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دروغ شيرين
باسمه تعالی
ماشينو پارک کردم .دوست ندارم پياده شم .فضای تاريک و سکوت پارکينگ
بهم آرامش
ميده .چه روز مزخرفی بود ديگه حوصله ی خودمم ندارم.

باالخره از ماشییين دل کندم و پياده شییدمن آشنگ شییاد توی آسییانسییور روی
مخمه ...چشییامو بسییتم و سییرمو به ديوار اتانک آسییانسییور تکيه دادم .اه ...
چقدر سرم درد ميکنه .با ايستادن آسانسور ازش بيرون اومدم و کليدو تو نفل
در چرخوندم.

ی اومدی مادر؟
صدای مامانمه که بعد از چند ثانيه جلوم ظاشر شد .با شمه ی تالشش بازم
ميتونسییتم نگرانی رو توی چهره ش بنينم که سییعی ميکرد پشییت لنخندش
پنهون کنه .ونتی ديد جوابی نميدم و زل زدم بهش گفت:
ی تا حاال کجا بودی عزيزم؟ديگه کم کم داشتيم نگرانت می شديم.

بی حوصییله بودم ولی دلم نيومد جوابشییو ندمنگفتم:کارای اداری يه کمی
طول کشيد.

مامانم دستامو گرفت و گفت:پس موافقت کردن؟
با سر آره ايی گفتم .خو شحال شد و گفت:حتما خيلی گر سنه ايینبريم که
برات غذای مورد عالنه تو درست کردم.
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د ستمو از د ستاش بيرون ک شيدمو گفتم:ممنوننمن سيرم.ميرم بخوابم.لطفا
بيدارم نکنين.

بال فاصیی له رفتم تو ا تانمناز ن گاه شای ترحم آميز اطراف يانم خوشییم نمی
ياد.در سته که می خوان باشام شمدردی کنن ولی بدتر اذيت مي شم.خوا ستم
در اتانو نفل کنم ولی ديدم کليد ني ست.حتما کار بابامه شايد ميتر سن کار
احمقانه ايی انجام بدم.دستی روی صورتم کشيدمو با بی حالی لناسامو در
آوردم و پرت کردم روی ت خت و خودمم دراز کشیی يدمو به سییقر خيره
شدم.کی فکر می کرد زندگيم انقدر راحت عوض بشه؟چقدر راحت شمه ی
زندگيم و از دست دادم اما خودمم بی تقصير ننودم.

با يادآوری گذ شته نطره ی ا شکی از گو شه ی چ شمم روی صورتم راه باز
کرد.دسییت بردم و پاکش کردم.توی اين مدت تنها کاری که انجام دادم گريه
کردن بوده.باورم نميشه دو شفته پيش عرسيشون بود.

از جام بلند شییدم و به سییمت سییطل آشیی.ال رفتم.شنوز کارت پاره شییده ی
عروسيشون توی سطله.مطمئنا مامانم متوجه اين کاغذ پاره شا نشده که شنوز
اين تو شسییتن.ت که شای کا غذ و گرفتمو دو باره سییعی کردم ک نار شم
بچينمشون.از ديدن اسمش دوباره اشک تو چشمام جمع شد.عصنی شدمو
شمه رو برگردوندم تو سطل اما نتون ستم جلوی ا شکامو بگيرم .بلند شدم و
رفتم سمت کتابخونه و يه کتاب از توش ک شيدم بيرون و صفحه شا شو تند
تند رد کردم تا باالخره پيداش کردم.

کارت عروسییيمون بودن ياد روزی افتادم که با شم از سییر بيکاری رفتيم تا
کار تای عروسییی رو ن گاه کنيم .چ قدر از انت خاب و خر يدنش ذوق زده
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بوديم.عشقو توی چشماش ميديدم چون خودمم عاشق بودم .يعنی از ونتی
که يادم مياد و اح سا سات در من شکل گرفت دو ستش دا شتم .شنوز حرفه
اون شنش يادمه که ميگفت:

یییی حاال اين کارت تو دستامه ن احساس ميکنم يه ندم به ن به دست آوردنت
نزديک تر شدم.

با ياد آوری حرفاش گريه م شديد تر شد .روی زمين نشستمو دستمو جلوی
دشنم گرفتم تا صدام بيرون نرهن نابود شدم.
من بدون اون شيچم .ديگه با چه اميدی زندگی کنم؟؟؟!!!!!!!

دوباره به کارت توی دستم خيره شدم خواستم پارش کنم ولی سريع منصرف
شییدم .درسییته که خودشییو از دسییت دادم ولی شنوز خاطراتش برام مونده...
نميخوام ضعير باشم...

با احسیییاس نور شیییديدی که روی چشیی مام اف تاده بود از خواب ب يدار
شدم.اه...باز يادم رفت ديشب ننل از خواب پرده رو بکشم.خيس عرق شده
بودم.با بی حالی به سیییاعتم نگاه کردم«.وای ...ديرم شییید.پس چرا بيدارم
نکردن؟»

پريدم سییمت کمد تا لناسییامو ب وشییم ولی با اين وضییع و بوی عرق که نمی
تونم برم سرکارنبايد دوش بگيرم.وسط اتاق وايستادم تا فکرمو متمرکز کنم و
بنينم چه ِگلی بايد به سرم بگيرم.حاال که ديرم شده حدانل تميز و مرتب برم

که آبروم بيشتر از اين نره.
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سییريع پريدم تو حموم و دوش گرفتم به عنارتی خودمو گربه شییور کردم.در
حالی که موشامو با حوله خ شک می کردم از بين لنا سام يه مانتوی رسمی و
شيک انتخاب کردم .لنا سامو پو شيدم و چون ونت ندا شتم موشامو محکم
باالی سرم جمع کردم وبعد از سر کردن مقنعه م از اتاق بيرون رفتم.مامان تا
من و ديدنپرسيد:چی شده؟کجا داری ميری با اين عجله؟
سییالمنچرا ب يدارم نکردين؟مَالََ امروز اولين روز کاري مهن حاال آبرومجلوی آنای نوروزی ميره .بيچاره کلی ازم تعرير کرده تا منو ننول کنن.
ِ -ا...من فکر کردم فردا اولين روزه.حاال اشکالی نداره بيا صنحونه تو بخور.

چی چی رو اشییکالی نداره مادر من.عاشییق چشییم و ابروم که نيسییتنناگربنينن بی انضناطم عذرمو می خوان.

کفشامو می پوشيدم که مامانم يه لقمه داد دستمو گفت:حدانل اينو بخور که
ضعر نکنی.

صورت شو ب*و* سيدمو از در رفتم بيرون ولی شنوز دو ندم بي شتر نرفته بودم
که يادم افتاد گوشیيم و برنداشیتم.مامانم که شنوز جلوی در بود پرسیيد:چی
شد مادر؟
-گوشيم و روی ميز اتانم جا گذاشتم.

مامانم سريع رفت گو شيمو آورد و گفت:عجله نکننفکر کن بنين چيز ديگه
ايی جا نذاشتی.

با سییر نه ايی گفتم و دسییتمو به نشییونه ی خداحاف ی باال بردم.ديگه منت ر
آسانسور نموندم و از پله شا استفاده کردم.ترجيح ميدم به رانندگيم فکر نکنم
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چون خدا رو شییکر شنوز زنده م.باالخره با  ۴۵دنيقه تاخير رسییيدم.يه ذره
استرس دارمنبسم الله يی گفتم و رفتم تو.

از پذيرش آدرس اتاق آنای نوروزی رو پرسییيدم و مسییتقيم رفتم سییمت
اتانش.چون تمام پله شارو دويدمنبه نفس نفس زدن افتادم.پشییت در اتاق يه
ذره وايسییتادم تا حالم جا بياد.در زدمو بعد از اينکه آنای نوروزی اجازه ورود
داد رفتم تو.

آنای نوروزی با ديدنم لنخندی زد وگفت:به به...خانوم دکتر تننلناحوالتون
چطوره؟
-سالمنبابت تأخيرم معذرت می خوام.راستش خواب موندم.

چون روز اولته ا شکالی نداره دخترم.اگر چند دنيقه صنر کنی کارامو انجامميدم بعد ميريم تا به شمکارات معرفيت کنم.
-چشم.

آنای نوروزی م ش.ول کارش شد و منم از فر صت ا ستفاده کردمو نگاشی به
اتاق انداختم چون تو اين دوباری که اومدم اينجا ا صالَ حوا سم به اطرافم
ننود.به شر حال اتاق خيلی شییيکی بود که با توجه به اينکه اينجا بيمارسییتان
خصییوصییيه زياد عجيب ننود.بعد از يک ربع آنای نوروزی بلند شییید و
گفت:بنخشيد که معطل شدی حاال می تونيم بريم.

در و باز کرد و منت ر موند تا اول من برن بيروننمرد مودب و مهربونی بود.از
دوستای نديميه پدرمه که بعد از اينکه تصميم گرفتم بيمارستانی رو که توش
دوره مو مي گذرونمو عوض کنمن برام اين جا ريش گرو گذاشیییت و چون
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مديريت از کارش راضییی بود و سییابقه ی خوبی شم به عنوان سییرپرسییتار
داشتنبدون شيچ مشکلی موافقت شد.آخه من دانشجو شستم و تازه ميخوام
توی رشته ی جراحی نلب تخصص بگيرم.

شمين طور که دن نال آ نای نوروزی ميرفتم به اطرافم شم ن گاه می
کردم.راشرو شاش م َل راشرو شای ش تل بود و حسیییابی شیی يک بود.چون
بي مارسیی تان ننلی که توش کار می کردم دولتی بود اين فضیییا برام تازگی
داشت.باالخره به اتاق مورد ن ر رسيديم و بعد از در زدن با شم وارد شديم
توی اتاق نزديک به 20نفر خانم بودن که به ما نگاه می کردن .آنای نوروزی
گفت:خانما می خوام يکی ديگه از شمکاراتون و بهتون معرفی کنم.آناشيد
زند ,دانشجوی رشته ی پزشکی که از امروز با ما شمکاری می کنه.

سالم کردم که بيشتر خانم شا جوابم ودادن ولی بعضی شاشون حتی نگاشمم
نکردن و مش.ول صحنت شدن.آنای نوروزی خانمی به اسم دواچی رو صدا
کرد.دا شتم فکر می کردم چقدر فاميليش به ش.لش مياد که اومد روبرومون
,نيافه ی مهربونی داشت و چين و چروک روی صورتش نشون از سن باالش
بود.آنای نوروزی گفت:خانم دواچی اين دخترمون و می س ارم د ست شما
تا يه ذره با محيط و شمکارا آشناش کنيد.

خانم دواچی لنخندی بهم زد و گفت:اي شون شمون خانمی ش ستن که شما
معرفيش کردين؟
بله.خيالتون راحت باشه.حواسم بهش شست.بعد شم دستم و گرفت و گفت:بيا بريم تا يونيفرمت و بهت بدم ب وشی.
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از آنای نوروزی تشییکر کردم و شمراه خانم دواچی رفتيم سییمت پاويون
.داشییتم دوروبرومو نگاه می کردم که خانم دواچی يه روپوش گرفت جلوی
صورتم و گفت:فکر کنم اين اندازت باشه دخترم.

لناسییامو در آوردم و گذاشییتم توی کمدی که کليدشییو بهم داد .تا از پاويون
بيرون رفتيم خانم دواچی گفت :خب ,اونايی که توی اتاق ديدی بي شترشون
مَل خودت دان شجوشايی ش ستن که عالوه بر گذروندن دوره شای آموز شی
شون اينجا مش.ول به کار شم شستن.راستش با اينکه اين بيمارستان کمتر از
يه سییاله که افتتاح شییده ولی به خاطر دکترای خوب و متخصییصییی که داره
پذيرش بيمارامون زياده.خالصیییه اگر می خوای اينجا موندگار بشییی بايد
ح سابی خودی ن شون بدی.تا اونجايی که من می دونم بي شتر دان شجوشايی
که تو اتاق ديدی از بچه شای درسییخونن جز يکی دو نفرشییون که با پارتی
بازی اومدن تو.

مَل من؟ فکر نمی کنم پارتی آنای نوروزی به اندازه ی پدر بعضییی از اونا کلفتبا شه.در ضمن من روزی که ا ستخدام شدی پروندتو ديدم نمره شات خيلی
خوبه.به ن

رم می تونی اينجا بمونی.

ازش تشکر کردم و گفتم :ممنون از راشنماييتون,تمام تالشمو می کنم.

وارد بخش نلب شديم و مستقيم رفتيم سمت ايستگاه پرستاری.دو تا دختر
اونجا بودن که يکی شون سرگرم نوشتن بود و يکی ديگه شون شم که پشتش
به ما و در حال زير و رو کرد پرونده شا بود که ونتی خانم دواچی سییالم کرد
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توجه شر دو تا شون به ما جلب شد.با ديدن نيافه ی دختری که پ شتش به ما
بود تعجب کردم .نيافه ش برام آشیینا بود.مطمئنم اين چهره ی گندمگون و با
چشییمای خاکسییتری رو يه جا ديدم .يادم اومد..شمينطور با تعجب به شم
نگاه می کرديم که با شک پرسيد:آناشيد...خودتی؟
با سر آره ايی گفتم که خنديد و گفت :باورم نميشه.

خانم دواچی که تا اون مونع ساکت بود پرسيد :شما شمديگرو ميشناسين؟
گفتم :بله...ما خيلی سال پيش با شم شمسايه بوديم.

پری سريع اومد اينطرف ميز و شمديگر و ب.ل کرديم .چقدر دلم براش تنگ
شده بود.شميشه جای خواشر نداشتم دوستش داشتم.خانم دواچی که ديد ما
نصد جدا شدن از شم و نداريم گفت:خب پری جان ,اگر کار نداری خودت
بخش و به...اسمت چی بود؟
از ب.ل پری بيرون اومدم ,پری زودتر از من جواب داد :آناشيد.
آشا...آناشيد...شمه جای بخش و خوب بهش نشون بده.پری چشمکی زد و گفت:چشم خاله زری ,شما برو خيالت راحت باشه.

بعد رفتن خانم دواچی دوباره با ذوق شمديگرو ب.ل کرديم .انگار که اصییال
باورمون نميشد...بعد اين شمه سال...

پری گفت :مينينی دنيا چقدر کوچيکه؟
گفتم :آره...

از ب.ل شم بيرون اومديم و به چهره ی شم خيره شییديم انگار دننال ت.ييرات
بوديم .با نگاه دنيق بهم گفت :زياد عوض ن شدی فقط يه کم پخته تر شدی
و النته جذاب تر .يادش بخير شميشه به نيافه ت حسوديم ميشد.
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با خنده گفتم :خدا شفات بده ...توام عوض نشدی نيافتو از شمون چشمای
خاکستريت شناختم .انگاری فقط ابعادمون بزرگ شده.

داشییتيم ميخنديديم که صیییدای در مارو به خودمون آورد .چهره ی خانم
دواچی از الی در نميايان شد که با عصنانيت ساختی گفت:

پری خدا نکنه به تو يه مسئوليت بدم .تو که شنوز اينجايی؟
پری با خجالت گفت :چشییم االن ميريم و بعد بعد رو به من کرد :بدو بريم
که کل بخشو بهت معرفی کنم.
*****

تو سلر نشسته بوديم .پری از زندگيشون برام گفت که بعد از اينکه به خاطر
کار پدرش رفتن جنوب و از محله ما کوچ کردن  8,سیییال اونجا موندن تا
اينکه پدرش فوت کرد و مادرش طانت نياورد و برگشییتن .داداشییشییم بعد از
ازدواج طالق گرفت ولی شمون جنوب موند و کار پيدا کرد .از من در مورد
پدر و مادم پرسيد که فقط تونستم بگم حالشون خوبه چون بايد بر ميگشتيم
سر کارمون.تا آخر ساعت شيفتمون ح سابی م ش.ول کار بوديم.م سئوليت
رسییيدگی و چک کردن بعضییی از بيمار شا رو به من محول کردن.چون کار
من توی روز اول کم بود زودتر از پری رفتم خونه.

ونتی رسییيدم خونه بر خالف شميشییه تو اتانم نرفتم و بعد از گفتن سییالم
بلندی رفتم توی شال و روبروی پدر و مادرم نشستم ,راستش دوست داشتم
از پری براشییون بگم  .انگار انت ار اين کار و نداشییتن چون شر دو تاشییون به
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شم نگاه کردن و بعد از چند لح ه بابا با لنخند گفت :سییالم وروجک ,چی
شد که امروز من و مادرتو نابل دونستی تا دو کلمه باشامون حرف بزنی؟
با اين حرفش دلم گرفت ولی حقو بهشییون می دادم تو اين دو ماه شمه ش
توی اتانم بودم و جز چند کلمه باشاشییون صییحنت نکردم .می دونم که اين
چند ونته به خاطر من کلی غ صه خوردن و منم خيلی اذيت شون کردم.مامان
گفت :وا ...بچم شميشییه حواسییش به ما شسییت...خب مادر جون امروز
چطور بود؟از محيط کارت راضی شستی؟
خنديدم و گفتم:بيمارسییتان خوبيه ,ولی از شمه ی اينا بگذريم.حدس بزنين
کی رو امروز ديدم؟
شر دوشون اول يه ذره فکر کردن اما بعد از چند لح ه با نگرانی نگاشم کردن
.ميتونستم حدس بزنم که به کی دارن فکر می کنن .نا خودآگاه اخمام تو شم
رفت و گفتم :اونی که شما فکر می کنين نيست.

مامانم با ناراحتی نگاشم کرد و بابام سییريع گفت:خودت بگو ديگه وروجک
,من يکی که با اين حاف

ه ی ضعيفم نمی تونم حدس بزنم عزيزم.

حسیییابی تو ذونم خورده بود ولی با اين حال لنخندی از روی اجنار زدم و
گفتم:پری رو يادتونه؟دختر آنای سرمدی...شمسايه ی نديمی مون؟
مامان سريع گفت:دختر پروانه؟
با لنخندی سییرمو تکون دادم که مامان دوباره گفت:اون اونجا چی کار می
کرد؟
مَل اينکه يادتون رفته شا اون از بچگی عشییق دکتر شییدن داشییت.االن بهعنوان پرستار اونجا کار می کنه.
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مامان گفت:خانوادش خوبن؟چی کار می کنن؟کی اومدن؟
يکی يکی مادر من.اوال که پروانه خانم خوبه ولی متاسییفانه آنای سییرمدیفوت کرده دوما دارن زندگيشییون و می کنن و سییوما شم  3سییالی ميشییه که
برگشتن.اونطور که پری ميگفت رفتن توی شمون محل خونه گرفتن.

مامان گفت:مينينی کيومرث دنيا چقدر کوچيکه؟باورم نمی شه بعد ده سال
باز پيداشون کرديم.خدا آنای سرمدی رو بيامرزه مرد نازنينی بود.

تا مونعی که برم بخوابم مامانم شی ازم در مورد پری سییوال مي رسییيد.آخر
گفتم:مامان می خوای دعوتشون کنم خونمون؟
چرا به ذشن خودم نرسيد ؟آره فکر خوبيه.آخر شفته شيفت ندارين؟-من که ندارم فردا از پری شم مي رسم .بهتون خنر ميدم.

با گفتن شب بخير رفتم توی اتانم.ام شب ن سنت به شنای ديگه اح ساس
بهتری دارم.شم به خاطر ديدن پری و شم به خاطر اينکه بعد از چند ونت
کنار پدر و مادرم نشستم و باشاشون حرف زدم.

با شیینيدن صیییدای زنگ رفتم در و باز کرد .پری و مادرش لنخند به لب
وايسییتاده بودن و منو نگاه ميکردن لنخند زدم و گفتم:سییالم...خيلی خوش
اومدين بفرمايين داخل.

با پروانه خانم رو ب*و* سی کردم .خيلی شک سته شده بود .خوب يادمه که
چقدرآنای سرمدی رو دو ست دا شت.اومدم با پری روب*و* سی کنم که
زير گوشم گفت :باورم نميشه .از اون مونع تا االن تو شُـکم.
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با سر حرف شو تاييد کردم و به سمت شال راشنمايی شون کردم .مامانم ذوق
زده اومد و پروانه خانومو ب.ل کرد و شروع کردن به گريه کردن.حتما ياد اون
مونع شا افتاده بود که شميشیییه با شم بودن .منو پری شم سییعی می کرديم
آرومشییون کنيم.از آغوش شم بيرون او مدن .ما مان رو به پروا نه خانوم
گفت:اصال عوض نشدی.

پروانه خانوم لنخند کم جونی زد ,مطمئنا فهميد که مامان اين حرفو برای
خوشییحال کردنش زده وگرنه اولين ت.ييری که توی پروانه خانم خيلی به
چشییم ميومد ,چين و چروک زياد صییورتش بود .مامان سیراغ پری رفت  .به
سر تا پاش نگاه کرد و گفت :ما شالله  ...ما شالله .چه خانومی شده وا سه
خودش .کی فکرشو ميکرد پری با اون شيطنتاش اينقدر خانوم بشه .ماشالله.

ب عد از کلی حرف زدن و حال و احوال کردن با پری رفتيم توی ا تانم و
گذاشییتيم دو تا دوسییت نديمی حسییابی با شم دردودل کنن .پری چرخی تو
اتاق زد و رفت سییمت ناب عکسییای روی ديوار .يه ذره نگاششییون کرد و با
اشاره به يکی از عکسا پرسيد:

اين کيه؟-ميترا ,دختر عموم.

شمون که شلش دادم تو آب؟-بله ...چقدرم خوب يادته.

يادش بخير .چقدر اون روز دعوام کردن .اين کيه؟دوست دختر عمه ام.-نميشناسم.
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-نه تورو خدا بيا و بشناس.

