه هم نزد شتریکارش، من و ژاله رو ب نیمامان ناخواسته با ا. بود نیالتر از ابا

 یما و خودش فقط اتاق ها رو جارو م يظرف از صبحونه و ناهار مونده بود، نگه داشته بود برا یهر چ مامان

 . ومدیش در مبود که از دستش بزرگ بود و مدام از دست دهیمامان رو پوش يژاله دستکش ها. دیکش

 :و گفتم دمیکش رونیها رو از دستش ب دستکش

 . زنم تو آب بکش یمن کف م -

 :پر از تعجب شد و گفت صورتش

 د؟یکن یکار م یچ -

 ؟يقدر تعجب کرد نیچرا ا -

 د؟یظرف بشور دیخوا یشما م... شما ... آخه  -

 داره؟  یمگه اشکال. خب آره -

 . طور بود نیهم هم ژنیب. ادیبدش م یلیکار خ نیاز ا نیامیبن... آخه  -

 :گفتم. کرد یفکر م ينارحت کننده ا يزهایچ نیبه چن دینبا. رو همراه با حسرت و آه به زبون آورد ژنیب اسم

 . شهیخوش به حال اون که زنم م -

 :زد و گفت يپوزخند

 . شنیم فتهیمردها هم خودش نهیکجاست که بب نیامیبن... بـــله  -

 :چشم هاش گفتم يتو رهیتر آوردم و خ نییصورتم رو پا. مدیقاه خند قاه

 . ها شهیبرات گرون تموم م. دختر زیقدر زبون نر نیا -
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کلمه هم حرف  کی گهیتا تموم شدن ظرف ها د. قرمز سرش رو عقب برد ياز لبش رفت و با گونه ها خنده

 رونیمنو از آشپزخونه ب يبار به بهونه ابار صدام زد و هر  ستیاون مدت، مامان ب ينا گفته نمونه که تو! نزد

 !دیکش

*** 

 نه؟یقدر سنگ نیکه ا یگذاشت نیا يتو یچ -

 . قدر هم غر نزن نیصندوق ا يبذار تو -

 . من بنداز و خجالت بکش ینگاه به ساك دست هی! فقط سه روزه، نه سه سال -

. مسافرت رهیباره با نامزدش م نیدختر که نامزد داره و اول هیاونم . من دخترم. ایخجالت بکشم؟ تو پسر یاز چ -

 . ارمیبا خودم ب رونیو سه دست لباس ب یسه دست لباس راحت دیحداقل با

! سه روز يچمدون بزرگ بسته بود اون هم فقط برا هی یینجال به تنها. زدم و با تاسف سر تکون دادم يپوزخند

بابا جا نشد چون  نیماش يچمدونش تو! اون چمدونه يباس توفراتر از شش دست ل يزیکامال مشخص بود چ

 . گهید پرتخرت و  یچمدون بزرگ داشتند و البته کل هیمامان و بابا هم مشترکا با هم 

 دیشا. میکرد یزودتر حرکت م دیو با میکه از کارخونه برگشته بود شدیم یساعت کی مومد؟یچرا ن نیامیبن پس

کرد و فقط  یرفت و آمد م نیامیبن يکمتر به خونه  یلیمهسا خ گهیاز روز عقد د. کمکش میرفت یبهتر بود م

 .کنه ننبود کمکشو یرفت و کس یسر کار بود، به خونه اش م نیامیکه بن یساعت

 :مامان رو صدا زدم و گفتم. داد یصندوق جا م يرو تو یچیبقچه پ يبه بابا انداختم که قابلمه  ینگاه

 م؟یبر -

 :دیاز داخل خونه داد کش مامان

 . ومدهیهم هنوز ن نیامیبن. من هنوز آماده نشدم م؟یبر ویچ یچ -

 . میکار داشته باشند کمکشون کن دیشا. اون ها يدم خونه  میریما م -

 . حاال امیم. شمیدارم آماده م -

 :به نجال گفت بابا

 . بهتره میفتیزودتر راه ب یهر چ. داره کمکش کن يمامانت اگر کار نیبرو بب -

 :رفت داخل و بابا گفت نجال

  ؟ياریب نتویماش يخوا یم یمطمئن -
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 . شهیهم نم ارمیبخوام ن -

 چرا؟  -

 :و گفتم دمیخند

  ن؟یجا بد نیخوا یپس چمدون نجال رو کجا م -

 :هم سر تکون داد و گفت بابا

 . ماه لباس برداشته هیقد . دوره نیا يامون از جوون ها -

 :و گفت نشیمت باربند ماشس دیچرخ نگاهش

 . باربند گذاشت يهارو رو لهیکم از وس هی شهیم -

تنها باشند و  نیماش يخواد تو یحتما دلشون م نیامینجال و بن. بهتره يجور نیا یول شه،یشدن رو که م -

 . نیشیم تیراه دوره و اذ. شهیمن هم بخوام اضافه بشم جاتون تنگ م. شما شیپ ادیپس ژاله م. حرف بزنند

 :انگار قانع شده بود که شونه ام رو فشرد و بحث رو عوض کرد. سر تکون داد بابا

 . انیها نم نیا مینبر رونیها رو ب نیتا ماش -

 . موافقم -

 :رونیب دیکه در اومد، نجال دو نیماش يصدا. رو براش باز کردم اطیشد و من در ح نشیسوار ماش بابا

 ن؟یریکجا م -

 :کرد و با خنده گفت يبا يبا. آورد رونیب شهیدستشو از ش بابا

 . ارمیم یبرات سوغات -

 :دیکش غیج نجال

 . بابا -

 . کوچه برد و من هم سوار ماشینم شدم يتو نشویماش بابا

به خونه . دم خونه اشون میو قرار شد بر دندیچ یم نیهارو پشت ماش لهیبا ژاله داشتند وس. زنگ زدم نیامیبن به

من هم . خودش شیپ ارهیخانوم رو ب تایساختمونشون که ب نگیپارک يرفت تو عیمامان سر م،یدیاشون که رس

 !خودم شیپ ارمیآب بدم و اگر شد ژاله رو ب یشدم که سر و گوش ادهیپ

 داشیخانوم پ تایو بعد هم مامان با ب دمیرو شن نیامیبن نیبسته شدن صندوق ماش يصدا دم،یکه رس نگیپارک به

. بابا نیعبور دادم و بردم کنار ماش نگیپارک یبیرو از سراش لچریمامان، و يسالم و تعارف کردم و به جا. شد
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. ومدیباال م یبیو ژاله هم قدم زنون از سراش داوم رونیب نگیاز پارک نیبا ماش نیامیبن. برگشتم سمت پارکینگ

کار  نیامیبن يحواسم به ژاله بود و بوق عمد يهمه . زد که باعث شد از جا بپرم یبوق د،یکنارم که رس نیامیبن

 ! خودشو کرد

 :داد و گفت نییرو پا نیماش ي شهیش

 ! بعد شروع کن میفتیبذار راه ب. سالم کیعل -

 . ادیبرو بذار باد ب -

شد و بعد از  ادهیپ نیاز ماش. شده بود، نگه داشت ادهیبابا پ نینجال که از ماش يپا يرو جلو نیو ماش دیخند

 . نهیبابا بش نیماش يخانوم کمک کرد تا تو تاینجال، با بابا دست داد و به ب يانداختن دست چپش، دور شونه 

 :سمت ژاله و گفتم برگشتم

 . یکه جا نذاشت يزیچ -

 :باال اومد و گفت ریبود با تاخ نییکه پا سرش

 . نه -

 ؟يقدر گرفته ا نیچرا ا -

 . نه... گرفته؟  -

 :ام رو خاروندم و گفتم چونه

 چمدونت کو؟ -

 . نیامیبن نیتو ماش -

 ؟يجوجه ها رو آورد -

 :حسرت گفت با

 . نه -

  ؟یخونه تنها گذاشت يرو تو مایو ن نیامیچرا؟ بن -

 :دوباره چهره اش در هم شد و گفت یاش گرفت ول خنده

 بشه؟ شونیزیممکنه چ. عالمه آب و غذا گذاشتم هیبراشون  -

 ... ماین یول. دونم هفت تا جون داره یرو که م نیامیبن -

 :راستم رو باال بردم و گفتم يابرو
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 . از غصه دق کنه يهم تا برگرد دیشا. شهیاحتماال دلش برات تنگ م -

 يشده بود از جمله  جیگ. شدیم دایپ گهید يزهایچ یلیخ دیو شا دیترد ،ینگاهش غم، تعجب، وحشت، نگران تو

 :تر شد و گفتم قیعم تمیلبخند رضا! گذار ریبود و تاث يضربه کار. دو پهلوم

 مشون؟یاریب میبر يخوا یم -

 :همون نگاه سردر گم که هنوز پلک هم نزده بود گفت با

 نشه؟ رید -

 . شهینم -

 . منتظرند هیبق -

 .انیباهامون م -

 . درست نباشه...  دیشا -

  ؟یچ -

 ...به خاطر دو تا جوجه  -

 ارزشن؟ یقدر برات ب نیااون جوجه ها  یعنی -

 :پلک زد باالخره

 . هستند که تا حاال گرفتم ییها هیهد نیاون ها با ارزش تر. البته که نه... نه  -

هم  دیشا ایکه واقعا اون دو تا جوجه،  یعنی نیو محکم بود و ا يجد. سرگردون و متعجب نبود گهید لحنش

مامان رو  يبپرسم که صدا يزیخواستم چ. مثل برق از ذهنم گذشت يفکر. رو دوست داره نیامیو بن ماین

 :دمیشن

 . ما شیپ ایب... ژاله جون . شد رید ن؟یایپس چرا نم...  ماین -

! حرف، حرف مامان بود ،یفعل طیتو شرا. ششونیحاال ژاله مجبور بود بره پ گهید! هم از شانس گند ما نیا. بفرما

 !جود داشتهم و يا گهید يقطعا راه ها یول

 :دور بشه گفتم نکهیقبل از ا. گفت و از کنارم رد شد يدیببخش ژاله

 . نه ای شونیاریبا خودت ب يخوا یم. یباالخره نگفت -
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بگه که  هیبق يجلو شهیکردم که روش نم یدرك م. انداخت نییبدون حرف سرشو پا ینگاهم کرد ول برگشت

 هیکه بدون شک از نظر بق یاون هم به خاطر دو تا جوجه رنگ. رو منتظر بذاره هیخواد بره خونه اش و بق یم

 :محکم گفتم. بودندچند وقت ژاله  نیا ياون دو تا جوجه تنها همدم ها یول. نداشتند یارزش چیه

 نه؟  ای شونیاریب يخوا یکالم، م کیفقط  -

 :لحظه نگاهم کرد و گفت چند

 . خوام یم -

 . ومن ش نیپس سوار ماش -

 :داد و گفت نییرو پا شهیبابا ش. بابا نیو واج نگاهم کرد و من از کنارش رد شدم و رفتم سمت ماش هاج

 ن؟یشیشده؟ چرا سوار نم یچ -

راه  سیتا به پل. دیشما هم حرکت کن. میایو م میدار یاز خونه اش بر م میریم. جا گذاشته يزیچ هیژاله  -

 . میرس یما هم م د،یبرس

 :گفت مامان

 .میخر یخواد اونجا م یم یجا گذاشته؟ هر چ یچ -

 . فعال خدانگهدار. دیتوقف کن م،یدیراه اگر بهتون نرس سیتا پل. ستین دنیقابل خر -

اشاره کردم  نیبا دست به ماش. کنه کاریدونست چ یبود و نم ستادهیژاله هنوز سر جاش ا. نمیسمت ماش برگشتم

 :و گفتم

 . میبهشون برس عیسر دیبا. میبر نیبش -

 ... مایآقا ن -

 بله؟ -

 یاجازه نم یول. بودن با من معذبه "تنها" دیو شا نمیماش يکه چه قدر از بودن تو دمید یم. دل بود و مردد دو

 .شدیژاله م يسفر برا نیدل چسب تر دیسفر با نیا. بمونه یحالت باق نیدادم ا

که گذاشته  ينجال با آهنگ تند فتاده،یرد و هنوز راه نهم حرکت ک نیامیبن. بابا حرکت کرد و بوق زد نیماش

سمت ژاله و با لحن  دمیبراشون تکون دادم و چرخ یدست. دیخند یهم م نیامیکرد و بن یبود، ورجه وورجه م

 :گفتم ينسبتا تند

 ؟يایبا آژانس ب يخوا ینکنه م -
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 :و گفت دیگز لب

 د؟یشما هنوز هم دلخور -

 :رو روشن کردم و گفتم نیماش. شدیم سوار

رفتند، همون  هیبق يمتوجه شد یکه چرا شب عقد وقت نیا یکی. فهمم ینم زویفقط دو تا چ. ستمیدلخور ن -

 . يدیم حیو آژانس رو به من ترج یهست ياز من فرار شهیچرا هم نکهیا گهیو د ياز ما زنگ نزد یکیموقع به 

ساعت فرصت داشتم  نیچند. شدیروشن م زهایچ یلیخ دیبود، بامن  يمتر میو در ن نمیماش يتو نجا،یکه ا حاال

 . ارمیو بم افکارش سر در ب ریکه باهاش حرف بزنم و از ز

 . کرده بود و انگار قصد جواب دادن نداشت سکوت

 ؟يجواب بد يخوا ینم -

 . ندارم یجواب -

 مگه میشه؟ -

 :انداخته بود نییسرشو پا. نگاهش کردم يلحظه ا يبرا

. شدند یکه داشتند دور م دمیها رو شن نیبوق ماش يرفتم تا لباس هامو عوض کنم، صدا یاون شب وقت -

 ستیو ل ستهیدم در با یکه کس شهینم. بشه يجور نیبود که ا یعیخب طب. که جا موندم دمیهمون لحظه فهم

 . هن ایو دونه دونه چک کنه که همه از تاالر خارج شدند  رهیمهمون ها رو دستش بگ

 . تییدا ن،یامیحاال من نه، بن ؟يچرا همون موقع بهم زنگ نزد -

 يخانواده  ریهم که گ ییدا. تونستم به خاطر خودم برگردونم یدامادو که نم. معلوم بود فشیکه تکل نیامیبن -

 ...شما هم . خودش بود

 . شد ساکت

 ؟یمن چ -

 . بوده گذشته یهر چ. دیفراموشش کن. ستیمهم ن -

 :گفتم يجد کامال

نه اون . يداد یمنو هم نم يجواب تماس ها یتو حت. مهمه یلیمن خ يبرا یول. تو مهم نباشه يبرا دیشا -

 . گهیوقت د چیموقع و نه ه

 :دمیپرس یدونستم ول یجوابش رو م نکهیا با
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 اد؟ینکنه از من بدت م -

 . هیچه حرف نیا. نـــه -

. دلش بود رو به زبون آورده بود يکه تو يزیچ قایدق یعنی نیو ا. جوابمو داد يمکث و فکر نیکوچک تر بدون

 :لبخندمو پنهون کردم و گفتم

  ؟يبهم اعتماد ندار ؟یپس چ -

 :گفت عاجزانه

 ... مایآقا ن -

اون  يبرا. کنم تشیاز اون اذ شتریب ومدیدلم ن. حرف دلشو بزنه دیبا يدونه چه جور یکردم کم آورده و نم حس

 یاتفاق گهیمطمئن بشم د نکهیا يبرا. رو بفهمم لشیدل يا گهیتونستم به نحو د یبعدا هم م. بود یلحظه کاف

 :گفتم شهیمثل شب عقد تکرار نم

 .يبد یقول هی دیفقط با. کنم تتیخوام اذ یچون نم یخواد بگ ینم. باشه -

 ؟یچه قول -

نگاهم به  هیبود و  ابونینگاهم به خ هی. دنده برداشتم و انگشت اشاره امو سمتش گرفتم يراستمو از رو دست

 :ژاله

 ياگر تو یحت ای یکمک خواست ،يکه تنها موند ییهم هر جا ،يدیبه بعد هم جواب تماس هام رو م نیاز ا -

 ؟يمتوجه شد. یزنیو حوصله ات سر رفته، به من زنگ م یخونه ات نشست

  ؟یچ يآخه برا -

ذهنش  يجواب تو هیحس کردم . ابروهاش بود نیب یاخم کمرنگ. نگاهش کردم. آهسته بود یلیصداش خ لحن

 !نبود دنشیحاال وقت شن یول. داره که دوست داره همون رو از زبونم بشنوه

 .انجام بشه دیخواهش که حتما با هی... دستور که نه ... دستوره  هی نیچون ا -

 :نگاهم کرد و گفت. دمیدخن. شهیو صورتشو چرخوند سمت ش دیکش یپوف

 ن؟یخند یم یبپرسم به چ شهیم -

 . تو تیبه عصبان -

 . فقط کالفه ام. ستمین یمن عصبان -

 ؟یچ يبرا -
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 ه؟یحرف ها چ نیتونم بفهمم قصدتون از ا ینم نکهیا يبرا -

به سمتش خم شدم و  یکم. دمیفرمون گذاشتم و چرخ يدست چپمو باال. میبود دهیرس. رو نگه داشتم نیماش

 :چشم هاش يشدم تو رهیخ

حاال . دارم "وقت"تو  يبرا شهیمن هم ،یتیهر لحظه، هر مکان و هر موقع يکه تو یخوام بدون یفقط م -

 ه؟یقصدم چ يمتوجه شد

راست ... آخ آخ . یبا رژلب صورت کیکوچ يپرت اون لب ها. شدیحواسم داشت پرت م. باز مونده بود دهنش

 دینگاهم چرخ شد؟یهم شاملش م نیسقف ماش ریبودن ز. سقف تنها بمونند هی ریز دیو دختر نباگفتن که پسر 

 !سقفش رو عقب برد شدیکاش م! نیسمت سقف ماش

 ! شده بود ادهیژاله پ. اومد نیدر ماش يصدا

صداش زدم و چند . از ژاله نبود يخبر. اطیح يرفتم تو. در خونه باز بود. شدم ادهیرو خاموش کردم و پ نیماش

کارتن رو از دستش . دمیشن یکارتن م يرو از تو کیج کیج يصدا. بغلش، اومد يتو یلحظه بعد، با کارتن

 :گرفتم و گفتم

 . شد ریکه د میبر -

 :رو ببندم که ژاله گفت نیخواستم در ماش. ها گذاشتم یصندل نیب ن،یرو کف ماش کارتن

 م؟خود شیپ ارمشونیب شهیم -

 پات؟ يرو يکارتن رو بذار -

 . فقط جوجه هارو. نه -

 :و گفتم دمیخند

 ؟یسه روز ولشون کن یخواست یم يچه جور. دلت براشون تنگ شد شونیدیساعت ند هی -

روزه بودند،  هی يبه محض باز شدن کارتن، دو تا جوجه که سه برابر جوجه ها. شدم و در کارتن رو باز کردم خم

 ! دندیپر رونیجعبه ب ياز تو

و ژاله جوجه به بغل،  دندیژاله پر يدست ها يهر دوشون رو. رفتم و ژاله دستشو به سمتشون دراز کرد عقب

 . شده بود، برداشتم و آهنگ گذاشتم یبه جا فلش لیکه تبد نیماش يگاریفلشم رو از جاس. سوار شد

کمرشون پر  يرو. دستمال گذاشت يپاش گذاشت و جوجه هارو رو يبرداشت و رو يچند تا دستمال کاغذ ژاله

 . دراومده بود و بال هاشون بزرگتر شده بود
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 .ایدیبهشون رس یحساب. چه قدر بزرگ شدند -

 :و گفت دیکمرشون کش يرو یبه آروم دستشو

چه آفتاب باغ يساعت هم تو میکنند و ن یورزش م اطیح يساعت تو کی. خورند یپنج وعده غذا م يروز -

 .رندیگ یم

 :و گفتم دمیقاه خند قاه

 . یقیدق يچه برنامه  -

جوجه . دست ژاله ول کرد يجوجه چشم هاشو بست و خودشو رو. دیکش ینارنج يچشم جوجه  ریز انگشتشو

 :حرکت کردم و گفتم. دنده رو جا زدم. کنه میژاله قا يمانتو نیکه خودشو ب زدیسبز هم زور م ي

 . یکن یرو ناز م هیبه امون خدا و فقط نارنج يسبزه رو ول کرد. ایدوست دار شتریرو ب هیفکر کنم نارنج -

 . دیدون یرو م لشیخودتون که دل -

 :گفتم یول هیکه منظورش عالقه اش به رنگ نارنج دمیفهم

 .گهید ماستیاسمش ن هیچون نارنج. آره خب -

لسه رفته بود، از دستش ول شد و چرتش پاره ژاله به خ يبدبخت که از نوازش انگشت ها يمایلحظه ن همون

 :و گفتم دمیبلند بلند خند. و شروع کردند به بال بال زدن و سر و صدا کردن نیامیافتاد رو سر بن. شد

 . چارهیگناه داشت ب ؟يچرا ولش کرد. بابا يا -

 :اشاره کرد و گفت نیماش رونیدفعه با انگشتش به ب هی. کرد یاخم نگاهم م با

 ه؟یاسمش چ نیاون ماش -

 . نه ایمطمئن نبودم درست متوجه شدم . انگشتش نگاه کردم ریمس به

 کنه؟ یرو م نیهمون که داره زم -

 .اوهوم -

 :تعجب گفتم با

 !یکیمکان لیب -

  ه؟یکنه چ یجمع م نیزم يپس اون که خاك رو از رو -

 .لودر -

 ه؟یپس تراکتور چ -
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 . زنند یرو شخم م نیباهاش زم. هشیاستفاده م يکشاورز ياون برا -

 با هم دارند؟ یچه فرق ونیو کام یکمپرس -

 رینظ یب یو نارنج مایمنحرف کردن ذهنم از ن يتالشش برا. گرفت یخنده ام م شتریب دیپرس یم شتریب یچ هر

 . دیپرس یمثل بچه ها پشت سر هم سوال م! بود

 يژاله بود و دست ژاله رو يمانتو نیسرهاشون ب. بهشون انداختم ینگاه. ومدینم گهیجوجه ها د يصدا

 :گفتم. شده بود لیتبد یفیخف ریج ریبه ج کشونیج کیج. کمرهاشون

 دند؟یخواب -

 . آره انگار -

خواستم بپرسم و مامان با صدا زدن ژاله فرصتش رو ازم  یم نیامیبن يافتادم که دم خونه  یهمون سوال ادی باز

 :گفتم رمیجوابم رو بگ میمستق ریغ نکهیا يبرا. گرفت

اون که سبز بود . دخترونه بود دوستش نداشتم یچون صورت. یسبز و صورت. بچه که بودم دو تا جوجه داشتم -

ذاشتم  یرو م یخواستم بخوابم، صورت یشب ها هم که م یحت. بغلم بود يتو شهیدوست داشتم و هم شتریرو ب

دخترها . يانجام بد ين کاریفکر نکنم تو چن یول. دمیخواب یردم و مک یکارتنش و سبزه رو بغل م يتو

 درسته؟. شهیچندششون م

 . دمیخواب یکردم و م یعروسک، جوجه بغل م يمن هم بچه که بودم به جا. نه اتفاقا برعکس -

 :گفتم اطیاحت با

 ؟یحاال چ -

 :کرد و گفت یآروم ي خنده

 کیشانس آوردم که ج. بود موقع غلت زدن برم روش و پرس بشه کیشب نزد هی. هنوزم همون طوره -

 . دمیرو شن کشیج

. دیکش یکمرش م يتا رو هیسر نارنج يانگشت اشاره اشو از رو. نگاهش به جوجه ها بود. بهش انداختم ینگاه

 . بود هیپس منظورش نارنج

 :راستم رو باال بردم و گفتم يابرو

 !یخواب یم مایپس شب ها تو بغل ن... عجب  -
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هم  دیشا ای یتونستم احساس کنم که با چه تعجب یم. دمیچشم د يسرش به سمتم رو از گوشه  چرخش

 ،یدو تا صندل نیخم شد و از ب. نهیچپ لبم منتقل کردم که نب يلبخندمو به گوشه . کنه ینگاهم م یوحشت

کردم به سوت زدن  شروعنگاه کردن به ژاله،  يشد و من به جا رهیباز بهم خ. جوجه هارو داخل کارتن انداخت

 !فرمون هماهنگ با آهنگ ضرب گرفتم يو با دست چپم رو

شوکه و  يداد که بد جور یسکوتش نشون م. وگرنه دختره با نگاهش قورتم داده بود دیبه دادم رس میگوش زنگ

 . منتظرمون بودندبودند و  دهیراه رس سیبه پل. بود نیامیبن. رو جواب دادم یگوش. ناراحت شده

نزدم و فقط براش از تفاوت  ییحرف دو پهلو چیه گهید نکهیبا ا. راه، ژاله سکوت کرد سیبه پل دنیرس تا

 یسازه هاى هیدرولیکى، قابلیت هاى بارکشى و هزار تا حرف با ربط و بى ربط دیگه م ون،یو کام یکمپرس

 .وحشتناکش بود کوتس نیاد، بهتر از اد یفحش اگر م. کرد یدر حرف زدن نم يا یهمراه چیگفتم، ه

قبل . شد ادهیدرو باز کرد و پ ن،یبه محض توقف ماش. بابا نگه داشتم نیپشت سر ماش م،یدیراه که رس سیپل به

 :درو ببنده گفت نکهیاز ا

 .مزاحمتون شد دیببخش -

 :جوجه ها اشاره کرد و ادامه داد يجعبه  به

 .واقعا از مصاحبت با شما لذت بردم. از لطفتون هم ممنونم -

 . بابا نیشدت بست و رفت سمت ماش یرو با اندک نیبود و بعد هم در ماش تیآخرش پر از عصبان ي جمله

 نیهم شد حرف؟ ا یآخه جوجه و کمپرس. بشه ادهیحق داشت پ. باشه يحق داشت ازم فرار... داشت  حق

گند زده . یلعنت. دمیفرمون کوب يبا دست محکم رو. شدم یوارد م يا گهیاز راه د دیبا. نداشت دهیفا يجور