اين کيه؟دوست دوران دانشگامراستی...گفتی دانشگاه .چی شد پزشکی خوندی؟ تو که عشق وکيل شدنوداشییتی .يادته بچه بوديم شر کی ازت مي رسییيد ميخوای چی کاره بشییی
ميگفتی (ادای منو در آورد و گفت) :ميخوام وکيل بشم.

خنديدم .نميخواسییتم متوجه ب.ضییم بشییه .جوابی نداشییتم بدم .فقط گفتم:
شمينطوری.

شمينطوری پا روی عالنه ت گذاشتی؟بازم جوابی نداشتم .ديگه نميخنديدم .متوجه ت.يير حالتم شد .با شمه ی اين
شرايط بازم دلم نميخواست بفهمه .لنخند تصنعی زدم و گفتم:شمچين زيادم
به وکالت عالنه نداشتم.

معلوم بود که حرفمو باور نکرده ا ما دي گه سییوالی ازم ن رسیی يد .ادا مه
داد:خب ...از خودت بگو  .تو اين چند سال چيکارا کردی؟
بعد رفتن شما ما شم  2سال بعد از اونجا بلند شديم .اتفاق خاصی تو اينچند ساله برامون نيوفتاد که نابل تعرير باشه.

از بچه شای کوچمون خنر داری؟ نه  .خنر ندارم .فقط تا چند سیییال پيش با الناز در ارتناو بودم که اونم ازايران رفت.
-جدی؟؟؟؟؟؟ رفت؟؟؟؟؟ يادمه اونم مَل من عاشق پزشکی بود.
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بورسيه ی يه دانشگاه معتنر و گرفته بود .گفت شمونجا تو يه بيمارستان کارميکنه.

خوش به حالش نخدا کنه بيمارسییتانای اونجا مَل اينجا نناشییه.انقدر گيرندن.

-چطور؟ به ن

ر من بيمارستانی که توش کار می کنيم خيلی خوبه.

با ذوق اومد نش ست روی تخت و دستاشو به شم ماليد و گفت :آخ جون بيا
غينت کنيم.راستش و بخوای بيمارستان خوبيه ولی انقدر کار ميريزن سرت
تا نتونی دو کلمه حرف بزنی .منم که ميدونی اگر حرف نزنم روزم شب نمی
شه .تازه بعضی ونتام که ونت آزاد دارم نمی تونم حرف بزنم يا شيطنت کنم.

چرا نمی تونی؟مگه با وجود اون دوتا جادوگر ميشه کاری کرد؟با تعجب پرسيدم :دو تا جادوگر؟
ديروز که شيفت بودی ,اون دختره رو ديدی داشت سر اون پرستار بدبختداد ميزد؟
خب؟اسییمش طنازه النته من شنوز نفهميدم دکتر سییرفراز و زنش چه فکری پيشخود شون کردن که ا سم اون ميمون و گذا شتن طناز ,آخه حير ني ست ا سم
به اين ن شنگی؟؟بگذريم...اون با يکی ديگه از دخترا به ا سم مهديه که اونم
دختر دکتر جوشری با پارتيه پدراشون استخدام شدن.دکتر سرفراز و جوشری
خيلی آدمای خوبين اما نميدونم چرا اينا فکر ميکنن از دماغ فيل افتادن .
پيش خودشون فکر ميکنن چون باباشاشون توی بيمارستان سهام دارن ,حاال
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اونا صییاحب شمه چی شسییتن .تا می بينن بچه شا يه ذره بگو بخند دارن می
پرن بهشون و کسی شم از ترس بی کار شدن باشاشون در نمی افته.

خب کارای شما به اونا چه ربطی داره؟ مدير بخش يا بيمارستان که نيستکه ازشون ميترسين!!!

منم ننلنا عين تو ميگفتم .يه بار يکی از پرسییتارا جلوشییون وايسییتاد وجوابشونو داد  .شفته ی بعد اخراجش کردن .نگو زير آب بيچاره رو زده بودن
 ...اونم الکی.

مگه ميشه؟؟ مگه بچه بازيه؟-از اين دوتا جادوگر شمه چی بر مياد.

از شيجانش برای تعرف کردن خنده ام گرفت ,انگار داشت يه داستان جنايی
تعرير می کرد .گفتم:مَل اينکه خيلی دلت پره.

پس چی؟؟؟ دلم ميخواد خفه شون کنمتا اين حد؟؟؟-اين تازه حد خوبشه.

خب خدارو شکر .حاال چرا اينقدر با بچه شا بدن؟-آخه دختر خوشگل تر شست که دل دکتر رو بنرن.

کدوم دکتر؟نديديش؟کی رو؟-حقم داری ننينی .من چقدر خنگم .رفتن سمينار...
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يعنی اين شمه خون و خونريزی به خاطر دکترای بيمارستانه؟دلخور نگاشم کرد و گفت :چيه؟باور نمی کنی؟منو بگو سییه سییاعت دارم
واسه ی کی درد ودل می کنم.اصال من ديگه شيچی نمی گم.

خنديدم و گفتم :خيلی خب...من کی گفتم حرفات و باور نمی کنم؟خب
حاال اين دکتر خوشنخت کی شست؟
خب از کدومشییون بگم؟؟ از دکترايی ميگم که به بخش تو مربوطه ميشیین,بنين ...درکل  6تا جراح نلب داريم که  4تا شون سن باالن و  2تا شون شم
جوونن و مجرد النته ناگفته نماند دکتر وزيری که جزء دکترای سن باال ست
مجرده آخه خانمش ده سالی مي شه که فوت کرده.بنابراين ميتونی روی اونم
عالوه بر اون دوتا پزشک جوون سرمايه گذاری کنی اما بقيه شون متا سفانه
زن و بچه دارن....حاال ميمونن اون دو تا دکتر جوون که شر دو تاشییون با
کماالتن ولی يکيشون بد چشم طناز جوون و گرفته واسه ی شمين کسی حق
نداره زياد ونت دکتر مهرزاد و بگيره منادا ناپشییو بدزده .نربونش برم خوش
ا شتها شم ش ست د ست گذا شته روی بهترين شون .مهديه شم برای اينکه از
نافله عقب نمونه رفته سییراغ دکتر يزدانی  .النته يه دکتر مجرد ديگه شم بين
جراحای م.ز و اعصاب داريم که اونم برای خودش تيکه اييه...

از اطالعات دنيقی که پری داشییت خنده ام گرفت ,گفتم:ماشییاالله...تو بايد
کارگاه خصوصی ميشدی نه پرستار.فقط مونده رنگ لناس زيرشونو بگی...

وا ...بده دارم بهت اطالعات ميدم؟ نه ات فا نا توشیییه ی گ نا شام پر بارتر شییید .حاال اين دکترا ک جان که مننديدمشون؟
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گفتم که رفتن سییمينار پزشییکان جوان تو کيش...دنيقا نمی دونم کی برميگردن.
-چه عجب تو باالخره از يه چيزی بی خنر بودی.

 حاال بذار ب يان بنينيشییون خودتم ميفتی دن نالشییون.مخصییوصیییا دکترمهرزاد.من که عاشقشم.

با صدای مامان رفتيم بيرون تا شام بخوريم.بابا شم اومده بود .در کل شب
خوبی بود و خوش گذ شت اما من نگران فک پری شم بودم که شنوز سالمه
يا نه چون تا تون ست پ شت سر شمه حرف زد .شب پری اينا خونمون موندن
تا فردا با شم بريم سر کار.

تقرينا نزديک به دو شفته ست که م ش.ول به کار شدم .از محيطش خو شم
مياد به خ صوص که پری شم اينجا ست ,شر چند زياد ونت نمی کنيم با شم
حرف بزنيم .توی اين مدت متوجه شییدم تمام حرفايی که پری در مورد طناز
و مهديه ميزده راسییت بوده .اون دو تا شمه ش با شم شسییتن و مدام به بقيه
دستور ميدن .شر جا که بحث در مورد دکترا پيش مياد حتی اگر شوخی باشه
با اومدن اونا عوض ميشییه ,مَل اينکه دليل اخراج شییدن پرسییتاری که پری
ميگفت شم سر شمين مو ضوع بوده.النته من شنوز چ شمم به جمال دکترايی
که اين شمه تلفات دادن روشن نشده.

امروزم مَل روزشای ننل شمه ش درگيريم و روز پرکاری داريم.دا شتم عالئم
يکی از بيمارا رو چک می کردم که پری بهم زنگ زد و ازم خواسیییت برم
اي ستگاه پر ستاری .کارمو انجام دادم و رفتم پي شش که با عجله گفت:اللهی
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دورت بگردم...مي شه ده دنيقه اينجا واي ستی من برم پايين؟ يه کار ضروری
بايد انجام بدم وگرنه اخراجم...

منت ر جواب من نموند و رفت.بعد از رفتنش چون نمی دونسییتم بايد چی
کار کنم و کسی شم ننود تا ازش سوال کنم ترجيح دادم به چيزی دست نزنم
.نشستم پشت ميز و به پرونده ايی که روبروم بود نگاه کردم.شنوز چند دنيقه
نگذ شته بود که طناز و مهديه شمراه با يه دکتر جوون وارد بخش شدن.حتما
دکتر مهرازد بود چون اين دوتا چنان محاصره ش کردن که انگار احتمال داره
شر لح ه بهش حمله کنن.به خاطر اينکه نشییسییته بودم و ميز پيشییخوان شم
بلند بود ميتونستم بدون اينکه ديده بشم دکتر مهرزاد و خوب برانداز کنم .ند
بلندی داشییت.موشای مشییکی و صییورتی گردی که به خاطر آفتاب گرفتن
حسییابی برنزه شییده بود و بينی نلمی و لنهای نازکش شم صییورتش و زينا تر
کرده بود.نيافه ی خوبی داشییت ولی نه در حدی که بچه شا بخوان بيسییت و
چهار ساعته در موردش صحنت کنن و طنازم به خاطرش خودش و به آب و
آتيش بزنه شرچند نيافه ی طناز چندان جالب ننود بس که توی صییورتش
دسیییت برده بود و به شيچ عمل جراحی زينايی نه نگفته بود.النته شميشیییه
ميگن ونتی يه نفر و دو ست دا شته با شی حتی اگر ز شتم با شه به چ شمت
زيناست .شايد مهرزاد اخالق خيلی خوبی داره درست مَل...

اه ...ن نا يد بهش فکر کنم.ن گاشمو ازشیییون گرفتم و به رو بروم خيره
شدم.گوشيم زنگ خورد که بازم پری بود و ازم خواست اطالعات پرونده ی
بيماری رو که می خواد براش بخونم.چون نفسییه ی پرونده شا پشییتم بود از
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جام بلند شدم و م ش.ول گ شتن شدم .بعد از چک کردن اطالعات ,ننل از
اينکه نطع کنم پری گفت :راستی دکتر مهرزاد اومده شا...
-ميدونم ,خودم ديدمش.

وا...مطمئنی؟آره...اونطور که طناز دوره ش کرده بود شک ندارم که خودش بود .در ضمناين مهرزاد شمچين لعنتی شم نيسیییت که شمه ميگن.واال اونطور که شییما
ازش تعرير کردين گفتم با يه الهه ی زينايی طرفم که شمتا نداره.
-فکر کنم چشات مشکل داره.

نخير سیییالمه سیییالمه.من نمی گم نيافش بد بود ولی خيلی خوشییگلمننود.شايد به طناز نخوره ولی با مهديه بد نميشه.

ا

-وايستا من دارم ميام باال...فعال.

تلفن و نطع کردم و پرونده رو سرجاش گذا شتم اما تا برگ شتم متوجه دو تا
چشم آبی شدم که بهم زل زده بودن .با تعجب به دکتری که روبروم وايستاده
بود و با لنخ ند شییيطونی برا ندازم می کرد ن گاه کردم.ب عد از چ ند لح ه
گفت:شميشه انقدر زود در مورد آدما به نتيجه ميرسی؟
متوجه من ورش نشدم و گفتم:بنخشيد؟
-خدا بنخشه ما وسيله اييم.

از لنخند و شيطنتی که توی چ شماش موج ميزد ا صال خو شم نيومد.معلوم
بود از اين بحث لذت مينره.با اخم پرسيدم:می تونم کمکتون کنم؟
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ساعدشا شو روی ميز گذا شت و با دلخوری گفت :چه طور دلت مياد راجع
به مهرزاد اون حرفا رو بزنی؟ آخه انصافه که بگی مهديه بهش می خوره؟
شییما به حرفای من گوش ميدادين؟فکر نمی کنين فالگوش وايسییتادن کارزشتيه؟مَال تحصيل کرده اين.

روی کلمه ی « شییما» تاکييد کردم تا بفهمه ز يادی خودمونی نشییه ولی با
شیینيدن حرفم دوباره خنديد و يه برگه از توی جينش درآورد و ادامه داد:من
فقط اومده بودم اينو بدم که پ شتت به من بود و متوجه اومدنم ن شدی .بعدم
چون اينجا ساکت بود حرفاتو شنيدم.باور کن کامال اتفانی و ناخواسته بود.

دوباره شيطون نگاشم کرد و ادامه داد:اما با شنيدن حرفات اعتماد به نف سمو
که تا شمين ده دنيقه ی پيش دا شتم,از د ست دادم.تا جايی که يادم مياد شمه
بهم ميگفتن خوشگلم و...

عصنی رفتم ميون حرفش و گفتم :شما می تونستين حضورتون و اعالم کنين
.در ضییمن برای حل مشییکل عدم اعتماد به نفسییتون می تونين به ...يه
مشاور...

حرف تو دشنم ماسییيد .تازه متوجه من ورش شییدم اما با اين حال به خودم
تلقين می کردم اون چيزی که من حدس ميزنم اشییتناشه ولی با صییدای پری
که گفت «سییالم دکتر مهرزاد» فهميدم چه گندی زدم .با تعجب به مهرزاد
نگاه کردم که ديدم لنخندش عميق تر شد و در حالی که چشم از من بر نمی
داشییت جواب پری رو داد .انگار داشییت به يه نمايش جالب نگاه می کرد و
حا ضر ننود يه صحنه شم از د ست بده.پری که ديد ما شر دو تامون ساکتيم
گفت:با دوستم آشنا شدين.
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مهرزاد اين بار به پری نگاه کرد و گفت:بله,اتفانا داشتيم در مورد دکتر مهرزاد
حرف ميزديم .دوستتون خيلی بی انصافه,ميگه مهرزاد و مهديه به شم ميان.
پری که انگار يه بوشايی از ماجرا برده بود گفت:داشت شوخی می کرد.

اميدوارم اينطور باشه .آخه يه لح ه فکر کنين من,پسر به اين نازی و خوشتي ی رو چه به مهديه؟تازه دکترم که شستم.

دو باره با لنخند نگاشم کرد مَل اينکه از گرفتن مچ من خيلی خوشییحال
بود.به جای مهديه من جواب دادم :تو رو خدا انقدر نسیینت به خودتون کم
لطفی نکنين و يه ذره خودتون و تحويل بگيرين .يادتون نره رفتين خونه حتما
برای خودتون اسفند دود کنين.

با سییر باشییه ايی گفت.خيلی پررو بود واسییه ی شمين از عذرخواشی کردن
پ شيمون شدم و گفتم:را ستش و بخواين شايد چند دنيقه ننل از حرفايی که
زدم شرمنده بودم ولی االن شک ندارم شما و مهديه به شم مياين,مخصوصا
از ن ر اخالنی چون شر جفتتون خودشییيفته شسییتين.باالخره خدا يه جوری
در و تخته رو با شم جور می کنه.

تونع داشتم از شنيدن حرفام ناراحت بشه ولی برعکس خنده ی بلندی کرد و
با خونسییردی گفت:نمی دونم...با اينکه مهديه مَل تفلون ميمونه و نچسیینه
ولی روی حرفاتون فکر می کنم...فعال با اجازه.

تا رفت پری اومد کنارمو گفت:خاک بر سرت.شمه ی حرفاتو شنيد؟
شونه شامو باال انداختم و گفتم:شنيده باشه .مگه دروغ گفتم؟
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شمون لح ه که گفتی ديدمش شک کردم ا شتناه کرده با شی ,آخه ونتی منبهت زنگ زدم دکتر تازه داشییت ميومد تو بخش و طناز ومهديه شم کنارش
ننودن .وا سه ی شمين زود اومدم باال ولی انگار دير ر سيدم .دکتر آدم خيلی
باحاليه ,فکر نکنم از دستت ناراحت شده باشه.

مَال اگه ناراحت بشه چی ميشه؟اگر بخواد ميتونه راحت اخراجت کنه چون بيشییتر سییهام اينجا متعلق بهاونه.ولی مطمئنم که اينکارو نمی کنه.

حوصله ی بحث کردن سر مهرزاد و نداشتم ,گفتم :بذار شر کاری دلش می
خواد بکنه .من ميرم سر کارم.

فقط شمين و کم داشییتم .ننايد چند ونت جلوش آفتابی بشییم ,نمی خوام تو
اين اوضاع روحيم از کار بی کار بشم و برگردم به  2ماه پيشم.شايد اگر چند
ونت من و ننينه امروز و فراموش کنه.

اين يک شفته اصال نفهميدم چه طوری تو بيمارستان کار کردم از بس نگران
بودم جايی که مهرزاد ش ست آفتابی ن شم.من شده بودم جن و اونم ب سم الله
,پری شم دليل کارمو می دونست باشام موافق بود و می گفت اينطوری بهتره.

امروز شيفت ندا شتم اما بايد ميرفتم دان شگاه برای انجام يه سری از کارای
اداری که در مورد ت.يير بيمارسییتانم بود .با اينکه صیینح زور رفته بودم اما
ونتمو تا ظهر گرفت.داشتم بُـییرد روی ديوار و نگاه می کردم تا اطالعيه شای
جديد رو بنينم که يک نفر گفت:بنخشيد.

برگشییتم و پسییر جوون زينايی رو مقابل خودم ديدم.چشییم وابرو مشییکی با
پوستی گندمگون و لنايی خوش ترکيب که به خاطر لنخندی که زده بود چند
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تا خط گوشییه ی لنش افتاده بود.موشای مشییکی برانی شم داشییت که مرتب
باال داده بود.گفت:ميشه بگيد اتاق مديريت کجاست؟
-طنقه ی باال اولين در سمت چپ.اگر برين تابلوش و می بينين.

به تابلو نگاه کرد و پرسيد:روزای کالسا رو مشخص کردن؟
با نگاشی به تابلو گفتم:بله...ولی شايد باز ت.يير کنه.

يه ذره به تابلو نگاه کرد و گفت:وای...چرا پنج شننه گذاشتن؟
م سير نگاش شو دننال کردم که ديدم من ورش به ا ستادی به ا سم زراف شانه که
تخصییصییش م.ر و اعصیییا به,پس از دانشییجو شای م.ز و اعصیییاب
بود.گفتم:بنخشيد که فضولی می کنم اما اگر نمی تونين سر کالساش حاضر
بشییين برين آموزش مطرح کنين.شییايد يه کاری براتون انجام بدن.يا با خود
استاد زرافشان حرف بزنيد شايد باشاتون کنار بياد.

با شنيدن حرفم با لنخند نگاشم کرد وپرسيد:يعنی از خودم ب رسم؟
با تعجب بهش نگاه کردم.معلوم بود سنش زياد نيست.سريع گفتم:معذرت
ميخوام.فکر نمی کردم استاد باشين.

چرا؟راسییتش به نيافه تون نمی خوره سیینتون زياد باشییه وتا جايی که يادم مياداستادای اينجا معموال سن باالن.

خنديد و گفت:به خودم اميدوار شدم.تا حاال فکر می کردم پير شدم.راستش
اين اولين باره که نراره تدريس کنم.شما دارين تخصص ميگيرين؟
-بله من االن رزيدنت نلب و عرونم.
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موفق باشين.ممنون,بنخشيد من بايد برم.-خواشش می کنم.ممنون از راشنماييتون.

سری به نشونه خداحاف ی تکون دادم و از دانشگاه بيرون رفتم.سوار ماشين
شدم و رفتم خونه.مامان تا من و ديد گفت:سالم عزيزم ,کاراتو انجام دادی؟
-آره ولی خيلی شلوغ بود.خيلی خسته شدم ميرم بخوابم.

ما مان با دلخوری گ فت:فکر می کردم ب عد از سییرکار رفت نت با تن هايی
خداحاف

ی کنی ولی اشتناه کردم.شنوزم تنهايی رو ترجيح ميدی.

رفتم کنارش نشییسییتم و گفتم:چرا اين حرف و ميزنی عزيزم؟من فقط يه ذره
خستم.

درد منم شمينه.آخه چرا بايد انقدر کار کنی که خودتو خسییته کنی؟ميدونیچند ونته نديدم يه دل سير بخندی.فکر می کنی نمی فهمم شمه ی لنخندات
ت اشره؟تا کی می خوای بهش فکر کنی؟اون االنم داره با خوبی و خوشییی
زندگی می ک نه ا ما تو چی؟ يه ن گاه به خودت ب نداز.شر روز داری الغرتر
ميشی.فکر می کنی با اذيت کردن خودت چيزی عوض ميشه؟
با شیینيدن حرفای مامان نتونسییتم جلوی اشییکام و بگيرم.نمی دونم اين
کاب*و*س کی می خواد تموم بشیییه.مامان که ديد من دارم گريه می کنم
ب.لم کرد و درحالی که مو شامو نوازش می کرد گ فت:گر يه کن عزيزم ا ما
سعی کن به خودت بيای...اون انقدر ارزش ندا شت که بخوای به خاطرش
خودتو اذيت کنی.باور کن من و بابات نمی تونيم تو رو تو اين شرايط بنينيم.
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ونتی يه ذره آروم شییدم از ب.ل مامان بيرون اومدم و گفتم:لطفا يه ذره به من
زمان بدين.من ششت سال از بهترين سالهای زندگيم و با اون گذروندم.برای
فراموش کردن تمام اون لح ه شا به زمان احتياج دارم.اما نول ميدم تمام
تالشمو بکن.می دونم تو اين مدت خيلی اذيتتون کردم.معذرت می خوام.

مامان لنخندی زد و گفت:حاال که نول دادی ننايد تا شییب بری تو اتانت و
شمين جا پيش خودم ميمونی.

خنديدم و گفتم:حاال امروز که به کنار ولی اگر روزای ديگه خسییته بودم شم
ننايد برم تو اتانم؟
در مورد اون بعدا صحنت می کنيم.تو امروز برادريت و ثابت کنبرای اينکه مامانو خوشییحال کنم تا مونع خواب کنارش موندم وکلی حرف
زديم.بابا شم ونتی اومد خونه و من و سرحال ديد خوشحال شد.

االن تقرينا يک ماه از اولين برخوردم با مهرزاد ميگذره و تو اين مدت اصییال
جلوش آفتابی نشدم .صنح که رفتم سر کار بچه شا گفتن مديريت بيمارستان
از تمام دان شجوشايی که توی بيمار ستان ش ستن,خول سته تا يک ساعت ديگه
توی دفترش جمع ب شن.فکر نکنم مهرزاد و اونجا بنينم چون پری گفته بود با
اينکه بيشییتر سییهام بيمارسییتان و داره ولی مديريت و واگذار کرده به دکتر
وزيری که از شمه مسیین تر و با تجربه تر بود.دکتر وزيری شمون جراح نلب
مجرديه که پری گفته بود خانمش و از د ست داده.يکی دو بار بي شتر باشاش
برخورد نداشییتم ولی مرد دوسییت داشییتنی و مهربونيه و تمام بيمارسییتانم
عاشییقشیین .با يکی از دخترا به اسییم بيتا رفتيم دفتر دکتر وزيری که حسییابی
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شلوغ بود و بيشتر دانشجو شا اونجا بودن.من و بيتا شم رفتيم کنار دوستامون
ن ش ستيم.دکتر وزيری شنوز نيومده بود و توی اتاق حموم زنونه ايی بود وا سه
ی خودش وشمه با شم حرف ميزدن.دا شتم به اين فکر می کردم شب حتما
سردرد ميگيرم که در باز و شد و دکتر وزيری اومد تو اما در و ننست و پشت
سرش يه سری دکتر ديگه از جمله مهرزاد اومدن تو.ميتونستم خوب چهرشو
بنينم .وانعا خو شگل بود .صورت ک شيده ايی دا شت و موشای کوتاه نهوايی
تيره که با چشییمای آبيش ترکيب زينايی داشییت.بينی کشییيده و خوش فرم
ولنای گوشییتيش شم جذابترش کرده بود .ونتی خوب براندازش کردم سییرمو
انداختم پايين و سعی کردم بی تفاوت باشم.بعد از چند دنيقه سکوت برنرار
شد و وزمانی که دکتر وزيری شروع کرد به صحنت کردن سرمو بلند کردم و
تمام حواسم دادم به حرفاش:

اول سالم ميکنم به دختر خانم شای گل و آنا پ سرای عزيزمون و دوم ازتونممنونم که ونتتون وبه ما دادين و سییوم خيلی خوشییحاليم که با ما شمکاری
می کنيد.امروز بعد از يک ماه تاخير فرصییت شیید تا با شییماشا بيشییتر آشیینا
ب شيم و در مورد يه سری از مسائل با شم صحنت کنيم.چون شمه بايد برين
سییرکارتون ,نمی خوام زياد ونتتون و بگيرم...پس سییريع ميگم.تمامی اين
دکترايی که اينجا شستن اعضای شيئت مديره ن که ازشون خواستم تا بيان تا
شما باشاشون آشنا بشين.

سنگينی نگاشی رو روی خودم احساس کردم .سرمو برگردوندم ديدم مهرزاده
که با شمون لنخند وچ شمای شيطونش داره نگاشم ميکنه  .پس شنوز يادش
نرف ته .من در يا شم که برم با يد يه آف تا به آب شمراشم بنرم از بس که بد
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شییانسییم.نگاشمو بی تفاوت ازش گرفتم و به بقيه ی اعضییا نگاه کردم.دکتر
وزيری ادامه داد:

راجع به نوانين اينجا ديگه توضییيحی نمی دم چون شمه تون باشاش آشییناشس....

با صدای ضربه ايی به در,دکتر وزيری حرفشو نطع کرد ومَل شمه به در نگاه
کرد.از ديدن دکتری که اومد تو تعجب کردم .باورم نمی شدناين که زرافشان
بود.ونتی در و ب ست ,گفت:از شمه معذرت می خوام ,ولی يه مريض دا شتم
که بايد بهش رسيدگی می کردم.

دکتر وزيری لنخندی زد و با دسیییت به يه صییندلی خالی اشیییاره کرد و
گفت:اشکالی نداره.بفرماييد بشينيد.

بعد از ن ش ستن زراف شان ,دکتر وزيری حرف شو ادامه داد و من تون ستم نگاه
متعجنم و که از لح ه ی ورود زرافشان بهش دوخته بودم و ازش بگيرم.دکتر
به طور خالصه و کوتاه نکاتی رو به بچه شا گوشزد کرد و گفت:

تمامی کالسیییای عملی تون اينجا انجام ميشیییه و دکترای خودمون بهتونآموزش ميدن....اگر نمراتتون خوب باشییه و از کارتون توی بيمارسییتان شم
راضییی باشییيم ,شمينجا ميمون يد....در آخر شم بايد بگم شر کس اگر به
مشییکلی برخورد ميتونه بياد و به خودم بگه ولی اگر ننودم بقيه ی اعضیییا
کمکتون می کنن...خب,حاال اگر سوالی دارين می تونين ب رسين.

چند نفری سواالشون پرسيدن و بعد يک ربع دکتر وزيری با آرزوی موفقيت
برای ش مه از در رفت بيرون ا ما ب چه شا دکترای دي گه رو دوره کرده بودن و
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شمراششییون از اتاق بيرون ميرفتن.جالب اينجا بود که تمام دخترای جوون
دور مهرزاد بودن و صدای خندشون کل اتاق و گرفته بود.اينطور که بچه گفته
بودن گويا مهرزاد خيلی شییيطون و شییوخ بود.من و بيتا شم از اتاق اومديم
بيرون ولی توی راشرو شنوز شییلوغ بود,بي تا گ فت:اوه اوه ..ط ناز و ن گاه
کن,آماده ی انفجاره.

به طناز که صییورتش از عصیینانيت نرمز شییده بود نگاه کردم و گفتم:معلومه
خيلی عصنانيه.

با صییدای سییالم دکتر زرافشییان به سییمتش برگشییتم و جوابشییو دادم.بيتا
بنخ شيدی گفت و ما رو تنها گذا شت.زراف شان گفت:اول که ديدمتون فکر
کردم اشتناه مينينم.نگفتين اينجا کار می کنيد.
لنخندی زدم و گفتم:تا جايی که يادم مياد شما سوالی در اين مورد ن رسيدين.

خنديد و گفت:بله,حق با شماست.به شر حال از ديدن دوبارتون به خصوص
به عنوان شمکار خيلی خوشحال شدم خانم...
زند شستم.-خيلی خوشحال شدم دکتر زند.

من ورتون دکتر بعد از اينه ديگه؟؟شر دو خنديديم.پری رو ديدم که ته راشرو بود و برام دسیییت تکون ميداد.با
زرافشان خداحافاظی کردم ورفتم کنارش و گفتم:چيه بال بال ميزنی؟
شيچی ديدم اينجايی گفتم با شم بريم .دور مهرزاد چقدر شییلوغ بود,بازچشم طناز و دور ديدن؟
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نه اتفانا طنازم اونجا بود ولی توی مرز انفجار بود...فکر کنم جلوی مهرزادجرأت نداره کاری بکنه ...النته به جز حرص خوردن .باالخره ونتی دسییت
روی يه آدم خوش نيافه ميذاره بايد فکر شمه جاشم بکنه.

خوبه...پس ننول داری خوشگله؟من کی گفتم زشته؟اون دفعه ا شتناه ديدم اما با شمه ی اين حرفا سر حرفمشستم و ميگم ذاتش خرابه.

حاال زرافشان باشات چی کار داشت؟براش داسییتان دانشییگاه و آشییناييم با زرافشییان و تعرير کردم که گفت:چه
جالب با حرفات به يکيشون اعتماد به نفس دادی و از اون يکی گرفتی.

فکر نمی کنم مهرزاد خودشيفته با شنيدن حرفای من اتفانی برای اعتماد بهنفس کاذبش بيفته.بعدم شستن کسايی که بهش روحيه بدن.
به بخش که رسيديم از پری جدا شدم و رفتم تا به کارام برسم.
*****

تا غروب حسابی مش.ول بودم وساعت نزديک  7بود که از پری خداحاف ی
کردم تا برم خو نه.ونتی رفتم توی پارکي نگ د يدم يه ماشییين گرونقي مت
چسنيده به ماشينم پارک کرده و نمی تونم در و باز کنم.از سمت کمک راننده
شم ز يادی نزد يک به ديوار پارک کرده بودم که ای کاش اين کارو نمی
کردم.نمی دون ستم صاحب ما شين کيه و حاال بايد کل پله شارو ميرفتم باال
تا به نگهنان بگم تا به صاحب ما شين خنر بده.ع صنانی بودم و گفتم:معلوم
نيست کی بهش گواشينامه داده؟شنوز پارک کردن بلد نيست.
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-باور کن گواشينامم معتنره و پارک کردنم بلدم.اما مريض اورژانسی داشتم.

اين صدارو ميشناختم.برگشتم .مهرزاد گفت:به به...خانم دکتر گريزپا...چه
عجب باالخره ديدمت و تونستم باشات شم کالم بشم.
گفتم :اينجا بهم حقوق نمی دن که حرف بزنم ,بايد کار کنم.

ابروشاشییو باال انداخت و گفت:آشا...پس تو ننودی که چند سییاعت پيش با
دکتر زرافشان حرف ميزدی؟
با کنايه گفتم :خوبه ,با اين شمه مش.له بازم حواستون به شمه جا شست.
اومد جلوتر و با لنخند گفت :بعضی از آدما ,خوب توی ذشنم ميمونن.
بعد شيطون خنديد و ادامه داد:حتی اگر خودشون و نايم کنن.

با تعجب نگاشش کردم .يا من خيلی ضییايع بازی در آورده بودم يا اينکه اين
زيادی باشوشییه,شمينم کم مونده بود که يه دختر ترسییو به ن ر برسییم .برای
اينکه بي شتر از اين آبروم نره سريع گفتم:اگر مي شه ما شينتون و بردارين من
عجله دلرم.

خنديد ,سرشو تکونی داد و سوار ماشينش شد.ونتی از پارک در اومد شيشه
رو پايين کشيد و گفت:نگران نناش من به کسی نمی گم که ترسويی.

منت ر نموند تا جوابش و بدم و پاشو گذاشت روی گاز و رفت.حير که مَل
نديم حال و حو صله ی در ست ح سابی ندارم وگرنه حاليش می کردم با کی
طرفه.به من ميگه ترسو…ديگه ننايد خودمو نايم کنم… اون اگر می خواست
تا حاال اخراجم کرده بود پس بهتره بيشتر از اين خودمو ضعير نشون ندم.
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وضییعيت بيمار دکتر شییفيعی رو چک کردم و رفتم توی  stationکنار پری و
شییيما که سییخت مشیی.ول حرف زدن بودن.گفتم:باز دارين آبگوشییت کدوم
بدبختی رو بار ميذارين؟
پری لنخند بانمکی زد و گفت:تو که می دونی چرا ديگه مي رسی؟
يعنی اين طناز شر شب راحت و سنک بال می خوابه بس که شما گناشاشوميشورين.

شییيما:بی خيال طناز بيا بشییين تا برات چايی بريزم .گوش شییيطون ک ییییرامشب بخش آرومه می تونيم راحت حرف بزنيم.

من ورت غينته ديگه؟-پری:بنخشيد مادر مقدس...تو گوشاتو بگير.

رفتم کنار شون ن ش ستم و شيما شمينطور که چايی می ريخت گفت:ا صال
تمام مزه ی شب کاری به شمين غينت کردنشه.روزا انقدر کار سرمون ريخته
که ونت نمی کنيم سرمون و بخارونيم.
خميازه ايی کشيدم و گفتم:شوم....چه دليل نانع کننده ايی.
پری:خيلی خسته ايی؟چشمات نرمز شده.نه.-پری:اگر خوابت مياد برو بخواب من و شيما بيداريم.

اون که صیید النته,شییما اگر شزار شیینم کنار شم باشییين باز حرفاتون تمومینداره.
-پری :اصال خوبی به تو نيو....
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صدای خانوم يکتا مانع ادامه ی حرف زدنش شد که با عجله گفت:

بچه شا بيمار دکتر مهرزاد حالش بد شده .سريع بهش زنگ يزنين تا خودشو
برسونه.

منو شيما سريع از جامون بلند شديم تا به خانوم يکتا کمک کنيم و پری شم
تلفن رو برداشت و تا به مهرزاد خنر بده.

ونتی رسيدم باال سرش لناش کنود شده بود و ضربان نلنش باال بود .با عجله
د ست به کار شديم و سعی کرديم به و ضعيت نرمال برش گردونيم .بعد از
 20دنيقه يه ذره حالش بهتر شیید .داشییتم پروندشییو نگاه ميکردم که در اتاق
باز شد .خانوم يکتا سريع گفت:
سالم دکتر.

به دکتر مهرزاد نگاه کردم که بدون توجه به ما با سییر جواب يکتا رو داد و
پرسيد :حالش چطوره؟
خانوم يکتا و ضعيت بيمار رو تو ضيح داد .مهرزادم دا شت معاينش ميکرد.
برام جالب بود مهرزادی که االن داشییت با جديت بيمارشییو معاينه ميکرد با
مهرزاد شییيطونی که تا حاال ديدم زمين تا آسییمون فرق ميکرد .مهرزاد بدون
اينکه سرشو بلند کنه گفت:
پرونده شو بدين.

پرونده رو جلوش گرفتم که برای لح ه ای کوتاه نگاشم کرد  .نميدونم چرا
ولی به ن رم حالت نگاش عوض شد .شر ونت اينطوری نگاه ميکنه احساس
ميکنم داره برای اذيت کردن و دست انداختنم نقشه ميکشه.
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داشییت توی پرونده گزارش مينوشییت که آروم در گوش شییيما گفتم :ما که
اينجا بيکاريم .بريم بيرون؟
شيما با نگاشش به سمت دکتر بهم فهموند که منت ر جواب مهرزاده .دکترم
که انگار صدای مارو شنيد گفت :اگه ميخوايد ميتونين برين .باشاتون کاری
ندارم.

منم از خدا خوا سته سريع با شيما رفتم بيرون .خوا ستم برم تو اتاق  restاما
ياد حرف مهرزاد افتادم  .نميخوا ستم فکر کنه تر سو ام .برای شمين ب.ل ميز
وايسییتادم و با شییيما حرف زدم .نگاه به پری افتاد که از اتاق يکی از بيمارا
اومد بيرون .تا مارو ديد ندما شو تند کرد و سمت ما اومد .با صدای آروم به
شيما گفت:

ای مرده شور اون چشمتو بنرن .يه روز گفتی اينجا آرومه شا .بنين چی شد
-شيما :به من چه .من که مسئول بدن بيمارا نيستم!

با شوخی گفتم :شيما يه دور اين دکتر مهرزادو چ شم بزن خيالمونو راحت
کن.

شيما خنديد و گفت :اگه اين نابل چ شم خوردن بود که تا االن چيزی ازش
بانی نميموند.

چطور؟؟؟شيما :روزی  500نفر ازش تعرير ميکنن.-پری :تو فرق ميکنی .اونا چشاشون شور نيست.

-شيما :لوس ...يعنی چی؟
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پری  :شيچی بابا .چايی ميخورين؟من سريع گفتم :آره ...االن خيلی می چسنه.

پری رفت تا چايی بريزه .مشیی.ول چايی خوردن شییديم که خانوم يکتا شمراه
دکتر مهرزاد اومدن پيش ما.

پری سريع گفت :چايی ميخورين؟
دکتر مهرزاد لنخند زد و گفت :خودتون دم کردين؟
پری :بله .چطور؟مهرزاد :چايی که شما دم کرده باشن خوردن داره .يه ليوان برای من بريزيناحسییاس کردم پری نند تو دلش آب شیید .آخه تا زمانی که چايی رو بريزه با
ذوق لنخند ميزد.

نگاه دکتر مهرزاد به من افتاد و گفت :خب خانوم زند مريض ما که اذيتتون
نکرد؟
-چرا اذيت؟ وظيفه مه.

مهرزاد :آفرين .چه وظيفه شییناس .ميگم شییما شميشیییه اينقدر وظيفهشناسين؟
نميخواستم جوابشو بدم .برای شمين خيلی کوتاه گفتم :سعی خودمو ميکنم
که باشم.

بعد اين جمله سییريع صییندليمو کشییيدم عقب تا بلند شییم و برم تو اتاق که
مهرزاد سییريع گفت :تورو خدا به خاطر يه نند خودتونو اذيت نکنين .خودم
بر ميداشتم.
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داشییت با لنخند نگام ميکرد که منم مَل خودش گفتم :ای بابا زحمت چيه.
ولی حاال که اصرار ميکنين خودتون بر دارين.

مهرزاد گفت :راستی خانوم يکتا اون بيماری که از ترس شريکش سکته کرد
حالش چطوره؟
فهميدم داره به من تيکه ميندازه .محل ندادم و يه چاييه ديگه برای خودم
ريختم .خانوم يکتا بی خنر از ماجرا گفت :حالش خوبه ولی خب شنوز اون
ترسو داره.
-مهرزاد :ترس چيز بديه.

يکتا :شميشییه بد نيسییت .گاشی الزمه .توی اين اجتماع ترس بايد باشییه.ترست بريزه بی پروا ميشی بعدشو ديگه خدا بخير کنه .چيزی که زياده گرگه
طماع .بايد خيلی مرانب بود.
مهرزاد (با لنخندی حاکی از شيطنت) گفت :پس بايد منم بترسم.

يکتا :شما چرا؟
مهرزاد :منو شمينجوريش دخترا دارن رو شوا مينرن ديگه چه برسه به گرگایطماع.

پری :دکتر شما شر روز بايد برای خودتون اس ند دود کنيدمهرزاد :بله .شميشییه اين کارو ميکنم .با اينکه خسییته ام ميکنه ولی خبخوشگليه و شزار دردسر.

شمه با حرفاش ميخنديدن .انگار ميدونستن اين حرفا از روی اعتماد به نفس
و خود شيفتگی ني ست و فقط شيطونيا شو ن شون ميده .ولی در کل رفتاراش
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منو ياد مردای زن باز مي ندا خت و اين به من حس خوبی نم يداد .گفتم:
خانوم يکتا من ميرم يه کم استراحت کنم.

خانوم يکتا از روی دل سوزی نگاشی بهم انداخت و گفت :برو عزيزم .امروز
خسته شدی.

مهرزاد انگار که منت ر بهو.نه ای بود تا به من تيکه بندازه گفت :اين حرفا
چيه خانوم يکتا  .وظيفشونه.

با اينکه حرصم گرفت اما بدون توجه به حرفش گفتم  :شب خوش و رفتم تو
اتاق.

سريع دويدم تو پاويون تا لنا سمو عوض کنم.در اتاق زده شد و پری سرشو
آورد تو و گفت:

خواب موندی؟؟؟نه؟؟؟با سر حرفشو تاييد کردم .لناسمو سريع عوض کردم و بهش گفتم:نيم ساعت
دير کردم .بايد سريع برم کارت بزنم.

پری گفت :چته؟ خيله خب .شنوز سییر پرسییتار نيومده .فکر کنم خودشییم
خواب مونده.

 باالخره که بايد کارت بزنم .از جلوی در برو کنار ميخوام برم بيرونِ ..ا...پری اين کارا چيه؟ برو کنار ميخوام برم بيرون.
جلوی در وايستاده بود و نميذاشت برم بيرون.

پری :امشب چی کاره ای؟چطور؟-بگو ...کار داری يا نه؟
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لطفا برو کنار .نميخوام واسه خودم دردسر درست کنم اينجاپری :نترس زياد دير نکردی .روز اولم دکتر گفت که اگه تاخيرت زياد نشیهاشکالی نداره.
-بذار حدانل برم کارت بزنم ميام.

پری :جونت در مياد جواب بدی؟؟با کالفگی گفتم :توام جونت در مياد بگی واسیییه چی ميخوای بدونی من
بيکارم يا نه؟
پری :عجنا .ميخوام بنرمت شام بيرونبا خنده گفتم :مهربون شدی!!!

چشم غره ای رفت و گفت :مهربون بودم
خيله خب تو آخر شر چی آدمه مهربونی...خوبه؟.حاال ميذاری برم؟از جلوی در کنار رفت و منم سییريع به سییمت دسییتگاه رفتم و کارت زدم و
رفتم تو بخش .خواسییتم برم  stationکه دکتر مهرزاد از اتاق يکی از بيمارا
اومد بيرون .رفتم که به کار بيمار شا برسییم  .سییمت ميز رفتم و به خانوم
برزين گفتم:

ميشه پرونده ی اتاق  116رو بدين؟
-برزين :بله(...پرونده رو سمتم گرفت)  ...بفرماييد.