 . بودم

 یاعصابم به هم م دم،ید یشدم و ژاله رو م یبابا رد م نیهر بار که از کنار ماش. دووم آوردم میحدود هفت و ن تا

و نجال هم  نیامیبن. ییجلو يها نیبود بزنم به ماش کیبابا بود که دو بار نزد نیاون قدر چشمم تو ماش. ختیر

 !رمیقرار نگ نشونیماش کیهم نزد فاقبر حسب ات یدادم حت یم حیترج. بودند يا گهیکه تو فاز د

 :رو برداشتم و به مامان زنگ زدم یکه شد، گوش میو ن هفت

 م؟یخور یشام م یک -

 :گفت یپر تعجب يبا صدا مامان

 . میستیما اصال گرسنه ن ؟يزود نیشام؟ به ا -
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 . میناهار خورد شیهفت ساعت پ د؟یستیچه طور گرسنه ن -

 . میشد ریکه س میخورد گهید يزهایو چ يو چا وهیقدر تخمه و م نیا یول. آره -

 :دمیشن یدورتر از گوش یرو کم صداش

 شما گرسنه اتونه؟ -

که با  دمیبابا رو شن يفقط صدا! کلفت و خشن بابا اصال مفهوم نبود يژاله با وجود صدا مینرم و مال يصدا

 :مامان گفت. "نه "گفت  تیقاطع

 . میکم تنقالت بهت بد هینگه دار  نویلحظه ماش هی يخوا یاگر گرسنه اته م -

و  رهیپوست بگ وهیتنقالت بخورم؟ من که مثل بابا زنم کنارم ننشسته برام م يآخه من پشت فرمون چه طور -

 . دهنم بذاره

 :تکرار کرد و گفت هیبق يراحرفمو ب. دیغش غش خند مامان

 . پشت گوش بنداز یتو ه ر،یزن بگ گمیقدر بهت م نیا. خودته ریبگم بهت آخه؟ تقص یچ -

 :گفتم يجد یلیخ

 .یشما مخالف. رمیخوام بگ یمن م -

 :از اون لحن شوخ و سر زنده نبود يدوباره حرف زد، خبر یکرد و وقت يسرفه ا تک

 . میدار یشام خوردن، نگه م يکه مناسب بود برا ییهر جا -

و بساط شام  میها رو نگه داشت نیماش. میکرد دایپارك پ هیو  میدیرس یراه نیشهر ب کیبعد به  ي قهیدق چهل

خانم ها بساط شام رو آماده کردند . میو نشست میچمن ها پهن کرد يرو رویحص. میبابا برداشت نیرو از پشت ماش

مهر بگردم که  يبه جا یدنبال سنگ صاف تمخواس یم. میو وضو گرفت ییسشود میو بابا هم رفت امنیو من و بن

 :ژاله گفت

 . من مهر دارم -

ژاله مهر رو به سمت  یبودم، ول نیامیتر از بابا و بن کیمن به ژاله نزد. رو باز کرد و مهر رو درآورد فشیک پیز

 . از دستش گرفت يو پر غرور روزمندانهیبابا گرفت و بابا هم با لبخند پ

گفت غذا رو ناخنک نزنند تا اون ها هم  یو بابا م نیامیبه بن. دمیمامان رو شن يخوندم که صدا ینماز م داشتم

 نکهیفکر کنم به محض ا! بلند شد یماکارون يهنوز نمازم تموم نشده بود که بو. و برگردند رندیبرند وضو بگ

حاال . داد یبه من و نجال تذکر م شهیهم. بود دیبع بااز با! کار شدند دست به نیامیدور شدند بابا و بن نایمامان ا
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گرسنه ام بود و از  یگل کرده بود؟ نمازم که تموم شد، حساب طنتشیبهش گفته بود که بابا هم ش یچ نیامیبن

 ! کردم يو ته بند دمیخودم غذا کش يرو برداشتم و برا ریشدت دل ضعفه، کفگ

قابلمه رو نگاه کرد و بعد هم سرشو بلند  ير قابلمه رو برداشت، چند لحظه با اخم توکه پهن شد و مامان د سفره

. بشه رهیما سه تا فقط به من خ نیکردم که از ب یاصال فکرش رو هم نم! من يکرد و صاف زل زد تو چشم ها

 :زده گفتم رتیح! بود دهییشده بود و منو پا میاز درخت ها قا یکینکنه مامان پشت 

ها رو  یشوهرت و دامادت دخل ماکارون. خوندم یمن داشتم نماز م دیدیخوبه د ؟یکن یمامان چرا منو نگاه م -

 . آوردند

 :پهلوم و گفت يکه بغل دستم نشسته بود، با آرنجش زد تو نیامیبن

 ... به دماغت خورد یماکارون ينماز شکسته بود و تا بو هی. يخوند یتو هم که صالة جعفر نم -

متنفر بود از . آورد یگرفتم وگرنه مامان دخلمو م یدهنشو م يجلو يجور هی دیبا! زدیداشت حرف م يدایز

 :گفت یکه داشت م يدرست لحظه ا. انجام دادم دیکه به ذهنم رس یتنها راه. ناخنک زدن به غذا

 ...و  یبرداشت ریکفگ هی -

همه با . دفعه ساکت شد هی نیامیاز داخل بشقاب رو به روم برداشتم و چپوندم تو دهنش و بن يدرسته ا ارشوریخ

که نصفش  یبزرگ ارشوریبا اون خ. خودمم خنده ام گرفته بود. خنده ریتعجب نگاهم کردند و بعد هم همه زدند ز

ل مشخص بود با اون کام گهیمن، د وترتابلوش و حرکت تابل يزده بود و حرف ها رونیب نیامیاز دهن بن

 . ها آوردم یسر ماکارون ییگفت چه بال یداشت م نیامیکه بن يریکفگ

باال  يشونه ا. دیخند یتونست کنترل کنه و هنوز م یلب هاش رو نم یول. کرد یچپ چپ نگاه م مامان

 :انداختم و گفتم

 . من که گفتم گرسنه امه -

من و  يهمون لحظه ژاله که رو به رو. وسط سفره رو گذاشت سیو د دیکش سیرو داخل د یماکارون مامان

و من هم منتظر نگاهش کردم که  دینگاه ها به سمتش چرخ يهمه . کنار مامان نشسته بود، از جاش بلند شد

 :گفتم! به من بود مینگاهش مستق. بده حیتوض

 شده؟  يزیچ -

 . نخوردند يزیکه چ شهیم یچند ساعت د؟یرو بد نتونیماش چییسو شهیم -

 :با تعجب گفت مامان
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 ا؟یک -

 :قبل از جواب دادن ژاله گفت نیامیبن

 ؟ينکنه جوجه هارو با خودت آورد -

 :جام بلند شدم و گفتم از

 . نیتو بش. ارمشونیمن م -

و  نیرفتم سمت ماش. دندیپرس یکه کنجکاو شده بودند و در مورد جوجه ها م دمیمامان و نجال رو شن يصدا

برگشتم، نجال با  یوقت. ساکت بودند و به محض تکون خوردن جعبه، صداشون در اومد. کارتنشون رو برداشتم

من و ژاله هم . درش رو باز کرد واه یدادم دستش و نجال ب. رهیدست هاش رو بلند کرد که کارتن رو بگ اقیاشت

 :میزمان با هم گفت

 .مواظب باش -

 نیامیو کارتن رو پرت کرد که اگر بن دیکش غینجال و نجال هم ج ي نهیرو س نددیتا جوجه همزمان با هم پر دو

. دندیپر ینجال م يشونه ها يزدند و رو یجوجه ها بال بال م. یماکارون سینگرفته بودش صاف افتاده بود تو د

ها رو  یماکارون. بلند شد و رفت سمت نجال اشاز ج عیاز داخل بشقابش برداشت و سر یژاله دو تا رشته ماکارون

و افتادند دنبال  دندیپر نیینجال پا يشونه  يهوا تکون داد و جوجه ها هم از رو يچشم جوجه ها، تو يجلو

پشت سرش و جوجه ها هم  ختیر یماکارون يبرگشت سر جاش و چند تا رشته  يژاله هم با خونسرد. ژاله

 . مشغول خوردن شدند

 :گفت زدیکه نفس نفس م یبود، در حال دهیپر یحساب که رنگش نجال

 . سکته کردم. نیقدر بزرگند؟ چقدر وحش نیهستند؟ چرا ا ییچه جونورها گهید نایا -

و ژاله  نیامیخانم هم بهت زده به نجال و بن تایمن و بابا و مامان و ب. افتاد هیاتفاقات در عرض چند ثان نیا تمام

 :الخره حواسمون رو جمع کرد و مامان هم مثل نجال گفتحرف نجال با! میکرد ینگاه م

 شد؟ داشونیاز کجا پ گهیها د نیا -

 : گفتم دم،یکش یم یخودم ماکارون يطور که برا همون

  ؟يکرد غیج غیقدر ج نیدو تا جوجه ترس داره که ا -

 :کرد، گفت یرو پاك م زشیتم يکه با دستمال مانتو نجال

 . چه قدر بال هاشون بزرگه. رونیکردم بپرند ب یآخه فکر نم -
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 شده؟ فیمگه کث ؟یساب یحاال مانتوت رو چرا م -

 :رو انداخت و گفت دستمال

 . دونم یچه م -

 :با اشاره به جوجه ها و رو به ژاله گفت مامان

 ها مال توان؟ نیا -

 :خجالت زده گفت ژاله

 . کردم آوردنشون باعث دردسر بشه یشرمنده، فکر نم. بله -

 :توجه به قسمت دوم حرفش گفت یب مامان

 قدر بزرگ شدند؟ نیا يبهشون داد یچ -

 . دوست دارند یلیهم که خ یتخمه هندونه، ماکارون وه،یم ،يبرنج، سبز. یهمه چ -

 شون؟یچند وقته دار -

 یم. زدند یدر مورد جوجه و مرغ و خروس حرف م يا قهیده دق. گل انداخته بود یمامان و ژاله حساب بحث

رو که چند سال بدون استفاده مونده  یخواست اون قفس یم. هیسوال ها چ نیا دنیدونستم قصد مامان از پرس

مامان و  نینقطه نظر مشترك ب کی. بودم یمن که از بحثشون کامال راض. بود دوباره پر از مرغ و جوجه کنه

 !! شده بود که بتونند با هم حرف بزنند دایژاله پ

 :دستم داد و گفت یکیمامان پالستکه جمع شد،  لیوسا

 . هم حوصله ات سر نره رهیبخور که هم خوابت نگ. و تخمه برات گذاشتم وهیم -

 :گفتم تیکرد انداختم و با جد یخانوم صحبت م تایبه ژاله که با ب ینگاه. رو ازش گرفتم کیپالست

 . من نیتو ماش ادیخوام ژاله ب یم -

 :به ژاله انداخت و گفت ینگاه کوتاه! شدند کیبار عیدرشت شد اما سر يلحظه ا يمامان برا يها چشم

  ه؟یبوده؟ باباش تو چه وضع کارهیداداشش چ یدون یم ؟یکن یم کاریچ يحواست هست دار -

 :گفتم يخونسرد با

 به ژاله داره؟  یها چه ارتباط نیا یول. دونم یهارو م نیا يهمه . بله -

 . ژاله هم دختر همون پدر و خواهر همون داداش مواد فروشه -

 شما گفته؟ يبرا یرو ک زهایچ نیا -
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 .يکرد یرو از من مخف زهایچ نیکه تو ا نهیکنه؟ مهم ا یم یچه فرق -

به  نکهیفقط دوست داشتم قبل از ا. گفتم یخودم بهتون م شدیوقتش که م. نکردم یرو ازتون مخف يزیمن چ -

که  شهیمرداب هم م يتو. هیژاله دختر خوب دیباور کن. دیاول خودشو بشناس د،یاده اش، پسش بزنخاطر خانو

 . رشد کنه لوفرین

 :چشم نگاهم کرد و گفت يچند لحظه از گوشه  مامان

 . من نده لیقلنبه سلنبه تحو يحرف ها -

 .تونسته خانواده اشو انتخاب کنه یکه ژاله نم دیپس قبول دار -

 :نازك کرد یقالب کرد و پشت چشم نهیس يهاشو رو دست

 . تو شیپ ادیب گمیمن بهش نم -

 نیکردم به ا یاصال فکرش رو هم نم. نوع موافقت بود نیحرف مامان بهتر نیا. کنج لبم نشست يلبخند

که  نیهم یهر چند تمام حرف هاش رو با حرص خوردن گفت، ول. بشه یاصال راض ایبده،  تیسرعت رضا

بعد از عقد نجال و  له،رفتار مامان در رابطه با ژا. بود شرفتیپ یلیخ دینبرد و خط و نشون نکشصداش رو باال 

عقد افتاده که مامان اخالق و  يتو یدونستم چه اتفاق ینم. صد و هشتاد درجه متفاوت شده بود ن،یامیبن

درش و پدرش رو از کجا برا يبه مامان زده بود وگرنه ماجرا ییحرف ها هینفر،  هیحتما . رفتارش عوض شده

کم دست انداز وجود  هیالبته هنوز . حرف ها دل مامان رو با ژاله صاف کرده بود نیبود ا یدونست؟ هر چ یم

 !داشت

 :پاهام نشستم و گفتم يخانوم، رو تایب لچریو يبابا بشه، رفتم کنارش و جلو نیسوار ماش نکهیاز ا قبل

 من؟  شیپ ادیب یدخترتون، چند ساعت شهیبیتا خانوم، م دیببخش -

خانوم  تایب. خانوم رو نگاه کردم تایبه روش زدم و ب يلبخند. کرد ینگاهمو به ژاله انداختم که متعجب نگاهم م و

و  زیهنوز هم ت ،یبا وجود مشکالت جسم! کرد یم لیما رو تحل يانگار رفتارها. هم نگاهش به من و ژاله بود

 :زد و گفت یچسبلبخند دل . بود اریهوش

 . نـــدارم یمن حرف. هر جــور خودش دوست داشــته باشه -

 :رو حرکت دادم و گفتم لچریرفتم پشت سرش و و. پاش بلند شدم يجلو از

 ،یو مهربون يآزار یب نیآخه پسر به ا. کنه یهمش از دست من فرار م. دیکن حتشیدخترتونو نص نیکم ا هی -

 فرار کردن داره؟
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بیتا خانوم هم مدام به ژاله نگاه مى کرد و مى . کردم یاخمو نگاه م يگفتم و با خنده به ژاله  یهارو م نیا

در جلویى . و راهشو سد کردم ستادمیژاله ا يجلو م،یدیخودم که رس نیکنار ماش! خندید و سر تکون مى داد

 :رو باز کردم و با دست به داخل اشاره کردم نیماش

 . مامان شیخاله رو ببرم پتا من  دینیبش نجایشما ا -

همون طور که . کرد خودشو کنترل کنه، زدم یم یخانوم سع تایب يکه جلو یعصبان يژاله  يبرا یچشمک و

 . مامان شیخانوم رو بردم پ تایدرو با آرامش و لبخند بستم و ب. شد نمیگرفت، سوار ماش یلبشو گاز م

به شدت حوصله ام سر . شده بود رهیبا اخم به روبه رو خ و ژاله تمام مدت میساعت بود که حرکت کرده بود مین

گشتم که پوست  یم يا وهیدنبال م. انداختم یکه مامان داده بود رو نگاه ییها یخوراک کیپالست. رفته بود

ام چاقو رو برداشتم و مشغول پوست  گهیدکه به فرمون بود گرفتم و با دست  یپرتقال رو با دست! داشته باشه

 ونیکام هیرو به  نیعمدا ماش. حواسم به جاده هم بود یخودمو سرگرم پوست گرفتن نشون دادم ول .گرفتن شدم

ژاله . آوردم و به پرتقال نگاه کردم نییسرمو پا يلحظه ا يکردم و برا کیکرد، نزد یکه جلوتر از ما حرکت م

و چند  اوردیعاقبت طاقت ن د،یچرخ یمن و جاده م نیپرتقال، سرش مرتب ب تنبرداش يکه از همون لحظه 

 :دراومد غشیج ونیکام يمتر

 حواستون کجاست؟  -

خواستم دوباره سرگرم پرتقال بشم . سبقت گرفتم ونیرو کشوندم سمت چپ و از کام نیبلند کردم و ماش سرمو

 :گفت تیو با عصبان دیکش رونیکه ژاله چاقو و پرتقال رو از دستم ب

 ه؟پوست گرفتن وهیم يپشت فرمون جا -

 !به حرف اومد...  نهیهم...  آره

 . بخورم يزیچ هیخب خوابم گرفته، گفتم  ؟یزن یم غیچرا ج -

 :گفت تیهمون عصبان با

 . هم هست یگالب. اریخ. دیبخور بیچرا پرتقال؟ خب س وهیهمه م نیا -

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 . خوام یمن پرتقال م یول -

 :بود یچنان عصب هم

 قحطه؟ وهیم -
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 :گرفتم گفتم یم ،یصداش، هر چند عصبان دنیکه از شن یبیآرامش عج با

 .هیفقط پرتقال نارنج. خب آره -

و  دمیبلند خند هیچند ثان. دفعه خنده امو آزاد کردم هیبه صورتش انداختم و  ینگاه کوتاه. به سمتم چرخید کامل

تونستم خودمو  ینم گهیه به خودش گرفته بود، دکه ژال یبا اون حالت. کردم یتمام مدت نگاه ژاله رو حس م

 !گاز گرفته بود همابروهاش در هم شده بود و چشم هاش درشت و لبش رو . کنترل کنم

 . گرفت یپرتقال رو پوست م یو به آروم زدیام که تموم شد، ژاله هم لبخند م خنده

 اد؟یواقعا خوابتون م -

 .رهیگ یخوابم م شتریگذره هم ب یم یهر چ. بایتقر -

 :پر از پرتقال رو به سمتم گرفت و گفت هی

 چرا؟ -

خواستم ژاله پرتقال رو دهنم بذاره و من انگشتش  یچه قدر دلم م. انگشت هاش انداختم نیبه پرتقال ب ینگاه

انگشت هاش  نیتکون دادم و پرتقال رو از ب يبا افسوس از ممکن نبودنش، سر! رو هم با پرتقال گاز بزنم

 ! انگشتش؟ يرو از دنشیداد مک یم یچه طعم. انگشتش بود ياز آب پرتقال رو یکم. برداشتم

 نیژاله پوست گرفته شده بود، خوشمزه تر يقطعا اون پرتقال که با دست ها. رو به دهنم گذاشتم پرتقال

 !عمرم خورده بود يبود که تو یپرتقال

 :نگاه ژاله باعث شد نگاهش کنم ینیسنگ

 شده؟  يزیچ -

 کجاست؟ حواستون -

 :زدم و گفتم یپت و پهن لبخند

 . حواسم به توئه -

 د؟یمطمئن -

 جز ژاله هم فکر کرده بودم؟  يزیمگه به چ! که مطمئن بودم البته

 . خب آره -

  د؟ید یپس چرا جوابمو نم -

 :گفتم! بدم دیبا یو من چه جواب دهیپرس یدونستم چ ینم. لحظه ساکت موندم چند
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 !؟يدیپرس یبگو چ گهیبار د هی شهیاگه م! فکر کردم سوال رو فراموش کردم از بس به جواب... خب  -

 :از پرتقال به دستم داد و گفت گهید کهیت هی. چپ چپ نگاهم کرد ژاله

 . دیفراموشش کن. ستیمهم ن -

 :زده گفتم جانیدفعه ه هی

 . "رهیگ یچرا، چرا داره خوابم م " يدیپرس. اومد ادمیآهان  -

 :رو گرفتم و گفتم پرتقال

 یهم پرتقال برام پوست م یزن یاالن که هم با من حرف م یول. یگفت ینم يزیو چ يچون تو ساکت بود -

 . شهیم یعال گهیکه د ياگر با دست خودت هم دهنم بذار. کامال سر حالم ،يریگ

 :گفت معترض

 . مــــایآقا ن -

 ما؟یجان ن -

 ! ه بودقرمز شد. انداخت نییشد و سرشو پا ساکت

 :برداشتم و گرفتم سمتش یبیبعد س ي قهیدق چند

 ازت بکنم؟ یخواهش هی شهیم -

 :و گفت دیاما دستشو پس کش ره،یرو از دستم بگ بیس خواست

 ؟یچه خواهش -

 :کردم و باالخره گفتم نیلحظه حرفمو سبک و سنگ چند

 . سفر با من باش نیتا آخر ا -

 :کرد و گفت اخم

 ه؟یمنظورتون چ -

 :به جاده دوختم و گفتم نگاهمو

به جز  یکس نیتو ماش. به خودم بگو یخواست یهر چ. نگاهتو ازم ندزد. به تلفن هام جواب بده. ازم فرار نکن -

 ...بدون من نرو و  ییجا. نیمن نش

 :دستم چرخوندم و چوبش رو گرفتم و لبخند زدم يرو تو بیس. کردم نگاهش

 . شهیخوشمزه تر م يجور نیچون ا ریگپوست ب وهیبا دست خودت برام م -
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تا  شدمیم رهیچشم هاش خ يکردم و اون قدر تو یپشت سرمون نبود، بدون شک توقف م نیامیبن نیماش اگه

و سردرگم رو که  جیتونستم اون نگاه گ هیفقط چند ثان یول. رهیرو از دستم بگ بیبشه و س یعاقبت دلش راض

 . هاش لونه کرده بود، تماشا کنم يخاکستر ونیم يندیحس خوشا هیانگار 

 :تکون دادم و گفتم بیرو همراه س دستم

  ؟يخوا ینم -

 . رو کف دستش گذاشتم بیو س دمیکش ینفس راحت. لحظه بعد، آروم دستش رو جلو آورد چند

 :شد و گفت بیپوست گرفتن س مشغول

 يقوا دیاستراحت و تجد يهم برا یزمان نه،یامینجال و بن يبرا یفرصت نکهیسفر، عالوه بر ا نیدونم که ا یم -

 ...من خودم از پس . دیمن نکن ریفکرتون رو درگ. باشه شتونیخوام حضورم مخل آسا ینم. است هیبق

 :کامل کردم حرفشو

... ژاله . باعث آرامشم هم هست ست،ین شمینه تنها مانع آسا زهایچ نیا یول. دونم یم. يایاز پس خودت برم -

 یم يحد ازم دور نیدونم چرا تا ا یواقعا نم. کنه یم تمیاذ شتریتو از من ب يمطمئن باش کناره گرفتن ها

 ؟يدار یبا من مشکل. یکن

 :گفت فورا

 . معلومه که نه -

 . يدیچرا جواب تماس هامو نم یآخرش هم بهم نگفت ؟یپس چ -

 نیامیبن دمیترس یم. هیکارش چ لیدل دمیفهم یم دیبا یول. دونستم یخوب م خودم. شیکنه و سر. بودم سمج

 دمیفهم ندم،یصداش رو که ش. شده باشه يفرار یحت ایاز من زده  گهیگوشش خونده باشه که د ياون قدر تو

 :کالفه اش کردم

پا افتاده باشند، باز هم اون قدر  شیاشتباه و ساده و پ گرونیهر قدر از نظر د. خودمو دارم لیمنم دال ما،یآقا ن -

 . کنند هیخودم توج يمن محکم و قانع کننده هستند که رفتارمو، حداقل برا يبرا

 . بشم هیتا منم توج هیچ لتیخب بگو دل -

 . باشم یکس یخوام مزاحم زندگ ینم. زهیچ هیفقط  لشیدل -

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم. هام گرد شد چشم

 . یما هست ياز خانواده  يعضو گهیختر؟ مزاحم کدومه؟ تو االن دد یگیم يدار یچ -
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ناجورم و  يمنو که وصله . دیرفتیخانواده اتون پذ ياعضا نیمن واقعا ازتون ممنونم که منو هم ب... مایآقا ن -

شما و  دیشا. تونم به خودم اجازه بدم از نجابت شما سوء استفاده کنم ینم یول. دونم یخوب م نویخودمم ا

 يمن فقط دخترخاله . دارم یگاهیچه جا نخانواده اتو نیدونم که ب یم یول دیبهم نزن یخانواده اتون حرف

. دشیبا خودتون ببر دیریهر جا م دیکس و کار هم هست و شما هم مجبور یتنها و ب ،یدامادتونم که از بدشانس

 . که حد خودمو فراموش کنم شهینم لیدل نیاما ا

 :کردنش گفتم یبیهمه حس مزاحم بودن و غر نیازده از  شگفت

و شک نکن که حضورت و وجودت  ینیامیتو خواهر بن. یکن یاشتباه م يدار ؟یزنیکه م هیحرف ها چ نیا -

 . ها مهمه یلیخ يبرا

 ینم. آقا نیما، من نمى خوام کسى از سر اجبار حواسش به من باشه. دید یکه بهم م يا یممنون از دلگرم -

دوشتون حس  يخوام رو یرو نم يزور تیمواظبت و مسئول نیا. دیمواظبم باش دیچون تنهام با دیخوام فکر کن

 .رو نمى خوام يترحم و دلسوز نیا. کنم

اگر حرفى مى زنم، یا کارى انجام میدم، از احساس مسئولیت و ترحم یا دلسوزى . ژاله، این ها ترحم نیست -

 .ودتهتمام این ها به خاطر خ. نیست

چیزى که توى دلم بود رو گفتم ولى اون قدر سربسته و در لفافه که ژاله حتى براى لحظه اى شک هم . گفتم

 :نکرد و به حرفش ادامه داد

 نیبار ا کیفقط و فقط . دونستم یم ممویگل ياندازه  شهیهم. وقت نبودم چیه. ستمین ییپروا یمن دختر ب -

 . ردمحد رو فراموش کردم و چوبش رو هم خو

 :شدیکرده بود و کم کم صداش مرتعش م بغض

 ستین يزیشما افتاد، چ يخونه  يکه تو یاتفاق. بکشم یمونیپش دیلحظه اشتباه کردم و تا آخر عمرم با کی -

شما که اون روز . و من واقعا شرمنده اتونم دیاریشما که اصال اون ماجرا رو به روم نم یحت. بره یکس ادیکه از 