تشییکر کردم و پرونده رو بررسییی کردم ...مشیی.ول کار بودم که دکتر مهرزاد
ب.ل من ايستاد و به خانوم برزين گفت:
به به  ...خانوم برزين ...خيلی ونت بود نديده بودمتون.
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برزين که انگاری ذوق زده شده بود گفت :دکتر شيفتمو عوض کرده بودم.
و بعد شروع کرد به ور رفتن با بينيش که مارو متوجه بکنه.
مهرزاد گفت :راستی خانوم برزين چقدر امروز زينا شدين.

وای مرسی دکترمهرزاد :کاری با صورتتون کردين؟ اح ساس ميکنم صورتتون يه کوچولو(با
تاکيد) ت.يير کرده.

نگاه کوتاشی به خانوم برزين انداختم .بينيش کامال تو ذوق ميزد اما دکتر به
روی خودش نمياورد
خانوم برزين که انگار نند تو دلش آب شده بود گفت:
چی بگم واال...

مهرزاد :نميدونم چرا احسییاس ميکنم صییورتتون عوض شییده ...ابروشاتونو
نازک کردين؟
چشیمام از زود حيرت درشیت شید اما نگاه از روی پرونده بر نداشیتم .اين
انکار دکتر کامال پيدا بود.
-برزين :نه دکتر دماغمو عمل کردم.

مهرزاد با تعجب اغراق آميز گفت :وانعا؟؟؟؟ اصییال ديده نميشییه .منارکه...
منو بگو فکر کردم ابروشاتونو نازک کردين .ا صال فرنی نکردين .بينی ننليتون
شم به چهرتون ميومد .اين بينی شم که ديگه ...زيناييتونو صد برابر کرده.
برزين ذوق زده گفت :مرسی دکتر لطر دارين ...چشماتون نشنگ مينينه.
مهرزاد :مگه ميشه چشمی اين شمه زينايی رو ننينه.
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از حرفای دکتر خنده ام گرفته بود .انگار ميدونست چه جوری بايد با خانوما
حرف بزنه تا دل شونو بد ست بياره .نگاه کوتاشی بهش انداختم که ديدم اونم
با خنده نگاشم ميکنه  .انگار فهميده بود متوجه تملقش شده بودم.چشمکی
بهم زد و لنخندش باز تر شیید.ابروشامو باال انداختم و پوفی کردم و و پرونده
رو دادم دست خانوم برزين و گفتم :مرسی .داروشاشو سر ونت بدين.

خواسییتم برم که يهو پری مَل جن جلوم ظاشر شیید و گفت :خب  ...نگفتی
ميای يا نه.
متوجه نگاه برزين و مهرزاد شدم که سريع گفتم:
ميام پری ...ميام.********

با پری رفتيم تو رسییتوران .رسییتوران شییيکی بود.رفتيم روی يه ميز دو نفره
نشستيم که به پری آروم گفتم:
ولخرج شديا.

پری :تو چرا اينقدر به من تيکه ميندازی؟-آخه اينکارا ازت بعيده.

پری :خيلی شم دلت بخوادپری حاشيه نرو  .من تورو نشناسم بايد بميرم .چی کارم داری؟پری :به جون خودم شيچی!-شنوز عادت بچگيتو ترک نکردی.

-پروين :کدوم عادت؟
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 ياد ته؟ ب چه که بوديم شر مونع کارم داشیییتی يا اين که چيزی ازمميخواستینخوراکيات و بهم ميدادی( .با خنده ادامه دادم) اما شر ونت باشام
کاری نداشییتی اسییم اون خوراکيارو مياوردم جي.ت ميرفت رو شوا و داد
ميزدی مال خودمه.

دوتايی خنديديم .بهش خيره شییدم و گفتم :شيچ فرنی نکردی .فقط به جای
اون خوراکی شا ميخوای بهم شییام بدی .حاال ديدی عوض نشییدی؟ بگو...
من آمادم
پری يه کمی من من کردو گفت :دکتر گوشری ازم خواستگاری کرد.

چشمام گرد شد .با تعجب گفتم :جدی؟؟؟
پری گفت :چته؟ آروم .آره .چيزه عجينيه؟
منو بگو ميگفتم از اين دکتره بخاری بلند نميشه.-پری :منم خودم تعجب کردم.

خب ميخوای چيکار کنی؟ُ
پری :نميدونم .راستش خودم شنوز تو شکم.ُ
 شک چرا؟ مگه تاحاال خواستگار نداشتی؟ اينارو ول کن .تعرير کن چیشد که بهت گفت؟
پری :شيچی بابا  .توی سلر بودم که اومد پي شم و گفت که ميتونم ونتتونوبيرم و منم گفتم بفرماييد .اونم شروع کرد از تعرير کردن از خانوميه منو از
اين حرفا آخر سییرم گفت ميشییه آدرس بدين با خانواده بيايم خدمتتون .منم
گفتم بذارين فکر کنم بعد خنر ميدم .اومدم که با تو مشورت کنم که بنينم به
مامان بگم يا نه؟
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نمی دونسییتم چی بهش بگم.پری خنر نداشییت بدترين آدمو برای مشییورت
انتخاب کرده.من بعد از شک ستی که دا شتم ديگه به خودمم اعنماد ندارم.به
خاطر اعتمادم به اون بود که به اين حال و روز افتادم.با دسییتای پری که
جلوی چشمام تکون ميداد به خودم اومدم.پری گفت:حواست کجاست؟
کالفه گفتم:بنين پری به ن رم بايد با يکی ديگه در اين مورد مشییورت می
کردی ولی اگر ن ر منو می خوای زود ت صميم نگير .بحث يه عمر زندگيه.به
اين زودی نمی تونی بفهمی چه طور آدميه و تا آخرش باشات ميمونه .ممکنه
ولت کنه اونم مونعی که تو کامال بهش دل بسییتی .ممکنه يهو فکر کنه تو به
دردش نميخوری .تو شايد با شمه چيزش بسازی ولی اون نميسازه .اگه ولت
کنه چی؟
متوجه ن گاه متع جب پری شیییدم که خيره ن گاشم ميک نه.گفتم :چ يه؟ چرا
اينجوری نگام ميکنی؟
پری :چرا اينقدر نگاشت منفيه؟ يه خواسییتگاری کرده ...تو چرا اينقدربزرگش ميکنی؟
اگه جدی نگيری يهو مينينی دورو برت خاليه  .يهو چشییماتو باز ميکنیمينينی تنهايی ..اين نضییيه رو جدی بگير .تا خوب نشییناختيش بهش شيچ
جوابی نده.

پری :خوبی آناشيد؟ ميگم اومدم باشات مشورت کنم که بنينم ن ر تو راجعبه دکتر چيه نه اينکه اينطوری ته دلمو خالی کنی.االن من چی کار کنم؟
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به شر حال من به عنوان يه دو ست نمی خوام صدمه بنينی .در سته که دکترمرده خوبيه ولی بازم ميگم زود تصميم نگير.
پری :نمی دونم.حق با تو.و غذا سفارش داديم.

ِ

پری بعد از شییام اون شییب با حرفايی که زدم حسییابی ترسییيده بود و نمی
دونسییت بايد چی کار کنه.سییردرگمی کامال توش پيدا بود.از شمه ی خانم
شای توی بخش که ازدواج کردن در مورد زندگي شون مي ر سيد که با شنيدن
حرفای بعضی شاشون اميدوار ميشد و از شنيدن حرفای يه عده ی ديگه پکر
و نا ام يد.اينطور که به ن ر ميو مد پری از دکتر گوشری خوشیییش
ميومد.نزديکای صنح از سر کار خ سته اومدم خونه .شيفته شب بودم که
االن کارم تموم شد .ساعتو نگاه کردم  5صنح بود.با خ ستگی لنا سامو در
آوردم و پرت کردم رو صندلی اتانم و خودمو روی تخت انداختم.از خستگيه
زياد خوابم نمی اومد .چشییمم افتاد به ديوار .جای تابلويی که ننال به ديوار
چسیینيده بود سییايه افتاده بود .جای عکسییمون خالی بود .نيش خندی زدم.
خيلی و نت بود بهش فکر نکرده بودم و اين برام خيلی خو به .دي گه
نميخواستم زندگيمو خراب کنم .با بی حوصلگی روی تخت جا به جا شدم
که يهو گوشییيم زنگ خورد .با عجله کيفمو زير و رو کردم .ممکن بود با
صدای بلند گوشيم مامان و بابا رو بيدار بشن .آخه کدوم مزاحمی اين مونع
زنگ ميزنه؟ گوشيمو پيدا کردم  .شماره ی پری بود.

با کالفگی و عصنانيت گفتم :شا؟
-پری :شا نه بله.
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االن ونت زنگ زدنه آخه؟ خود مزاحمشم اين مونع زنگ نميزنه که تو زنگميزنی .تو نميگی من خوابم؟
پری :خيله خب بابا .پياده شو با شم بريم .چته؟ مزاحم برای اين  ,اين مونعزنگ نميزنه چون کارت نداره  .تازشم ميدونستم بيداری.اينقدر غر نزن ديگه
خب چی کار داری؟راستش يه فکری به ذشنم رسيده...آفرين ,پس فکر کردنم بلدی؟.-عجب آدم بی ذونی شستيا...اگه ميخوای اينجوری حرف بزنی نطع ميکنم.

لوس نشو پری...بگو خوب راسییتش  ...يه فکری به ذشنم زد که می تونيم گوشری رو بهتربشناسيم..
خنده ام گرفت .با خنده گفتم:

چيه؟ فکرتو مش.ول کرده؟-لوس نشو .خودت گفتی بحث يه عمر زندگيه و اينا.

خب شما چی پيشنهاد ميکنی؟-من تصميم گرفتم از فردا شيفتمو عوض کنم تا کمتر بنينمش.

با شيجان گفتم :وای پری ...تو ناب.ه ای ...شمه ی متفکرا بايد بيان جلوت
لنگ پهن کنن...مطمئنی که تنهايی فکر کردی و کسی کمکت نکرده؟
داری مسخره ام ميکنی؟-آخه ناب.ه با نديدنش می خوای بيشتر بشناسيش؟
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نخير ,حرفم شنوز تموم ن شده...در سته من شيفتمو عوض می کنم ولی توکه اين کار نمی کنی ,پس تو توی کاراش دنت می کنی و تحقيق می کنی تا
بنينی ونتی که من نيستم دکتر گوشری با کسی تيک ميزنه يا نه...يا مَال زياد
تلفن بازی می کنه و بقيه ی چيزا...

پي شنهادت خوبه,ولی فکر نمی کنی م سئوليت تو خيلی سنگينه؟اينطوریاز پا در ميای.می خوای يه ذره از کاراتو به من محول کن.
-تو شی منو مسخره کن.اصال بی خيال نمی خواد کمکم کنی.

خيلی خوب بابا...چه زودم بهش بر می خوره ,آدم عانل ونتی ميخواد يکیرو بشناسه يه مدت با طرف ميمونه تا شم ديگرو بهتر بشناسن اگه شم ديگرو
خواستن که منارکه اگرم نه که...

ديگه حرف توی دشنم نچرخيد .ياد زندگيه خودم افتادم .نميخواسییتم پری
شم مَل من ب شه .نميخوام باشاش مَل يه آ ش.ال رفتار بکنن .شايد کاری که
پری ميگفت خوب بود .اگه ولش ميکرد چی؟؟؟
الو...الو ...آناشيد؟؟؟؟ خوبی؟؟؟؟با صدای پری از فکر بيرون اومدم و گفتم:فکر بدی نيست.ننول.

پری با تعجب گفت :چی شدی يهو؟
شيچی با خودم فکر کردم ديديم فکر بدی نيسیییت .از فردا ميشییم خانممارپل.

نميخوام ونتی که خودم مطمئن نيسییتم پاشییو تو خونه باز کنم .نميخوام بهمامان بگم .ميخوام اول خودم بشناسمش
-کار خوبی ميکنی .از فردا عمليات شروع ميشه؟
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-بله.

خب ديگه ...حاال کاری نداری برم بخوابم؟نه عزيزم .مرسی که کمکم ميکنی .خوب بخوابی.***********

دو روز پيش يه عمل نلب توی بيمارسییتان انجام شیید که خيلی نادر بود به
شمين دليل دکتر وزيری تصییميم گرفتن فيلم عمل و برای دانشیجوشای نلب
که دارن تخصییص ميگيرن پخش کنه .چون دکتر مهرزاد اين عمل و انجام
داده بود,م سئوليت اين کارو به خودش داده بودن.رأس ساعت  7شب شمه
رفتيم تا فيلم و بنينيم .و سط اتاق يه ميز بزرگ و دراز بود و دورتا دورش پر از
صییندلی بود.طناز شم اومده بود والنته دکتر گوشری شم اونجا بود چون داره
تخصییص نلب ميگيره.رفتم ردير روبروی گوشری روی يه صییندلی که ديد
خوبی بهش دا شت ن ش ستم و بقيه ی دخترا شم اومدن کنارم.شمه ن ش سته
بودن و منت ر بودن تا جناب مهرزاد تشرير بيارن که باالخره بعد از يک ربع
اومد.از بچه شا عذر خواشی کرد و نگاششییو بين بچه شا چرخوند.ونتی منو
ديد چند ثانيه مکث کرد و لنخند شميشییگی ش عميق تر شیید و سییرشییو يه
کوچولو به نشییونه ی سییالم خم کرد و بعد به بقيه نگاه کرد .بعد از يه سییری
توضيحات مختصر که بيشتر باعث خندوندن بچه شا شد چراغارو خاموش
کردن و مهرزادم کنار تصوير وايستاده بود و روی فيلم توضيحات و ميداد.

ده دنيقه گذشییت و شمه سییاکت داشییتن به فيلم نگاه می کردن اما من تمام
حواسییم متوجه گوشری بود.حاال که شمه جا تاريک بود می تونسییتم راحت
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زير ن ر بگيرمش.با اين که ميتون ست از تاريکی ا ستفاده کنه و دخترا رو ديد
بزنه ولی اصییال اين کارو نکرد و تمام حواسییش به فيلم بود فقط يه لح ه به
خاطر سوال يکی از دخترا بهش نگاه کرد که انگار سنگينی نگاه منو احساس
کرد و رو شو برگردوند طرفمنمنم از فر صت ا ستفاده کردم و زل زدم بهش تا
بنينم چه عکس العملی در مقابل نخ دادن من ن شون ميده.بعد از چند لح ه
با خجالت سر شو انداخت پايين و انقدر د ست اچه شده بود که خودکار از
دستش افتاد اما بدون اينکه برش داره سرشو برگردوند تا ادامه ی فيلم و نگاه
کنه.مرد شورتو بنرن پری که به خاطرت د ست به چه کارا که نزدم.آبرم رفتن
معلوم نيسیییت االن گوشری در موردم چه فکرايی که نمی کنه.يه لح ه از
کاری که کردم پ شيمون شدم ولی خب پری بهترين دو ستم بود و برام خيلی
ارزش داشت.

باز دوباره به ديد زدنم ادامه دادم.برخالف چند تا از بچه شا که گهگداری با
گوشيشون ور ميرفتن اصال گوشيشو از تو جينش در نياورد و ميخ فيلم شده
بود.باالخره به اين نتيجه رسییيدم که تا آخر کالس خطايی از اين گوشری بی
بخار سییر نمی زنه.حد انل يه ذره به فيلم نگاه کنم تا دو خط به اطالعاتم
اضافه بشه.

تا فيلم و نگاه کردم جمله ی مهرزاد و شیینيدم که گفت:اينم از بخيه زدن که
شمه تون بلدين.

تموم شیید....اينم از امروز .سییهم من از يه جراحی به اين مهمی فقط ديدن
نسیی مت بخ يه زدنش بود.داشییتم زير لب به پری بد و بيراه می گفتم که
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چراغارو رو شن کردن.ا صال روم نمی شد به دکتر گوشری نگاه کنم.مهرزاد
گفت:

خسته نناشيد.اميدوارم توضيحاتم کامل بوده باشه.سوالی نيست؟خانم طنسییی با خنده گفت:نزنيد اين حرفو دکترن معلومه که کامل و خوب
توضيح دادين.من که شمه رو فهميدم.

مهرزاد لنخندی زد و گفت:خب حاال که خانم طنسییی گفتن توضییيحاتم
کامل بوده شيچ کس حق سوال پرسيدن نداره.شمه می تونين برين.
از جامون بلند شديم که مهرزاد ادامه داد:شمه به جز خانم زند.

با تعجب بهش نگاه کردم که جوابم شمون لنخند شميشگی ش بود.يه لح ه
به طناز نگاه کردم که با عصیینانيت داشییت نگاشم می کرد.بيچاره شییدمن از
فردا بايد برم دننال کار...نمی تونستم حدس بزنم مهرزاد چی کارم داره.ونتی
شمه رفتن پرسيد:کالس خوب بود؟ چيزی ازش ياد گرفتی؟
گيج بودم گفتم:بلهن بچه شا که گفتن....

خون سرد لم داد روی صندليش و گفت:من با بچه شا کاری ندارمندارم از تو
می پرسم.

من نمی فهمم اين چرا انقدر زود پسییرخاله ميشییه...گفتم :چرا اين سییوال و
مي رسين؟ونتی شمه فهميدن چه دليلی داره من نفهميده باشم؟
چون من مطمئنم که تو شيچی از اين عمل نفهميدی.می دونی که من آدمباشوشيم.

-تا حاال کسی بهتون گفته اعتماد به نفس بااليی دارين؟

دروغ شيرين

51

خنديد و گفت:آره خيلی شا گفتن ولی مطمئنم کسییی تا حاال به تو نگفته که
خيلی چشم چرونی.

با تعجب بهش نگاه کردم که گفت:چرا اينطوری نگام می کنی؟مگه دروغ
ميگم؟ گوشری بيچاره داشییت زير نگات از خجالت آب می شیید.من توی
اون تاريکی دونه شای عرق روی صورتش ميديم.

با ياد آوری اون لح ه بل ند خ نديد و گ فت:فکر کنم دي گه تا شیی عاع 10
کيلومتريت شم پيداش نشه.بيچاره کلی ازت ترسيدهن داشتی با نگات درسته
نورتش ميدادی.

پس شمه چيزو ديده بود.من احمقو بگو که فکر کردم توی تاريکی کسییی
حواسش به من نيست.وای...معلوم نيست چند نفر ديگه متوجه اين موضوع
شییده باشیین.با نگرانی نگاشش کردم که انگار فکرم و خوند و گفت:نگران
نناشن کسی باشوش تر و تيز تر از من ننود که متوجه بشه.

خيالم راحت شد.پوزخندی زدم و گفتم:چرا نمی گين شيزتر؟گويا شما شم
دسییت کمی از من نداشییتين.در ضییمن من شر کاری که می کنم به خودم
مربوطه.

از جاش بلند شییید و اومد روبروم وايسییتاد.دسییتاشییو توی جينش کرد و
گفت:بله...حق با ِتو .من فقط به عنوان يه معلم خوب نگران شیییاگردمم که
شايد درس و ياد نگرفته باشه.

و باز شمون لنخند که از روی بدجنسی زد.برگشتم تا برم بيرون که گفت:اگر
بخوای می تونم برات کالس خصییوصییی بذارم.....به شییرو اينکه چشییم
چرونی رو تعطيل کنی.
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دوباره بهش نگاه کردم و گفتم:نيست که خيلی شم ديدنی شستين.

ابروشاشو به حالت تعجب باال داد و گفت:نيستم؟
شما احيانا نرصای خود باوری مصرف نمی کنين؟-آره مصرف می کنم ناتفانا خوبم جواب داده.

سییری از روی تاسییر تکون دادم و رفتم سییمت در که مهرزاد گفت:اگر
خوا ستی برات تو ضيح بدم بهم بگو.من شمي شه ارادت ويژه ايی به خانم شا
داشتم و دارم.
بدون اينکه جوابشو بدم رفتم بيرون و تمام حرصم و روی در خالی کردم.

به خاطر رفتار اونروزم سییعی می کردم کمتر جلوی دکتر گوشری ظاشر شییم
ولی دورادور حواسم بهش بود.چون پری شيفتشو عوض کرد زياد شمديگرو
نمی ديديم و بيشییتر تلفنی با شم صییحنت می کرديم.بيچاره گوشری خنر
ندا شت که من تا انگ شت کردن تو دماغ شم برای پری گزارش می کنم .تازه
گ ندی که زدم رو شم براش تعرير کردم که مي گه گه گاشی که گوشری و
مينينه ياد من ميفته و ميزنه زير خنده.البد اون گوشری بيچاره فکر می کنه با
يه دختر خل و چل طرفه و از پيشنهاد ازدواجی که داده پشيمون شده.بعد از
بحث اون شنم با مهرزاد ديگه نديدمش.

امشنم شيفت بودم.با خانم دواچی توی  stationنشسته بوديم و اونم داشت
از خاطرات دوران جوونيش حرف ميزد.زن خيلی مهربونی بود و کل بخش
دوستش داشتن.شمراه يکی از مريضا اومد و گفت که مادرش درد داره.چون
خانم دواچی خسییته بود رفتم تا به بيمار مسییکن تزريق کنم.ونتی از اتاق
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اومدم بيرون مهرزاد و ديدم که داشییت با خانم دواچی حرف ميزد.النته بهتر
بگم مَل شميشه داشت با شوخياش می خندوندش.کال استعداد خوبی توی
شیییاد کردن اطرافيانش داشیییت و مريضیییاش به خاطر اخالنش دوسییتش
دا شتن.شمونطور که ميرفتم سمت شون مهرزاد و برانداز کردم.وانعا خوشتيپ
بود.يه شلوار لی با يه کاپشن شيک و يه کفش اس رت پوشيده بود که خيلی
بهش ميومد.مطمئنا اگر اونو بيرون با اين تيپ ميديدی فکر نمی کردی که
دکتر باشه.

خانم دواچی تا من و ديد در حالی که می خنديد گفت :آناشيد جانن آنای
دکتر يه شمراه الزم داره تا به بيماراش رسيدگی کنه.اگر ميشه تو باشاش برو.

مهرزاد با حالت بامزه ايی به لناساش نگاه کرد و از خانم دواچی پرسيد:خانم
يکتا جون شمه جای بدنم پوشيده س؟شيچ جام معلوم نيست؟
من و خانم دواچی با تع جب بهش ن گاه کرديم .خانم دواچی گ فت :نه
مادر...چطور؟
مهرزاد سییرشییو به صییورت خانم دواچی نزديک کرد و گفت:راسییتش بابام
شميشه بهم سفارش می کنه که شنا که ميرم بيرون لناسای پوشيده ب وشم تا
خدايی نکرده کسی نتونه بهم ن ر بدی داشته باشه...خودتون که ميدونين تو
اين دوره زمونه گرگ زياد شده...

تازه من

ورشو فهميدم با عصنانيت گفتم:وانعا که...خجالت بکشين دکتر.

بهم نگاه کرد.دوباره رفت توی شمون جلد شيطونش و گفت:نمی تونمنمداد
رنگی شامو نياوردم .در ضمن چرا عصنانی ميشی ونتی خودت خيلی خوب
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دزدای ناموس و ميشناسی؟ من فقط دارم احتياو می کنم.باالخره خوشگليه
و شزار دردسر.

خانم يکتا که داشیییت به حرفای ما گوش ميداد نچون چيزی از ماجرا نمی
دونسیییت گ فت:آره پسییرمن دوره زمو نه ی بدی شیییده.آد مای بد ز ياد
شدننمخصوصا شمين دزدای ناموسی که ميگی....ولی انقدر ظاشر خوبی
دارن که نمی تونی تشخيص بدی چقدر بد ذاتن.

مهرزاد که ان گار از اين ب حث لذت می برد ن گاشی به من که حاال خيلی
خون سرد دا شتم به حرفا شون گوش ميدادم کرد و گفت:آره بع ضی شا شون
انقدر زينا و جذاب شسییتن که نمی تونی بفهمی چی تو کله ی کوچيکشییون
ميگذره.

با اين حرفش يه ذره خجالت کشییيدم و برای اينکه ادامه نده گفتم:دکتر من
کار دارم.اگر می خواين شمراشيتون کنم لطفا عجله کنيد.

مهرزاد چشییم کشییيده ايی گفت و راه افتاد و منم پشییت سییرش ميرفتم.ندم
شامو آروم بر می داشتم که پشتش بمونم ولی مهرزاد وايستاد.

برگشت و نگاشم کردن پرسيد:چرا پشتم راه ميای؟
بعد از چند لح ه مکث ادامه داد:نکنه پشت لناسم بازه؟
با اين حرفش از کوره در رفتم و گفتم:اگر يه بار ديگه اين حرفو تکرار کنی
من می دونم و شما.

-پس می خوای بهم دست درازی کنی؟
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بحث کردن باشاش بی فايده بود.ترجيح دادم برگردم و از خانم يکتا بخوام
که خودش به مهرزاد کمک کنه ولی به محض برداشییتن اولين ندم دسییتشییو
سد راشم کرد و گفت:چقدر زود رنجی...فقط يه شوخی بود.

برگشتم با جديت توی چشمای شيطونش نگاه کردم و گفتم:لطفا ديگه با من
شوخی نکنيد.

دوباره چشییمی گفت و با دسییت اشییاره کرد راه بيفتم.اين بار باشاش شمقدم
شدم تا دوباره اذيتم نکنه.مهرزاد ديگه چيزی نگفت و با شم به بيماراش سر
زديم.مهرزاد م َل شميشیییه سییعی ميکرد با شییوخی شاش بي مارا رو
بخندونه.آخرين مريض يه دختر بچه ی  8سیییاله به اسییم نازگل بود که به
خاطر نارسیییايی نلنی توی نو بت عمل پيوند بود.ونتی رفتيم باالی سییرش
بيدار بود و تا مهرزاد و ديد نخنديد و گفت:سالم عمو
مهرزاد ب*و* سش کرد و گفت :سالم به روی ماشت خانم خو شگله.تو که
باز بيداری خوشگل خانم...شنوزم حاضر نيستی زن من بشی؟
نازگل يه ذره فکر کرد و گفت:اول تو حال منو خوب کنن ونتی خوب شییدم
جوابتو ميدم.

حاال که اينطور شیید خيلی زود عملت می کنم.تا من دارم معاينت می کنميه شعر برامون می خونی ؟
نازگل شروع کرد به خوتدت و مهرزاد و ضعيت شو برر سی کرد و ونتی کارش
تموم شییید از توی جينش يه ک تاب داسیی تان کوچ يک در آورد و داد بهش
وگفت:اينم جايزه ت بخاطر اينکه دختر خوبی بودی.
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نازگل ذوق زده کتاب و گرفت و م ش.ول نگاه کردنش شد.مادر نازگل شمراه
ما از اتاق اومد بيرون تا از وضعيت دخترش با خنر بشه.با اينکه مهرزاد شمه
ش بهش اميدواری ميداد ولی اون باز گريه می کرد و از مهرزاد می خوا ست
تا دخترش و نجات بده.

داشییتيم بر می گشییتيم station.به مهرزاد نگاه کردم.سییاکت بودنمعلوم بود
حسابی توی فکره.بعد از چند لح ه گفت:به ن رت نازگل خوب ميشه؟
نگاشش کردم شنوز به جلوی پاشاش نگاه می کرد.گفتم:معلومه که خوب
ميشه.

می دونی ونتی مادرش اينطوری بهم التماس می کنه خيلی اذيت ميشییم.براش دعا کن.

نفسییشییو پر صییدا بيرون داد.يه ذره سییاکت بود ولی دوباره گفت:يه چيزی
ب رسم نول ميدی ناراحت نشی؟
باز لحنش بوی شییيطنت ميداد انگار نه انگار که تا يه دنيقه پيش ناراحت
بود.فکر کنم اين ب شر کال با ناراحتی بيگان ست.منت ر نگاشش کردم تا ادامه
بده.

لنخندی زد و پرسییيد:چرا اونروز اونطوری به دکتر گوشری نخ که چه عرض
کنمن طناب ميدای؟
چشییامو ريز کردم و با عصیینانيت بهش نگاه کردم.بلند خنديد و گفت :چرا
مَل گربه ی آماده ی حمله نگام می کنی؟من فقط يه سوال پرسيدم.
-من برای کارم دليل داشتم که لزومی نمی بينم به شما توضيح بدم.
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تو که از گوشری خوشییت ميومد کافی بود شمه چی رو به من بسیی ری.منکال دست به خيرم خوبه.تا حاال کلی کفتر عاشق و فرستادم خونه ی بخت.

ک یییل اگر طنيب بودین سر خود دوا نمودی .بهتره ني ست يه فکری به حالخودتون بکنيد که سن ازدواجتون داره ميگذره.
چرا فکر می کنين برای من دير شده؟من فقط  29سالمه.-شوخيه بامزه ايی بود.

ا

-اين دفعه رو استَنا شوخی نمی کنم.

دکتر منو چی فرض کردين؟ منطقی شم بخوايم حساب کنيم شما بايد االنحول و حوش  33سالتون باشه.

 من جسیییارت نکردم .ولی از اون جايی که من عالوه بر خوشییتي ی وخوشگلینباشوش و درسخون شم شستم؛ دوران مدرسه مو جهشی خوندم و
چون توی اروپا درس خوندم مَل شییما کنکور نداشییتم.درنتيجه اگر اينارو
حسیییاب کنيم متو جه ميشییيم که من کال آدم اسییتَ نايی و با حالی
شستم...اونجارو...بنين چه حالل زادست.

به جايی که اشاره می کرد نگاه کردم.وای...بدبخت شدمن گوشری اينجا چی
کار می کنه؟ وايستادم.

مهرزاد خنديد و گفت :می دونستی ونتی می ترسی خيلی بامزه ميشی؟
با اخم بهش نگاه کردم .گفتم:من بايد برم به يکی از بيمارا سر بزنم.
-آشا...از اون لحاظ…نگران نناش من بهش سالمتو ميرسونم.

بدون اينکه جوابشییو بدم برگشییتم و پريدم توی اولين اتاق که از شییانس بدم
بيمارو شمراشش بيدار بودن .مجنور شییدم الکی فشییارشییو بگيرم تا گوشری
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بره.بعد از بيسییت دنيقه ونت تلر کردن از اتاق اومدم بيرون  .خانم يکتا و
شيما توی اي ستگاه پر ستاری ن ش سته بودن.به خانم يکتا گفتم که ميرم اتاق
رست تا استراحت کنم .راستش ميترسيدم دوباره سر و کله ی دکتر گوشری
پيدا بشه.

امروز تو دانشگاه کار داشتم و شنم شيفت بودم .با آزيتا شماشنگ کرده بودم
که بياد .اصییال حوصییله نداشییتم و خيلی خسییته بودم اما برخالف من آزيتا
حسییابی سییرحال بود و مدام حرف ميزد.تا سییاعت  7کارمون طول کشییيد .
ونتی از دانشگاه اومديم بيرون اومديم بيرون آزيتا گفت:

تو که انقدر خسته ايی واسه ی چی اومدی؟چون ديگه ونت آزاد ندارم.آزيتا:اشکال ندارهن االن ميری خونه استراحت می کنی.-نمی تونمن امشب شيفتم.

آزيتا با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:چی؟ می خوای خودتو نابود کنی؟
شییيفت شییب و دوس یت دارم.بخش آرومه تازه اگر خسییته شییدم می تونمبخوابم.
آزيتا:معلومه...چشمات از بی خوابی نرمز شده.-ديشب يه بيمار داشتيم.حالش خوب ننود.واسه ی شمين نتونستم بخوابم.

آزيتا:تو ديوونه ايی دختر.با اين طرز کار کردن تا يکی دو سال ديگه از پا درميای.
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رفتيم سییر خيابون تا ماشییين بگيريم چون ماشییينم خراب شیییده و توی
تعميرگاشه.چند دنيقه ايی منت ر مونديم که يه ماشییين شییخصییيه شییيک
جلومون وايستاد.بدون اينکه به راننده ش نگاه کنم دست آزيتا رو گرفتم و يه
ذره رفتيم جلوتر تا رد بشیییه که چند تا بوق زد .به آزيتا گفتم توجه نکنه ولی
آزيتا در حالی که داشییت به ماشییين نگاه می کرد گفت:فکر کنم اين اسییتاد
جديدست.

به راننده نگاه کردم.را ست ميگفتن زراف شان بود.اومد جلوی پامون واي ستاد
و شيشه رو پايين کشيد:سالم خانم زند .بفرماييد ميرسونمتون
ممنون دکتر مزاحم نميشيم.-تعارف نکنين اين مونع تاکسی سخت گير مياد.بفرماييد.

شمين طور که دا شت حرف ميزدنخم شد و در جلو رو باز کرد.به آزيتا نگاه
کردم که ا شاره کرد سوار شم و خودش شم رفت عقب ن ش ست .سوار شدم
زرافشان ماشين و به حرکت در آورد.
گفتم:بنخشيد دکترن باعث زحمت شديم.

آزيتا شم گفت:بله خودمون ميرفتيم
برگشتم و با تعجب بهش نگاه کردم که چشمکی زد و به زرافشان نگاه کرد.از
کارش خنده م گرفت.

زرافشان:نزنيد اين حرفو.فقط راشنماييم کنيد و بگين که از کدوم طرف بايدبرم.

آزيتا مسییير خونه شییونو به زرافشییان گفت ومنم گفتم که ميرم بيمارسییتان.با
اينکه بيمار ستان سر راشمون بود ولی زراف شان از يه م سير ديگه رفت.ونتی

wWw.Roman4u.iR

60

ديدم داره اشییتناه ميره گفتم:دکتر اگه ميشیییه من و شمين جا پياده کنين.تا
بيمارستان راشی نيست.

زرافشییان:اول دوسییتتون و ميرسییونم بعد با شم ميريم بيمارسییتانن من میخواستم يه ذره استراحت کنم بعد برم به مريضام سر بزنم ولی حاال که دارم
تا بيمارستان ميام بهتره بنينمشون و با خيال راحت برم خونه.

ديگه چيزی نگفتم و به آشنگ ماليمی که از دسییتگاه ماشییين پخش ميشیید
گوش دادم.آزيتا ی پر چونه شم تا زمانی که پياده شییید حرفی نزد.النته فکر
کنم به خاطر نيافه ی جديه زرافشییان ميترسییيد که چيزی بگه.نمی دونم چرا
ولی شميشه يه اخم روی صورتش بود که به ن ر من خيلی شم بهش ميومد و
جذاب ترش می کرد.دخترای توی بيمارسییتان به خاطر جذبه ی زيادش و
جدی بودنش با اينکه ازش خو ش شون ميومد ولی زياد سمتش نمی رفتن و
بيشییتر دور و بر مهرزاد بودنن مطئنم اگر روی خوش نشییون ميداد مهديه به
جای دکتر شمس ميومد مخ اينو بزنه.با اينکه از ديدن مهرزاد عصنی ميشدم
ولی از اينکه با توجه به مونعيت خوبی که دارهن خودشییو نمی گيره و اخالق
خوبی داره خوشم ميومد.

ونتی آزيتا پياده شیید زرافشییان گفت:معلومه خيلی خسییته ايينن شییما با اين
خستگی چرا شيفت شب ننول کردين؟
را ستش دي شب ا صال نتون ستم بخوابم .ولی در کل شيفت شب و دو ستدارم .روزا از بس بخش شلوغ سردرد ميگيرم.
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سییاکت شییدم.با توجه به اخالنش ترجيح ميدادم زياد حرف نزنم ولی مَل
اينکه اون دلش می خوا ست حرف بزنه چون دوباره سکوت به وجود اومده
رو از بين برد و پرسيد:از کار کردن تو بيمارستان راضی شستين؟
-بلهن بيمارستان خيلی خوبيه.از جايی که ننال کار می کردم خيلی بهتره.

پس توی بيمارستان ديگه ايی شم کار می کردين-بله يه بيمارستان دولتی.

پس چرا اونجارو ول کردين؟باز اين سییوال تکراری که دوسییت نداشییتم جوابشییو بدم.ننايد ميذاشییتم که
متوجه ناراحتيم ب شهنب .ضم و فرو خوردمو گفتم :محيط خوبی دا شت ولی
زيادی شلوغ بود.
خنديد و گفت:پس بدتر از من عاشق سکوت و آرامش شستين.

ونتی می خنديد خيلی خوشگل ميشدن مخصوصا با خطی که گوشه ی لنش
بوجود ميومد.به روبروم خيره شییدم ولی سیینگينی نگاششییو احسییاس می
کرد.يه ذره نگاشم کرد و گفت:ناراحتتون کردم؟
-نه...داشتم به بيمارستان ننلی فکر می کردم.

معلومه خاطرات خوبی اونجا داشتيناگر يه ذره ديگه ادامه ميداد ميزدم زير گريه.مخ صوصا با اين آشنگ غمگينی
که از دسییتگاه پخش ميشیید.برای اينکه بحَو عوض کنم پرسییيدم:فردا عمل
دارين؟
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چ ند ثان يه دنيق ن گاشم کرد.فکر کنم خيلی تابلو بودم چون صیییدام
ميلرزيد.دوباره مشیی.ول رانندگيش شیید و گفت:دو تا...االنم بايد به شمون
مريضام سر بزنم.

سری تکون دادم و رومو برگردوندم سمت پنجره و به بيرون خيره شدم.اونم
ديگه چيزی نگفت.با ضربه ايی که به بازوم وارد شد سريع رومو برگردوندم
.زرافشیییان گفت:معذرت می خوام ن چند بار صیییداتون کردم ولی متوجه
نشدين.

ونتی ديد شنوز دارم با تعجب بهش نگاه می کنمن از اون لنخند شايی که
گاشی روی صورتش نقش مينست زد و گفت:رسيديم بيمارستان خانم زند.

به دور و برم نگاه کردمنتوی پارکينگ بوديم ولی انقدر تو افکارم غرق شییده
بودم که اصییال نفهميدم کی رسییيديم .سییريع خودمو جمع و جور کردم و
گفتم:بنخشيد...يه لح

ه حواسم پرت شد.

چيزی نگفت نفقط لنخند زد که باعث شد منم لنخند بزنم .در و باز کردم و
پياده شییدم ولی اولين چيزی که ديدم نيافه ی مهرزاد بود که کنار ماشییينش
وايسییتاده بود و با لنخند داشیییت نگاشم می کرد.خنده روی لنم خشیییک
شد.نمی دونم چرا با ديدنش د ست پاچه شدم...شمين و کم دا شتم که بعد
از مچ گيری ايی که سر گوشری کرد حاال منو تو ما شين زراف شان بنينه.آخه
چرا شمي شه جايی که ننايدن جلوی روم ظاشر مي شه؟ا صال دو ست ندارم تو
محيط کارم در موردم بد فکر کنن.
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مهرزاد بلند گفت:سییالم برديا...چرا اومدی بيمارسییتان؟من که بهت زنگ
زدم گفتی نمی يای.

 سالم .نمی خوا ستم بيامن سر راه خانم زند و ديدم و گفتم حاال که دارم تااينجا ميام يه سری شم به بيمارام بزنم.داری ميری؟
-آره...کارم تموم شده.

ن گاشی به من کرد و ب عد رو به برد يا ادا مه داد :خب دي گه مزاحمتون
نميشم.فعال.
سری برام تکون داد و سوار ماشينش شد و رفت.

امشب خيلی پر انرژی بودم چون تا بعد از ظهر خواب بودم و حسابی کمنود
خوابمو جنران کرده بودم .ونتی رفتم تو بخش پری رو د يدم که از يکی از
اتانا بيرون اومد .تا من و ديد اومد ب.لم کرد و گفت:من برگشتم.
-عليک سالمن چرا برگشتی؟تازه داشتم از دستت يه نفس راحت می کشيدم.

پری:من که مَل تو بی معرفت نيستم .نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شدهبود.

پس تحقيقات تموم شد؟يعنی بی خيال گوشری شدی؟پری با خنده ابرويی به نشییونه ی «نه» باال انداخت .از کارش خندم گرفتن
يه ذره نگاشش کردم و پرسيدم:مطئنی که دلت فقط برای من تنگ شده بود؟
پری:حاال...-می کشمت...زود باش شمه چی رو کامل تعرير کن.

پری شيجان زده گفت:اينطوری که نميشییهن بيا بريم يه جا بشییينيم تا برات
بگم.

wWw.Roman4u.iR

64

دستمو کشيد و رفتيم روی صندلی شای توی راشرو نشستيم ولی پری ساکت
بود و با لنخند زل زده بود به من.گفتم:خب؟؟؟؟
پری:االن داری از فضولی ميميرياااا...
از جام بلند شدم و گفتم:مردشورتو بنرن...اصال نمی خواد بگی.

دسییتمو گر فت و دو باره نشییو ندم و گ فت:اووووو ....چه زودم نهر می
کنهنخب...بذار از اولش بگم.پريروز که کارم تموم شد و رفتم سر خيابون تا
ماشين بگيرم يهو سروکله ی شيراد پيدا شد...

شيراد؟؟؟پری:شمون گوشری ديگهآشانيعنی انقدر صميمی شدين که به ا سم کوچيک صداش می کنی؟بابامرسی پشتکار...

پری:تا چشت در بياد...ن ر تو حرفم .کجا بودم؟ آشا...يهو سروکله ش پيداشد و ازم خواست سوار شم تا برسونتم ولی من مخالفت کردم.می دونستم
شنکاره و بايد بره سر شيفتش.خال صه شی از اون ا صرار و شی از من انکار
باالخره سییوار شییدم .پيش خودم گفتم با اينهمه اص یراری که کرد حتما کارم
داره و می خواد در مورد خوا ستگاری صحنت کنه ولی اون عين مج سمه ی
ابولهل نشسته بود و تمام حواسش به رانندگی بود .کال يادش رفته بود منم تو
ما شينم.چند تا سرفه کردمن نفس بلند ک شيدم ولی انگار نه انگار...ا صال تو
باغ ننود.تنها حرفی که زد اين بود که «از کدوم طرف بايد برم» .يعنی می
خوام بگم سگ شارو بستن و منو ول کردن...شيطونه می گفت در و باز کنم
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و با لگد پرتش کنم بيرون ولی جلوی خودمو گرفتم تا رسییيديم دم خونه.
ديگه نا اميد شده بودمن تشکر کردمو خواستم پياده شم که بچم تازه زبون باز
کرد و پرسيد(پری ادای گوشری رو در آورد):چرا خودتونو ازم نايم می کنين؟
منم خودمو زدم به کوچه ی علی چپ و گفتم:من کی شمچين کاری کردم؟
-شمينکه شيفتتونو عوض کردين.

الکی بهونه آوردم که به خاطر يکی از دوسییتام اين کارو کردم ولی معلوم بود
که زير بار نرفتهن دو باره پرسییيد:با خانوادتون صییحنت کردين؟من شنوز
منت

رم.

نيافش انقدر م لوم شیییده بود که دلم نيومد بهش دروغ بگم...گفتم که به
خاطر اينکه شناختی روش ندارم ترجيح ميدم فعال به خانوادم چيزی نگم.