 یعنی. کنم یوقت فراموش نم چیروز رو ه اون. دیکارو نکرد نیا یول د،یحق داشت دیزد یگوشم هم م ياگر تو

ان و تو چه  کارهیهستم و خانواده ام چ یک ارمیب ادیبه  شهیچون باعث م. که فراموش کنم دمیبه خودم اجازه نم

 .هستم یسطح

مزاحم و سر  یجمع يحس کنه تو یهم وقت يا گهیهر کس د. قدر دلش پر بود و بدتر از اون احساسش بود چه

اگر به خاطر ژاله و بودن . سفر بود نیا يمن برا لیتنها دل. سر بار نبود. ژاله مزاحم نبود یول. کشه یباره، زجر م
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. من هم محال بود که برم اد،یبه مسافرت ب تونست ینم یلیاگر به هر دل. رفتم یسفر نم نیدر کنارش نبود، به ا

کردنش نمونده بود و دل هر  هیبه گر يزیحرف هارو بهش بزنم؟ االن که چ نیاالن وقتش بود که ا ایآ یول

دلم سوخته که بهش  يلحظه ا يخواستم فکر کنه به خاطر حرف هاش، برا یآورد؟ نم یرو به رحم م یانسان

رعت ماشین رو کم کردم س. رو دوست داشتم شکى نبود، ولى این راه اثباتش نبود هدر اینکه ژال. کنم یمحبت م

سکوت کردم تا حرف هاشو . تا بابا و بنیامین جلوتر برند و به محض فاصله گرفتنشون، ماشین رو نگه داشتم

 .بزنه و دلش سبک بشه

فکر . دمید یم ونیهذ ادمهی. دیتب شد. تب داشتم. پنج سالم بود ،یچ یعنی "يندار" دمیکه فهم يبار نیاول -

بابا بود که  یول. خودم ساخته بودمش يکه با عکس هاش برا یمامان. کنه یام م هیاشوکردم مامانم داره پ یم

کرد من  یفکر م. زدیلب با خودش حرف م ریز. ذاشت یدستمال م میشونیپ يشست و رو یآب م يپاهامو تو

تونست منو دکتر ببره شرمنده  ینم نکهیاز ا ادمهیفقط . ستین ادمیهم از حرف هاش  يادیز زیچ. شمیمتوجه نم

زحمت کشم  يبابا دمیاز همون موقع بود که فهم. که مبادا به خاطر تب، تشنج کنم شونینگران بود و پر. بود

من و  يسرش جلو شهیهم. رسهیبه دهنش م یکنه، دستش به سخت یم رکنه و کا یکه از صبح تا شب جون م

 گهید. تر بود نیعالم سنگ يبابام از تمام غم ها یشرمندگ دنیدبچه بودم،  هیمن که  يبرا. بود نییبرادرم پا

 .داشته يدونه بابام که مرد بود و غرور داشت، چه حال و روز یخدا م

. نداشت يسواد. یو کلنگ زن لیب ،یکـَن ازیپ ،يبرنج کار ،ییبنا. داد یانجام م ومدیاز دستش بر م يکار هر

از همون . میبش یخودمون کس يو برا میدرس بخون ژنیدوست داشت من و ب یفقط در حد خوندن و نوشتن ول

بیژن مهندس شد و نه من  نهولى . "خانوم دکتر "گفت یو به من م "مهندس يآقا "گفت  یم ژنیبه ب یبچگ

 .دکتر

مغازه ها نگاه  نیتریوقت به و چیه ابونیخ يتو. قشنگ ببندم يزهایهمه چ يگرفتم چشممو رو ادیکم  کم

 شه،یم کیمدادم کوچ یوقت. نکنم سهیوصله دار خودم مقا يهامو با لباس ها یهم کالس ينو يلباس ها. نمنک

 ینگاهمو از خوراک. بدوزم بموجورا دیهر روز درز جد. سر لوله خودکار بچسبونمش و تا آخر استفاده اش کنم

 . خودم نگه دارم يرو برا ژنیب يشده  کیکوچ يلباس ها. رمیهام بگ یدست هم کالس يتو يها

از  شتریخرج دانشگاه ب دمیزود فهم یلیخ یول. دانشگاه بود يکه برام مهم بود، قبول شدن تو يزیچ تنها

دانشگاه به خونه امون، سه ساعت فاصله داشت و فقط خرج رفت و آمدش، از خرج خورد  نیتر کینزد. دخلمونه

 . زدم دشویپس ق. شدیم شتریو خوراك روزانه امون ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٧٤٧ 

نشستم . درس و دانشگاه هم بستم يچشممو رو. که نداشتمشون ییزهایتمام چ يرو نمیداشت؟ ا يرادیا چه

 يدو تا مرد تو یوقت. خب مرد بودن و مغرور. و بابا نذاشتن ژنیب یکنم ول دایچند بار خواستم کار پ. کنج خونه

شرکت  هیگفت تو  یم. رفت یم کارهم سر  ژنیکرد من برم سر کار؟ ب یقبول م رتشونیخونه بود، چه طور غ

چرا  دمیفهم ینم. شد ادیاما کم کم درآمدش ز. بود ینداشت فقط آبدارچ یمدرك خاص چیچون ه. کنه یکار م

از . کرد یم یخورده فروش. افتاده تو کار مواد میدیباالخره فهم نکهیتا ا. شهیم شتریدرآمدش داره روز به روز ب

 یحروم يگفت چه لقمه  یبابا م. کردن یهر روز دعوا م. شروع شد ژنیب وبابا  يها يریدرگ گهیاون روز د

  ؟يشد يجور نیکه ا يخورد

 :درشت اشک رو گونه هاش راه باز کردند يها دونه

 يا دهیمنم فا يبابا و التماس ها يغرغرها گهید. شدیهم روز به روز پررو تر و پوست کلفت تر م ژنیب -

و دار  ریتو اون گ. رهیخواست حقشو بگ یبه نظر خودش م. لدارها خوردنبچه پو نیحق مارو ا گفتیم. نداشت

 دیدکتر هم گفت با. دکتر مشیببر میبه زحمت تونست. داربست افتاد و لگنش شکست يهم بابا،موقع کار از باال

خواست  یخودش م الیهم که به خ ژنیو ب دیکش یبابا درد م. دو ماه استراحت مطلق داشته باشه تا خوب بشه

. گهید يدردها يرو يشد درد یبده ول نیرو براش جور کرد که دردشو تسک یکمکش کنه، اون مواد کوفت

موادش به عالم و آدم  يکس دست دراز نکرده بود، برا چیه يجلو ،یتنگدست يزحمتکشم که با همه  يبابا

عاقبتش  ین گرفت و بزرگ کرد ولو مارو به دندو دیکش یعمر بدبخت هی. نبود نیبابام حقش ا. کرد یالتماس م

. دار يچوبه  يخودم فرستادم پا يرو هم که با دست ها ژنیب. دینفهم يزیچ یمامانم که از زندگ. نیشد ا

اما . یخوشبخت یعنیپول  گمینم. نداشتند یاز خوشبخت یسهم چیمن ه يخانواده . مواد ریو اس دبابامم که معتا

انشاء  ياز موضوع ها یکیمدرسه  يهر سال تو. دندیزجر کش يو ندار یپول یبه خاطر ب شهیمن هم يخانواده 

علمت به  ،یباش نداشتهاگر پول  "نوشتم  یجمله م هیو من هر سال فقط . ثروت ایبود که علم بهتر است  نیا

. ستیخواست قانعم کنه که طرز فکرم درست ن یکرد و م یم حتینص یمعلممون کل. "خوره ینم يهچ درد

همه  نیا. رسند یجا نم چیآخرش به ه یخونند ول یدرس م یها با بدخت یلیخ. بار نرفتم ریوقت ز چیمن ه یول

علمت تره  يبرا ،یزمونه اگر پول نداشته باش نیا تو. کنه یحرفمو ثابت م یکار، درست یب يکرده  لیآدم تحص

همه ناخودآگاه . "مهندس " یشیم یهم که نداشته باش کلیس ،یپولدار باش یاما وقت. کنند یهم خورد نم

 . زنند یمهندس صدات م
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به خاطر من  ژنیفقط نگران بودم که مبادا بابا و ب شهیهم. خودم نخواستم يرو برا یچیوقت ه چیه ایدن نیا تو

 يهمه  يچشممو رو. گذشتم زیاز همه چ شهیهم. باشه نییمن پا يو سرشون جلو فتنیتو دردسر و زحمت ب

حاال  "با خودم گفتم شهیهم. اصرار نکردم يزیچ چیبه دست آوردن ه يبرا. م بستمکه دوست داشت ییزهایچ

 ... اما. "افته ینم یهم نداشته باشم که اتفاق نویاگه ا

صداش محکمتر از قبل اما . ازم برگردوند شتریروشو ب. هاشو پاك کرد و بغضش رو به زحمت قورت داد اشک

 :هم چنان لرزش داشت

هم  نوینتونستم به خودم بقبولونم که اگر ا. نتونستم چشم ببندم. نتونستم فراموش کنم گهیمورد د هیاما در  -

که دوستش داشتم  يزیچ يبرا. خواستم بجنگم میزندگ يبار تو نیاول يبرا. شهیعوض نم يزینداشته باشم چ

وجود  یشکلم هی یول. کنم موششاز دستش بدم و فرا یراحت نیتونستم به هم ینم. خواستم تالش کنم یم

کسى که همیشه کنار  ده،یوقت نجنگ چیعمرش ه يکه تو یکس. رو بلد نبودم دنیمن راه و رسم جنگ...داشت 

 یآخرش هم شد همون. ذاره، هنوز شروع نکرده، بازنده است یم دونیبار پا به م نیاول يبرا یگود نشسته، وقت

اگر به خاطر من . ونمیمد یلیخ امنیمن به بن. رو بردم نیامیاز اون، بن دترخودم و خانواده ام و ب يآبرو. دیدیکه د

ازتون ممنونم که به خاطر گناه من  ایدن هی. تونستم خودمو ببخشم یتا آخر عمر نم نیکرد یباهاش مخالفت م

 دیشا. و درب و داغونم دهیاز هم پاش يبا خانواده . کنار اومدم میبا خودم و زندگ گهیمنم د. نیاونو مجازات نکرد

 ...مادرم، پدرم، برادرم و . که دوسشون دارم ییداشتن آدم ها اقتیل. ندارم اقتیل من

تو صداش . نگاهش به صورتم برسه، سرشو برگردوند نکهیاما قبل از ا. دیسرش به سمتم چرخ يلحظه ا يبرا

 :انگار که واقعا با زندگى و مشکالتش کنار اومده. یه جور اطمینان بود. حسرت نبود

فقط . حرف نزده بودم يجور نیهم ا نیامیمهسا و بن يبرا یحت. شما گفتم يرو برا زهایچ نیم چرا ادون ینم -

از . دینذار ییایح یو ب یشرم یرو به حساب ب ستیاون رفتار ناشا. چرا اون رفتار ازم سر زد دیخواستم بدون

نجال با  دیکه شا ییزهایچ. دونم یزهارو نمیچ یلیخ یول. سالمه یدرسته که س. یو خام یاز سادگ. بود یناآگاه

 نکهیبا وجود ا. دهیم ادیبه دخترش  يکه هر مادر ییزهایچ. ده سال کوچکتر بودنش بهتر از من بلد باشه

دادن ازشون  ادیفقط بهم . هیرفتار درست در برابر مردها چ دمیوقت نفهم چیبودند، اما ه ژنیو بابام و ب نیامیبن

نگفتن اگر روم نشد با . ساکتش کنم يدلم افتاد، چه طور يبرا ینگفتن اگر اتفاق چرا، گفتناما ن. رمیفاصله بگ

 . خودمو آروم کنم که رسوا نشم يچه طور. کنم دایپ ياز دلم بگم، راه درست رو چه طور یکس

 :به سمتم برگشت و گفت کامل
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. یاد گرفتم و بابتش ممنونم خیلى چیزها از شما. آقا نیما، براى تمام کمک هاتون، تا آخر عمر مدیون شمام -

نمى خوام به خاطر . ولی خواهش مى کنم، بیشتر از این منو مدیون خودتون نکنید. امیدوارم بتونم جبران کنم

 . ژاله اى هم هست کهفراموش کنید . من با مادرتون و خانواده اتون مشکلى پیدا کنید

این یعنى که از رفتارم، یه . فهمیده بود که بین من و مامان به خاطر خودش، کشمکش هایى هست پس

 :جمله ى آخرش اما به دلم ننشسته بود.چیزهایى دستگیرش شده بود

 ...و دوم اینکه . ژاله خانوم، اول اون سیب بیچاره رو که توى دستت سیاه شده قاچ کن بخوریم -

بدون . خودش رو عقب کشید و به در ماشین چسبید. ى چشم هاش خیره شدمبه سمتش خم شدم و تو کمى

 :اینکه ذره اى از جدیت نگاه و کالمم کاسته بشه گفتم

 .هزاران کیلومتر هم که ازم فاصله بگیرى، نمى تونم فراموشت کنم -

*** 

 نیو نور ماش شدیرفه مجاده دو ط ر،یاز مس ییقسمت ها. راه مونده بود یبود و هنوز دو ساعت رازیش مقصدمون

آورده بود و سرشو به  نییرو پا نیماش ي شهیژاله ش! آورد یاومدند، چشم رو از جا درم یکه از روبه رو م ییها

اومده بود، توى  رونیشال ب ریموهاش که از ز ارچند ت. شده بود رهیداده بود و به آسمون خ هیتک یمنیکمربند ا

 يبا کنترل رو! زدیکه با اون همه احساس، لبخند م دید یآسمون م يتو یدونم چ ینم. خوردند یهوا تاب م

 . کنم لیتبد یگذاشتم تا حس خوبش رو به عال یمیفرمون، چند تا آهنگ رو جلو و عقب بردم و آهنگ مال

  یلبام يآخه تو شعر رو/ یقصه هام زیتو عز آخه

 تونم ینم گهید ياگه بر/جون تو بسته به جونم آخه

 دار و ندارم يهمه  یشیم/ ارمیاسم تو رو که م آخه

 من که رو عشق تو موندگارم/ تو مهربونم یترس یم یچ از

 یلیخ. تر شد قیو لبخندش هم عم دیکش قیحواسم به ژاله بود که چشم هاش رو بست و نفس عم یچشم ریز

 یول. و سکوت کرده بودخودش بود  يکه تو حال و هوا شدیم یساعت میدوست داشتم باهاش حرف بزنم چون ن

 :گفت یآروم يخودش سکوت رو شکست و با صدا. که حس و حالش رو به هم بزنم ومدیدلم هم نم

 . ومدیکاش بارون م -

 . برد و به سمت آسمون گرفت رونیب نیماش ي شهیدستش رو از ش و

 .ومدیبارون هم م میاگه سمت شمال رفته بود -
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 :رخوندرو آورد داخل و سرشو به سمتم چ دستش

 شمال؟ میچرا نرفت -

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 . شده يتکرار. میرفت یلیچون خ -

 . من تا حاال نرفتم -

 .نمونده بود شاخ دربیارم يزیشدت تعجب چ از

 ؟يدیرو ند ایتا حاال در یعنی ؟یگیم يجد -

 . تایو خاله ب نیامیبا بابا و بن. که رفتم، مشهد بود یتنها مسافرت. نه -

رو  ایباشه که تا حاال در یکس شدیاصال باورم نم. بار مسافرت رفته باشه هیکه تو تمام عمرش فقط  شدینم باورم

بار  کی نیکه هم یحتما هستند، مردم. کردم یناراحتش م شتریبا بروز دادن تعجبم، ب دینبا یول. باشه دهیند

 :خفه کردم و گفتم ام نهیس يتو مویاز ناراحت یآه ناش. مسافرت رو هم نرفته باشند

 ... یشمال، جنوب، شرق، غرب، دسته جمع. میریجاها م یلیبه بعد خ نیاز ا. اشکال نداره -

 :گفتم طنتیزدم و با ش یسر به سرش بذارم، چشمک یکم نکهیا يبرا و

 !ییدو تا -

اخم ها و  نیگفت، ا یبهم م یحس هی. دمیبود که از ته دل خند ظشیجانانه و اخم غل يجوابم چشم غره  و

 يانگار که از حرف ها. کنه یمخالفت ها و غر زدن ها، مفهومش صد و هشتاد درجه با ظاهرشون فرق م

 . بترسه که باورشون کنه یباشه ول دهیمنظورمو فهم قایدوپهلوم، دق

من و همه با  شید پو بابا هم اومدن نیامیبن. نجال شیژاله رفت پ. مینگه داشت ياستراحت، کنار امام زاده ا يبرا

 . یبهداشت يها سیسمت سرو میهم رفت

وضو . تو شب متنفر بودم یاز رانندگ. سوختند یم يبدجور. به دست و روم زدم و چشم هامو ماساژ دادم یآب

 یامام زاده خلوت بود و وقت. رفتم رونیب ییاز دسشو نیامیزودتر از بابا و بن. هم بخونم ارتینماز ز هیگرفتم که 

چادر رو . دیکش یم رونیاز داخل سبد، ب یرنگ يدربود و چا ستادهیا حیضر يکنار ورود. دمیوارد شدم، ژاله رو د

 یلیخ. شد وارید يرو ينامه  ارتیاش گذاشت و مشغول خوندن ز نهیس يسرش کرد و دستشو رو نهیبا طمان

ژاله با دو دست، پرده  یرو خوندم و وقتنامه  ارتیلب ز ریز. که خلوتش رو به هم نزنم ستادمیآروم پشت سرش ا

 . خانم ها رو کنار زد و وارد شد، من هم رفتم قسمت مردونه يورود يجلو ي
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رو که تو قسمت مردونه بود،  حیاز ضر یمین. خوندم و دعا کردم یالکرس ۀیآ. و فاتحه خوندم ستادمیا حیضر کنار

کف  يقبر و پول ها يرو يقرآن و گل و شمعدون ها ينگاهم از رو. ستادمیا حیرفتم و برگشتم و کنج ضر

 . قفل شد يو خاکستر سیخ ییتو چشم ها ح،یگذشت و اون طرف ضر حیضر

به . بود و فاصله امون کم کیکوچ حیضر. تونستم دل بکنم یداشت و نه من م یاون چشم هاشو از من برم نه

 يانگشت هاشو رو. چسبوند حیه ضررو ب شیشونیپ. نمیچشم هاشو بب یسیتونستم صورتش و خ یم یخوب

 .کرد یو هم چنان نگاهم م دیکش یم حیضر يپنجره ها

تا  ؟یکس یو ب ییتنها یژاله از ته دل بخنده و شاد باشه؟ تا ک شهیم یک. زدیم شیدلمو آت بشیغر يو هوا حال

 نداشته باشه؟ یو روح یمشکل جسم چیه گهیکه د شهیم یعنیو رنج؟  يماریب یک

 تیباشه، به ن فمیک يکه تو یاسکناس نیقصد کردم که درشت تر. دمیکش رونیعقبم ب بیپولم رو از ج فیک

لب  ریرو ز "... کادیو ان  ". برداشتم یتراول پنجاه هیپولم رو باز کردم و  فیک. بندازم حیضر يتو ش،یسالمت

طاقت  گهید. انداختم حیضر يتو روکردم، به سمتش فوت کردم و تراول  یخوندم و همون طور که نگاهش م

 . دور شد حیو از ضر دیصورتش کش يچادرو تو. ختیگونه هاش ر يو اشک هاش رو اوردین

صورتمو که . خوندم ینماز م حیپشت به ضر د،یمن اما با. قامت بست ح،یبرداشت و رو به ضر يجانماز

 :دمیو از جا پر دمیلحظه ترس هی! بود ستادهیبه من ا رهیبرگردوندم، بابا پشت سرم و خ

- ن؟یاومد یشما ک 

 :انداخت و گفت حیبه اون طرف ضر ینگاه یچشم ریز بابا

 !خلوتتونو به هم زدم؟ -

 !و مامان کم بودند، بابا هم اضافه شد نیامیبن...  اوف

 ؟یچه خلوت -

 :ناجور نگاهم کرد و گفت یلیخ

 .نشده پسر دیسف ابیموها تو آس نیا -

 :شونه ام گذاشت و گفت يو دستشو روتکون داد  يهم سر بعد

 . هیدختر خوب -
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 یدورتر، داشت نماز م یکم نیامیبن. دو ضربه به شونه ام زد و از کنارم رد شد. انداختم نییزدم و سرمو پا لبخند

 نیبود که چن دیبع نیامیاز بن! دند؟یو فهم دندیاتفاق افتاد رو تمام و کمال د یهر دوشون هر چ یعنی. خوند

 ! نندازه و غر نزنه کهیو ت رهیبگ دیرو ند يزیچ

 انیاست، چه حاجت به ب انیکه ع يزیچ. نبود یحاجتم هم که گفتن. خوندم و دو رکعت نماز حاجت ارتیز نماز

 . خوام یازش م یدونست چ یخدا خوب م. است

 :گفتم نیامیبه بن م،یاومد رونیامام زاده که ب از

 م؟یکن هیچند شب کرا يخونه برا هیچه طوره  م،یکه اتراق کن میسراغ ندار ییجا رازیما که تو ش -

 م؟یاریب ریخونه از کجا گ -

 . نیبد یشما اوک. کردنش با من دایپ. نگران نباش -

 . دو خوابه باشه دیحداقل با یول. ندارم یمن که حرف -

 چرا دو خوابه؟ -

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 . هم مال من و نجال شیکی. نیبات هم تو هال بخوابتو و با. که مال خانوم هاست شیکی -

 :زدم پس کله اشو گفتم یکی. شدمیواقعا درمونده م ییهمه پررو نیبرابر ا در

 . حداقل از من که برادرشم خجالت بکش -

 :خاروند و گفت سرشو

 !اره؟یتو دلمه، دخلمو م یبزنم؟ به بابات بگم که اگه بفهمه چ یبه تو حرف دلمو نزنم به ک. یقمیتو رف -

 :کردم و گفتم اخم

 تو دلته؟ یمگه چ -

 :باال انداخت و گفت سرشو

 ؟یدون یتو نم یعنی -

هم  یهر چ. که حد خودشو نگه داره دیفهم یم دیبا یدرسته شوهرش بود ول. شدم یرتیواقعا غ گهیدفعه د نیا

 :پاشو لگد کردم و گفتم. داد یبروز م دیکه تو سرش بود نبا

پاش . یکن ینجال خونه باباشه دست از پا خطا نم یتا وقت. خرابته واسه خودت نگه دار يتو اون کله  یهر چ -

 رفهم؟یش. شمیمن از بابا هم بدتر م فتهیب
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 . يتو کله خرتر دمیفهم. داداش یاوک -

 . ایمگ یحواست باشه چ...  اروی یه -

 :هاشو باال برد و گفت دست

 . باشه بابا غلط کردم -

 !وگرنه مارو چه به دخالت تو روابط زن و شوهر. بشر نیا يفقط جهت کم شدن رو! و پورت کرده بودم هارت

. میبده که زودتر برس نیکم گاز به اون ماش هی ،یفک بزن زیر هی نکهیا يبه جا. یکم هم دل بده به رانندگ هی -

 . رهیگ یکم کم داره خوابم م. جاده نیدمارم دراومد تو ا

که زن  میکن کاریمن و بابات چ. کنه یبه جات رانندگ يازش بخوا یتون یم ،يخسته شد. شتهیتو که ژاله پ -

 ... دیفرصت با نیدر اول. ستندیبلد ن یهامون رانندگ

 :حرف بزنه و گفتم شتریب نذاشتم

 بلده؟ یمگه ژاله رانندگ -

 . ستیدست فرمونش هم بد ن. آره -

- گرفته؟ ادی یک 

 . گرفت ادیبه اجبار من و مهسا . شهیم یدو سال -

 . گهینم یچیپس بلده و ه. آهان -

 . کنه یتو رانندگ نیچون محاله با ماش گهینم یچیه -

 چرا؟ -

 .دردسر درست کنه گهید یکس يتصادف کنه و برا ترسهیچون م -

 :کردم و گفتم دییسر تا با

 . طور نیکه ا -

 :تکون داد و گفت یدست نیامیبن

 . خب، فعال -

 :مامان صدام زد و گفت. شدند نیو هر دو سوار ماش دیرفت سمت نجال، دستشو کش و

 . ایب قهیدق هی ماین -

 :رو گرفتم سمت ژاله و گفتم چییسو
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 . امیتا ب نیتو ماش نیبش -

 :گفتم نانیبا اطم. تعلل گرفت یکم با

 نرفته؟ ادتیقرارمون که  -

 :شده بود یصورت چشم هاش يدیسف. نگاهم کرد متعجب

 ؟يچه قرار -

 . امیمنم االن م نیتو ماش نیبرو بش. یسفر با من باش نیقرار شد تا آخر ا -

از  یدر کمال تعجب، مامان حرف یبودم ول گهیغرغر د هیمنتظر . حرف رفت و منم رفتم سمت مامان یب ژاله

 :ژاله نزد و گفت

 م؟یامشبو تو چادر بخواب ستیبهتر ن ن؟یاریب ریخونه گ نیخوا یم يچه طور راز،یش میآخر شب برس -

 :و گفت ستادیهم کنار مامان ا بابا

 . میخواب یآسمون خدا م ریشب ز هی. با صفاترهم هست يجور نیا. گهیدرست م -

 :و گفقتم دمیخند

 چه طوره؟! یحموم عموم میریم م،یحموم هم خواست م؟یاصال چه طوره کل مسافرتو تو چادر باش -

 :کرد و گفتاخم  مامان

. یبرامون جور کن یخونه درست و حساب هی دیخودت هم با راز،یش میایب یتو گفت. امشب فقط نیهم. گهینه د -

 . اونجا خونه امون هم آماده بود. شمال میمن که گفتم بر

 :گفتم کالفه

 هیاز  دیخسته نشد. کردم یخونه اجاره م گهیجا د هیرفتم  یم یکیرفتیم، من  یاگر شمال هم م دیباور کن -

 ؟يتکرار يمنطقه و محدوده 

 ییو دو تا میزد یبردم تو جنگل ها چادر م یگرفتم و م یدست ژاله رو م "گفت یبا خودش م یرکیرزیدلم ز و

..." 