خب با نديدنم که نمی تونين منو بهتر بشناسينخواستم جوابشو بدم که مامانم و ديدم که از تاکسی پياده شد.نمی خواستم
در موردم فکر بدی بکنهن سريع از شيراد خداحاف ی کردم .ونتی ديدم داره با
تعجب نگاشم ميکنه مامانمو نشییونش دادم و گفتم که دوسییت ندارم منو تو
ماشییينش بنينه.اما اونم با من پياده شیید و بعد از گفتن« خودم درسییتش می
کنم» رفت طرف مامانم...من از تعجب شمونجا واي ستادم و به اونا نگاه می
کردم که داشییتن با شم حرف ميزدن.نمی دونم به مامان چی گفت که نگاه
مامان بين من و اون در حرکت بود ولی بعد از اينکه شيراد ساکت شد مامان
لنخند زد و يه چيزايی بهش گفت...بدتر از تو داشتم از فضولی ميمردم.رفتم
طرفشون ولی تا رسيدم شيراد خداحاف

ی کرد و رفت.
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مامان به ذره نگاشم کرد و پر سيد که چرا چيزی بهش نگفتم...منم براش کل
ماجرا رو تعرير کردم.مامانم گفت که شيراد ازش خواسییته که اجازه بده تا
ننل از اينکه بيان خواسییتگاری چند بار با شم بريم بيرون که شمديگرو بهتر
بشناسيمن مامانم ننول کرده.

ديروز صنحم که اومدم بيمار ستان شيراد شمارمو گرفت و ازم خواشش کرد
که برگردم سر شيفت ننليم....اينم کل داستان.

تنريک ميگم...پس يه عروسی افتاديم؟پری با عشوه گفت:فعال که چيزی معلوم نيستن بايد بنينم ازش خوشم مياد
يا نه.
آره جون خودت.داری از خوشحالی ميميری.-پری:حواست باشه فعال به کسی چيزی نگی.

باشهن حاال گوشری اينجاست؟خنديد و با سر آره ايی گفت.

شومن پس حسابی داره بهتون خوش ميگذرهپری:نه بابان از ونتی اومديم سییر کار يه بار بيشییتر نديدمش.شمه ش پيشمهرزاده.

مگه مهرزاد بيمارستانه؟آرهن ميدونی که امروز نازگل عمل شد.تا دو ساعت بعد از عمل و ضعيتشخوب بود ولی يهو حالش بد شییید و االنم توی بخش مراننت های ويژه
ست...بايد مادر شو بنينین از بس که گريه کرد دوبار از حال رفت .مهرزادم
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که ديگه جای خود داره...تا حاال انقدر عصیینانی نديده بودمش...دو بارم
طناز و نهوه ايی کرد طوری که دوش الزم بود.توی اين مدتی که اينجا کار
می کنم اين اولين باره که مينينم کسی جرأت نمی کنه سمتش بره.
صدای خانم يکتا مانع ادامه ی صحنتمون شد.

دخترا با اين شمه کار شییما نشییسییتين به حرف زدن؟بلند شییين و حرفاتونمبذارين برای بعد.آناشيد جان تو برو بنين مريض اتاق  ۳۰۶چشییه...پری تو
شم بيا اين پرونده شارو جابجا کن.
بدون حرف از جامون بلند شديم تا کارامون و انجام بديم.

وضییعيت بيمار و چک کردم ولی تمام حواسییم پيش نازگل بود .داشییتم به
سییوال شمراه بيمار جواب ميدام که مادر نازگل در حالی که يه پرسییتار زير
ب.لشییو گرفته بود اومد تو اتاق.رفتم کمکش کردم تا دراز بکشییهن فشییارشییو
گرفتم خيلی پايين بود.چشماش بسته بود ولی داشت گريه می کرد.صورتش
از زور گريه پر کرده بود .پرسییتار رفت براش مسییکن بياره تا بهش تزريق
کنه.د ستا شو گرفتم که چ شما شو باز کردن توی نگاشش پر از نااميدی بود.با
ب.ض گفت:ديدی جگر گوشم حالش خوب نشد؟اگر باليی سرش بياد من
ميميرم.

توی اون شییرايط فقط بايد آرومش می کردم.اشییکاشییو پاک کردم و لنخند
اطمينان بخ شی زدم و گفتم:نفوس بد نزن.دکتر مهرزاد جراح خيلی خوبيه و
کارشو بلده.تو شم بجای گريه کردن براش دعا کن.
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با شنيدن صدای در برگشتم.پدر نازگل بود.اومد کنار تخت وايستاد و دست
شم سر شو گرفت.از تخت فا صله گرفتم و خوا ستم برم بيرون که مادر نازگل
گفت:ميشه پيشم بمونی؟
با اينکه کار داشییتم ولی دلم نيومد تنهاش بذارمن گفتم:آرهن ولی اول بايد برم
به سرپرست بخش بگم.

با سر با شه ايی گفت.با خانم يکتا صحنت کردم و اونم مخالفتی نکرد.پری
گفت که کارای منو انجام ميده.پدر نازگل رفت تا کنار دخترش باشییه.مادر
نازگل روشو کرده بود به طرف پنجره و گريه می کرد.ننايد ميذاشتم گريه کنهن
گفتم:ديگه نرار نشیید انقدر گريه کنی سییيما خانوم...با گريه ی تو که اتفانی
نميفته.
دلم آروم نميگيرهن می خوام برم بنينمش.-نميشهن بهت مسکن زدم .سعی کن بخوابی.

دسییتامو گرفت و گفت:ميشیییه خواشش کنم بری بنينيش؟ من بدنم جون
نداره...خواشش می کنم.
لنخندی زدم و گفتم:باشهن تو آروم باش.

پتو رو روش کشییيدم و از اتاق اومدم بيرون .پری تا منو ديد پرسییيد:حالش
چطوره؟
-بدن من ميرم يه سر به نازگل بزنم .حواست بهش باشه.

ونتی رفتم توی  I.C.Uپدر نازگل و ديدم که روی صندلی نشسته بود و سرشو
تو د ستاش گرفته بود.آروم رفتم پ شت شي شه و به نازگل نگاه کردم.يه لح ه
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خدارو شییکر کردم که جای سییيما نيسییتم.با ديدنش توی اين وضییعيت دلم
گرفت.انقدر بچه ی شيرين زبونيه که توی اين مدت تمام بخش بهش عادت
کردن.با اح ساس اينکه ک سی کنارم واي ستاده رومو برگردندوندم .پدر نازگل
بود .چشمای اونم نرمز بودن پرسيد:حال سيما چطوره؟
-حالش خوبهن نگران نناشين.بهش آرام بخش زدم تا بخوابه.

نمی دونم چه کار ا شتناشی کردم که اين شد جوابم؟اگر اتفانی برای نازگلبيفته سيما دووم نمياره.

اين حرفو نزنيدن حال دخترتون خوب مي شه.خب اون بچه ست و عمل شمسنگين بوده...تا چند روز آينده بهتر ميشه.

شمچنان به نازگل نگاه می کرديم که يکی از پرسییتارا رفت باالی سییرش و
زنگ باالی سییرشییو زد.بعد از چند دنيقه مهرزاد و چندتا پرسییتار رفتن تو
اتاق.مَل اينکه ايس یت نلنی کرده بود و بهش شییوک ميدادن.مهرزاد عصیینی
بود و نگاشش به صییفحه ی مانيتور بود.به پدر نازگل نگاه کردم که چسیینيده
بود به شییيشییه و با ترس يه دخترش نگاه می کرد.بازوشییو گرفتم و بردم روی
اولين صندلی نشوندمش و براش يه ليوان آب آوردم به زور يه نلپ خورد.

ب عد از ده دني قه مهرزاد از ا تاق بيرون او مد.ن يافش درشم و عصیینی بود و
خسییتگی توی صییورتش پيدا بود.با ترس نگاشش کردم که لنخند کم جونی
زد.اومد کنار پدر نازگل و دسیییت گذاشیییت روی شییونش وگفت:نگران
نناش...بخير گذشت.

پدر نازگل که انگار حرف مهرزاد و باور نکرده بود سییريع بلند شیید و رفت تا
خودش بنينه دخترش سالمه.مهرزاد پرسيد:تو اينجا چی کار می کنی؟
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-مادر نازگل ازم خواست که بيام دخترشو بنينم.

دستی روی صورتش کشيد و گفت:حالش چطوره؟
-با مسکنی که بهش زدم بايد خواب باشه.

به پدر نازگل نگاه کرد و گفت:فکر کنم بهتره يه دونم به اين بزنی...من ميرم
تو اتانمن اگر حال مادرش بد شد خنرم کن.

باشییه ايی گفتم و مهرزاد می خواسییت بره که سییروکله ی طناز پيدا شیید اما
مهرزاد تا ديدش گفت:االن اصال حوصله ندارم خانم سر افراز.
و به راشش ادامه داد.

از يکی از آنايون خواستم تا که پدر نازگل و بنره تا استراحت کنه ولی پدرش
ننول نمی کرد.بهش نول دادم تا شمونجا بمونم و اگر اتفانی افتاد خنرش کنم
که باالخره ننول کرد.يه پام تو بخش خودمون بود و يه پام تو  I.C.Uن پری که
ديد شی ميرم و ميام گفت کنار نازگل بمونم ونتی سییيما بيدار شییید بهم
ميگه.توی  I.C.Uبودمن خانم رضايی صدام کرد تا برم چايی بخورم .داشتيم
در مورد نازگل صحنت ميکرديم که پدر شو ديدم که دوباره اومده بود پ شت
شيشه و زل زده بود به دخترش.از خانم رضايی تشکر کردم و رفتم کنارش و
گفتم:باز که از جاتون بلند شدين...برين استراحت کنين من اينجا شستم.

نمی تونمنتمام فکرم اينجاست...سيما چطوره؟-شنوز خوابه.

ميدونم که ام شب خيلی بهتون زحمت دادم ولی مي شه خواشش کنم اينجابمونيد تا من برم سيما رو بنينم؟
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ونتی گفتم می مونمن رفت و يه ربع ديگه برگ شت.حاال که اون کنار دخترش
بود ترجيح دادم برم تو بخش خودمون اما ننل از اينکه از در برم بيرون خانم
رضايی صدام کرد.

جانم؟ميری پايين عزيزم؟بلهن چطور؟راسییتش بايد اين پرونده رو برای دکتر مهرزاد بنرم .حاال که تو داری ميریپايين ميشه سر راشت اينم براش بنری؟
وای...حاال مهرزاد و کجای دلم جا بدم؟اونم االن که انقدر عصیینانيه.انگار
خانم رضیییايی ترديد و توی صییورتم ديد چون گفت:عزيزم اگر نمی تونی
خودم می برم.برو به کارت برس.
-نه بدين می برم.

پرونده رو گرفتم و رفتم تو بخش خودمون تا بدم پری بنره ولی از شانس بدم
شيچ کس توی  stationننود.دسییت از پا درازتر رفتم سییمت اتاق مهرزاد.يه
نفس عميق کشيدم و در زدم.با شنيدن صداش که اجازه ی ورود داد رفتم تون
سرش پايين بود و دا شت يه چيزی می نو شت.بدون اينکه سر شو بلند کنه
گفت:بفرماييد.

اينطوری بهتر بود .پرونده رو روی ميز گذاشییتم و گفتم:اينم پرونده ايی که
خواسته بودين.

منت ر جوابش نموندم و خواستم سريع برم بيرون که پرسيد:کجا ميری؟
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برگشییتم و ديدم با تعجب داره نگاشم می کنه.چشییماش از خسییتگی نرمز
بود.گفتم:سر کارم.
مگه دننالت کردن دختر؟حدانل وايستا تا ازت تشکر کنم.-خواشش می کنم.

شيطون خنديد و پرسيد:بابت؟
بابت تشکرتون.-من که شنوز تشکر نکردم...گفتم وايستا تا اين کارو بکنم.

با شنيدن صدای در نتون ستم جواب شو بدم.دکتر گوشری اومد تو و گفت:يه
خنر خو....

تازه متوجه من شییید سییکوت کرد.بهش سییالم کردم.جوابمو داد ولی اخم
شديدی کرد و روشو برگردوند .اين وانعا فکر کرده من عاشق جمال زيناشم؟
به خدا اگر به خاطر پری ننود يه دو نه کشیی يده می خوابو ندم زير
گوشییش.گوشری بدون توجه به من به مهرزاد گفت:نازگل به شوش اومده و
ضربان نلنشم من

م شده.حالش داره بهتر ميشه.

بهترين خنری بود که شیینيدم.مهرزاد نفس راحتی کشییيد و گفت:خدا رو
شکر.

گوشری:نمی خوای بيايی بنينيش؟مهرزاد:چرا...برو منم االن ميام.گوشری نيم نگاشی به من کرد و گفت:بهتره زودتر بيايی.
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لنخند روی لنم خ شک شد و با تعجب به در ب سته نگاه کردم که با صدای
خنده ی بلند مهرزاد به خودم اومدم.ع صنی پر سيدم:مي شه بگين چی انقدر
خنده داره؟
اون باشان بد رفتار کرده چرا از د ست من ع صنانی مي شی؟ولی خودمونيمخوب زشر چشمی ازت گرفتا.

بدون توجه به مهرزاد از اتاق اومدم بيرون ولی شنوز صییدای خنده شییو می
شنيدم.بايد تکليفمو با گوشری رو شن می کردم .رفتم توی بخش و ديدمش
که کنار پری وايستاده بود ولی تا منو ديد رفت.

رفتم توی station .پری که ديد ع صنانيم پر سيد:چته؟چرت اتقدر ع صنانی
شستی؟
از اون گوشريه....ال اله اال اللهشيراد؟مگه چی کار کرده؟ت مام ماجرا رو براش تعرير کردم که اولش م َل مهرزاد زد زير خ نده ولی
ونتی اخممو ديدن گفت:خيلی خب...چرا اينطوری نگاشم می کنی؟باشاش
حرف ميزنم.

به سيما خنر دادين؟آره ننودی بنينی از خوشحالی نمی دونست چی کار کنه.االنم رفتن تا نازگلو بنينن.

خوشییحال بودم که حال نازگل بهتر شیییده بود .خسییته بودم رفتم تا يه ذره
استراحت کنم.
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با صدای زنگ ساعت از خواب بيدار شدم.ساعت  ۸صنح بودنکش و نوسی
به بدنم دادم و از جام بلند شدم.صدای ظرف از بنرون ميومد که نشون ميداد
مامانم بيداره.دست و صورتمو شستم و رفتم تو آش زخونه.مامان داشت ميز
صنحونه رو جمع می کرد که تا منو ديد با تعجب پرسيد:چرا انقدر زود بيدار
شدی؟
بايد برم بيمارستانن عمل داريم.مامان در حالی که دوباره ميز و می چيد گفت:پس بشين صنحونتو بخور.

مش.ول خوردن شدم ولی شر بار که سرمو بلند می کردم می ديدم مامان داره
نگاشم می کنه.احساس می کردم می خواد يه چيزی بگه ولی دو دله.

پرسيدم:مامان چيزی شده؟
يه ذره دست پاچه شد و گفت:نه
پس چرا اينجوری نگام می کنی؟وا...مگه چجوری نگات می کنم؟زل زدی به منن چيزی می خوای بگی؟نه مادرن دلم برات تنگ شده دارم نگات می کنم.شمينشانه ايی باال انداختم و دوباره مش.ول خوردن شدم.بعد از چند دنيقه مامان
گفت:آناشيد...

منت ر بهش نگاه کردم ولی اون سییاکت شیید و با اينکه چند باری لنش برای
گفتن حرفی تکون خورد ولی چيزی نگفت.

-مامان چيزی شده؟
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نه ...ولش کن .صنحونتو بخور.مامان بگو چی شده .دارم نگران ميشم.يه ذره نگام کردو با ترديد گفت :خب ...ميدونی ديروز ...ديروز...

ديروز چی مامان ؟نفسشو کالفه بيرون داد و گفت :ديروز عمه ات زنگ زد.

ناخواسته اخمام رفت تو شم و گفتم :خب به من چه؟؟
گفت امشیییب به خاطر کاوه و مهری مهمونی گرفته و  ...از ما شم دعوتکرد بريم.

عصنی شدم و گفتم :نکنه ميخواين برين؟
مامان با ترديد گفت :نميدونم .اما اگه نريم...

حرفشو نطع کردم و گفتم :اگه نريم چی ميشه مَال؟
-عصنانی نشو عزيزم.

يعنی چی عصنانی نشم؟ تو که شمه چيو ميدونی چرا اين حرفو ميزنی؟اول به حرفام گوش بده آناشيدم .اگه بد گفتم شر چی خواستی بگو.دست به سينه شدم و به صندلی تکيه دادم طلنکارانه گفتم :ميشنوم.

تو که فاميالی باباتو ميشییناسییی مخصییوصییا عمه ات .فقط منت ر يه بهونهسیییت که حرف در بياره .االن شمه ميخوان بنينن تو در چه حالی .اگه نريم
شمين عمه ات مي شينه شمه جا ميگه تو شنوز چ شمت دننال پ سر شه .به شر
حال کاوه االن يه مرده متاشله .من به خاطر خودت ميگم .وگرنه منو بابات
نميخواسییتيم بريم .از رابطه ی ما با اونا که با خنری .جز مادربزرگتو عموت
ما با شمه مشکل داريم.
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با شمه ی اين حرفا من باز پامو تو اون مهمونی مسخره نميذارم .مخصوصااگه مهری اونجا باشه .شما اگه خيلی دلتون ميخواد ميتونين برين ولی رو من
حساب نکنين.

آخه ما بدون تو بريم چيکار کنيم؟ اگه پرسيدن آناشيد کجاستچی بگيم؟عصنی از جام بلند شدم و گفتم :بگين آناشيد سر کاره .نه اصال بگيد آناشيد
مرد.

رفتم تو اتانم و حا ضر شدم .با اينکه زود بود ترجيح ميدادم زود تر از خونه
بزنم بيرون و برم بيمارستان.

داشییتم کفشییامو مي وشییيدم که مامان بازومو گرفت و گفت :آناشيد جان با
اعصاب خورد نرو دلشوره ميگيرم .ما بدون تو نميريم عزيزم.

سری تکون دادم و اومدم بيرون
***********************

يه ساعتی توی خيابونا چرخيدم .ونتی ر سيدم بيمار ستان چند تا از بچه شا
جلوی اسییتيشیین وايسییتاده بودن و منت ر دکتر مهرزاد بودن تا بياد و که بريم
برای عمل آماده بشيم .سرسری به شمه سالم کردم و رفتم کنار شيما نشستم.

شییيما يه ذره نگام کردو گفت :چيه خانوم دکتر؟؟؟ اول صیینحی اخمات تو
شمه؟
شيما بيخيال شو .اصال حوصله ندارمشيما شونه ای باال انداخت و گفت :خيله خب .فقط سوال پرسيدم.
بعد چند دنيقه شيما گفت :اوه اوه .صاحنشم اومد.
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طنازو ديدم که دا شت ميومد سمتمون .تا ر سيد پر سيد :دکتر مهرزاد شنوز
نيومده؟
يکی از پس یرا گفت :سییالم خانوم س یرافراز .شییکر خدا ما شم خوبيم .شییما
خوبين؟
طناز با اکراه روشییو برگردوند و به شییيما نگاه کرد .شییيما با دسییت به انتهای
راشرو اشاره کردو گفت :مَل اينکه رسيدن.
طناز سريع رفت سراغش.
شيما شمونطور که نگاششون ميکرد زير لب گفت:

ايششششش .اين دختره شم که عين کواال به دکتر آويزونه .نگاه کن دکتر چه
خوشتي م کرده امروز .باورت ميشه آرزو به دلم مونده يه بار طناز نناشه تا من
بتونم به مهرزاد بگم که چقدر خوشتي ه.

با طعنه گفتم :آرزو از اين نشنگتر ننود؟
صدای مهرزاد مانع از ادامه ی صحنتمون شد:

سالم  .بابت تاخيرم معذرت ميخوام .لعنت به اين ترافيک .برين برای عملآماده بشين.

مهرزاد خيلی دنيق و ماشرانه داشت کارشو انجام ميداد و شر جا که الزم بود
برای بچه شا تو ضيحاتی رو ميداد .شمي شه از ديدن نلب خو شم ميومد ولی
امروز بعد از حرفايی که مامان زد و با اون حال بدی که داشییتم احسیییاس
ميکردم شر لح ه امکان داره باال بيارم .آخه چرا مامان ننول کرد که بره؟ اون
که ميدونه عمه چه حرفايی پشت سرم زده بود.
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م گه من تن ها دخترش ننودم؟ م گه با ع مه اي نا نطع راب طه کنيم چه ات فانی
ميوفته؟؟؟ اون که از ما خوشش نمياد و خودشو در حد ما نميدونه...
با سقلمه ايی که مينا بهم زد از فکر و خيال اومدم بيرون و بهش نگاه کردم:

چيه؟مينا با چشییم به دکتر مهرزاد اشیییاره کردن اما ننل از زدن شيچ حرفی خود
مهرزاد گفت:

خانم زند اولين بارتون که مياين اتاق عمل؟و با دست به نلب بيمار اشاره کرد.
با گيجی پرسيدم:

بله؟ پرسییيدم اولين باره که مياين تو اتاق عمل که يه ربعه زل زدين به نلب اينبيچاره؟
-معذرت ميخوامن يه لح

ه حواسم پرت شد.

به به ...ديگه بدتر .ونتی آمادگی ندارين چرا مياين سر عمل؟حير که نمی تونم وگرنه يه دونه ميزدم تو فکش تا انقدر بلنل زبونی نکن...
سرمو انداختم پايين و گفتم :معذرت ميخوام
-بهتره برين بيرونن گويا حالتون خوب نيست.

شر چند که نمی خواستم آتو دستش بدم ولی حالم خوب ننود و ترجيح دادم
برم بيرون .الن ته حق با مهرزاد بود و خيلی رو به راه ننودم .اگر کوچکترين
اتفانی برای مريض ميوفتاد شمه ميريختن سرم.
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*****************

از اتاق مريض اومدم بيرون .به سیییاعتم نگاه کردم ۶ .بود .حتما االن شمه
خونه ی عمه جمع شدن .....يعنی االن کاوه چيکار ميکنه؟؟؟؟
لنخند تلخی زدم و رفتم توی استيشن نشستم .سرم خيلی درد ميکنه .گوشيم
زنگ خورد ....مامان بود .از اينکه صنح باشاش اونطوری حرف زدم ناراحت
بودم.

جانم مامان جان؟سالم مادر ...خوبی؟آره ...مامان بابت صیینح معذرت ميخوام .ميخوام از دلتون در بيارم .شییبشام درست نکنين مهمون من ...ميخوام بنرمتون يه جای خوب
-.........

مامییییییییییییان؟؟؟؟ چی شد؟مامان با من من گفت :آناشيد جان ....راستش...

سییاکت موند .خواسییتم چيزی بگم که صییدای يکی از اونر خط اومد که
گفت :زن داداش آماده شدی؟ ما دم در منت ريم
با شک پرسيم :صدای عمو بود؟
-آره عزيزم.

مگه امشب مهمونی دعوت نيست؟ شمارو کجا ميخواد بنره؟-آناشيدم عمو اومده که...

تازه متوجه من ورش شدم .با شک پرسيدم :نکنه ميخواد بنرتتون اونجا؟؟؟
مامان که انگار ميخواست توجيه ام کنه سريع گفت:
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گوش کن عزيزم .عموت حرف منطقی ميزنه .اونم حرفش با من يکيه .ميگه
ننايد از خودمون ضعر ن شون بديم .شر چی با شه عموت بهتر خواشر شو
ميشناسه و از نضيه ی شمام با خنره .خودت ميدونی که چقدر دوست داره.

با عصیینانيت گفتم :نميخواد الکی منو توجيه کنيد .تازه فهميدم کيا دوسییتم
دارن  .ونتی شییما که پدر و مادرمين پشییتمو خالی ميکنين از بقيه انت اری
نميشه داشت .بهتون خوش بگذره.

گوشییی و نطع کردم و سییرمو بين دسییتام گرفتم .نميتونسییتم تحمل کنم که
خانواده ام اينجوری پ شتمو خالی کردن .دلم از د ست شون گرفت .اه ....سرم
چقدر درد ميکنه .بلند شدم و يه مسکن خوردم و سرمو گذاشتم رو ميز .فکر
کردن به مهمونی اع صابمو ميريخت به شم .ننايد بهش فکر کنم .خيلی ونته
شمه چی تموم شده.
تو عالم خودم بودم که صدايی گفت :نخواب يخ ميزنی.

از صدای ناگهانی مهرزاد اينقدر ترسيدم که يهو از جام بلند شدم .طوری که
صندلی از پ شتم افتاد و صدای وح شتناکی ايجاد کرد .مهرزاد از حرکتم جا
خورد و با تعجب نگاشم کرد .پرسيد :حالت خوبه؟
اينقدر فشییار عصیینی روم بود که ناخودآگاه اشییک تو چشییام جمع شیید و با
عصنانيت گفتم :نه .خوب نيستم .چرا دست از سرم بر نميداری؟؟؟خوشت
م ياد شر منو مينينی به پرو پام مي يچی؟ چی از جونم ميخوای؟؟؟؟تو اين
خراب شییده ام نميتونم دو دنيقه تنها باشییم؟؟؟به چه زبونی بگم که من از
شوخياتون خوشم نمياد .ديگه با من شوخی نکن.
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بدون اينکه منت ر عکس العملش بمونم رفتم تو اتاق رسیییت .حتی جواب
پری رو شم که صدام ميکرد ندادم.

پری گفت :چيزی ميخوای برات بيارم؟
با بی حوصلگی گفتم :نه ...ممنون .بنخشيد که امشب مزاحمتون شدم.

ا...ديوونه .اين حرفا چيه؟ نميدونی مامانم چقدر خوشییحاله که اينجايی.باور کن ما شميشه تنهاييم.

مرسی...منم خوشحالم که اينجام .راستش يلد بچگيامون افتادمپری خنديد و گفت :آره ...يادش بخير .يا من خونتون بودم يا تو خونه ی ما.
يادته اون شب....

صدای زنگ موبايلش مانع ادامه ی حرفش شد .با ديدن شماره لنخند زد.
بنخشيدی گفت و جواب داد.

سالم-.......
آره خوبم.- .........

چه خنر؟- .....
-نه آناشيد امشب اومده اينجا.

ونتی پری باشاش حرف ميزد يه لنخند رو لناش بود.خوشییحالم که پری
خوشیی حا له.گوشری مرده محترم يه....ب عد از اين که پری ماجرای اونروز و
براش تعرير کرد ازم عذر خواشی کرد .ياد خودم افتادم .برای اينکه راحت
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حرف بزنه از اتاق اومدم بيرون  .خاله پروانه دا شت تلويزيون نگاه ميکرد .تا
منو ديد لنخند زد و گفت:

پس پری کو؟داره با تلفن حرف ميزنه.-بيا ميوه بخور عزيزم.

کنارش روی منل نشستم و برام چندتا ميوه تو بشقاب گذاشت و داد دستم.
منم شروع کردم به پوست کندن که گفت:

کی فکرشو ميکرد تو و پری اينقدر بزرگ بشين؟
با ليخند نگاش کردم که ادامه داد:

بعد از فوت پدرش فکر نميکردم بتونم از پس بزرگ کردنشون بر بيام .ميدونم
خيلی چيزا ازشون دريغ شده ولی پری شميشه نانع بوده.

دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم :شما شر کاری تونستين کردين  .پری
شم اينو ميدونه .اون خيلی مهربونو دلسوزه
آشی کشيد و گفت :راستش نميدونم اين دختر مهربونو دلسوز ميتونه از پس
انتخابای زندگيش بر بياد...

من

ورشو فهميدم .برای شمين گفتم:

اين شمه نگرانی طنيعيه ...ولی نگران نناشییين پری اينقدر فهميده شسییت که
راه اشتناه نره .اگه مشکلی سر تحقيق کردن دارين من به بابام ميگم که کارارو
انجام بده.

دروغ شيرين

83

مر سی عزيزم .برادرش ش ست .اگه ن ضيه جدی ب شه حتما بهش ميگم بيادتهران .راستی از مامان اينا چه خنر؟
ياد مهمونی افتادم .به احتمال زياد شنوز اونجان .حتما االن مامان نگرانه .از
آخريت تما سی که باشام گرفتن گوشيمو خاموش کردم ننايد بهش فکر کنمن
تازه اع صابم يه ذره آروم شده .به خاله پروانه نگاه کردم که منت ر جوابم بود.
لنخند زورکی زدم و گفتم:
خوبن...

پری از اتاق اومد بيرون .بعد از بردا شتن ميوه از تو ب شقابم ن ش ست .گفتم:
بفرما ميوه .تعارف نکن
نه نربونت صرف شده.به خاله پروانه ميوه تعارف کردم .شمونطور که ميوه برميداشت گفت:
من ميرم شام درست کنم.

پری با خنده گفت :اين کارا چيه پروانه خانوم .دو دنيقه اومديم خودتونو
بنينيم.
خاله پری خنديد و رفت توی آش زخونه.

رو به پری کردم و طوری که خاله پروانه نشیینوه گفتم :چيه؟؟؟؟ شیییاد و
شنگولی؟؟؟
چرا شايعه پراکنی ميکنی؟-حتما يه چيزی ديديم که ميگم.

 شما نيازمند به استفاده از عينک شستين خانوم .حاال چرا يهو بلند شدی ازاتاق رفتی بيرون؟

wWw.Roman4u.iR

84

-نميخواستم مزاحم حرفای عاشقونتون بشم...

با اين حرف من ت.يير حالت دادو با عصنانيت مصنوعی کوسن رو پرت کرد
سمته منو گفت:
بی ادب...
و بلند شد و رفت سمت اتانش.

به در که رسيد گفت :چرا نشستی ...بيا تو اتاق ديگه
با خنده گفتم :فکر کردم نهر کردی
******

با شم روی تخت نشییسییتيم که پری محکم زد رو پام و گفت :خب  ...ديگه
چه خنر؟؟؟؟
-شيچی...

من موندم تو چرا با مامان و بابات دعوات شیییده .اصییال دليلت منتطقینيست.
-پری خواشش شروع نکن.

چيو شییروع نکنم؟ تو باشاشییون دعوا کردی چون از فقط از فاميالی باباتخو شت نمياد؟؟؟؟ آخه اين دليل نابل ننوله؟ پا شو مَل بچه ی آدم به شون
زنگ بزن و بگو که اينجايی
-اگه نگران بودن زنگ ميزدن.

با کالفگی کن :لعنت بر شییيطون .فکر کردی با کی طرفی؟؟؟ دور از جونم
خر؟؟؟ من که ميدونم گوشيتو خاموش کردین
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پری من موندم تو اين شمه فضییولی رو از کی به ارث بردی؟ من از کجاميدونستم تو ميری تو کيفم گوشيمو چک ميکنی؟
پری که از تفره رفتن من کالفه شده بود گفت :ای بابا .تو يه جمله جواب منو
بده اونونت من ديگه باشات کاری ندارم .چرا باشاشون دعوات شده؟
نميتونسیییتم نضییی يه ی کاوه رو به پری بگم يعنی نميخواسیییتم که
بگم...نميتونسییتم بهش دروغ بگم .گيج شییده بودم .پری با دسییت زد بهم و
گفت:

خب؟؟؟؟؟ من منت رم بگو
نميدونستم چی بگم که بيخيال بشه برای شمين گفتم:

بنين پری فاميالی بابای من پشییت خانوادم حرف در آوردن .از اين ناراحت
شدم که با اينکه اونا اين کارو کردن ولی بازم خونواده ی من کوتاه اومدن
شمين؟؟؟چيز کميه؟مرده شورتو بنرن که انقدر آدم کينه ايی شستیپری بحث نشنگتر نيست بکنی؟یآره شست
-خب پس بحَو عوض کن.

بگو چرا امروز با دکتر مهرزاد اونجوری برخورد کردی؟-پری توام گير دادی به درگيری شای من با بقيه شا.

-عجنا ....ميميری مَل آدم و بدون درگيری جواب بدی؟
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شيچی اع صابم سر مامان اينا خورد بود ونتی امد باال سرم يه جورايی شمشییکه شییدم شم اينکه ترسییيدم .نميدونم چرا ولی يهو پريدم بهش .شر چی
دشنم بود بارش کردم .اصال نذاشتم حرف بزنه.

مرض داری اينجوری با دکتر مملکت حرف ميزنی؟را ستش يه کم پ شيمونم .ولی خب خودش مق صر بود .تا اون با شه انقدرباشام شوخی نکنه.
مهرزاد با شمه شوخی ميکنه ...حتی با مستخدم بيمارستان.-خوب اشتناه می کنه.

تو که به شمه درگيری ...راسییتش به ن رم دکتر مهرزاد تنها کسییيه که آدم ازشییوخياش ناراحت نميشییه .ميدونی يه جووری شییوخی ميکنه .انگار بلده با
شر کسی چه جوری حرف بزنه .ونتی که شست شمه شادن .بيشتر بچه شای
بيمارسیتان باشاش صیميمين اما به کسیی اجازه نميده از زير کار در بره .من
خيلی از شخصيتش خوشم مياد.
-نه...باريکال...خوشم اومد ...اطالعات زيادی ازش داری.

عجنا ...ميذاری روشنت کنم؟چرا داری منو روشن ميکنی؟-چون ونتی خواست باشات شوخی کنه مَل جن زده شا برخورد نکنی.

خواستم جوابشو بدم که خاله پروانه صدامون کردو گفت که شام حاضره .با
تعجب به شم نگاه کرديم و پری گفت:
چه زود؟؟؟!!!!!
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رفتيم سر ميز شام .خاله پروانه سوسيس بندری درست کرده بود.
پری با خنده گفت :ميگم چقدر زود درست شد.
دستامو زدم بهم و گفتم :آخ جووون .من خيلی دوست دارم.

پری با صدای آروم و با خنده گفت :مامان بعد چند سال آناشيد اومد اونونت
سوسيس بندری؟
برای اينکه احسیییاس معذب بودن نکنن گفتم :چيه مگه؟؟؟ من خيلی شم
دوست دارم
اومدم يه لقمه ازش بخورم ولی اينقدر تند بود که سییرفه ام گرفت ...اينقدر
سرفه کردم اشک از چشام در اومد.

پری گفت :مامان ميدونی که آناشيد عادت به غذاشای تند نداره .چرا اينقدر
تندش کردی.

خاله پری با شییرمندگی گفت :من يادم ننود شییما شا به فلفل زياد عادت
نداريم.

پری شمونطور که ميزد پشییتم گفت :اشییکال نداره دوبار بيای اينجا و بری
عادت ميکنی.
پری با اصرار گفت:
ای بابا ...تو چرا اينقدر ناز ميکنی؟؟ بمون ديگه.
پری جان يه شفته اس که اينجام .زشته .شر چيزی حدی داره...مامانت...-الکی مامانو بهونه نکن .خودت ميدونی چقدر خوشحاله که تو اينجايی.

در ديزی بازه حيای گربه کدوم گوريه؟ تازه يه شفته اس خونه نرفتم از حالمامان و بابام بی خنرم.
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من که شر چی بگم تو حرف خودتو ميزنی .ولی نول بده بازم ب يای ولیايندفعه بايد يه ماه بمونيان
من ورت اينه که چتر و وا کنم مستقيم فرود بيان تو خونتون؟آفرين...تو شميشه باشوش بودی و من به خاطر شمين بهت افتخار ميکنم.-مرسی که شميشه بهم نوت نلب ميدی.

شر دو خنديديم و رفتيم سمت در .با خاله پروانه خداحاف

ی کردم...

********************

کليد رو توی در چرخوندم .مامان با ديدن من سییمتم اومد و گفت :سییالم
مادر ...خوبی؟
-بله خوبم.

نهار خوردیبلهچرا اينطوری جوابم و م يدی؟ باور کن اون شیییب نمی خواسییتيم بريمعموت...
بهونه ی خوبيه.بهونه چيه؟؟؟ از بابات ب رس چقدر به عموت گ.تم که تو راضی نيستی.-حاال خوبه ميدونستين و رفتين.

بنين سر يه مو ضوع تموم شده چقدر داريم بحث ميکنيم؟ اينارو ول کن.اين چند روز چيکار کردی؟
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وانعا فکر کردين متوجه نشدم آمار لح ه به لح ه مو پری بهتون ميداد .منخستم ...شب شيفتم .ميرم بخوايم.

مامان بدون حرفی از سییر راشم رفت کنار .با اينکه خيلی دلم ميخواسییت
راجع به مهمونی از مامان سوال ب ر سم ولی غرورم اجازه نميداد....توی اين
يه شفته شمه ش به مهمونی فکر کردم .خيلی دلم می خواسییت بنينمش....
دوسییت داشییتم بدونم از زندگيش راضییيه....خودم و که نمی تونم گول بزنم
شنوزم دوستش دارم....از خودم بدم مياد که باز دارم بهش فکر می کنم...

مامان صییدام کرد تا برم شییاممو زودتر بخورم که با شییکم گرسیینه نرم سییر
کار...بابا شنوز نيومده بود .مامان شم سییر ميز سییاکت بودن شییايد ميترسییيد
حرفی بزنه و من باز از کوره در برم.
*******

ونتی رسییيدم بخش آروم بود و پری و شییيما شم طنق معمول در حال غينت
کردن بودن .پری تا من و ديد گفت:
-بدو بيا که يه خنر دسته اول برات دارم.

چی شده؟پری :نه ديگه اينجوری نميشه ...شنيدن خنر دسته اول خرج داره.-خب نگو...

پری :باشیییه حاال که اصییرار می کنی ميگم...بچه شا ميگن امروز مهديهشمراه دکتر يزدانی اومد سییر کارن مَل اينکه باالخره تونسییت دلشییو بدسییت
بياره.
-بچه شا گفتن؟؟پس شنوز خودت نديدی.
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شيما:چه فرنی می کنه؟ مهم اينه انقدر براش عشوه اومد تا خرش کرد.-پری :حاال طناز خودشو می کشه تا از مهديه عقب نمونهن بيچاره مهرزاد.

مهرزاد ....از ونتی که اون حرفا رو بهش زدم اصییال طرفم نمی ياد .النته حق
داره من ننايد باشاش اونطوری حرف می زدم....با اينکه می دونم مقصرم اما
غرورم اجازه نمی ده ازش عذر خواشی کنم .اصییال شیییايد اينطوری بهتر
باشه....

صیییدای پری منو به خودم آورد که گ فت :ک جايی دختر؟؟ خانم دواچی
صدات ميکنه.

شا؟شا چيه؟ خانم دواچی کارت داره.آشا...باشه.بلند شدم برم که پری آروم گفت:
يه چيزيت شده شا....
برگشتم نگاش کردم که نيافه ی حق به جانب به خودش گرفت و گفت:

چيه؟؟؟بد نگاه ميکنی؟؟؟ دروغ ميگم؟
با خنده گفتم:پری تورو خدا شايعه درست نکن .من آبرومو دوست دارم.

منت

ر جواب پری نشدم و رفتم.

جلوی ميز خانم دواچی ايستاده بود.
تا منو ديد گفت :برو اتاق  ۶۱وضعيتشو چک کن.
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باشییه ای گفتم رفتم سییمت اتاق .اومدم برم تو که دکتر مهرزاد از اتاق اومد
بيرونن خواستم سالم کنم ولی ننل از سالم من بی توجه از کنارم رد شد.

از حرکتش تعجب نکردم .خيلی ونت بود که باشام حرف نميزد .خوشییحال
شدم که بهش سالم نکردم .نميخواستم غرورمو خورد کنم .رفتم تو .به بيمار
سالم کردم و مش.ول کارم شدم...

مامان بعد از در زدن اومد تو اتاق و کنارم رو تخت ن ش ست.يه ذره نگام کرد
و گفت:

نمی خوای اين سکوت و تموم کنی؟چيزی نگفتمن ما مان ادا مه داد :باور کن رفتن ما خيلی بهتر از نرفتنمون
بود...حتی به ن ر من تو شم بايد ميومدی تا شمه بنينن که روبراشی .شمين
نيومدنت باعث شد تا عمه ت به شمه بگه که تو از حسادتت نرفتی.

برام مهم ني ست عمه پ شت سرم چی ميگه ولی اين برام مهم بود که شما وبابا که نزديکترين کسام شستين به اون مهمونيه مسخره نرين.

من درکت می کنم ولی باالخره تا کی بايد ازشییون دوری کنيم؟ با نرفتن مامشکلی حل ميشه؟ زمان برميگرده عقب؟
نه چيزی عوض نميشه ولی به شمه ثابت ميشد که من چقدر براتون اشميتدارم...

ديگه نتونسییتم جلوی خودمو بگيرم و زدم زير گريهن مامان ب.لم کرد و در
حالی که نوازشم می کرد گفت:

گريه نکن عزيزم ....ا صال ما ا شتناه کرديم .از امروز به بعد تو شيچکدوم از
مهمونيای خانواده ی پدريت شییرکت نمی کنيمن خو به؟ ديگه گريه نکن
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آناشيدم....شر چند اگر يه ذره به حرفام فکر کنی متوجه ميشی که رفتنمون به
اونجا به صالحت بوده....

چقدر به آغو شش نياز دا شتم.يه ذره که آروم شدم از تو ب.لش اومدم بيرون.
مامان اشکامو پاک کرد و گفت :خب ديگه آشتی؟؟؟؟؟
بهش لنخندی زدم و اونم صورتمو ب*و*سيد.می خواست از جاش بلند شه
که د ست شو گرفتم....منت ر نگاشم کرد .ترديد دا شتم ولی باالخره سوالی رو
که تو اين دو شفته ذشنمو درگير کرده بود پرسيدم:

مامان....می خواستم ...می خواستم بدونم ....خب-بگو عزيزم.

سرمو پايين انداختم و گفتم :کاوه حالش خوب بود؟ از ...از زندگيش راضی
بود؟
مامان دستامو فشرد و گفت :مطمئنی که می خوای بدونی؟
با سر آره ايی گفتم و بهش نگاه کردم.مامان گفت:

از ظاشر نضییيه پيدا بود که با شم زندگيه خوبی دارن...اونطور که مهری وعمه ت تعرير می کردن مَل اينکه شمه چيز خوبه ...النته ما خودمون زياد
با کاوه برخورد نداشییتيم آخه سییرش درد ميکردو وسییطای مهمونی رفت تو
اتانش.

نفس عميقی کشییيد و ادامه داد :خب ديگه حاال پاشییو بريم برات چايی
گذاشتم.
بلند شدم و گفتم :بايد زود تر راه بيوفتم.
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چرا؟-ماشين خرابه ديگه .بايد زود تر راه بيوفتم که دير نرسم.

حاال با خوردن يه چايی ديرت نميشه .پاشو بيان******************

لناسمو عوض کردم و رفتم توی بخش .بعد از انجام کارام و رسيدگی به چند
تا بيمار بيکار شدم و رفتم پ شت ميز ا ستي شن ن ش ستم .خانم دواچی شم
اونجا بود .داشییتيم با شم حرف ميزديم که دکتر مهرزاد اومد سییمت ميز
استيشن و بدون نوجه به من به خانم دواچی سالم کرد و گفت :به به...خانوم
دواچی ...چه خوشگل شدين امروز
خانم دواچی خ نده اش گر فت و گ فت :مرسییین چشیی مات خوشیی گل
مينينه...من ديگه پير شییدم عزيزم ولی از من زيناتر اينجا شسییت که بخوای
ازش تعرير کنی.