 :جنگل زده بودم يکه همراه ژاله تو يوسط چادر دیبا حرفش جفت پا پر بابا

 . ارهیم ریبرامون گ زیتر و تم يخونه  هی مایو فردا صبح آقا ن میخواب یامشب تو چادر م. میبر دیسوار ش -

در  يصدا دنیبا شن. داده بود هیتک یصندل یژاله چشم هاشو بسته بود و سرشو به پشت دم،یکه رس نیماش به

 . چشم هاشو باز کرد و صاف نشست ن،یماش
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 . يبخواب اگر خسته ا. راحت باش -

 .دیکرد یهم رانندگ د،یهم از صبح سر کار بود. دیشما خسته شد. فقط حوصله ام سر رفته. ستمیخسته ن. نه -

 دیخوان اتوبانش کنند؟ نبا یم یپس ک. یلعنت يدو طرفه  يجاده  نیبه خصوص ا. رو باهات موافقم یرانندگ -

 . میکرد یم ینندگرا ینوبت نیامیو من و بن مینشست یم نیامیبن نیما دو تا هم تو ماش. آوردم یم نیماش

 . کردن بده یرانندگ شنهادیبود که پ دیگفت، بع یم نیامیاون طور هم که بن. گفت ینم یچیه

 .رهیگ یکم کم داره خوابم م. يبلد بود یکاش تو رانندگ -

هوم؟ . میفتیو صبح راه ب میجا بخواب نیاصال شبو هم. میبعد حرکت کن دیکم بخواب هی دیاگر خسته ا دیخوا یم -

 شه؟ینم

 .گفت ینم...  نه

 . توکل به خدا. میرس یم گهیکمتر از دو ساعت د -

 . نگفت يزیلبشو با دندون گرفت و چ یباز شد ول يزیگفتن چ يهاش برا لب

 ؟یستیبلد ن یتو رانندگ -

 :اشاره کرد و گفت نیماش رونیجواب، با انگشت به ب يلحظه نگاهم کرد و به جا چند

 .میعقب نمون. حرکت کردند -

 یکردنش رو هم م یسفر، رانندگ نیولى مطمئن بودم تا آخر ا. نمى خواستم اذیتش کنم. نگفتم يزیچ گهید

 . بینم

 . چه قدر قشنگه نیجا رو بب نیا يوااااا -

شدم و  داریب هیصبح زودتر از بق. بود که اجاره کرده بودم يخونه ا دنیعکس العمل ژاله به محض د نیاول نیا

باش  زیراست گفتند که سحر خ. شدند، من دست پر برگشته بودم داریب هیکه بق یکردنش و وقت دایرفتم دنبال پ

 !یتا کامروا باش

خودم هم . و نارنج بود وهیم يبزرگ تر که پر از درخت ها یاطیسالن نسبتا بزرگ و ح هیدو خوابه با  يخونه  هی

 نیهمراهمون نبود، ا کینمونه که چون بچه کوچالبته ناگفته . بدند هیرو کرا يخونه ا نیکردم چن یفکرشو نم

اتاق  نیاول. برداشتم و بردم داخل خونه نیاشساك خودم و چمدون ژاله و بالشمو از صندوق م! اومد رمیمورد گ

 .خسته بودم و زودتر از انتظارم خوابم برد یلیخ. دمیو خواب دمیدراز کش نیزم يخواب رو انتخاب کردم و رو
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 يزیگردش عصر، برنامه ر ينشسته بودند و داشتند برا ونیزیتلو يسالن و پا يشدم، همه تو داریخواب که ب از

هنوز درو . درو چرخوندم ي رهیدستگ یبا خواب آلودگ. یبهداشت سیکردم و رفتم سمت سرو یسالم. کردند یم

 يهمه ! دمیهم کوب درو محکم به عتم،سر نیاز جا پروندم و با آخر يممتد غیج يکامل باز نکرده بودم که صدا

...  يوا يا. گشتم یاز جمع م بیبا چشم دنبال فرد غا. کردند یبود و با تعجب نگاهم م دهیسرها به سمتم چرخ

 !ژاله

خنده،  ریدفعه همه زدند ز هی. مبل نشستم نیاول يسر و صدا رفتم رو یو ب دمیبه موهام کش یدست یشرمندگ با

 :آروم که گرفتند مامان گفت. تا خنده هاشون قطع بشه دیچند لحظه طول کش! مامان یحت

 . دیبکن ییدر دسشو نیواسه ا يفکر هی -

 :هم با خنده گفت نجال

 . رهیبه باد م تمونیثیدور ح هیمسافرت آخرش همه امون  نیتو ا -

 :تعجب گفتم با

 هم افتاده؟ يا گهیمگه اتفاق د -

 :و با نگاه به نجال گفت دیخند نیامیبن

رو  دیهم نجال پر شیساعت پ هی! نیمن و خواهرمو تو توالت زابه را کن ادیخواهر و برادر انگار خوشتون مشما  -

 !مشکل روده داشته باشه یکی دیشا! يتخته ا يدر. یاوهون یاهن هی ،ییدسشو نیبر نیخوا یبابا م. سر من

با . سمت ژاله میباز شد و همه برگشت ییدر دسشو. رفتند یم سهیو مامان و بابا ر زدیجور حرف م نیهم نیامیبن

 .آشپزخونه يصاف رفت تو. اوردیسرش هم باال ن یاومد و حت رونیقرمز ب يلپ ها

به مامان کردم و  ینگاه. چشم غره بهش رفتم و ساکت شد هیباز هم بخنده که  یرکیرزیخواست ز یم نجال

 :گفتم

 م؟یا کارهیامروز چ ه؟یبرنامه چ... خب  -

 :ا انداخت و دامنشو صاف کرد و گفتپا رو پ مامان

 .نیبر نیخوا یشما چهار تا هر جا م. شاه چراغ میریخانوم و بابات که م تایمن و ب -

 . میبعد از هم جدا بش میحداقل شاه چراغ رو با هم بر -

 :و گفت دیبه شکمش کش یدست نیامیبن

 .ازدههیساعت  م؟یناهار بخور یک -
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 :اومد و گفت رونیاز آشپزخونه ب ژاله

 . ناهار امروز با من -

 :و گفت دیمنظورمو فهم عیسر. سمت نجال دیچرخ نگاهم

 م؟یکن کاریشام رو چ. ناهار فردا هم با من -

 :گفت نیامیبن

 !میلیچرب و چ يشبش با من و املت ها هی -

 :هم گفت بابا

 . اریشب هم آب دوغ خ هی -

 :که مامان گفت "میبخور ریشب هم نون و پن هی "زدم و خواستم بگم  يلبخند

 . کنه یبرامون جوجه درست م مایشام هم ن هیوعده ناهار هم با من و  هی -

اسم مردها ! زنند؟ یکه آخرش، زن ها حرف آخر رو م دهیچه فا یکردند و من غرغر کردم ول دییبا ذوق تا همه

 !بد در رفته

از . رمیحموم رو برداشتم و رفتم دوش بگ لیساکم، وسا يبودم و ازتو دهیکه توش خواب یسمت اتاق برگشتم

رفتم طرف اپن و ژاله رو . ومدیاز سمت آشپزخونه م یینبود و فقط صداها هیاز بق ياومدم، خبر رونیحموم که ب

 !بود ختهیبه هم ر یآشپزخونه حساب. دیچرخ یکه مثل فرفره دور خودش م دمید

. داد یکار رو انجام م نیهمزمان داشت چند. بود دهیقرمز پوش يو دستکش ها به کمرش بسته بود يبند شیپ

 ینیزم بیکف زده شده بود، س مهیکه نصفه ن ییظرف ها. شدیگاز بود و ازشون بخار بلند م يچند تا قابلمه رو

که داشت برنج  يو ژاله ا شدیم پرسماور بود و داشت  ریش ریز يپوست گرفته که خالل شده بودند، قور يها

سرش گره زده بود و چند تار موهاش  ياز پشت سرش رد کرده بود و باال شویروسر يلبه ها. کرد یآب کش م

گونه هاش قرمز . تنش بود یبلند با شلوار مشک نیآست یلباس صورت. بود ختهیصورتش ر يتو يروسر ياز جلو

 . گرمش شده یشده بود و معلوم بود که حساب

چشم . سماور گذاشتم يرو ویسر و صدا، قور یرو بستم و ب رشیش. رفتم سمت سماور پشت سرش آروم از

اون همه  نیاز ترسش ب نهینبود اگر برگرده و منو بب دیبع یتونم کمکش کنم ول یچه طور م نمیچرخوندم که بب

که  نمشیتونستم بب یم یتبه راح. نشستم یمبل يسالن و رو يبرگشتم تو. ارهیسر خودش ب ییبال هی یشلوغ

 . کنه یم کاریچ
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 يتو ختیها رو شست و ر ینیزم بیس. دیکف زده رو آب کش يظرف ها عیسر یلیرو دم کرد و خ برنجش

 :دفعه با سرعت برگشت سمت سماور و گفت هیسبد و 

 ... يچا... خاك به سرم  -

. بسته اش رینگاه به ش هیسماور انداخت و  يباال ينگاه به قور هیسماور سر جاش موند و با تعجب  یقدم دو

 :آروم گفت ،يو با حالت متفکر دیکش شیشونیبه پ یدست

- مش کردم؟ یکد 

که سرشو بلند کرد  دیخنده ام رو شن يفکر کنم صدا. دمیخند یخاروند و من م یم شویشونیو مبهوت پ جیگ ژاله

 :قبت گفتچند بار پلک زد و با هر بار پلک زدن، چشم هاش درشت تر شد و عا. دیو منو د

 د؟ینرفت هیشما مگه با بق -

 

 

 

 :کردم گفتم یو همون طور که موهامو خشک م دمیموهام کش يدور گردنمو رو ي حوله

 کجا رفتند؟ هیبق. حموم بودم. نه -

سرش مرتب کرد و  يرو شویسرش زده بود، باز کرد و روسر يکه باال يو گره ا شیرفت سمت روسر دستش

 :گفت

 .دیرفتند خر -

 ؟یچ دیخر -

 یخواستند برند، نجال هم گفت م یم نیامیاول باباتون و بن. میخواست یخونه م يبرا یکم مواد خوراک هی -

. شهر بزنند يتو یخوان چرخ یخواد همراهشون بره و بعد هم خاله و مامانتون گفتند حوصله اشون سر رفته و م

 . شد که همه اشون رفتند نیا

 ؟یتو چرا نرفت -

 . آخه ناهار امروز با منه -

 :اپن گذاشتم و به جلو خم شدم يآرنج هامو رو. سمت آشپزخونه رفتم

 ؟يمگه تو آشپز -
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 :ها و گفت ینیزم بیکرد، برگشت سمت س یکرد و همون طور که پشت چشم نازك م اخم

 .دست پختم کم از سرآشپز نداره ینه، ول -

 :اومد و گفتملبم  يحرکتش بود، لبخند رو يکه تو يناز از

 م؟یپس امروز قراره چلو پنجه بخور -

 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

 چلو پنجه؟ -

 .میخور یپنجه هامون هم با غذات م. گهیآره د -

 . ختیتابه ر یها رو داخل ماه ینیزم بیزد و س ینیریدلچسب و ش لبخند

حوله  ياز اون حوصله  شتریب. موهام برداشتم و سرمو محکم تکون دادم که آبشون گرفته بشه يرو از رو حوله

باز مونده بود و چشم هاش گرد  مهیدهنش ن. خوب که سرمو تکون دادم، ژاله رو نگاه کردم. نداشتم دنیکش

 . کرد یصورتشو پاك م تچندش و تعجب داش نیب یصورتش چند قطره آب بود و با حالت يرو. شده بود

موهامو . گفت ینم یچیه یآب رو باز کرد و صورتشو شست ول ریش. دیخنده و ژاله ابروهاشو در هم کش ریز زدم

 :صورتم کنار زدم و گفتم ياز تو

 . کنم یباشه قبول م یهر چ ،ییلنگه دمپا ،ییناسزا ،یفحش. من آماده ام -

 :اپن رو دور زدم و رفتم داخل آشپزخونه و گفتم. شدیدر هم م یکرد و چهره اش گاه ینگاهم م فقط

 سر به تنم نباشه؟ يخوا یاالن م -

 . ندارم یحس نیچن -

 ؟یپس چ -

 .کار متنفره نیاز ا نیامیفهمم چرا بن یتازه م -

 .کارو انجام ندادم نیتا حاال ا نیامیبن يمن جلو یول ن؟یامیبن -

تو  شییخرما يآبشار موها. دیبه ذهنم رس يزیلحظه چ هی. ها رو هم زد ینیزم بیباال انداخت و س يا شونه

انجام  دم،یکه من انجام م ویبلندش همون کار يبا موها نکهیتصور ا. سشیبلند و خ يموها. ذهنم نقش بست

 . داده باشه، ابروهامو به هوا برد

 ؟یکن یموهاتو خشک م يطور نینکنه تو هم هم. نمیصبر کن بب -

 :تابه ول کرد و گفت يرو تو مالقه
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 . من برم به جوجه ها غذا بدم -

برداشت و رفت سمت اتاق  نتیکاب يشده و شسته شده بود، از رو زیر يها ینیزم بیکه توش پوست س يسبد

 :که بشنوه گفتم يبلند يبا صدا. که احتماال مال خانوم ها بود یخواب

 !یعجب تفاهم -

که  خچالیشدم و رفتم سر  الیخ یب. هنوز سفت و خام بودند یول ها که ناخنک بزنم، ینیزم بیرفتم سر س و

 :ژاله از جا پروندم غیج

 ... مــــاین -

نشسته بود و  نیزم يرو. داخل دمیدرو با شدت باز کردم و پر. خودمو به اتاق خواب رسوندم يچه طور دمینفهم

 :کنارش نشستم و وحشت زده صداش زدم. کرد یم هیمثل ابر بهار گر

 شده ژاله؟  یچ -

 :هق هق گفت با

 . رهیم یداره م. حالش بده ماین...  ماین -

 یب ،ینارنج يجوجه . لحظه نگاهم به دستش افتاد هی رم؟یم یگفت؟ من دارم م یداشت م یچ. خوردم کهی

 !!حال کف دستش افتاده بود

 :دادم و گفتم رونیبا حرص ب نفسمو

  ؟يدیکش غیج يجور نیا ن،یواسه ا -

جعبه  يرو تو گهید يجوجه . دست و پاشو جمع کرد و بلند شد ع،یسر یلیاما خ. شد يپر از دلخور نگاهش

 :گذاشت و گفت

 . فراموش کردم تمویلحظه موقع هی. دیاگه نگران شد دیببخش -

ه بغلش گرفته بود و از حرکاتش معلوم بود ک يجوجه رو تو. دنبالش رفتم. رفت رونیاز اتاق ب یهم با ناراحت بعد

درآوردم و برگشتم به  نوفنیبسته استام هیاتاق و از داخل ساکم  يرفتم تو. کشه یجون دادنش زجر م يداره برا

 :بغل کرده بود، نشون دادم و گفتم ومبل مچاله شده بود و جوجه ر يقرص رو به ژاله که رو. سالن

 .حتما آب به آب شده. نهیدردش هم يدوا -

 د؟یبکن دیخوا یم کاریچ -

 . خوام بهش دارو بدم یم -
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 گرفته؟ تونیشوخ -

فکر کنم . و جون به در ببره ارهیالبته اگر شانس ب. نجال دارو داد و خوب شد يبار مامان به جوجه  هی ادمهی -

 .میبهش دارو بد یهشت ساعت دیبا

 :زد و گفت يلبخند مچهیآخرم، ن يجمله  با

 شه؟یخوب م یعنی -

 :رو از دستش گرفتم و گفتم جوجه

 !بنده یورپزشکیمن دستم به ط. هم بزن هیهارو  ینیزم بیس شهیاگه م. دوارمیام -

 :و گفت دیجا پر از

 . رفته بود ادمیاصال . يوا يا -

سر جوجه رو با دستم گرفتم و نوکشو داخل محلول . ختمیر یرو داخل آب حل کردم و داخل نعلبک نوفنیاستام

کارو انجام دادم و  نیهم ا گهیبار د هی. جون داشت که سرشو بلند کنه و قورتش بده يهنوز اون قدر. فرو کردم

 :به ژاله گفتم

 . میجدا کن نیاز ا دیرو هم با یکیاون . گرمش بشه میالمپ بذار هیرو سر جعبه اش  دیبا -

و گذاشتش  دیچیپتو دور جوجه پ يصورت خشک کنش رو به جا يو ژاله، حوله  میکارهارو انجام داد نیا تمام

 . جعبه يتو

 . مدام بهش سر بزن. حواست به آب و غذاش باشه -

با لذت بو . ومدیم نیو دارچ مهیق يبو. بود دهیچیخونه پ يغذا تو يبو. آشپزخونه يتکون داد و برگشت تو سر

با وجود ژاله  یخواست ول یم یناخنک اساس هیدلم . هم داشت یچه رنگ. خورش يو رفتم سر قابلمه  دمیکش

 . نبود ریامکان پذ د،ییپا یمنو م یکه چهارچشم

نخ  هی. "یخال "هم  گهیو طرف د "اشغال "طرفش نوشتم هیکاغذ برداشتم و  هی. افتادم ییدر خراب دسشو ادی

 !نیاز ا نمیا. کردم زونیدر آو يکاغذ رد کردم و کاغذ رو از دسته  ياز باال

 تایداخل شدند و پشت سرشون هم نجال و ب دیخر يها سهیمامان و بابا، با کلحظه بعد، در سالن باز شد و  چند

بو  قیمامان از در که اومد، چشم هاشو بست و عم. کرد یم تیخانوم رو هدا تایب لچریکه و نیامیخانوم و بن

رد و کنان، رفت سراغ ژاله و ماچش ک چهنجال اما، به به و چه ! اتاق ينزد و رفت تو یحرف چیاما ه د،یکش
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دست و  هیگرسنه بود که تند و تند بساط ناهار رو جور کرد و تا بق یلیظاهرا خ. شروع کرد به قربون صدقه رفتن

 . روشون رو شستند، سفره هم پهن شده بود

رو  میژاله مستق. نیامیخانوم، ژاله و دوباره بن تایکنار نجال بود، بعد از نجال من، بابا، مامان، ب نیامیسفره، بن دور

 :قاشق رو که خورد، گفت نیبابا اول. من بود يبه رو

 . خوشمزه شده یلیخ. دستت درد نکنه دخترم -

 :لبخند زد و گفت ژاله

 . نوش جان -

 :پر گفت مهیهم با دهن ن نجال

 . خوشمزه است یلیخ. اوهوم -

 :کردم و گفتم نگاهش

 . ریبگ ادیتو  -

غذا رو قورت داد . موهام ثابت موند و چشم هاش درشت شد نیب ییدفعه نگاهش جا هیبگه که  يزیچ برگشت

 :زده گفت جانیو ه

 ...  ــــــــنیه. يتو سرت دار دیسف يمو هی. دیسف يمو...  ماین -

 ! مذبور رو نشونه رفته بود يمن شده بود و نجال هم با انگشت، مو خینگاه ها م ي همه

 :از تاسف تکون داد و گفت يسر نیامیبن

 !یعزب اوقل. یموهات رنگ دندون هات شد و هنوز عزب -

 :دست نجال رو پس زدم و گفتم یعصب

 . دیخودتون ریکجا بود؟ پ دیسف يشماها؟ مو نیگیم یچ -

 :حق به جانب گفت بابا

 شده؟ ریبشه، پ دیموهاش سف یمگه هر ک -

 :رو از سر گرفت يتکرار يشمرد و حرف ها متیفرصت رو غن مامان

 یک چیشد، ه دیموهات سف يکه همه  گهیچهار روز د رم؟یگفتم دختر معصومه خانومو برات بگچه قدر  -

 . یمون یجور مجرد م نیهم. کنه یقبولت نم
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 ن،ییپا يحرفش، خنده از لبش رفت و با سر دنیو با شن دیخند یقبل از حرف مامان داشت م. به ژاله بود نگاهم

 :و گفتم دمیشک یقینفس عم. مشغول ور رفتن با غذاش شد

 . شما نگران نباش. پسنده یبپسنده، م دیاون که با -

 :کرد و گفت يتک خنده ا بابا

 کار؟یخواد چ یدختر معصومه خانومو م. رهیگ گهید يخانوم، پسرت دلش جا -

مامان هم . شد رتریژاله که متوجه منظور بابا نبود، ناراحت تر و سر به ز یول. بابا دلم گرم شد يطرف دار از

 :زدیچنان غر م

 ...خوشکله مثل قرص ماه، از هر انگشتش  ؟یمگه چشه؟ دختر به اون خوب -

 :باز گفت بابا

 . يخواد راه دور بر یهم نم ادیز. شهیم دایخانوم؟ از اون خانومترش پ یکن یم یبازار گرم یواسه ک -

 :صاف کردم و گفتم ییلوگ. گرفت یرفت و ژاله دلش م یو من دلم غنج م زدیحرف م بابا

 یخبرتون م د،یخودم هر موقع زمانش رس ن؟یکه شما به هول و وال افتاد رهیخواست زن بگ یاصال ک. بابا يا -

 . کنم

 :دیباز غر مامان

- حتما پا سفره عقد؟ ه؟یوقتش ک 

 :بگم، با تحکم گفت يزیچ نکهیقبل از ا بابا

 . غذا از دهن افتاد -

سفره که جمع شد، تا رفتم . همه ساکت شدند و در سکوت، غذا خورده شد. آتش بس. هیکاف گهید یعنی نیا و

نجال اما، . نبود گهید یول دید یم الیسر ونیزیتلو يداشت جلو. زده بود بشیمسواك بزنم و برگردم، ژاله غ

 :دمیپرس. بود ونیزیتلو يهنوز پا

 ژاله کجاست؟ -

 . اطیبه دست رفت تو ح یگوش -

 ؟به دست یگوش -

 . اوهوم -

 زد؟یحرف م یبا ک -
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 میگل از گلش شکفت و ج ه،یک دیفهم یالبته وقت. بود شماره اش ناشناس بود یهر ک یول. دونم یمن چه م -

 . اطیح يزد تو

 خلوت؟ يجا هیواسه حرف زدن بره  دیچرا با. اطیبه نجال انداختم و رفتم سمت ح يمتفکر نگاه

 ؟يریکجا م -

 !يهواخور -

 .فضول خان ندتینب سایجا وا هیحداقل . آره جون عمه ات -

. درخت هاست نیگفت، پشت ساختمون و ب یبهم م یحس هی. اطیح ينثارش کردم و رفتم تو یی "بچه پررو "

کرده بود و پاهاش رو  هیتک ینشسته بود و به درخت نیزم يرو. کردم داشیزود پ یلیرفتم پشت ساختمون و خ

ساختمون . واریرفتم پشت د ه،متوجه ام بش نکهیرخش به من بود و قبل از ا مین. رده بوداش جمع ک نهیس يتو

نقطه  نیآروم آروم جلو رفتم و در اول. گرفتم یپشت سرش قرار م يطور نیا. رفتم گهیرو دور زدم و از سمت د

 . واضح شد، متوقف شدم رشیکه صدا و تصو يا

 :و صداش بغض داشت نیغمگ لحنش

 ارزشم؟ یقدر برات ب نیا یعنی ؟يبود؟ فکر منو نکرد يچه کار نیآخه ا -

- ... 

با هم بودنمون  يآرزو يخوا یبار اخره؟ م یگیکه م هیچندم يدفعه  نیآخره؟ ا يدفعه  گهیکه د یچ یعنی -

 رو به گور ببرم؟

 ؟"با هم بودن يآرزو " زنه؟یحرف م يجور نیداره ا یبا ک! شد زیهام ت گوش

- ... 

 یدلت برام تنگ نشده؟ آخه ب ؟يخودت خسته نشد. تمومش کن وییو تنها يدور نیا. خدا تمومش کنتو رو  -

لحظه هم به من  هی یاصال حت ؟يداد حیرو به من ترج یکنم و تو باز اون لعنت یجا دق م نیانصاف من دارم ا

 ؟يفکر کرد

- ... 

جور  نیو منو ا یسراغ اون لعنت یرفت ینم یاگر داشت. یوقت نداشت چیه. يدوستم ندار. یگیدروغ م يدار -

 .يکرد یتنها و آواره نم

 .خوردم یو منم حرص م ختیر یکرد و اشک م یهق م هق
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- ... 

پس  شم؟یپ يزود برگرد یلیخ يمگه قول نداد ؟یکن ینم تمیاذ گهید يمگه بهم قول نداد. نه تو گوش کن -

. رفت یرفت، قولش نم یکه سرش م ییهمون بابا. مخوا یشد؟ من بابامو م یمردونه ات چ يشد؟ قول ها یچ

از دست  دیتو رو هم با بود؟بس نبود؟ مامان بس ن ژنیب. یدست بکش از اون لعنت. بابا تو رو خدا تمومش کن

 .يرینم یطرف اون لعنت گهیقول بده د. تیواقع ياز همون قول ها. بدم؟ قول بده بابا

 باباش پشت خط بود؟! بابا؟

- ... 

. فقط دلشون برام سوخته هیبق. یمن يفقط تو خانواده . خوام یفقط تو رو م. خوام یکسو نم چیمن ه... نـــه  -

 ... ماین یحت

 :ختیزد و اشک ر هق

 يتو برا. یگاهم باش هیتک دیتو با. یباش شمیخوام تو پ یمن م...  ییبابا. کنه یهم بهم ترحم م ماین یحت -

 یمگه نگفت. نه مهسا یباش تایتو مواظب مامان ب. ماینه ن یکن تیتو ازم حما. نیامینه بن یکن دیخونه امون خر

چرا  ؟یکن یپس چرا ترك نم ؟يکرد یم دواجباهاش از ياگه معتاد نبود یگفت یمگه نم ؟يخاله رو دوست دار

خوب . برگرد بابا م؟یشیچه قدر از هم دورتر م ،یسراغ اون لعنت يریهر بار که م یدون یسراغش؟ م یدوباره رفت

 . مثل روز اول شو و برگرد. شو و برگرد

- ... 

چرا زودتر . و داداشم و زن داداشم تایتو و مامان ب. تو رو داشته باشم. خانواده داشته باشم هیخواد  یمنم دلم م -

کل و خوش. زن داداشم ماهه. داداشم گرفتم يبرا یچه زن نیبب ایب ؟ینیتا عروستو بب يایو نم یشیخوب نم

 .گهید ایب. معصوم

 .شدیتر م نیگلوم سنگ يتو يزیو چ زدیصداش موج م يتو التماس

- ... 

 یدفعه قولت قوله مگه نه؟ وقت نیا. من، قوله يدونم قول بابا یم. هات هیگر يژاله فدا. یینداره بابا بیع -

. نجال رو داره ن،یامیخداروشکر بن. مییتنها یلیخ تایمن و مامان ب. هیخال یلیجا خ نیجات ا. دنتید امیبرگشتم م

 ...من و خاله  یول

- ... 
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 :لبش نشست و گونه هاش گل انداخت و گفت يرو يگفت که لبخند یدونم باباش چ ینم

 .بابا يجور نینگو ا -

 :زود از چهره اش رفت و گفت یلیخ یدلخوش

. ستین یمحبتش واقع یک چیه. کنه یحم محتما اونم داره بهم تر... که نه  دیشا...  دیاصال از کجا معلوم؟ شا -

 گهید. يکه واقعا دوستم دار ییتو. و من از خون توام یتو که بابام. هیفقط تو محبتت واقع. دارند يهمه دلسوز

اشک هامو . از ته دل بخندم. خوام با تو باشم و خوش باشم یم. خوام مزاحم باشم ینم. خوام سر بار باشم ینم

 . زمیتو بر يرو شونه 

- ... 

 نیبب. بابا. گفتم ده تا دوست دارم یهام که م یاز بچگ شتریب یلیخ. شهیاز هم شتریب یلیخ. منم دوستت دارم -

 یم هیمن که گر. یخواد خودمو برات لوس کنم و تو هم نازمو بکش یدلم م. شدم ریبهونه گ. چه قدر بچه شدم

 . یکنم، تو اشک هامو پاك کن

- ... 

 . گفتن ندارم يبرا یچین هچو. از اون نپرس -

- ... 

مواظب . برو استراحت کن. فراموشش کن. بابا الیخ یب... من باشه  یزندگ نیاگر ا یول. دیشا. دونم ینم -

 . خودت باش

- ... 

 .دارید دیبه ام -

. شد دتریزانوهاش گذاشت و هق هقش شد يدستش مشت کرد و سرشو رو يرو تو یگوش. رو قطع کرد تماس

از . رهیام بگ هیحرف بزنم، گر ينبود اگر کلمه ا دیهاش، ناراحت شده بودم که بع هیاز درد دل ها و گراون قدر 

چرا همه . داد یرخ م نمونیب کهحتما از احساس خودش هم گفته بود و هر اون چه . باباش گفته بود يمن برا

 یب. و روحش خسته بود، درست ماریجسمش ب. کنم؟ ژاله تنها بود، درست یکردند دارم به ژاله ترحم م یفکر م

 یها ناراحت بودم ول نیا ياز همه . دلش بود، اونم درست يداغ برادر و مادر رو. مادر بزرگ شده بود، درست

دوست داشتن و  نیپسر شونزده ساله نبودم که نتونم تفاوت ب. که احساسم ترحم باشه شدینم لیها دل نیا

کنم که حرمت  یخودمو کنترل م یژاله کنارمه، با چه بدبخت یه وقتک دیفهم یم یک. بدم صیرو تشخ يدلسوز
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قدر شب و روز بهش فکر  نیا. تاب نبودم یداشتنش ب يقدر برا نیبود، ا يا گهید زیاگر حسم چ! هارو نشکنم؟

 . کردم یقدر صبر نم نیکردن خانواده ام، ا یراض يبرا. دادم یقالب دستش نم ،یماه يبه جا. کردم ینم

داشتم که کم کم متوجه  یبار پر سر و صدا قدم بر م نیا. رفتم کنارش. ژاله، حواسمو جمع کرد ي هیگر يصدا

اشکش اون قدر درشت بود که به گونه  يدونه ها. سرشو بلند کرد دم،یکه رس کشینزد. حضورم بشه و نترسه

 . افتادند یم نیزم يرو ده،یاش نرس

 تیدستمو کنار سرش گذاشتم و سرشو به سمت شونه ام هدا. تمفاصله کنارش نشس یبا کم ،یحرف چیه بدون

 :گفت يدیشونه ام نشست و با بغض شد يسرش رو یمقاومت چیبدون ه. کردم

 د؟یینجایا...  یک... از  -

 . کن هیگر يو تا هر موقع که دوست دار ستمین نجایفکر کن من ا. نگو یچیه...  ـــشیه -

 .راستم، تر شد ينه اون قدر که شو. کرد هیژاله گر و

 *** 

با بى میلى چشم هامو باز کردم و دور و . انگار صدا از راه دور میومد! آهنگى تو گوشم ویز ویز مى کرد صداى

پنجره باز بود و صدا از . از جام بلند شدم و دنبال صدا رفتم لب پنجره. بابا کنارم خواب بود. برمو نگاه کردم

 . یرون بردم و اطراف رو نگاه کردمب رهسرمو از پنج. آهنگ نسبتا تندى بود. بیرون ساختمون میومد

شلوار ورزشى مشکى سه ! لبه ى ایوون بود و کمى اون طرف تر توى حیاط، ژاله در حال ورزش کردن اسپیکرى

گرمکن تا وسط رونش بود و اونقدر . بود و شال مشکى که دور سرش پیچیده بود دهیخط با گرمکن ستش پوش

 .بود دهیپوش رشیز يباز بود و لباس سبز مهین تا نگرمک پیز! هم گشاد، که تو تنش مى رقصید

طبق معمول موهاش . چند لحظه بعد هم نجال از راه رسید. با آهنگ، حرکات ایروبیک انجام مى داد هماهنگ

روبه روى ژاله ایستاد و با هیجان شروع . شلوارکى تا وسط ساق پاش پوشیده بود و تاپ قرمز. دورش ریخته بود

گاهى هم خارج مى زد و به جاى گه . دکرد به ورجه وورجه کردن و هر کارى ژاله انجام مى داد، تقلید مى کر

خواستم از لب پنجره کنار برم که ! ورزش یه قرى به کمرش مى داد که صداى خنده ى هر دوشون بلند میشد

 :یکى صدام زد

 .بیا پایین تو هم یه تکونى به اون هیکلت بده... نیما  -
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! قش رو خشک مى کردبنیامین بود با لباس ورزشى و حوله اى تو دستش که عر. سمت صدا برگشتم به

ژاله و !! همه چه سحر خیز شده بودند و بابا چه خوش خواب! هفت صبح بود... ناخودآگاه نگاهى به ساعتم کردم 

 :جواب دادم و گفتم. نجال هم به سمتم برگشتند و سالم کردند

 .االن میام پایین -

رسیدم، صداى موزیک واضح تر شد و  به حیاط که! از اینکه برم پایین، شلوارکمو با شلوارى عوض کردم قبل

ژاله با لبخند مالیمى نجال رو نگاه مى کرد و ورزش مى . دیدم قرار گرفتند يچند لحظه بعد هم نجال و ژاله تو

 !! هم تشویقش مى کرد امینکرد اما نجال با حالت مسخره اى اداى رقص تکنو در مى آورد و بنی

با  مایپس ن. دندیدو یشمم به جوجه ها افتاد که دنبال هم مچ. نشستم وونیتکون دادم و رفتم لب ا يسر

 :اومد سمتم و گفت نیامیبن! ها حالش خوب شده بود نوفنیاستام

 . پاشو تنبل -

 ن؟یشده امروز همه ورزشکار شد یچ -

 :و با ذوق گفت دیخند نجال

تکون تکونش بده، رقصو . ..جهان  دیبه قول ام. ارهیذاره همه رو به وجد م یکه ژاله م ییآهنگ ها نیا -

 .نشونش بده

 !تنه اش رو هم چرخوند نییهمزمان با شعر خوندنش، پا و

 نیبه ا چارهیب. داد انداختم و خنده ام گرفت یکه با اون چشم هاش داشت نجال رو قورت م نیامیبه بن ینگاه

 نیبودم و ژاله چن نیامیبن ياگر من جا. خوددار بود یلیانصافا خ یول. نجال عادت نداشت عیفج يحرکت ها

 !کردم یچپش م يلقمه  هیدر جا  ستاده،یدور و برم ا ینداشتم ک يکار گهیداد، د یجلوم انجام م یحرکت

 .سنگه ریکه دستم ز فیح...  فیح

از . از من نشسته بود، گرفتم يدو متر يبا فاصله  وونیکرد و لب ا یورزش نم گهیامو از ژاله که د رهیخ نگاه

چشم هام  يتو. شدیباهام هم کالم نم. کرد یم يواضح ازم دور یلیشونه ام، خ يهاش رو هیاز گر و بعد روزید

 ! کرد یم تیدر نشستن هم فاصله رو رعا یکرد و حت ینگاه نم

نجال زبونش رو برام درآورد و . من و ژاله بود، نشستند نیکه ب يفاصله ا يتو قایو دق وونیلب ا نیامیو بن نجال

 :با تاسف سر تکون دادم که آهسته گفت! کم عقل يدختره . دیخند

 . تو رو تحمل کنه دیژاله که با چارهیب. یچه قدر تو بد اخالق -
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 . یشیبهت رو بدم رو کولم سوار م. بد اخالق بود دیبا تو با -

 . خان مایدارم برات ن -

 .چه غلط ها -

 :سر چرخوند و گفت نیامیبن

 . خانوم من خط و نشون نکشواسه . شنوم ها یدارم م -

 . زنتو جمع کن اعصاب برامون نذاشته. دهیهنوز از راه نرس یگیم یتو چ -

 . حرف حق تلخه داداش -

 . لیزن ذل -

 :آب رو از لب ایوون برداشت و براى خودش آب ریخت و گفت بطرى

 ! زن ذلیل نه، زن دوست -

لیوان رو از لبش دور کرد و باز چیزي زمزمه کرد . خوردزیر لب زمزمه کرد و یه کم از آب توى لیوان رو  چیزي

. یاد روزى افتادم که توى کوه هم، موقع آب خوردن چیزهایى زمزمه مى کرد. و من با اخم نگاهش مى کردم

 :گفتم

 وِرد مى خونى و به آب فوت مى کنى؟  -

 :به جاى بنیامین گفت نجال

 . منم اولین بار همینو به بنیامین گفتم. ا چه جالب -

 :نگاهش کردم و نجال انگشت هاى دستشو دونه دونه بلند کرد منتظر

 . شُرب اول بسم اهللا، شُرب دوم الحمد هللا و شُرب سوم هم یا حسین -

 هارو مى گفت؟ جدا هر بار مى خواست آب بخوره تمام این . قیافه ى کش اومده به بنیامین نگاه کردم با

داد و چهره اش در هم شده  یکمرش رو ماساژ م. اطیح يساختمون باز شد و مامان، دست به کمر اومد تو در

 :نجال از جا بلند شد و گفت. بود

 شده مامان؟ یچ -

 :کرد و گفت اخم

 . تمام تنم خشک شده -

 :چرخوند و گفت یرو کم گردنش
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 . جام که عوض شده نتونستم خوب بخوابم. کنه یگردن و شونه هام درد م -

 :گفت جانیو با ه دیدست مامان رو کش نجال

 يشونه ها شبید. کنه یم فیآدم ک. چه قدر خوب بلده یدون ینم. تا ژاله ماساژت بده وونیلب ا نیبش ایب -

 .دمیکله خواب کیمنو ماساژ داد تا صبح 

 :به ژاله انداخت و گفت ینگاه مهربون مامان

 . شهیم تیاذ. خواد ینه نم -

 :بلند شد و گفت وونیا ياز رو ژاله

 . دمیکم گردنتون رو ماساژ بدم، اگر خوب نبود، ادامه نم هیمن  دینیشما بش -

که از جام بلند  نهیبش وونیا يخواست پشت سرش رو یژاله هم م. نشست وونیلب ا دیهم با شک و ترد مامان

 :شدم و گفتم

 . میجا بخور نیصبحونه رو هم هم. نیاون بش يپهن کنم، رو وونیا يتو ارمیب رویصبر کن حص -

آهسته تشکر کرد و مامان هم با تموم اعضا و جوارحش، حرکات ژاله رو . نییمردد موند و سرشو انداخت پا ژاله

 :گفتم نیامینشستند و من رو به بن ریحص يهمه رو. پهن کردم وونیا يرو آوردم و تو ریحص عیسر! دییپا یم

 . دلچسبه یلیهوا خ. اطیح يتو اریمن بابا رو صدا بزنم تو هم مامانتو ب. داخل میپاشو بر -

 :گفت شدیهمراه م نیامیو همون طور که با بن دیخند نجال

 ...واسه ما بس  ،ییتو که با ما/چشم هاشو نگاه، معرکه است/ هوا رو نگاه، دو نفره است -

 ينجال انداخت و رو يشده بود، عاقبت دستشو دور شونه  فوریک یحسابنجال،  يها يکه از دلبر نیامیبن

دامادش به دخترش،  يابراز عالقه  نینگاهم به مامان افتاد که از ا. و با هم رفتند داخل سالن دیموهاش رو بوس

 ! داد یذوق کرده بود و لبخندش رو با سخاوت به ژاله نشون م

 خچالی يتو یهر چ. کردم و بعد هم رفتم به آشپزخونه داریاول بابا رو ب. و نجال رفتم داخل نیامیسر بن پشت

 يفقط برا. داره یآماده کردن صبحونه واقعا حس مزخرف. دمیچ ینیس يخورد، تو یبود و به درد صبحونه م

دونستم مامان  یم. نمخودمو سرگرم ک يجور هیبا هم تنها بذارم، مجبور بودم  شتریمامان و ژاله رو ب نکهیا

 . با ژاله حرف بزنه شتریگرده که ب یدنبال فرصت م

 . وونیا يو بابا رفتم تو نیامیتو آشپزخونه بودم و همراه بن اط،یح يخانوم رفت تو تایکه نجال همراه ب یوقت تا
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چند  یحت. ختیر یو پوست گوجه م اریو پوست خ يجوجه ها هم نون و سبز يصبحونه خوردن، ژاله برا موقع

که سر و کله اش  يبه خاطر گربه ا یول! داد یجونش غذا م مایانگشت خودش به ن يکه از رو دمیبار هم د

 .شده بود، برشون گردوند داخل جعبه دایپ وارید يرو

 یخانوم در گوش تایمامان و ب. گرفت یگوشه لم داده بود و آفتاب م هی یصبحونه که جمع شد، هر کس ي سفره

رفتم از داخل . و نجال هم که گفتن نداره نیامیبن. خوند یم وتریژاله کتاب کامپ. زد یبابا چرت م. ندزد یحرف م

رسوند و  یداد و تقلب م ینظر م ینجال گاه. نشوندم يباز يرو پا نیامیشطرنج رو آوردم و بن يساکم، جعبه 

 يبرا. البته در سکوت کامل. و تماشا کنهر يتر و باز کینزد ادیژاله رو هم وادار کرد که ب جاناتش،یحرف ها و ه

 :موضوع رو انتخاب کردم نیشکستن سکوتش، دم دست تر

 .جا پشه داره نیچه قدر ا -

 :کنه، با اکراه گفت یشده و مدام با حرکت دستش، از خودش دورشون م یاز دستشون عاص دمید یژاله که م و

 !هم سمجن المصب ها یلیخ -

 : و گفتم دمیخند

جنازه  عییرفتند تش هیبق دیشا میچند تاشونو بکش شه؟ینم دایپ يزیچ ییدمپا ،یحشره کش ،یجا پشه کش نیا -

 . میراحت شد

 :و نجال گفت میدیبا هم خند همه

 . ژاله حواست بهشون باشه. دهاینکن یتا من برنگشتم حرکت یول ارمیم رمیم. بود خچالیپشه کش رو سر  هی -

 نیامیبن. برگشت یهم مثل فشنگ رفت به آشپزخونه و با پشه کش درب و داغونتکون داد و نجال  يسر ژاله

 :گفت

 . رهیسوراخ هاش در م نیپشه از ب. که پاره پوره است نیا -

 :و گفتم دمیکش رو از دست نجال کش پشه

 . تو بکن يباز. متهیهم غن نیهم -

 . کنم ياون طرف تا منم بتونم باز یکن یخب تو که روتو نم -

 . يکرد یم لیترك تحص ییبه اسم تقلب وجود نداشت، قطعا همون اول ابتدا يزیاگه چ -

 :صفحه جا به جا کرد و گفت يرو يا مهره

 .ندارن ایخواد که بعض یتقلبش هم عرضه م -
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 وتریکتاب آموزش کامپ! نبود یبا چشم دنبال پشه کش گشتم ول. نشست نیزم يافتاد که رو یبه مگس چشمم

که پشت  یپشه کش يچشمم رو! رو سر پشه و بالفاصله پشت دستم داغ شد دمیداشتم و محکم کوبژاله رو بر

 !دستم فرود اومده بود، خشک شد

 :کرد یتند و تند عذر خواه! پشت دستم قرمز شده بود. دیپشه کش رو عقب کش عیو سر دیکش یفیخف غیج ژاله

دستتون داره قرمز  يوا. کنه؟ شرمنده یدرد م یلیخ. بود یاتفاق. بشه يجور نیخواستم ا ینم. دیببخش يوا -

 . مینیداخل بش میاصال بر. پشه ها نیلعنت به ا. شهیم

 :و گفتم دمیخند

 !ها یخطرناک -

 .خوام یمعذرت م -

 .شدم مونیکرد که از حرفم پش یقدر مظلوم عذرخواه اون

 . کنه یدرد نم. ستیمهم ن -

 :گفت نیامیبن

مگه . گهیبه جونش؟ با دست بکش بره د نیکه با کتاب و پشه کش افتاد هیچ یمثقال مین يپشه  هیآخه  -

 ست؟یکه در کشتن پشه با دست هست، در شکار آهو با تفنگ ن یلذت يدینشن

 :و نجال گفت دنیبا چندش، ابرو در هم کش ن،یامیو ژاله و نجال از تصور حرف بن دمیقاه قاه خند من

 . میشیپشه ها هم راحت م نیاز ا. میکن يداخل باز میبر. آورده شنیاست یپل نیامیبن -

 :گفت نیامیبن

 .میریماتش کنم بعد م نویبذار ا -

 يوسط صفحه  دمیبرداشتم و محکم کوب ریژاله رو از کنار حص یو نارنج یکفش مشک. دورو برم انداختم ینگاه

 :و من صدا کلفت کردم دندیهر سه شون از جا پر. شطرنج

 .مات... ـــــــا هـــ -

 . داخل ساختمون میخنده و رفت ریز میزد ییچهارتا

 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٧٧٣ 

 يزل زده بودم به صفحه . زنگ خورد میگذاشت که گوش یدستگاه م يکج رو تو یکشت يد یس نیامیبن

بم و  يصدا. باالخره جواب دادم! بود فتادهیصفحه ن يرو يشماره ا چیه. جواب دادن يو مردد بودم برا یگوش

 :گفت يمردونه ا

 بد موقع که مزاحم نشدم؟. کاردان يسالم آقا -

از جام . مغزم بود يشده تو یگانیبا يصداها نیکرده بودم و ذهنم به شدت در حال جست و جو کردن ب اخم

 :ادامه داد. اتاق خواب يرفتم تو هیموشکافانه بق ينگاه ها ریبلند شدم و ز

 ؟ینشناخت -

 :ذهنم نقش بست و ناباور گفتم يتولحظه چهره اش  همون

 ؟یخودت! هورمند -

 . کنم یخواستم خودمو معرف یم گهید. چه عجب -

 :و گفتم دمیکش میشونیبه پ دستمو

 !یمخف يبا شماره . يجور نیاونم ا. یکردم بهم زنگ بزن یفکرش هم نم. اصال انتظارشو نداشتم -

 . مجبورم یدونم ول یم -

 شده؟ يزیچ -

 . رمیمن دارم م -

 :وحشت زده گفتم. بزنه بشیلحظه فکر کردم دوباره قراره غ هی

 کجا؟ -

 .سیپل شیپ -

 ؟یچ يبرا س؟یپل -

 زویمتوجه نبودن سند بشن و بخوان همه چ نکهیقبل از ا. آخر خطه گهید. شد دایکه دنبالش بودم پ يسند -

 . کارو تموم کنم دیجمع و جور کنند، با

 ه؟یسند چ نیا ه؟یچ هیقض یبگ يخوا یهنوزم نم -

 . روان گردان يقرص ها. سازند یقرص م...  نشیزم ریز يخونه که تو هیسند  -

 نیاون خونه چن يکه تو يدیاصال از کجا فهم کار؟یچ يخوا یرو م يخونه ا نیسازند؟ سند چن یقرص م -

 سازند؟ یم ییزهایچ
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 :گفت زدیکه افسوس توش موج م ییصدا با

 . کردم یچون خودم اونجا کار م -

 :گفتم یبه سخت. گهیم یتونستم هضم کنم که چ یدهنم باز مونده بود و نم. موندم مات

 ؟يساز یتو مواد مخدر م... هورمند؟ تو  یگیم يدار یتو چ -

 :زده گفت حسرت

 . دمیمجبور بودم و تاوانش رو هم پس دادم و باز هم پس م. مایمجبور بودم ن -

 ؟يمجبورت کرد؟ چه طور یک -

 درسته؟ يرو خوند هیتو دفتر خاطرات سا -

 ... یچه ارتباط نیا یخب آره ول -

 :لحظه ذهنم جرقه زد هی

 واقعا همه چیز تقصیر اون بوده؟ آره؟  ؟يجواد... یعنى اون پسره . نمیصبر کن بب -

 نهینشگاه و کبه خاطر اخراج شدنش از دا. دیبه گند کش مویهمون که وجود نحسش زندگ. يجواد اریماز... آره  -

بانده که قرص  هی سییر شییدا. کنم يمجبورم کرد باهاشون همکار شییدا قیکه از من داشت، از طر يا

 . سازند یروان گردان م يها

 اون ها ازت خواستند؟ ؟یهمون ها مجبورت کردند که از همسرت جدا بش -

 . دندیرو دزد فشیک. و پاش رو شکستند هیبا موتور زدند به سا. کردند یم دمیتهد هینه، اون ها با جون سا -

و پدرت و هورمند همه جارو دنبالت  يومدیکه خونه ن يهمون دو روز ست؟یطور ن نیا. دندیخودت رو هم دزد -

 .شد دایپ یگل فروش يجلو نتیکه ماش يهمون روز. گشتند

بار  ریکردند، محال بود که ز یمخانواده امو به ماجرا باز ن ياگر پا. رندیخواستند ازم زهر چشم بگ یم. درسته -

از همون موقع هم . کارشون مجبورم کرد نیا یول. نکرده بودم يزدند، باهاشون همکار هیکه به سا يتا روز. برم

هر طور شده ...  نکهیا گهیشون باشم و د هیکه دنبال جمع کردن مدرك عل نیا یکی. گرفتم میدو تا تصم

کارو  نیو متاسفانه ا. اون هارو از خودم برونم نکهینداشتم جز ا يچاره ا. دور نگه دارم هیقض نیخانواده امو از ا

که . نداشتم يا يماریب چیکه هنوز هم پدر و مادرم متوجه نشدند که من ه يجور. شکل انجام دادم نیبه بدتر

 نیه مجازات اک. که پاك شده باشم ششونیبرگردم پ يبا خودم عهد کردم روز. نکردم انتیبه همسرم خ
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به  ،یخوام کس ینم ت،یتا آخر محکوم یبرام ببرند ول یدونم چه حکم ینم. باشم دهیرو کش ياجبار يهمکار

 . از ماجرا بفهمه يزیچ هیخصوص سا

 هومن چه طور متوجه ماجرا شد؟ -

 زویخره همه چشد تا باال چمیکرد و اون قدر پا پ دامیپ یمقدس قیاز طر. وقت دروغ هامو باور نکرد چیاون ه -

 . دمیرس ینم ییاگر اون نبود دست تنها به جا. ونشمیمد یلیخ. دیفهم

 ؟یبگ زویو همه چ سیپل شیپ يبر ؟یکن کاریچ يخوا یحاال م -

 ...فقط . تنها راهه نیا -

 ؟یفقط چ -

 .دارم اجیبه کمک احت -

 . کنم ینم غیدر ادیاز دستم بر ب ياگه کار ؟یچه کمک -

 .که فکر کردم تماس قطع شد يجور. چند لحظه سکوت شد يبرا

 الو، هورمند؟ -

 بله؟ -

 ؟یچرا ساکت. فکر کردم قطع شد -

 نه؟ ایماجرا بکنم  نیا ریکه درسته تو رو درگ ستمیهنوزم مطمئن ن -

 .هورمند يخوا یم یبگو چ. رمیوقته درگ یلیمن خ -

 يچون اون موقع من تو. البته به دست من که نه. سهبه دستم بر دیمدارك هست که صبح شنبه با يسر هی -

 . کارخونه است يکه مسئول پرونده  يبرسه دست همون سرگرد دیبا. بازداشتگاهم

 ؟یچه مدارک -

 .رد کردن چراغ قرمز یخالفشون حت يتمام کارها. جمع کردم شییو دا اریماز هیکه عل یتمام مدارک -

 ؟یچ اریپدر ماز -

 . شده بشینص يپسر نیمتاسفم براش که چن. خطا نرفته یواسه خودش ول هیکله گنده ا. اون پاکه پاکه -

 مدارك کجا هستند؟  نیحاال ا -

متوجه  يکه اصل کار يبرشون دار دیبا يالبته طور. يدار یکه فقط تو بهش دسترس ییجا. امن يجا هی -

 . نشه
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 ه؟یک ياصل کار -

 . هیسا -

 خانوم صداقت؟ -

 . دفتر کارش يتو. کتاب هاشه يکتاب، تو قفسه  هی نیمدارك ب. درسته -

که خانم صداقت  یگذاشت یدفتر کارش؟ اصال ک يتو شونیبذار یتونست يچه طور ؟یهست یک گهیبابا تو د -

 . دو بار کتابخونه اشو شخم زده یکی ادمهیکه  یینکرده؟ تا جا داشونیپ

 :کرد و گفت یکوتاه ي خنده

 چیه هیسا. ییایمیکتاب اختصارات ش. کتاب هیزونکنه که جلدش شب هیدر واقع  ونشهیکه مدارك م یاون کتاب -

 . نداشته که بخواد سراغش بره یکتاب نیوقت چن

که متوجه نشه کش برم و  يزونکن کتاب نما رو از دفتر صداقت جور یبه عبارت ایاون کتاب  دیپس من با -

 . برسونم دست سرگرد يرببرم کالنت

با ماجرا  یو چه ارتباط يبشه که از کجا آورد چتیبه سرگرد که بخواد پا پ يخودت بد ستین يازیاما ن. قایدق -

اتاقک دم  يکه تو يو بسته رو بده به سرباز اریدرب کیپ هیکن، خودت رو هم شب يکتاب رو بسته بند. يدار

 . دهیم ینگهبان يکالنتر

 يدونم که چند نفر یم ؟يکتاب هاش جا داد ونیزونکن رو م نیا يچه طور ینگفت یول. متوجه شدم. باشه -

اصال چرا مدارکو تو دفتر ... اصال  ؟یدونم ک ینم یول. کنند یتو کار م يما برا يکارخونه  يبچه ها نیب

 صداقت گذاشتى؟

 نیبه هم.کنه که بتونه وارد دفتر سایه بشه یمکارخونه کار ن يتو گهیکرده، د يکه مدارك رو جاساز یکس -

چون همه مى دونستند که سایه . دفتر سایه هم امن ترین جا براى مدارك بود. خاطر مجبور شدم مزاحمت بشم

به عبارتى، یار در خانه و . من بود بامنم مدارك رو جایى قایم کردم که کم ارتباط ترین شخص . از من بى خبره

 . گرد جهان بگردى

بود که راپورت همه امونو  یهمون ادیاون شخصى که مدارك رو جاسازى کرده بود، به احتمال ز. فکر يتو رفتم

 نیو ا. به هورمند خبر داده بود شیشاپیاز احساس من به ژاله هم خبر داشت و پ یکه حت یکس. داد یبهش م

همونى که . به من شد داقتهمونى که واسطه ى رسیدن دفتر خاطرات ص... تونست باشه جز  یم یشخص ک
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که به محض ورود ژاله به کارخونه،  یهمون. وقتى صداقت دفترشو به هم مى ریخت براش جمع و جور مى کرد

 ! خانم خرسند... خودش بود، خود خودش . "کاردان بهت عالقه داره يآقا " دیازش پرس

 کنه؟ یقضا االن تو شرکت شما کار نم و از ستیخانوم ن هی انایاح ،یگیکه م یکس نیآقا هورمند، ا نمیبب -

 :دیبلند خند بلند

 . یکش یمو رو از ماست م -

 بود؟ یشوهرش همه الک شینامزدش و کار پ ي هیپس قض. میچاکر -

 . چند وقتى میشه که نامزدش با من کار مى کنه. نه بنده خدا دروغ نگفته -

 . داشته باشه یدل و جرئت نیهمچ ومدیبه خانوم خرسند نم. طور نیکه ا -

که  دوارمیالبته ام. تموم شد یهمه چ گهیبه هر حال د. مینامزدش ونیکردن خانوم خرسند رو مد يهمکار -

 . سرگرد شیتر برم پ عیسر دیبا. لحظه ها ارزش دارند یاالن حت. تموم بشه

 . مواظب خودت باش. یموفق باش دوارمیام -

 .خدانگهدار. ممنونم -

 .یعل ای -

*** 

اومدن  رونیبود، به محض ب يو بازار فرار دیبابا که از خر. میزد یپرسه م لیبازار وک ياز ظهر بود و همه تو بعد

 حیترج دیباشه، به خر اریرو که قرار بود آبدوغ خ یکرد و رفتن به خونه و آماده کردن شام یاز حرم، خداحافظ

ژاله در سکوت کامل، همراهمون قدم . دندیخر یم يزیزدند و چ یترمز م يدم هر مغازه ا ن،یامینجال و بن! داد

 زدیخانوم حرف م تایبه ظاهر با ب. ژاله بود ینگاهش پ یبیمامان اما به طرز عج. بود نییداشت و سرش پا یبر م

 :خودمو کنار مامان رسوندم و گفتم! دونستم یچرا؟ نم. حواسش به ژاله بود يهمه  یول

 شده؟ يزیچ -

 :ه ژاله بود، حواس پرت گفتکه هنوز نگاهش ب مامان

 هوم؟  -

 :کنار گوشش گفتم واشی

 .به ژاله نیزل زد يجور نیشده که ا یچ گمیم. نیدختر مردمو قورت داد. مامان -

 :کنار گوشم پچ پچ کرد. حواسش جمع شد و نگاهم کرد باالخره
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 ست؟ین يکه حست به ژاله از ترحم و دلسوز یتو مطمئن -

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 ن؟یپرس یم یسوال نیشده که هم چ یچ یکه مطمئنم ول نویا -

 . حرم استخاره کردم يتو -

 ؟یچ ياستخاره؟ برا -

 .گهیتو د يبرا -

 من؟ هیچ يبرا -

 . نه ایازدواج هست  نیتو ا يریخ نمیخواستم بب یم -

 :دمیبازم پرس یول. نگفته جواب مشخص بود. زدم لبخند

 جه؟ینتخب،  -

 :گفت زنه،یکه انگار با خودش حرف م يبه راه رفتن ژاله نگاه کرد و جور ریباز هم متح مامان

 . خوب اومد یلیاستخاره اش خ -

 :و گفتم دمیبه روش پاش غیدر یب لبخندمو

 ؟یباال بزن نیپسرت آست يمسافرت برا نیتو هم يخوا یپس م. خداروشکر -

 تو؟ نپره تو گلوت؟ یچه هول -

 . بزن باال نویآست. شما نگران نباش -

 ... ماین نیبب -

 :خانوم، مانع صحبت مامان شد تایخسته ى ب يصدا

 . واسه اونى که مى خواســـتى... پارچه خــــوب باشه نیفروغ جون، فکر کنم ا -

 یچ يو رمز بو دار يحرف ها نیشد؟ ا یاالن چ. خانوم انداختم تایبه ب یبه مامان و نگاه ینگاه موشکافانه

 .بود؟ اخم هام در هم شده بود

 ه؟یچ هیقض -

 :لبش اومده بود، گفت يخانوم، لبخند رو تایکه با حرف ب مامان

 . شهیبه شما مربوط نم. موضوع زنونه بود هی -

 .شهیبه من مربوط نم دیمطمئن -
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 . هم بشه دیشا -

 :کردم و گفتم نییباال و پا سرمو

 . دیزنونه اتون برس يبرم تا شما به حرف ها یپس من ژاله رو با خودم م. باشه -

 :جبهه گرفت مامان

 کجا؟ -

 ییمسافرت که همه امون حال و هوا میاومد. حوصله است یدل تنگ و ب. صحبت کرد یبا باباش تلفن روزید -

 . باهاش حرف بزنم دیبا. ستیژاله اصال رو به راه ن یول. و بهمون خوش بگذره میعوض کن

 ؟یچه حرف -

 :گفتم يجد یلیدهن مامان، خ يمزه  دنیفهم يبرا

 . بهش دارم یخوام بهش بگم که چه حس یم -

 :گفت یستیرودربا یخانوم لبخند زد و مامان ب تایب

 مگه من موافقت کردم؟. کالهمو بذارم باالتر. خوشم باشه -

 :دمیتپلش رو کش ي گونه

دونم شما هم نظرت نسبت به ژاله عوض  یمن که م ؟يخور یحرص م يخود یب چرا. آخه قربونت برم -

راست و  د؟یکش یم شیو با پا پ دیزن یپس چرا با دست پس م. تو دل و ذهنتونه ییخبرا هیدونم  یم. شده

 ه؟یچ هیقض نیمشکلتون با ا دیپوست کنده بگ

 :خانوم انداخت و گفت تایبه ب ینگاه مامان

خوام بگم، قبال واسه  یم مایهم که به ن ییزهایچ. میحرف ها ندار نیمن و تو که با هم از ا. جون تایشرمنده ب -

 .پسره بزنم نیچند لحظه تنهات بذارم و دو کلوم حرف حساب با ا ،یشیاگه ناراحت نم یول. شما هم گفتم

 :زد و آروم گفت يخانوم لبخند تایب

 .برو. راحـــت باش فروغ جون -

بازوم رو گرفت و . خانوم رو سپرد دستش تایزدند، صدا زد و ب یرو که با نجال جلوتر از ما قدم م نیمایبن مامان،

 :و گفت دمیچند قدم عقب تر کش
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نکنه تو ده تا . هم داشته گهیدختره قبل از تو صد تا دوست پسر د نینکنه ا... که  نهیدرد من از ا يهمه  -

باباش و . خب مادر که باال سرش نبوده. نداشته یدرست و حساب ياینکنه شرم و ح. هم رفته گهید يخونه 

 .که واقعا دختر باشه... که . باشه ماصال از کجا معلوم دختره سال. تر از عالم و آدم الیخ یداداششم که ب

 :نتونستم ساکت بمونم. زد یداشت بهتون م يادیز گهید

. مهمه. ستیگم گذشته اش مهم ن یمن نم ؟یزن یبهش م يدار ییچه تهمت ها یدون یم. مامان گهیبسه د -

 ینگران يجا گهیگذشته مونده باشه، د يهم تو شهیهم يگذشته اش اشتباه بوده، اگر برا يتو يزیاگر چ یول

 نویا. منو دوست داشته و داره لهژا. نبوده شیزندگ يتو يا گهیمرد د چیاز من ه ریهر چند که مطمئنم غ. نداره

 م،یچند ماه که باهاش رفت و آمد داشت نیکه اومد خونه امون، تو ا يبعد از اون روز یلو. میدون یهمه امون م

 دیدیعالقه اش به من باشه، د يکه نشون دهنده  یعمل ،یسخن ،یحرف چیه د؟یدیازش د يرفتار زننده ا چیه

اشتباهش خواستن  نیکه بزرگتر. که اشتباه کرده دهیفهم. عوض شده مامان لهژا. مطمئنم که نه. نه د؟یدیشن ای

و رو  نیکرد یکه االن حلوا حلواش م شیخواستگار میاگر من اول عاشق ژاله شده بودم و رفته بود. بوده

دختر  دیکه شا د؟یبه چشم بد نگاهش کن دیاول منو خواسته، با چارهیچون اون ب یول. نشیذاشت یسرتون م

و سه سالم  یکم کم داره س گهیسن که د نی؟ تا به اانصافه نیاصال دختر نباشه؟ آره؟ ا دینباشه؟ که شا یلمسا

 . بودم دهیانصاف ند یقدر ب نیشما رو ا شه،یم

 يهمه  یگذشت، بفهم تونیکه از خوش گهیترسم چند صباح د یم. زنهیدلم شور م. کنم؟ نگرانم کاریچ یگیم -

که هر کدوم بدتر از . عمر سوختن و ساختن هی ایکشه  یکار به طالق م ایاونوقته که . حست ترحم بوده و تموم

عشق زودگذر و  هینه . که احساست واقعا محبت و خواستنه يکرد یبهمون ثابت م يجور هیکاش . یکیاون 

 . نه ترحم. تب تند

 :و گفتم دمیکش یپوف. خسته و درمونده بودم يبحث تکرار نیا از

که دلش  یمگه آدم با هر ک یسوزه ول یکرده، م ریکه ژاله توش گ یتیموقع يکه دلم برا ستمین نیمنکر ا -

 هیمن با بق يژاله برا. ده تا زن داشته باشم دیطور بود که من تا االن با نیکنه؟ اگر ا یبراش سوخت، ازدواج م

 نیاول. کارخونه امون سییر نیهم شیکی. دکه توجه امو جلب کردن ییدور و برم کم نبودن دخترها. فرق داره

 ییبه خودش و توانا یچون جسور بود و پر تالش و متک. تو همون نگاه اول ازش خوشم اومد دمش،یکه د يبار

تونه همسرم  یکه م یبه چشم کس گهید. بهش فکر نکردم گهیکه د دمیدر موردش فهم ییزهایچ هیاما . هاش

مدام . مدام تو ذهنمه. تونم فراموش کنم یژاله رو نم یول. گذشتم رشیخ ازراحت  یلیخ. باشه بهش نگاه نکردم
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 یغم رو دلم م ش،یاز ناراحت. و رفاهش شیخوابش، خوراکش، آسا. برام مهمه شیزندگ زیهمه چ. رشمیدرگ

و  دنشید يکنم برا یم يزیمدام دارم برنامه ر. دهیحضورش بهم آرامش م. رمیگ یم يبا لبخندش انرژ. نهیش

دل  هیکه زنم باشه و  يروز يکنم برا یم يلحظه شمار. کنه هیبهم تک نکهیبرم از ا یلذت م. بودن ارشکن

کنم که زن خونه ام ژاله  یفکر م نیبه ا یوقت. آرومش کنم شونهیپر یکه نازشو بکشم و وقت. بغلش کنم ریس

 گهید. زنه یهام جوونه م لتو تک تک سلو یحس خوشبخت شه،یاست، که همه جا با منه، که مادر بچه هام م

 یخاطرشو م. من ژاله رو دوست دارم... بهتون ثابت کنم که بابا  دیبا يچه طور ن؟یواضح تر از ا ن؟یاز ا شتریب

 . خوام زنم باشه یم. زهیبرام عز. خوام

 :هوا تکون داد و گفت يکرد، دستشو تو یکه به زحمت خنده اشو جمع م مامان

 .کنند یمردم دارن نگاهمون م ؟یکش یخب بابا چه خبرته هوار م -

 :خنده اش دلم قرص شد از

راحت شد؟ حاال  التونیخ. نیدیزبون دلمو کش ریتا عاقبت ز نیقدر اصرار کرد نیکنم؟ ا کاریچ یگیخب م -

 ن؟یمطمئن شد

نگاهمو دوختم به ژاله که . دستمو دور شونه اش انداختم. بغل زد ریبا چشم غره سر چرخوند و دست ز مامان

 :بود و گفتم ستادهیفروش ا نکیع هیچند قدم جلوتر، کنار بساط 

 .شینرو خواستگار. ازدواج نشو نیبه ا یدلت باهاش صاف نشده، راض یتا وقت. بهم بده مامان یقول هی -

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت مامان

 یعقدش م یواشکیو  يریگیمخالفت کنم، دست دختره رو م گهیکم د هیکردم اگر  یتو حالت خوبه؟ فکر م -

 ؟ينشدم نرم خواستگار یتا راض یگیحاال م. یکن

قبل از ازدواجمون دور  د،ینسبت بهش دار يدیو شک و ترد يخوام هر دلخور یچون م. دیدیدرست شن. آره -

نه  دیکن يژاله مادر يخوام برا یم. داشته باشد یمیصم يرابطه  هیو  دیگذشته رو فراموش کن. دیزیبر

مثل نجال  د،یگرفت شگونشین یکه وقت یمیاون قدر صم. دیخوام مثل نجال باهاش رفتار کن یم. يمادرشوهر

 گهید. دهیکش یسخت یکاف يژاله به اندازه . دیبرگرده موهاتونو بکشه و فرار کنه و شما هم غش غش بخند

 يپرونده . و تمام دیقبل ازدواج بزن دیدار یهر حرف. دینکن گرشیبا زخم زبون، خون به ج. لهیتکم تشیظرف

نه . یچونیکرد، گوشمو بپ تشیپسرت اذ یکه وقت. دیپناه بش شواس دیژاله که عروستون شد با. دیگذشته رو ببند

پا به خونه امون  تیخوام ژاله با حس آرامش و امن یم. مامان یمتوجه. شیو از خودت برون یکه سرکوفتش بزن
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که از حس . زهیشوهر و مادرشوهر، اشک نر ياز ترس خونه  میقد يمثل دخترها شیکه شب عروس. بذاره

 باشه؟ . و از ته دل بخنده شهبا زیلبر یخوشبخت

 :ادامه دادم. مامان نشست يلب ها يرو يمحو لبخند

خداروشکر اون . دیکم نرم تر بش هیدر مورد ژاله بهتون زده که باعث شده  ییحرف ها هینفر  هیدونم  یم -

تا حاال مختون رو  روزیدونم از د یابا هم که مب. شتریتون رو ب نانیاستخاره هم که دلتون رو قرص کرده و اطم

 . خورده از بس در مورد ژاله باهاتون حرف زده

 :داد و گفت رونیب قشویدلش پر بود، نفس عم يکه انگار بدجور مامان

. مار داره يافته؟ دختره انگار مهره  یکرده که بابات عروسم عروسم از دهنش نم کاریچ. نگو که سرمو برده -

 زنه؟یم تیعروس خیقدر مطمئن حرف از تار نیاصال بابات از کجا خبردار شده که ا

ژاله تکون دادم و رو به مامان  يبرا يسر. اون قدر بلند که ژاله با تعجب برگشت و نگاهم کرد. دمیقاه خند قاه

 :گفتم

خودش  ،یکن یم میشما ازش قا یوقت. بکنه شه،یم دیپسرت که موهاشم داره سف يبرا يفکر هیمگه بابا  -

 در مورد ژاله باهاتون حرف زده؟ یک دیبگ شهیحاال م. خداروشکر که بابا طرف منه. رو کشف کنه هیمجبوره قض

 :راستشو باال برد و گفت يابرو

 ؟یدون یتو نم یعنی -

 دم؟یفهم یم دیبا يچه طور. نه -

 ژاله بهت نگفته؟ -

 ژاله؟ -

  .خودش باهام حرف زد. آره -

 :هام گرد شد چشم

 در مورد باباش و برادرش گفت؟ آخه چرا؟  زویخودش؟ خود ژاله همه چ ؟یچ -

 .اونم جواب داد دم،یمن ازش پرس -

 د؟یدیپرس یچ -

 زویاونم تمام و کمال همه چ. سوال ها نیکنه، باباش کجاست و ا یم یچرا تنها زندگ نکهیاز ا. از خانواده اش -

 . برام گفت
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 د؟یتوش نداشته، سرزنشش کرد ینقش چیکه ه يزینکنه باز به خاطر چ د؟یجواب داد یشما چ -

 برم؟ یمادر مرده لذت م نیدو سرم و از چزوندن ا ویمن د یکن یتو فکر م -

 . تو خلوتش رو خدا عالمه گهید نینداز یم کهیهمه بهش ت يتو رو یآخه وقت. دونم یچه م -

 .شهیتر م ادیوت زر گمینم یچیه یهر چ. کارت یبرو پ -

 ن؟یگفت که شما آروم گرفت یژاله چ دیبگ شهیم -

 . گفت زویرك و راست همه چ ،يکار یبدون مخف نهیمهم ا. گفته یکه چ ستیمهم ن -

 :و گفتم دمیکش یراحت نفس

 د؟یبه بابا گفت زویشما در مورد ژاله همه چ...  یراست -

 شیژاله پ تیگذشته اتفاق افتاده، شخص يکه تو ییزهایخواست با گفتن چ یدلم نم. دیرو از صدام فهم مینگران

رو که بعد از وصلت خانواده ها، پا  يژاله ا. االن رو شناخته بود يبود که ژاله  یبابا تنها کس. بابا خدشه دار بشه

که تحت  یخوب صفات. بود دهیو متانت ازش ند يریو سر به ز ایجز شرم و ح يزیگذاشت و بابا چ مونیبه زندگ

 . اتفاق از گذشته، قرار گرفته بود کیالشعاع گذشته و فقط و فقط 

 :گفت مامان

در مورد  زویپس همه چ. کردن در مورد ژاله است قیکنه، تحق یکه م يکار نیبابات اول م،یکه برگرد نجایاز ا -

بابات  زویمگه قراره همه چ. نگفتم يزیچ... خب ... ما افتاده  يخونه  يکه تو یاتفاق یول. فهمه یخانواده اش م

 بدونه؟

و تشکر  قیلبخند عم هیخودمو در حد ! خواست مامان رو بغل کنم و بچلونمش یمن اون لحظه چه قدر دلم م و

 :جانانه، کنترل کردم و گفتم

 آره؟  گهید میریبگ یسر و سامون هیباالخره ما هم قراره  ه؟یاوک یپس همه چ -

 :داد و گفت لمیپنهون کردن لبخندش بود، تحو يکه فقط برا یفیاخم ظر مامان

 .برو رد کارت -

و سقف بسته اش خسته شده  لیاز بازار وک. و رفتم سراغ ژاله دمیو انگشت هامو بوس دمیبا سه انگشت کش لپشو

 . خواست یتازه م يدلم هوا. بودم

 . دیخر یم یداشت مسقط. ستادمیا کنارش

 . گهید يجا هی میبر ایب -
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انگار اومدنم رو . دیاز حضورم نه تعجب کرد، نه ترس. گرفت و نگاهم کرد لیرو از مغازه دار تحو دشیخر لونینا

 . بود دهید

 کجا؟ -

 . تازه يهوا. خواد یدلم آفتاب م. بازار خسته شدم نیاز ا -

 ؟یچ هیبق -

  .میمن و تو تنها موند. همه جفت شدند ینیب یمگه نم. رو ولشون کن هیبق -

 کیخانوم هم، ج تایمامان و ب. و نجال، دست تو دست نیامیبن. کردم یکه نگاه م يریسمت مس دیچرخ نگاهش

 ادهیپ يتو م،یاز بازار که خارج شد. ومدیکنارم آروم راه م. گرفتم شینداد و من راه خروج رو در پ یجواب! کیتو ج

 يمغازه ا نیتریصحبت رو باز کنم، پشت و رس نکهیا يبرا. گرفتم شیپارك بود رو در پ نیکه ماش يریرو، مس

 :و گفتم ستادمیا

 ؟يبخر يزیبابات چ يبرا يخوا ینم -

 :و گفت نیترینگاه به و هینگاه به من کرد و  هی. هاش درشت شد چشم

 جا؟؟ نیاز ا -

خنده و  ریززدم ! بود نیتریو يزنونه تو ریچند تا لباس خواب تور و حر. افتاد نیتریو اتینگاهم به محتو تازه

 :گفتم

 . خودت بخر يخب برا -

 :دنبالش رفتم و گفتم. داد و از کنار مغازه رد شد لمیتحو یاخم درست و حساب هی

 . یسر حال بش م،یبا هم بخور يرازیفالوده ش هی ایب. هم کرده یچه اخم -

 . من حالم خوبه -

 ؟یمطمئن -

کنارش  ،یفالوده بستن يبا ظرف ها. کرد یرو نگاه م یبغل يمغازه  نیتریژاله هم و دم،یخر یمن فالوده م تا

 :خورد و گفت یاز ظرف ها رو بهش تعارف کردم و بعد از تشکر کردن، قاشق یکی. ستادمیا

 خوبه؟ یکیاون  -

 .فروشه یهم که لباس زنونه م نیا -

 :اش گرفت و گفت خنده
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 .خوام بخرم یخودم م يبرا -

 و؟یکیکدوم  -

 تره؟به نظر شما کدومش به -

 :دستم، نشون دادم و گفتم يداشت رو با قاشق تو یکه نارنج یلباس نیاول. نیتریو يچرخوندم تو چشم

 ه؟یو نارنج یاون آب -

 :کرد و گفت اخم

 . ستیاون که اصال قشنگ ن... وا  -

 . نیهم. يدوست دار یدونم نارنج یفقط م. دونم یتو رو نم ي قهیخب من که سل -

 .بپوشم ینارنج شهیهم ستیدوست دارم که قرار ن یچون نارنج -

  ؟يتنوع دوست دار -

 :انداخت و آروم گفت نییپا سرشو

 .سبز ایمثال بنفش، زرد . خواد از تمام رنگ ها لباس داشته باشم یدلم م. اوهوم -

 ... زنه  یات به سرت م ندهیآ یوقت تو زندگ هی. ها ستیخوب ن ادیهم ز یهمه تنوع طلب نیا -

 .نزن -

 :حرفم تعجب کردم يتو شیپرش ناگهان از

 و؟یک -

 .وینه، چ ویک -

 و؟یخب چ -

 . دیبزن دیخواست یکه م ویحرف نیا -

 چرا؟ -

 :کرد فیو تند تند جمله هارو رد ناراحت

. اونم در مورد خودم. بشنوم يزیچ نیدوست ندارم چن. نداره یاصال مفهوم خوب. هینیحرف سنگ یلیچون خ -

 عوض کنم؟ ممیزندگ يآدم ها یام که حت یمن اون قدر عوض یعنی

 .از حرفم کرده یچه برداشت دمیفهم تازه
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برات  یسوء تفاهم نیحرفمو کامل کنم چن ياگه گذاشته بود. يبرداشت رو کرد نیبدتر... ژاله  يوا يوا يوا -

 . شدینم جادیا

 ن؟یبگ نیخواست یم یپس چ -

. نیهم. یو لوازم خونه ات هم عوض کن نیخونه و ماش يهر سال بخواخواستم بگم نکنه  یم...  یچیه -

  ؟يزیر یبه کام خودت م يا یتلخ نیحرف ساده، چن هیداره که از  یبیچه ع یخوشمزگ نیفالوده به ا

 :گفت یشرمندگ با

 ... مایآقا ن -

 :گفتم کالفه

 ...بــله  -

 د؟یازم دلخور -

 .نه -

 . خوام یمعذرت م -

 ؟یبابت چ -

 . زیبابت همه چ -

  ه؟یمنظورت چ ز؟یهمه چ -

 :صبرانه گفتم یب. زهیقدر به هم بر نیدفعه ا هیانتظار نداشتم . ریگرفته و ناراحت و سر به ز. شد دمغ

 ؟یبگ يخوا یم یچ. حرف بزن ژاله -

 :کرده بود بغض

به خاطر خراب . خوام یشما و خانواده اتون داشته معذرت م يکه وجودم برا ییدردسرها يبه خاطر همه  -

 ...به خاطر مزاحم بودنم معذرت . خوام یکردن مسافرتتون معذرت م

 . بس کن ژاله -

 :ادامه دادم. نگاهم کرد دهیقدر محکم گفتم که ساکت شد و ترس اون

 . تونند ببخشنت یهم نم هیبق ،یتا خودت خودتو نبخش -

 :بود دهیانگار منظورمو نفهم. نگاهم کرد جیگ

 ؟یچ یعنی -
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 درسته؟. یکن یما افتاد، خودتو سرزنش م يخونه  يکه تو یتو مدام به خاطر اتفاق -

قاشق رو  يانتها. لب هاش یدندون هاش گرفت و حواسم رفت پ نیرو ب یقاشق خال. انداخت نییپا سرشو

 :و کالفه تر از قبل گفتم دمیکش رونیگرفتم و از دهنش ب

خودمون  شیکه پ. میافت یاون روز م ادی م،یکن یبار که نگاهت ممن و خانواده ام هر  یکن یحتما فکر م -

 ؟يمزخرفات رو تو مغزت جا داد نیآره؟ هم. ییپروا یعجب دختر پررو و ب میگیم

انگار . کرد ریچشمش رو سراز يهم، اشک جمع شده گوشه  نیهم. از خشونت داشت ییآخرم رگه ها ي جمله

 . کرد یرو از من نداشت که اون طور ناباورانه نگاهم م یحرف نیانتظار چن

 يبه اندازه . هیبه خرج دادم کاف متیمال یهر چ گهیکردم د یحس م. بودم یاخم کرده بودم و عصبان ناخودآگاه

چه خوب و چه بد، درس  ش،یوقتش بود که از تمام اتفاقات زندگ گهید. کرده بود هیعزا نشسته بود و گر یکاف

مظلوم، چه  ياطراف بره ها ایدن نیتو ا همهو پرخاش داشت که بف يریکم سخت گ هیبه  ازین. ادامه بدهو  رهیبگ

رو از دستش گرفتم و با ظرف  یظرف بستن. نمونده بود شتریچند قدم ب نیتا ماش. کردند نیگرگ ها که کم

ژاله پشت سرم . ادیهم بکه همرا دمیرو هم کش فشیپا تند کردم و بند ک. خودم پرت کردم توي سطل زباله

 :زدیو صدام م دیدو یم بایتقر

 .مایآقا ن...  دیصبر کن د؟یکن یم يطور نیچرا ا...  مایآقا ن -

 . رو زدم و درو باز کردم ریدزدگ. نیکنار ماش دمیرس

 .نیبش -

 :رو با بهت بهم دوخت و گفت نگاهش

  نجا؟یا -

 :داد زدم بایتقر

 . پشت فرمون نیبش. جا نیهم. آره -

 ...آخه  یول -

 .حرف نباشه -

کنارش . رو دور زدم نیدرو محکم بستم و ماش. هم فشار داد و نشست يهاش درشت شد و لب هاشو رو چشم

 :نشستم و گفتم

 . فتیراه ب -
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 کجا؟ -

 . خونه -

 ...من  -

 :حوصله گفتم یب

 . فقط حرکت کن. حرف نزن ژاله -

بار سگ  هی یاخالقم سال. رو گرفت چییکه سو دیام ترس افهیفکر کنم از ق. صورتش گرفته بودم يرو جلو چییسو

به قول . دادند یگفتم انجام م یم یدر سکوت، هر چ انمیاطراف يهمه  شد،یم يجور نیهم که ا یوقت. شدیم

 ! ردندک یم ینیدندون هام، عقب نش نیکردن پاچه اشون ب رینجال همه از ترس گ

که اصال  يزیچ. يبا زور و دعوا و دلخور یپشت فرمون نشونده بودمش ول. رو روشن کرد و حرکت کرد نیماش

 يتو یناگهان یلیکه خ ییزهایچ یول. کنه یخودش رانندگ لیکنم که به م يخواستم کار یم. خواست یدلم نم

 .بودند ختهیبودند، آرامشم رو به هم ر ختهیمغزم ر

 یاز مرکز شهر خارج م دیشهر بود و با يها شلوغ بود و خونه هم ابتدا ابونیخ. کرد یم یآروم رانندگ یلیخ

 :ها که خلوت تر شد گفتم ابونیخ. میشد

 . بزن کنار -

 :گفتم. داشت نگه

  ؟ينه، چرا جواب سر باال داد ای يبلد یرانندگ دمیازت پرس یوقت -

 . افتاده اش ریسکوت بود و سر به ز جوابم

قدر  نیکه ا يکرد کاریمگه چ ؟يبنداز نییسرتو پا شهیکه هم نیاز ا يخسته نشد. به من نگاه کن ژاله -

اگر  يبهت ترحم کنند و دلشون برات بسوزه؟ فکر کرد نکهیاز ا ؟يبر یلذت م ییاز مظلوم نما ؟يشرمنده ا

 ،يشرمنده ا يکه کرد یطکه تا ابد بابت غل یبفهمون گرونیو با تمام وجود به د یکن يریمدام گوشه گ

و  نیچله نش يآدم ها يجا. ستیترسو و بزدل ن يآدم ها يجا ایدن نیا. یکن یبخشنت؟ اشتباه م یم گرونید

. ياریبا تالش و زحمت به دست ب يخوا یم یهر چ دیبا. یزبون حرف زدن داشته باش دیبا. ستین ریگوشه گ

 ؟يو خراب کرد يکار گند زد نیتو ا. بده ادیبه خودت  ودتاز حاال به بعد خ. نداره بیندادن؟ باشه ع ادیبهت 

بخور و  نیاون قدر زم. ستیدوباره رو پات با. نداره، دوباره آبرو جمع کن بیع ؟يرو برد نیامیخودت و بن يآبرو

جرقه  نیکه اول يزیژاله، چ. یبرس يخوا یکه م يزیتا به چ. یو پرتجربه ش يریبگ ادیتا . یتا قد بکش ستیبا
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تو جامعه  دیکه شا یهمون تالش. اومدن به خونه امون بود يذهنم زد همون شهامتت برا يرو تو واستنتخ ي

من از . خبر بودم یکه خودمم تا مدت ها ازش ب يزیچ. رو تو دل من تکون داد يزیچ هی یما درست نبود، ول ي

ذارن ته حلقشون و  یم شونوکه از ترس حرف مردم زبون ییزن ها. ادیخور و وابسته بدم م يتو سر يزن ها

پشت  یکنند که مبادا کس یخودشونو حبس م. زنند ینم کیج ارنیسرشون ب ییکه هر بال. ادیدر نم کشونیج

 یبه هر شکل. با چنگ و دندون حفظ کنه شویخوام که زندگ یم یمن زن گم؟یم یچ تهیحال. سرشون حرف بزنه

ژاله . دهیرو به باد نم یزندگ یچیکه مطمئن باشم سر ه. اشهراحت ب میاز زن و زندگ المیخوام خ یم.تونه یکه م

و نکته  ركیدختر ز هی. و مقاوم هست طونیدختر شاد و ش هیتو ذات تو . يدیکه نشون م یستین ینیتو ا... 

... ژاله . از همون ژاله خوشم اومد. خوام که به خودش جرأت داد بزنه تو صورتم یرو م يمن همون ژاله ا. سنج

ادامه  یو بتون یکه سبک بش. یکن هیکه روش گر شمیم يشونه ا ،یو ناراحت شونیخسته و پر نمیبب هک يروز

 یبرام ب ،يکه دوستش دار يزیاز چ یکه دست بکش ،یو کنار بکش یباش فیضع يکه بخوا يروز یول. يبد

 گم؟یم یچ یفهم یم. یشیارزش م

 :گفتم يبا لحن نرم تر. دلشو شکسته بودم. کرد ینگاهم نم. برد نییپا سرشو

نشون بده که . يدار ییها ییبه همه نشون بده که چه توانا ؟يریگ یآخه قربونت برم، چرا خودتو دست کم م -

ها رو  نیبهتر اقتینشون بده که ل. داره لیکارهاش دل يبرا یکه هر آدم. کنند یدر موردت اشتباه قضاوت م

که خودت، خودت  یتا زمان. نهیبب ترخودشو از تو سر ،يلحظه ا يبرا یش اجازه نده حتبه خود یکه کس. يدار

تر و پژمرده تر  شونیروز به روز پر ،یو خودتو نبخش ینکن یبا خودت آشت یتا وقت ،یرو دوست نداشته باش

از  شهیعث مبا یچ. دهیوجودت بهت آرامش م يتو یواقعا چ نیبب. تیبه خود واقع. به خودت نگاه کن. یشیم

 ؟یمتوجه حرف هام هست. یکن تینسبت به خودت احساس رضا هک. يلذت ببر تیخودت و وجودت و زندگ

 . کنه هیگر شدیروش نم گهیکه زده بودم، د ییبه خاطر حرف ها یول یبغض کرده بود اساس. تکون داد سر

نه در برابر  یکن ول هیگر. نکن هیوقت گر چیمن نگفتم ه. نداره یاشکال یکن هیگر يخوا یاگر م... ژاله  -

سبک کردن  يبرا. خلوت خودت ياشک رو بذار برا. یباش يقو دیبا. نهیاشکتو بب یکس چینذار ه. گرانید

 . خودت

 :گفتم يتر آوردم و با لحن آروم تر نییرو پا صدام

 . نکن هیاز من گر ریکس به غ چیه يجلو -

 :تلخ و تند گفت. ختیر ینم نییپا یچشم هاش جمع شده بود ول ياشک تو. نگاهم کرد زیت
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 هیشما گر شیچون امروز حالم خوب نبود و پ ای د،یدیچون قبال اشکمو د د؟یدار هیبا بق یمگه شما چه فرق -

 حتیممنونم از نص... تموم شد؟ خب  د؟یحرف هاتونو زد. هیبق نیشما هم ع. ماینه آقا ن ه؟یخبر دیکردم فکر کرد

 . هاتون نیو توه رهایاز تحق. تونها

 شدیم ریحرف هاش و لحن کوبنده اش از گوش هام به مغزم و از مغزم به قلبم سراز دنیبا شن یبیحس عج هی

 یچشمم قد م يکه جلو یمصمم و محکم يژاله  نیاز ا تیرضا.ِ  "تیرضا " دم،یفهم دیبه قلبم رس یو وقت

 .داد یجواب م زیو تند و ت. دیکش

به خاطر اومدن به . دیگیآره شما درست م. که من هستم يزیتمام اون چ. حرف هاتون تمامش درست بود -

 یدست ِ دلمو داغ م یول. چون دنبال دلم رفتم. دمیبه خودم حق م یول. تونم خودمو ببخشم یخونه اتون نم

با . رمیمن با خودم درگ. شنومب نیکه اجازه نده توه. که آبرومو نبره. هر جا دوست داشت، نره گهیکنم که د

 یم يزیچون با چ. کنه یدلو نازك م. ارهیم هیگر. زجر داره. کشتن احساس درد داره. خودم و عقلم و احساسم

 یازش نم یچیه رهیاحساس رو که از خودش بگ. احساس یعنیزن . زنه کیکه تمام وجود  یوداع کن يخوا

که  ییایدن نیدل زبون نفهم روشن کنم تا بتونم تو ا نیبا ا فمویلتک دیاول با. جنگم یمن دارم با خودم م. مونه

 ینم یباق میقد ياز ژاله  يزیزود چ ای رید. دیپس نگران نباش. ارمیدووم ب زه،یبره ها ت يدندون گرگ هاش برا

 ...جز احساس و عشق  یهمه چ. داره جز قلب یکه همه چ يژاله ا شمیم. مونه

 یاشک هاش ترس ختنیاز ر گهیگرفت و د یصداش اوج م. و با خشونت پاکش کرد دیاشک سمجش چک قطره

 :نداشت

شما با گوشت . دیکه درکم کن شهینم لیدل دیدیدرسته؟ چون دردهامو شن دیشما بگ یهر چ دیکن یچرا فکر م -

 نیوجودم ا يمنم که دارم با ذره ذره . دیکن یو تماشا م دیگود نشست رونیب. دیکن یو پوست و خونتون حس نم

چنگ  دیگیم. نمیب یم یخوش يرو منمکه باالخره . ارمیکنم که طاقت ب یدارم جون م. کنم یدرد رو تحمل م

خوام  یتو دلم چه خبره؟ م دیدون یم. انصاف هم دارم یمنم چنگ و دندون دارم ول... و دندون و تالش؟ آره 

. حق منه تایمامان ب. نجال رو داره گهید نیامیبن. رمیبگ نیامیرو از بن تایخوام مامان ب یم. خانواده امو از نو بسازم

از  التونیبشم که تو خ یمن اون دیخوا یشما م. خونواده هی میشیاون وقت ما هم م. زن ِ بابام. بشه مامانم دیبا

  د؟یمن ساخت

 :دیسرشو با شدت تکون داد و داد کش. بود يجار لیگونه هاش س يسرخ شده بود و رو دش،یسف صورت
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که مال من  يزیچ. ستمین ارهیرو به دست ب يزیچ یمتیکه به هر ق يمن ژاله ا. ستمین نیمن ا. ماینـــه آقا ن -

دراز  ممیرو که از گل ییمن پا. گرده یچون اگر قسمتم باشه به من بر م. کنم ینباشه، سهم من نباشه رهاش م

شد، فلج  ضیرو خواستم، مر تایمن مامان ب. دمیترس "خواستن"از عاقبت . ام دهیمن ترس .کنم یتر بشه قلم م

رو داشتم که اون رو هم نجال ازم  نیامیبن. به کشتنش دادم یداداشمو خواستم ول. بابامو خواستم، معتاد شد. شد

 ... تو رو . گرفت

بشه  ادهیکه پ نیقبل از ا یرو باز کرد؛ ول نیازم رو گرفت و با عجله در ماش. گاز گرفت و حرفشو خورد لبشو

 :قرمزش يچشم ها يشدم تو رهیبازوى دیگه اش رو هم گرفتم و خ. داخل دمشیبازوش رو گرفتم و کش

 ؟یمن چ ؟یزن یچرا حرفتو نم... ژاله  -

 :گفت یدرموندگ با

 . دیولم کن -

 ؟يولت کنم که کجا بر -

 . نجایاز ا ریغ ییهر جا -

 قدر عذاب آوره؟  نیکنار من بودن ا -

 ؟يجور نیا یول. نـــه -

 ؟يچه جور -

 ریتر بردم و ز کیسرمو نزد. شد و دوباره نگاهم کرد دهیبازوهاش که دست هام روشون بود، کش يتا رو نگاهش

 :گوشش زمزمه کردم

 جرمه؟. دمیچسب یمنبع آرامشمو دو دست -

 :تقال کرد شتریبلندتر شد و ب صداش

 . دیولم کن. ستیما انگار حالتون خوب نش -

 :وقت فراموشش نشه چیکه حرف هام ه ختمیصدام ر يتو نانیقدر اطم اون

 ؟یاگر رهاش کن یگرده حت یکه قسمتت باشه به تو برم يزیچ یمگه نگفت. سهم هم. میمن و تو مال هم -

و  سیخ يهمون روز که با موها. نیامیبن ياون روز، خونه . میبعد از چند ماه، دوباره به هم برگشت نیهم يبرا

همون . يزد یصداش م "یبن "و  یختیر یو زبون م یداشت یقدم بر م يحموم، تو خونه اش مثل پر يحوله 
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ژاله، خودتو . دهیاز راه رس "قسمت"که  يشدیمتوجه م دیبا م،یدیرو د گهیروز که بعد از چند ماه، دوباره همد

 . خبرهاست یلیبابات که برگرده، خ. آماده کن

 سال بعد کی

 يدستمو رو. کرد ارمیموهاش هوش یسیشامپوش و خ يبو. کرد دارمیصورتم، از خواب ب يرو یقلقلک حس

 :صورتم کنار زدم و خواب آلود گفتم ياز رو فشوینرم و لط يو موها دمیصورتم کش

 حموم؟ یبدون من رفت -

دستمو دور شونه اش حلقه . مور مورم شد و لب هامو جمع کردم. دیلب هام کش يانگشتشو رو. دیخند آروم

 طونشیش يخاکستر يبا چشم ها. چشم هامو باز کردم. دنمیشروع کرد به بوس. کردم و کنار خودم خوابوندمش

 :فرو کردم و گفتم شییخرما يانبوه موها ونیدستمو م. شده بود رهیبهم خ

 . حموم يکار نکن دوباره بفرستمت بر هی -

 :صداش دراومد باالخره

 ...  مـــــــاین -

 جون دلم؟  -

 :گفت شد،یهم م شتریوقت ها ب یصداش بود و بعض يتو شهیکه هم يناز با

 ه؟یرفته امروز چه روز ادتینکنه . یبش داریب دیزود با یمگه نگفت. گهیخب بلند شو د -

 :و گفتم دمیم کشموها يدستمو تو. حد باز شد نیچشم هام تا آخر. دیاز سرم پر خواب

 امروز چند شنبه است؟ ساعت چنده؟ -

 . ساعت هم هفت صبحه. چهارشنبه است. هول نکن -

 :و گفتم دمیکش یراحت نفس

 ؟يدیمنو م يحوله  -

 :بلند کرد و گفت دستشو

 . دییبفرما -

صبحونه  هیژاله هم  ام،یدونستم تا من از حموم ب یم. و رفتم حموم دمیدستش برداشتم و پوش يرو از رو حوله

 . کامل و دل چسب آماده کرده ي

 . گرم رو باز کردم و برنامه هام رو مرور کردم آب
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که قرار بود  يهجدهم مهر، روز. بود یسال حبس، از زندان آزاد شد و امروز روز مهم کیهورمند بعد از  روزید

ژاله هم که . ه بتونم برم دنبال هورمندگرفته بودم ک یامروز رو مرخص. صداقت و هورمند با هم رو به رو بشن

رو به  ياز کارخونه و آماده کردنش برا تصداق دنیکش رونیب ي فهیبودند، وظ یمیصم يحاال با صداقت، رفقا

 .رو شدن با هورمند رو برعهده داشت

 يوکرد، ر یژاله مثل هر روز لباس هامو که با لباس خودش ست م. دمیآب رو بستم و حوله ام رو پوش ریش

 . میکرد یزودتر حرکت م دیبا. زود آماده شدم یلیتخت گذاشته بود و خ

 :حضورم رو حس کرد و گفت. بود ختنیر يآشپزخونه که شدم، ژاله کنار سماور در حال چا وارد

 . زمیباشه عز تیعاف -

 :و گفتم دمیشکمش کش يکنارش، دستمو دور کمرش حلقه کردم و انگشت هامو رو رفتم

 . ممنونم خوشکل خانوم -

 :و گفتم دمیرد کرده بود، کش ونشونیهم از م یبافت شده اش که ربان يموها يرو دستمو

 صبحونه قراره ژاله بخورم؟ -

 :ام گذاشتم و هولم داد عقب نهیس يسماور رو بست و دستشو رو ریش

چه طور  نیامیهر بار بن ینیب ینم. ازشته به خد. میبرس ریخوام امروز هم د ینم. ایاریدر ن يباز وونهیباز د -

 . بره یآبرومونو م

 يتوقع دار یچرخ یجلوم م دتیبا اون پوست سف یمشک يتاپ دو بنده  نیتو با ا یوقت ه؟یمن چ ریتقص -

 . خواد گازت بزنم یدلم م ییوقت ها نیفقط نگات کنم؟ هم چ ینیزم بیس نیع

 يرو. دراومد و درجا پوست تنش دون دون شد غشیج. بتونه فرار کنه، گوششو گاز گرفتم نکهیقبل از ا و

 . بردم یلذت م نیو من از هم شدیگوشش حساس بود و مور مورش م

 :لقمه رو دهنش گذاشتم و گفتم نینشوندمش و مثل هر روز اول میکنار یصندل يرو

 بابا چه طوره؟ يکوچولو -

شکمش گذاشتم و  يدستمو رو. و چشمک زد دیشکمش کش يدستشو رو دیجو یطور که لقمه اش رو م همون

گفت اندازه  یطور که ژاله م نیا. بود کیکوچ یلیهنوز خ. کردم یحس نم یچیه. ژاله يچشم ها يزل زدم تو

 یکه بچه امون فعال با حبوبات فرق نیخالصه ا. ها نیکدوم از ا کی... دونم  ینم...  ایماش، نخود، لوب ي

 !نداشت
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 :دستم گذاشت و گفت يدستشو رو ژاله

 پسر؟  ایدختره  یکن یفکر م -

 !هم دختر هم پسر -

 ؟یچ یعنیوا  -

 . دو قلو یعنی -

 . میر یجمعشون کنه؟ ما که جفتمون سر کار م یک. سخته یلیدوقلو خ... نه  يوا -

سالم و  دیفقط با. کنه ینم یفرق باشه یدوقلوشون کنه؟ هر چ يحاال مگه خدا منتظره من نظر بدم تا فور -

 . صالح باشه

 . انشاء اهللا -

 . فسقله رو بکنم نیمراعات ا دیبا یسال نشده ه هیکم زود نبود؟ هنوز  هی یول -

-  به بچه ام يجور نینگو ا. ماین... ا . 

 از من شده؟ زتریعز ومدهیهنوز ن -

 . دیزیجور عز هیهر کدومتون  -

 :و گفتم دمیبوس صورتشو

 . میکار دار یلیبلند شو مانتوت رو بپوش که امروز خ -

 :داشت گفت یبرم شیکنار یطور که مانتوش رو از صندل همون

 . رهیخواد واسه اش جشن بگ یبابا م. امروز تولدشه. میهم کادو بخر تایواسه مامان ب دیبا -

 . که امروز سرمون شلوغه میبر. رمیبگ لیتحو يرو از قناد کیهم بهم گفته ک نیامیبن. یآخ آخ خوب شد گفت -

 :گفتم. شد ادهیژاله با عجله پ دم،یکارخونه که رس دم

 نرفت؟ ادتی يزیچ ،یخانوم -

 :کنه، چند قدمِ رفته رو برگشت و گفت یرفته بود خداحافظ ادشی یکه حت ژاله

 ؟یچ -

 . یخونسرد باش دیبا ؟يزده ا جانیقدر ه نیچرا ا -

برخورد کنه که  يجور هیترسم  یم. ارهیدرن يباز وونهید هیخدا کنه سا. نگرانم یلیخ. ستیدست خودم ن -

 . يو دربه در يگناه داره بنده خدا بعد از پنج سال دور. بشه دیبرازنده نا ام
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چشم هامونو  دیبا فته،یچشمش به هورمند ب یمطمئن باش اون قدر دوستش داره که وقت. نگران نباش -

 . کنه یم يشمار هیثان دنشید يکه براپنج ساله . میکن شیدرو

 :و گفت دیلبشو گاز گرفت و خند ژاله

 . یکن یم ریهمه اش تو اون حال و هوا س. فکرت خرابه ها -

 . گمیمگه دروغ م -

 .شد رتیبرو د -

 . بوس بده تا برم هی -

  نجا؟یا وونهیا د -

 :و گفتم دمیقاه خند قاه

 .حسابت يپا سمینو یم -

مردم واسه  یم. شدیم دیاول بعد از عقدمون که با هر حرف من سرخ و سف يروزها نیع. هاش گل انداخت لپ

 :رو برداشتم و دادم دستش شیو نارنج یعقب، چتر آب یصندل يخم شدم و از رو. دلچسبش يایشرم و ح نیا

 . هیهوا ابر. باشه شتیپ نیا -

داشت و  لیو سب شیر. اول نشناختمش دمش،یر زندان دکه دم د روزید. با هورمند، دم شرکتش بود قرارم

صد و هشتاد درجه ... چهره اش خسته و داغون و امروز . یو شلوار مشک دیسف راهنیپ. کوتاه یلیموهاش خ

 ! متفاوت

 یکه م يو حاال شده بود هورمند زیتر و تم. بود دهیکت و شلوار پوش شهیاصالح کرده بود و مثل هم صورتشو

پدر و مادر و برادر و خواهر و شوهر . استقبالش اومده بودند يخانواده اش برا يتمام اعضا وزرید. شناختم

چه . کردم یاحوالپرس باهاشبودم که  ينفر نیمن آخر. همسر هومن و بچه اش هم بودند یحت. خواهرش

سخت . کرد یم هیگر يها يخانوم هورمند رو بغل کرده بود و ها هیبود اون موقع که هان يزیغم انگ يصحنه 

مدام سر هومن غر . همه مدت چه به سر پسرش رفته نیدفعه بفهمه ا هی ،يخبر یبود که بعد از پنج سال ب

خواست خود  نیا یول. بمونه يخبر یو گذاشته تو ب گفتهن يزیکرد و ناله که چرا بهش چ یو دعوا م زدیم

همه سال  نینگه داشتن خانواده اش، اکه به خاطر در امان  يهورمند. نفهمه يزیچ یهورمند بود که کس

دو . تصادف نبود، حاضر شد ازش جدا بشه کیکه  یاز ترس جون صداقت و تصادف. رو تحمل کرد شونیدور
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 يرو یو باالخره بعد از پنج سال، زندگ. به ماجرا باز نشه هیبق يشد و کتک خورد و دم نزد که پا دهیروز دزد

 . آرومش رو بهشون نشون داده بود

 :گفتم یسوار که شد، بعد از احوالپرس. دسته گل دستش بود هی. نیهورمند بوق زدم و اومد سمت ماش يابر

 !يخواستگار يانگار قراره دوباره بر -

 :زد و گفت يلبخند

 . قبولم کنند یاگر به غالم -

 ؟ینگران -

 نباشم؟ -

 ؟یچ يبرا -

 بتونه منو ببخشه؟ یکن یفکر م -

 :حرفش تعجب کردم از

 که ببخشه؟ يکرد کاریمگه چ -

 میبه هم وابسته بود یلیخ. شد تیاذ یلیخ. که بهش دادم یکه گفتم و عذاب ییدروغ ها. مون ییبه خاطر جدا -

 . کرد نخواستمش یچون فکر م دیاز من عذاب کش شتریاون ب. از خودم روندمش يو بدجور

مدام . مجبورت کرده يزیچ هیود متوجه شد که ز یلیاما خ. کرده یطور فکر م نیاون چند ماه اول ا دیشا -

که . خاطراتش بفهمه نیاز ب يتازه ا زیچ دیکرد که شا یرو مرور م زیروش بود و همه چ يدفتر خاطراتش جلو

 . کنه دایاز تو پ ينشونه ا دیشا

با . رو برداشتم و به ژاله زنگ زدم میبراى اینکه کمى با خودش خلوت کنه، گوش. ناراحتى سرشو پایین انداخت با

 :بوق جواب داد نیاول

 ...مایالو ن -

 ؟یجانم؟ چرا نگران -

 :بود یپر از دلواپس صداش

 . کنه یم هیداره گر زیر هی. ستیخانوم صداقت اصال حالش خوب ن ما،ین -

 ؟یبهش گفت یمگه چ -

 . ویهمه چ... خب ... خب  -
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 ؟یچ یعنی یهمه چ -

 اریکه ماز يا نهیگفتم به خاطر ک یاما وقت. شدیزده بود و انگار باورش نم رتیفقط ح. بود اولش حالش خوب -

از  گهیم. منه ریتقص گهیم زیر هی. بد شد یلیکنه حالش خ يازش داشته،مجبورش کرده که باهاشون هم کار

 . گرفته ازش شویهورمند گذاشته، تمام آرامش و آبرو و خوشبخت یپاشو تو زندگ یوقت

 االن حالش چه طوره؟ -

 .با این حالش که نمی تونه رانندگی کنه. موندم چه طوري تا خونه ببرمش. ستیرو پاش بند ن. داغون -

 شما هنوز کارخونه اید؟ -

 . تو ماشین سایه. کنار خیابون. نه -

 . خودت بشین پشت فرمون یه وقت کار دستمون نده -

 :گفت ترسیده

 . من؟ نمیشه که -

 :زنش گفتمکمى سر با

 .باز هم از این حرف ها زدى؟ من بهت اطمینان دارم... ژاله  -

 :با لحن محکم ترى که بهش اطمینان خاطر بدم گفتم و

 . بیارش خونه -

کرد و با دست و چشم و ابرو اشاره  یشده، نگران نگاهم م يخبر هیبود  دهیکه انگار از حرف هام فهم هورمند

 :طع کردم و رو به هورمند گفتمتماس رو ق. شده یکرد که چ یم

 . زده شدند جانیکم ه هیخانم صداقت  نکهیمثل ا -

 :کرد و گفت اخم

 ه؟یزده؟ منظورت چ جانیه -

 . شده ریکه غافلگ هیعیطب. ندتیخب بعد از پنج سال جست و جو حاال قراره بب. قراره یکم ب هی -

 :گفت نهیب یچشمش م يکه انگار داره صداقت رو جلو یلحن با

 هیجز اشک و گر یچیمن ه. کنه یم هیاالن هم حتما داره گر. رهیگ یاش م هیگر شه،یم ریغافلگ یوقت هیسا -

 . براش نداشتم

 :زدم لبخند
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 . شما شده یخانم صداقت هم به خانومم گفته که خودش باعث به هم خوردن آرامش و خوشبخت. یچه تفاهم -

 :دیخند تلخ

حسرت به دلم . مینیرنگ آرامش رو بب میتموم شده باشه و ما هم بتون زیکه همه چ شهیهنوز هم باورم نم -

بزنه به  يموتور هینباشم که هر آن ممکنه  نیو قدم بزنم و نگران ا رمیراحت دست زنمو بگ الیمونده با خ

 . نمیپا بسته ببکنم، خودمو دست و  بازچشم  یو وقت رونیبکشند ب نیخودمو از تو ماش ایبدزده  فشویک ای ه،یسا

 :دنده برداشتم و شونه اش رو فشردم ياز رو دستمو

باباش . از موش کمتره شییهم بدون دا اریماز. که اعدام شد ياصل کار. تموم شده گهید. مطمئن باش مرد -

 . پسرشه اریکه ماز اوردیبه روش ن یهم که از ترس آبروش حت

 :حسرت گفت با

 . بره هیسا يخار به پا هیطاقت ندارم . لهیتکم تمیظرف گهید. نهیهم میدل خوش يمنم همه  -

 مارستان؟یب يایکه ن یخودتو گرفت يچه طور جلو ،يکه به خانم صداقت دار يهمه عالقه ا نیبا ا -

 :گفت دهیترس

 مارستان؟یب -

 :تکون دادم و گفتم سر

که تصادف کرده، چه طور  میکردو وانمود  میدیکردنت با خانوم صداقت نقشه کش یآفتاب يهمون روز که برا -

  ؟يطاقت آورد

 :شد و گفت رهیروش خ شیپ ابونیخ به

 .بودم مارستانیب يمنم تو. اوردمیطاقت ن -

 :هام گرد شد چشم

 ؟یگیم يجد -

دونه با  یخدا م. تصادف کرده هیمن بود که نگهبان کارخونه باهاش تماس گرفت و گفت سا شیپ یمقدس -

رو من جواب دادم و  یمقدس یگوش. يکه تو زنگ زد میبود ریمس يتو. شدم یمقدس نیسوار ماش یچه حال

شدم و  ادهیپ مارستانیب کینزد. از دستم افتاد یمجوز عمل امضا بشه، گوش دیبه عمل داره و با ازین یگفت یوقت

 . رو فرستادم دنبال بابا یمقدس

 دمت؟یکه من ند يکجا بود ؟يبود مارستانیب يپس تو هم تو -
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 نکهیبه محض ا. قبال عکسشو برام آورده بودند. رضا. دمیرو د قتیبرم داخل ساختمون، رف نکهیاز ا قبل -

من بره سراغ  يکاسه است و زنگ زدم به هومن که خودشو برسونه و به جا مین ریز يکاسه ا دمیفهم دمشید

 . باقى قضایا رو هم که خودت مى دونى. هیسا

 . میانداخته بود رتیهمون موقع گ يبود دهیپس اگر رضا رو ند. بابا يا -

 :و گفت دیخند

 . نداره یسالمته و مشکل هیبه سرم رفت تا مطمئن شدم سا یچ یدون یم ؟يکرد یمن دام پهن م يبرا -

 . باشه يزیچ نیشدنت چن یمخف لیکردم دل یو البته فکرش هم نم. کنم تتیخواستم اذ ینم. واقعا متاسفم -

خواد از  یگفت م یم نیآرم. گمیرو م هیسا ییچه خبر؟ پسر دا نیاز رام...  یراست. گذشته گهیبوده د یهر چ -

 . بره رانیا

 :تعجب گفتم با

 ؟يدیکجا د نویآرم ن؟یآرم -

 . اومد مالقاتم يچند بار -

 براى چى؟ -

 . تا آسمونه نیزم ن،یو رام نیتفاوت آرم. ستندیهم ن هیدست شب يالحق که انگشت ها. هیمرد محترم نیآرم -

االنش هم نسبت به  نیفکر کنم تا هم ؟ينکرد هیتوج نیوقت خانم صداقت رو در رابطه با آرم چیچرا ه -

 . ادیفقط به خاطر خواهرش و خواهرزاده اش باهاش کنار م. نهیبدب نیآرم

 چیه نیرام يهاکار يتو نیکه آرم دهیفهم هیسال ها سا نیتو ا. رو بشناسه نیآرم شتریداشت که ب ازین هیسا -

رو  نیتونست، رام یکه م يهر جور نیآرم. ضربه بخوره لشیترسه باور کنه و باز از فام یفقط م. نداشته ینقش

 .هم موفق نبود ییجاها هی یول. داشت یدور نگه م هیاز سا

 .از انبار يکارخونه و دزد یورشکستگ... مثل  ییجاها هی -

 . کارخونه حق با توئه یدر مورد ورشکستگ ینداشت ول نیبه رام یارتباط چیه. بود اریانبار کار ماز يدزد -

 یبا زرنگ نیرام یکنم هر دوشون با هم همدست بودند ول یبوده؟ من حس م اریکه کار ماز یاز کجا مطمئن -

 . اتهام خودشو تبرئه کرد یکی نیاز ا

 ياسم خودش رو تو. ش رد و نشون جا بذارهگدار به آب بزنه و به اون وضوح از خود ینبود که ب یآدم نیرام -

 . بده بیدست رق یمدرک نیکنه و چن دیعنوان کنه و تهد یتلفن يتماس ها
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اومد  ونیبه م يدیکه به خانم صداقت تلفن شد و حرف از سع ياون روز ؟یدون یاز کجا م زهارویچ نیتو ا -

 . میدفترش بود يفقط من و خانم صداقت تو

 :باال انداخت و با خنده گفت ییابرو

 . کرد یضبط م شد،یم هیبه سا بهیکه از طرف شرکت ها و افراد غر ییتماس ها شهیخانم خرسند هم -

 . رسونده یکارخونه رو بهت م يانگار خانم خرسند تمام خبرها... من  يخدا -

خواستم هر  یاشت از مقدسپاشو به کارخونه گذ هیاز همون موقع که سا. من بود يبرا یوجودش کمک بزرگ -

هم  یمقدس. باشه انشیو اطراف هیمواظب سا یبهم اطالع بده و چهارچشم فتهیکارخونه اتفاق م يکه تو یچ

ضبطشون کرده بود و  دکه خانم خرسن ییهمون تماس ها قیاز طر. دونست نیکمک کردن ام يخرسند رو برا

که سر از  یبود تا شب اریحواسم به ماز شتریبعد از اون ب. وسط ماجراست اریماز يپا دمیشماره ها فهم يریگ یپ

انتظار هم . نبود اریهر چند اون شب ماز. کردند یم یکه داشتند انبار رو خال ییها ونیو کام میکارخونه درآورد

 .ده بودش یقاط اریبا ماز یلیچون خ. زنهیحرف م فتهیب ریاگر گ یاهمطمئن بودم پن یول. نداشتم که باشه

 شناخت که اسمشو توى تماس ها مى آورد؟ یرو م نیاز کجا رام ارینداشت؟ ماز يریتقص چیه نیرام یعنی -

پرت کردن  يتلفن هم فقط برا يبردن اسمش تو. بوده ریتقص یب نیبار رام نیگفت، ا یم یطور که پناه نیا -

از  شتریب یورشکستگ يکه سر ماجرا یپناه یول. شناخته یرو نم اریاصال ماز نیرام. بود يحواس ما از اصل کار

خاطر از  نیکنه و به هم یتالف واستخ ینکرده بود، م افتیبهش وعده داده بود رو در نیکه رام ینصف پول

 . خواست براش پاپوش درست کنه یم اریماز قیطر

هم از  يخالص شد شییو دا اریخداروشکر که هم از شر ماز. شده بود دهیچیپ زیچه قدر همه چ. طور نیکه ا -

 .نیدست رام

 براش افتاده؟ یاتفاق نیمگه رام -

 . رفت لندن شیکرد و دو ماه پ فیخانم صداقت از گرفتن غرامت صرف نظر کرد، کارهاشو رد نکهیبعد از ا. نه -

 :و گفت دیکش یراحت نفس

کنه ازش دور  یرو ناراحت و نگران م هیکه سا يزیفعال هر چ دمیم حیترج. دور شده هیخوشحالم که از سا -

 .باشه
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نگران ژاله . خونه که ترمز کردم، اولین قطره هاى بارون روى شیشه افتاد و خیلى زود شدت گرفت يبه رو رو

. به خصوص که االن بارون هم گرفته بود. همیشه از رانندگى کردن با ماشین دیگرون وحشت داشت. بودم

 :تر از قبل بودصداش آروم . باهاش تماس گرفتم

 . سالم -

 چه خبر؟. سالم خانومم -

 :تر آورد و گفت نییرو پا صداش

 . شهیم وونهیاز استرس و اضطراب داره د یکنه ول ینم هیگر گهید. حالش بهتره -

 االن کجایین؟ -

 . داریم مى رسیم. یه خیابون باالتر از خونه -

 دارى رانندگى مى کنى؟  -

 . ولى فعال کنار خیابون نگه داشتم تا باهات صحبت کنم. آره -

 :آسوده اى کشیدم و گفتم نفس

 . شما هم بیاید. من هورمند رو مى برم داخل. ما هم رسیدیم دم خونه. خوبه -

 زدیمدام به موهاش چنگ م. از صداقت نداشت یهورمند هم انگار حال و روزش دست کم. رو قطع کردم یگوش

 . داد و صورتش قرمز شده بود یانگشت هاشو توى هم تاب م. ش کوتاه شده بودو نفس ها

 :رو کنار دیوار خونه پارك کردم و گفتم ماشین

 . بفرما داخل -

چون نه . تنها جایی بود که به ذهنم رسید. که باهاش صحبت کردم، قرار شد منزل ما همدیگه رو ببینند دیروز

رو داشت و نه صداقت اون قدر با خانواده ى هورمند راحت بود که به  هورمند روى رفتن به خونه ى صداقت

هر چند که . و هم صداقت با ژاله باشهتنها گزینه خونه ى ما بود که هم هورمند با من راحت . خونه اشون بره

 !مسلما وقتى صداقت از راه مى رسید، من و ژاله باید فلنگو مى بستیم

خونه امون همون خونه اى بود که یه زمانى ژاله مستاجرش بود و حاال . النساختمون شدیم و بردمش به س وارد

به خاطر عالقه اى که ژاله به این خونه داشت، خریدمش و حاال توش زندگى مى . شده بود صاحب خونه اش

 . کردیم

 . ساز اونم با کمک چاى. روى اولین مبل نشست و من رفتم به آشپزخونه که حداقل یه چایى دم کنم هورمند
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. نگاهى به هورمند انداختم. کنار هورمند جاگیر نشده بودم که صداى زنگ بلند شد و هر دو از جا پریدیم هنوز

خواست بره سمت در که دستمو روى شونه اش . نگاهش به سمت ورودى سالن بود و رنگ به روش نمونده بود

 :گذاشتم و گفتم

 . همین جا بمونى بهتره -

 . کون دادم و هورمند همون جا سر پا موندکرد و من سر ت نگاهم

در ساختمون رو باز کردم و ژاله رو دیدم که صداقت رو به داخل دعوت مى . سمت آیفون و دکمه رو زدم رفتم

 !کل صورتش قرمز و متورم بود. قیافه ى صداقت داد میزد که حسابى گریه کرده. کرد

 :م گفت و بالفاصله بعدش پرسیدو تعارف کردم و صداقت هم به زور فقط یه سال سالم

 این جاست؟  -

 :از دست هامو توى جیب شلوارم فرو کردم و با دست دیگه به داخل تعارفش کردم یکى

 . بفرمایید. بله -

که دستش دور شونه ى صداقت بود، خواست همراهش بره داخل که دست دیگه اشو گرفتم و کشیدمش  ژاله

 :با حرکت لب هام گفتم. ت باز شد و با تعجب نگاهم کرددستش از دور شونه ى صداق. سمت خودم

 . بمون همین جا -

صداقت که متوجه شد ما همراهش نرفتیم، متعجب به سمتمون برگشت و . عقب گرد کرد و کنارم ایستاد ژاله

 :من گفتم

 . منتظرتونه. بفرمایید داخل -

داخل که شد، ژاله هیجان زده و . تشکر کردسرشو کمى خم کرد و آروم . که مى خوایم تنهاشون بذاریم فهمید

 :مضطرب دست هامو چسبید و گفت

 .واى نیما من مى ترسم -

 :کردم و سرشو بوسیدم بغلش

 تو دیگه چرا؟ -

 .از بس که این سایه گریه و زارى کرد منم استرس گرفتم -

-  ا ا واسه ات خوب نیستا. نبینم نگران باشى... ا . 

 :لبخندى زد و پشت چشمى نازك کرد و گفت ژاله
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 . بله مى دونم مى خواى بچه ات تو محیط آروم بزرگ بشه -

 :کشیدم و گفتم بینیشو

 ...گور باباى بچه... من نگران توام  -

 :روى لب هام گذاشت و گفت انگشتشو

 ...این حرف ها چیه . هیـــس خدا نکنه -

 :جیغ صداقت هر دومونو از جا پروند صداى

 .ازت بدم میاد لعنتى -

توى حیاط بودیم و با وجود در بسته ى ساختمون، صداى صداقت . زده به سمت ساختمون نگاه کردیم وحشت

 : به وضوح شنیده میشد

 به چه حقى رفتى؟ چه طور به خودت اجازه دادى به جاى منم تصمیم بگیرى؟ -

 :هورمند رو نمى شنیدم اما صداقت صداى

مگه اون روزهایى که التماست مى کردم باهام حرف بزنى و بگى چى شده، تو به . گوش بدمنه نه نمى خوام  -

 حرفم گوش دادى؟

- ... 

 . به من نزدیک نشو -

- ... 

فکر کردى کى هستى؟ الکى طالقم بدى و خودتو گم و گور کنى و حاال برگشتى که چى؟ چه توقعى دارى؟  -

 مى خواى به دست و پات بیفتم؟

این همون صداقتى بود که بال بال میزد براى یه لحظه دیدن هورمند؟ اون . دیک بود شاخ دربیارمتعجب نز از

 وقت این جورى بیچاره رو مى شست و پهن آفتاب مى کرد؟

 :ژاله که به سینه ام چسبیده بود و خودشو میون بازوهام قایم کرده بود نگاه کردم و آروم گفتم به

 هار پنج سال تو چه وضعیتى بوده؟مگه بهش نگفتى هورمند این چ -

 :ژاله مظلومانه گفت و

 . فکر کنم خل شده. نمى دونم چرا این جورى مى کنه. چرا گفتم -

 "داره حرف هاى تلنبار شده رو دلشو بیرون می ریزه. خل نشده "من توى دلم گفتم  و
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 :جیغ و دادهاى صداقت هم چنان بلند بود صداى

چه کنایه . چه حرف ها که نشنیدم. سرشکسته شدم. خورد شدم. هیچ مى دونى چی به سرم اومد؟ داغون شدم -

 . دشمن شادم کردى هورمند. ها، چه زخم زبون ها

 :چند لحظه در و دیوار خونه از لرزه افتاد اما دوباره طوفان شد. صداى هق هق صداقت و

 . ارىتو هیچ نسبتى با من ند. به من دست نزن -

 :همین حرف کافى بود تا خون هورمند هم به جوش بیاد و صداش باال بره و

 .تو زن منى اینو بفهم -

 یادت رفته؟ . خودت طالقم دادى. پنج ساله که نیستم. نیستم نیستم -

 ...مى خواستى بذارم جلوى چشمم به زنم . ولى مجبور بودم... نـــه -

 :لحظه اى ساکت شد و دوباره گفت براى

مى دونى براى یه مرد چه قدر سخته که بهش بگن زنشو مى دزدن و جلوى چشمش هر غلطى که دلشون  -

 خواست باهاش مى کنند؟

هورمند خیلى . منم دست کمى از ژاله نداشتم. با شتاب سرشو از روى سینه ام برداشت و ناباور بهم خیره شد ژاله

. دردهایى که نتونسته بود به هیچ کسى بگه و حاال فقط براى صداقت مى گفت. ه داشته بوددردهاشو مخفى نگ

 :گرفتم و گفتم روبازوى ژاله . ما هم که با پررویی تمام فال گوش ایستاده بودیم

 مى خواى بریم یه کم خرید کنیم؟ -

 :خنده اش گرفت و گفت ژاله

 منظورت اینه که نخودسیاه بخریم؟ -

 .دقیقا -

 . موافقم -

 :یه قدم برنداشته بودیم که باز سر و صداشون باال رفت هنوز

 . چه مى دونم باالخره یه جورى گم و گور مى شدیم. خب مى تونستیم بریم یه جاى دیگه زندگى کنیم -

تا کى سایه؟ تا کى مى تونستیم فرار کنیم و با ترس زندگى کنیم؟ باید یه جورى از دستشون خالص مى  -

. من نمى تونستم با زندگى تو ریسک کنم سایه. تنها راهش هم این بود که با مدرك گیر پلیس بیفتن. شدیم

 . مى خواستم ازم دور باشى که خطرى تهدیدت نکنه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٨٠٥ 

 . تو این پنج سال کم سختى کشیدم؟ کم دردسر کشیدم؟ آواره ى دنیا بودم -

هیچ وقت نشد که براى یه روز از . به تو بود تو همه ى اون روزها من حواسم. همه رو مى دونم. مى دونم -

 . از لحظه لحظه ى زندگیت و تک تک کارهات خبر داشتم. حالت بى خبر باشم

 . کم و کمتر میشد و من و ژاله به در خونه نزدیک تر می شدیم صداشون

 :لحظه اى که از خونه خارج شدیم و در رو بستیم، صداى هورمند رو از توى حیاط شنیدیم درست

 . نذار تمام امیدم نا امید بشه. حداقل بى عاطفه نباش. بى منطق نباش سایه -

ماشین رسیده بودیم که صداقت در حیاط رو باز کرد و با شتاب رفت سمت ماشینش و دستگیره رو حرکت  کنار

ن شدم و ژاله همراه ژاله سوار ماشی. لگدى به تایر ماشین زد و رفت سمت خیابون. داد که بازش کنه اما باز نشد

 :مشتشو جلوى روم باز کرد

 . سوییچش دست منه -

یکى از پاهاشو باال گرفته بود و دستش به پشت . به هورمند افتاد که لى لى کنون از در خونه بیرون اومد نگاهم

 :صداى فریادش بلند شد. کفشش بند بود که پاش کنه

 . سایه نرو -

سریع استارت زدم و جلوى پاى هورمند . رو به هم کوبید و رفت صداقت در تاکسى. نگاهشو دنبال کردم مسیر

 :ترمز گرفتم

 . بپر باال -

حاال باید عروس فرارى رو هم . چه بساطى شده بود. بدون هیچ حرفى در عقب رو باز کرد و سوار شد هورمند

د و سر راننده ى خیلى زود به تاکسى رسیدم و هورمند هم شیشه ى عقب رو پایین داده بو! تعقیب مى کردیم

 :بیچاره فریاد مى کشید

 . بزن کنار. نگه دار ماشینو -

پیچیدم جلوى تاکسى و مجبورش کردم ترمز . حرکت دست صداقت معلوم بود که به راننده میگه تندتر بره از

در عقب رو که صداقت . هنوز ماشین کامل متوقف نشده بود که هورمند پیاده شد و دوید سمت تاکسى. کنه

هاى هورمند بود و  شتمچ دست صداقت بین انگ. ته بود باز کرد و صداقت رو از ماشین بیرون کشیدنشس

مى دونستم که اگر بخواد خیلى راحت با یه حرکت تکواندو دخل . صداقت تالش مى کرد خودشو آزاد کنه

 !ظاهرا ترجیح مى داد که تو دست هورمند اسیر باشه... هورمند رو میاره ولى 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاپور  یاسماء کرم  –مهر  یب زییپا

wWw.98iA.Com ٨٠٦ 

 . ول کن دیوونهدستمو  -

 . تو دیوونه ام کردى -

 . حتما یه چیز دیگه هم بوده. تو واسه این چیزها طالقم ندادى. من یا تو؟ دارى دروغ میگى -

 این حرف ها چیه مى زنى؟ آخه من کیو به جز تو توى زندگیم راه دادم که این فکرها رو کردى؟  -

اگه این طور نیست چرا همون یک سال پیش که همه چیز معلوم شد نیومدى سراغم؟ حداقل مى ذاشتى دور  -

 . و برى هات یه خبرى بهم بدن

 .مى خواستم وقتى میام پیشت دیگه هیچ مانعى سر راهمون نباشه -

ه چیز باید بر وفق یعنى منو این قدر ضعیف مى بینى که نمى تونم از پس مشکالت زندگى بربیام؟ مگه هم -

 مرادم باشه؟

ماشین رو کمى جا به جا . بر من و ژاله، حاال راننده تاکسى هم با دهن باز به جر و بحثشون نگاه مى کرد عالوه

بارون هم چنان مى بارید و آب از موهاى هورمند و مقنعه ى . کردم تا بتونه رد بشه و بره دنبال کاسبیش

 :کردم و گفتمنگاهى به ژاله . صداقت مى چکید

 صداقت چش شده؟ چى داره میگه؟ فکر مى کنه یه زن دیگه تو زندگى هورمند هست؟ -

 :به نشونه ى نه سر تکون داد و گفت ژاله

 کار دست خودش نده؟. زیادى داره ناز مى کنه -

 . هنوز هم اون خوى سرکش و شیطون که باهاش هورمند رو عاشق کرده بود، توى وجودش بود پس

 :مله اى که از هورمند شنیدم این بودج آخرین

 من فقط تو رو دوست دارم سایه چرا متوجه نیستى؟  -

وقتى آخ هورمند دراومد، صداقت . جواب صداقت ضربه اى بود که با نوك کفشش به ساق پاى هورمند زد و

 :دستپاچه شد و هول زده گفت

 ! واى خدا مرگم بده چى شد؟ من که محکم نزدم -

ى هورمند اما هورمند بازوهاى صداقت رو گرفت و بلندش کرد و قبل از اینکه بتونه هیچ حرکت شد سمت پا خم

و فقط من که ضرب شست صداقتو روى صورتم چشیده بودم مى دونستم که . دیگه اى بکنه، بغلش کرد

 !هورمند االن چه دردى رو داره تحمل مى کنه

 .ه از هم جدا شون کرد، به هم برشون گردوندک يزییهم بارون و خیابون و این بار، همون پا باز
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  93اردیبهشت   : یینها انیپا

  93 آذر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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