خانوم دواچی با دسییت به من اشییاره کرد ولی مهرزاد اصییال بهم نگاه نکرد.
مهرزاد ادامه داد:

 شییما در شمه حال زينايين ....خانوم دواچی پرونده ی مريض اتاق 2۷۴ميشه بدين؟
خانوم دواچی پرونده رو به دسییتش داد و مهرزاد شمين طور که به پرونده رو
نگاه می کرد گفت:
ميشه شمراه من بيايد.
-خانوم دواچی :دکتر من بايد برم پايين اگر ضروريه خانم زند باشاتون مياد.

-نهن زياد عجله ندارم .منن

ر می مونم تا کارتون تموم شه.
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ه شيما رسيد .دکتر مهرزاد با ديدنش گفت:

ممنون شما برين به کارتون برسين من با خانوم اسکندری ميرم.ونتی مهرزاد رفت خانوم دواچی با تعجب به من نگاه کرد و گفت:
-وا ....اين چرا شمچين کرد؟ تو که اينجا بودی.

شونه ايی باال انداختم و از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق ر ست .از پنجره به
آسییمون ابری نگاه کردم..مَل اينکه اونم دلش مَل من گرفته بود .تو اين يه
شفته که از مهمونی ناگهانی کاوه گذشیییت فهميدم تمام تالشییی که برای
فراموش کردنش کرده بودم بی فايده بود.دننال يه راه چاره بودم....راشی بتونم
ت مام فکرمو آزاد کنم ...از ت مام چيزايی که ذشنمو درگير ميک نه....خيلی
عصینی شیدم .با کوچک ترين موضیوعی از کوره در ميرم .ونتی ياد حرفايی
که به مهرزاد زدم ميفتم از خودم خ جا لت ميکشییم .ونتی ميننم رف تارم با
خانوادم ت.يير کرده از خودم بدم م ياد .کاش شيچونت با شات صییميمی
نميشدم کاوه...

صدای رعد و برق منو به خودم آورد .ا شکمو پاک کردم .شنوز کارام مونده.
بايد برم...
*************

دم دمای صیینح بود .از بيمارسییتان اومدم بيرون .بارون نم نم ميناريد .چون
جلوی بيمارستان تاکسی ننود مجنور شدم برم سمت خيابون اصلی .خيلی
دوسییت داشییتم تو اين شوا زير بارون ندم بزنم ولی بارون شر لح ه داشییت
شديد تر مي شد .چند دنيقه ای منت ر ما شين اي ستادم .اما ما شينی در کار
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ننود .تقرينا خيس شییده بودم .خواسییتم برم زير يه سییاينون تا يه ذره شییدت
بارون کم بشییه .ولی ننل از اينکه برم تو پياده رو يه ماشییين برام بوق زد .به
اميد اينکه تاکسی باشه برگشتم که مهرزادو ديدم .ب.ل پام نگه داشت و شيشه
رو داد پايين و با نيافه ی جدی گفت:
-بفرماييد ميرسونمتون.

-ممنون منت

ر ميمونم تا ماشين بياد.

ممکنه به اين زودی ما شين گيرت نياد....نترس نرار ني ست باشات شوخیکنم.

سوار ماشين شدم و تشکر آرومی کردم که فکر نکنم اصال شنيده باشه .ازش
خ جا لت می کشیی يدم .چ ند بار خواسییتم ازش عذر خواشی کنم ولی
نتونستم.ساکت بودم و به بيرون نگاه می کردم .چون لناسام خيس بود سردم
شد و عطسه کردم.مهرزاد نيم نگاشی بهم کرد و بخاری ماشين و روشن کرد.

بعد از چند دنيقه گفت :نرار شد من حرفی نزنم...نمی خوای بگی از کدوم
طرف بايد برم؟
آدرس و بهش دادم .تمام مسییير شر دوتامون سییاکت بوديم .ونتی رسییيديم
ازش تشکر کردم.خواستم پياده شم که گفت:

من اگر سر کار سر به سر شمه ميذارم واسه ی اينه که دوست ندارم توی يهمحيط بی روح و کسیییل کننده کار کنم...ترجيح می دم با شمه راحت بر
خورد کنم .حاال اگر با حر فايی که زدم ناراح تت کردم م عذرت می
خوام....دوست ندارم با شمکارام چه مرد و چه زن مشکلی داشته باشم.
با شنيدن حرفاش بيشتر از رفتاری که باشاش داشتم پشيمون شدم.گفتم:
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اين منم که بايد معذرت بخوام...راسییتش اين چند ونته حالم زياد خوبنيست .اون روزم که اون حرفارو زدم از جای ديگه ايی عصنانی بودم.
مهرزاد لنخند شيطونی زد و گفت:
-النته من که به شمين راحتی اون روز از يادم نميره...

يه ذره فکر کرد و گفت:مگر اينکه منو به يه فنجون نهوه دعوت کنی
لنخندی زدم و گفتم:ننول.

خب حاال ديگه برو خونتون که منم برم...خيلی خستمازش خداحاف

ی کردم و رفتم نوی خونه.

بعد از رسيدگی به يکی از بيمارا رفتم تو  station.جز خانوم يکتا کسی اونجا
ننود.تا من و ديد پرسيد:

خيلی درد داشت؟آره...فعال که بهش مسییکن زدم .به شمراشش گفتم اگر دردش کم نشیییدصدامون کنه.

ايشالله که کم ميشهن يه چايی بهم ميدی عزيزم؟؟؟برای شر دوتامون چايی ريختم و ن ش ستم .سر و کله ی پری شم پيدا شد و
گفت:بدون من چايی می خورين؟
-خب بيا برای خودت چايی بريز.

پری می خوا ست برای خودش چايی بريزه که گو شيش زنگ خورد .با ديدن
شماره لنخندی زد .گفتم:چايی خوردن ملقی شد.
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پری رفت تو اتاق رسییت تا بتونه راحت صییحنت کنه .خانم يکتا خنديد و
گفت :پريم از دست رفت.
تلفن زنگ خورد و خانم يکتا جواب داد.

سالم دکتر-.........

مگه بيمارستانين؟-.........
-باشه ...خدانگهدار.

تلفن و که نطع کرد .از جاش بلند شیید و رفت سییراغ نفسییه ی پرونده شا و
شروع کرد به گشتن .يکيشونو رو بيرون کشيد و گفت:پيداش کردم.

تلفن دوباره زنگ خورد و خانم يکتا ننل از اينکه جواب بده گفت:مي شه اين
پرونده رو برای دکتر مهرزاد بنری؟
مگه اينجاست؟-آره تو اتانشه.

از جام بلند شدم و پرونده رو برداشتم .ديگه مَل ننل ازش بدم نمی يومد...
بر عکس باشاش اح ساس راحتی می کردم....بعد از اون روز که منو ر سوند
دوباره مَل ننل باشام شییوخی می کرد....کال آدم مهربون و خوش برخوردی
بود...ننل از اينکه برم تو اتانش رفتم از تريا دو تا فنجون نهوه با کيک گرفتم.

در زدم و بعد از اينکه مهرزاد اجازه ی ورود داد رفتم تو .اين بارم مَل دفعه
ی ننل سرش پايين بود و داشت به پرونده ی زير دستش نگاه می کرد...
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-سالم.

سرشو بلند کرد و با ديدم لنخندی زد و گفت :سالم ...از اين طرفا؟؟؟
سينی و رو ميز گذاشتم و گفتم :براتون نهوه آوردمن بهتون نولش و داده بودم.

يه ذره نگام کرد و گفت :دختر تو چقدر خسییيسییی ....با نهوه ی بيمارسییتان
می خوای از دلم در بياری؟
مگه نهوه ی بيمارستان چشه؟پرونده رو گذاشتم رو ميز و نهوه ی خودمو برداشتم و يه نلپ ازش خوردم و
گفتم:به ن

ر من که خيلی م خوبه.

سينی رو برداشتم و گفتم:
اصال شر دو تاشو خودم می خورم...

شمينطور که می رفتم سیی مت در يه ن لپ دي گه خوردم و گفتم :وای خدا
جون....چقدر خوش طعمه....بهترين نهوه ايه که تا حاال خوردم.
مهرزاد در حالی که می خنديد گفت:بيا بابا ...دلمو آب کردی...
برگشتم و دوباره سينی و رو ميز گذاشتم.مهرزاد نهوه شو برداشت و گفت:

تو اگر دختر کور و کچلم داشییته باشییی با تعريفات براش شییوشر پيدا میکنی.

اوال نهوه به اين خوشییمزگی نياز به تعرير نداره....بعدشییم به نيافه ی منمياد دخترم کور و کچل باشه؟
-نهوه ش خوشمزه ست....ممنون .ولی تو بيمارستان ننول نيست.
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خب من معموال شيفته شنم و شما شم روزا مياين سر کار...واسه ی شمينونتای آزادمون با شم يکی نيست که من بتونم دعوتتون کنم.
موبايلم زنگ خورد .پری بود:

پری:کجايی؟پيش دکتر مهرزادم...االن ميام-پری:تو رو خدا زودتر بيا...مردم از بی شمزبونی...

روتو برون شرو می بندم تا شمين دو دنيقه پيش مش.ول حرف زدن بودیپری:گير نده ...زود بيا.خيلی خب...اومدم.گوشی رو نطع کردم و گفتم:
-من ديگه بايد برمن اميدوارم ديگه از دستم ناراحت نناشين...

مهرزاد گفت :نه ناراحت نيسییتم...اما می خوام ازت دعوت کنم با من بيای
به يه نمايشگاه نقاشی...النته اگر دوست داری
يه ذره فکر کردم و گفتم :باشه...چه روزيه؟من بايد مرخصی بگيرم.

پس فردا چطوره؟-خوبه...

در و باز کردم و گفتم :فعال خداحافظ
بابت نهوه ممنون....خيلی چسنيد.خواشش می کنم ی گفتم و اومدم بيرون....

آخرين دک مه پالتومو بسییتم و خودمو توی آي نه ن گاه کردم .با اين که آرايش
ماليمی کردم ا ما ن يافم ت.يير کرد چون توی بي مارسیی تان معموال آرايش
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نميکنم .نميدونم چرا ولی اسییترس دارم .اولين باريه که مهرزاد رو خارج از
بيمارستان مالنات ميکنم .فقط دعا ميکنم چيزی نگه يا نگم که دعوا بشه...

شنوز نميدونم کارم در سته يا نه اما اح ساس بدی شم ندارم .به ساعتم نگاه
کردم االنا ست که پيداش ب شه .چون مهرزاد نرار بود بياد دم خونه دننالم منم
تصميم گرفتم زود تر برم دم در ...دلم ميخواد امروز زود تر تموم شه.

نفس عميق ک شيدم  .برای آخرين بار به ت صوير خودم تو آينه نگاه کردم و از
اتاق رفتم بيرون .داشییتم ميرفتم سییمت در که صییدای بابارو از آشیی زخونه
شیینيدم که گفت :چه عجب...از اتاق اومدی بيرون .و از آشیی زخونه اومد
بيرون تا منو ديد با تعجب گفت :کجا داری ميری؟؟؟ مگه االن از سییر کار
نيومدی؟؟؟
نه...امروز مرخصی گرفتم .شما کی اومدين؟يه نيم ساعتی ميشه .حاال کجا ميری؟-با يکی از دکترای بيمارستان ميرم نمايشگاه نقاشی.

از کی تا حاال دکترا به شنر عالنه پيدا کردن؟با دلخوری ساختگی گفتم :بابا...؟؟؟ خودت ميدونی من عاشق نقاشيم.

ميدونم بابا ...برو بهت خوش بگذره .شییب زود تر بيا تا يه کم ما شم توروبنينيم.
چشمی گفتم ن کفش پوشيدم و رفتم دم در.

چند دنيقه ای ايسییتادم که ماشییين مهرزاد سییر کوچه وايسییتاد .رفتم سییمت
ماشين که مهرزاد پياده شد در حالی که سالم داد و در ماشينو برام باز کرد.
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ماشين رو روشن کرد...

توی ما شين معذب بودم .نميدون ستم چی بگم برای شمينم ساکت موندم تا
خودش يه چيزی بگه .چند دنيقه ای ساکت مونديم که گفت:

حاال اين شمه راشو داريم ميريم به نقاشی عالنه داری؟
آره ...ننل از اينکه تصميم بگيرم که پزشک بشم ميخواستم شنر بخونم.-پس پزشکی انتخاب دومت بود!!!

آره .شما چی؟ چی شد که به نقاشی عالنه پيدا کردين؟مهرزاد لنخند با مزه ايی زد و گفت:راسییتش من عالنه ای به نقاشییی ندارم.
فقط برای اينکه دوستم دعوتم کرده بود دارم ميرم.
-اشکالی نداره...مهم اينه که دارين ميرين کارشو بنينين.

حاال يه سوال...چرا با اينکه به شنر عالنه داشتی اومدی سراغ پزشکی؟؟؟باز شمون سوال تکراری....به رو به روم خيره شدم و گفتم:

-يه آدمی بود که ن

رم و راجع به شمه چيز عوض کرد...حتی شنر.

االن از رشته ت راضی ايی؟؟پشيمون نيستی که شنر نخوندی؟؟اگر پشيمون باشمم فايده ايی نداره...بگذريمن شما چرا پزشکی رو انتخابکردين؟
مهرزاد يه ذره فکر کرد و گفت:

واال من تا جايی که يادم مياد بيشییتر افراد خانوادمون جد اندر جد پزشییکبودن...

خنده ی کوتاشی کرد و گفت :ميدونی مدل سییالم کردن عمو شام به شم چه
شکليه؟
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با خنده سری تکون دادم و گفتم :چه جوری؟
(سالم دکترسالم دکترچه می کنی دکتر؟می گذره دکتر)شر دوتامون زديم زير خنده....در حالی که می خنديدم پرسيدم:

اصال کسی تو خانوادتون شست که پزشکی نخونده باشه؟-آرهنشستن ولی کمه....فکر کنم شمين جاست.

ماشين و پارک کرد و پياده شديم.نمايشگاه تقرينا شلوغ بود.مهرزاد با نگاشی
به دور و برش گفت:

چقدر شلوغهشمينطور داشتيم به اطراف نگاه ميکرديم که صدايی از پشت گفت:

باالخره اومدی جناب دکتر؟ ديگه دا شتم مطمئن مي شدم که دکترا عالنه ايی
به شنر ندارن.
مهرزاد با لنخند برگشت و گفت:

ديگه يه دوست خل و چل بيشتر ندارم .گفتم بيام دلت نشکنهن
با شم دست دادن .پسر که متوجه من شده بود گفت:

نميخوای معرفی کنی؟
خانم زندن شمکارم.با ترديد به منو مهرزاد نگاه کرد که مهرزاد دوباره گفت:
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فقط شمکاريمپسر خنديد و گفت:خوشنختم خانم زند.منم باربد آريانفرم...خوشحالم که
امروز اومدين اينجا.
دستشو رو شونه ی مهرزاد گذاشت و گفت:

مزاحمتون نميشییم برين از آثار بی ن ير من لذت بنرين .من بازم بهت سییر
ميزنم.

ازش جدا شديم .داشتيم به تابلو شا نگاه ميکرديم  .شر چی من با عالنه نگاه
ميکردم از نيافه ی مهرزاد معلوم بود که شيچی از تابلو شا نميفهمه .بي شتر به
نوشییته شای زير تابلو توجه ميکرد .ونتی ديد دارم نگاش ميکنم خنديد و
گفت:
اونطوری نگام نکن ....من تقصيری ندارم ولی باور کن نميتونم درک کنم.

براش چند تا از چيزايی که بلد بودم توضییيح دادم  .رفتيم سییمت تابلوی
بعدی .مهرزاد ازم خواسییت تا براش توضییيح بدم .منم شییروع کردم راجع به
سنک نقاشی براش توضيح ميدادم که يه بهش نگاه کردمن ديدم اصال به تابلو
نگاه نميکنه .خط نگاششییو دننال کردم که متوجه يه گروه دختر شیییدم که
داشییتن با خنده به مهرزاد نگاه ميکردن  .ونتی دو باره به مهرزاد نگاه کردم
ديدم داره با خنده بهشون نگاه ميکنه  .از کارش خنده ام گرفته بود .يادم افتاد
که چقدر سر شيراد به من می گفت چشم چرون...برای تالفی گفتم:

فهميدين؟
بدون اينکه دست و پاشو گم کنه گفت:

مگه با توضيح شای شما ميشه چيزی رو نفهميد؟؟؟
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خب سنک اين(به يکی از تابلو شا اشاره کردم) چی ميشه؟؟خب.....اين مي شه ...نوک زبونمه شا ....ای بابا ...ا سمش چی بود؟؟؟...چی چی ايسم؟؟؟
باز دم خودم گرم که مونع چشم چرونی به يه نفر نگاه ميکنم نه يه گروه.خنديدم و به راشم ادامه دادم و رفتم سراغ تابلوی بعد.

مهرزاد شم سییريع خودشییو بهم رسییوند .ننل از اينکه چيزی بگه باربد اومد
کنارمونو گفت:

چطوره؟
مهرزاد در حالی که از کار تعرير ميکرد شمه ی اون چيزايی که بهش ياد
داده بودم به باربد گفت .ونتی حرفش تموم شد به من چشمک زد.
باربد با تعجب گفت :فکر نميکردم اينقدر اطالعات داشته باشی.
مهرزاد گفت :شمه چی رو که ننايد بدونی.

باربد که انگار چيزی يادش اومده بود گفت :آشا ...اومدم بهت بگم که چند
تا از بچه شای دبيرستان اومدن ايران و اينجان .ميخوان بنيننت.
ننل از اينکه مهرزاد چيزی بگه گفتم:

ميشه من نيام؟آره...اگر دوسییت نداری نيا ولی زياد از اينجا دور نشییو که گمت نکنم.منزود بر ميگردم.

با رفتن مهرزاد به تما شا کردن ادامه دادم .چند تا از تابلو شارو رد کردم .برای
اينکه از مهرزاد دور نشییم با چشییم دننالش گشییتم ...ولی از چيزی که ديدم
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خ شکم زد .باورم نمي شد .اون اينجا چی کار ميکنه؟ ونتی مهری اينجا ست
حتما کاوه شم ش ست .خوا ستم دننالش بگردم که خودش پيداش شد .رفت
سییمت مهری و دسییتشییو گذاشییت پشییتش....نلنم از چيزی که ميديدم تير
کشییيد....سییرمو انداختم پايين....ننايد بهشییون نگاه کنمن نمی خوام منو
بنينن .سريع راشمو کج کردمن اما صدای مهری رو شنيدم که از پشت صدام
کرد .بدون توجه به راشم ادامه دادم .اما دسییت بردار ننود .با کشییيده شییدن
بازوم از حرکت ايسییتادم .ب.ضییمو نورت دادم و برگشییتم .مهری با شيجان
گفت :چرا جوابمو نميدی ؟؟؟ اينهمه صدات کردم.

لنخند از روی اجنار زدم و گفتم :سییرو صییدا زياده متوجه نشییدم...تو اينجا
چی کار می کنی؟؟؟تا جايی که يادم مياد از نقاشی متنفر بودی.

صدای کاوه رو از پشت سرم شنيدم که مهری رو صدا ميکرد .تا به ما رسيد
گفت :کجا يهو غينت...
با ديدن من حرف تو دشنش ماسيد.
کاوه به من خيره شد که مهری بهش چشم غره ای رفت و گفت:
کاوه منو عالنه مند به نقاشی کرد.

نگاشی پر از نفرت به شر دوشون انداختم و گفتم :ميدونم ...پسر عمه ی من
تجربه ی عجينی تو تاثير گذاری داره.

کاوه چيزی نگفت و سر شو انداخت پايين .ولی انگار مهری پر رو تر از اين
حرفا بود .با کنايه گفت:

چرا اينقدر الغر شدی عزيزم؟؟؟
با پوزخند گفتم :مطمئن باش شيچ دليلی به جز تناسب اندام ندارم.
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مهری بازوی کاوه رو گرفت و گفت :تنهايی اومدی؟؟؟ اگه تنهايی بيا پيش
ما.

اومدم جوابشییو بدم اما مهرزاد که حاال کنارم ايسییتاده بود شمينطور که به
مهری و کاوه نگاه ميکرد گفت:
معذرت ميخوام بابت تاخيرم.

با ديدن مهرزاد يه لح ه فکری به ذشنم زد .ديدن دسیییت مهری دور بازوی
کاوه و حس حسادت شديدم اونو تحريک کرد که باعث شد بدون فکر کردن
به عواننش با اشاره به مهرزاد بگم :نه عزيزم با دوست پسرم اومدم.

روی نگاه کردن به مهرزاد و نداشییتم...اصییال نمی تونم باور کنم که من اين
حرفو زدم ولی تو اون لح ه فقط دلم می خواسیییت بزنم تو پر اون دو تا و
غرور نابود شده ی خودمو ارضا کنم...ف ضای سنگينی درست شده و شمه
ساکت بودن...مهری که انگاری حسابی حالش گرفته شده بود گفت:

حاال نميخوای دوست پسرتو معرفی کنی؟با ترس به مهرزاد نگاه کردم که داشت با خونسردی و لنخند شميشگيش بهم
نگاه ميکرد .ا صال نميتون ستم بفهمم به چی فکر ميکنه .آرام شش باعث شد
به حرف بيام.
-دکتر...

وای...بدبخت شدم .من حتی اسم کوچيک مهرزادو نميدونستم .مونده بودم
چی بگم که خود مهرزاد گفت:

-چی شد عزيزم؟
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و رو به مهری گفت:
-آرتام مهرزاد شستم.

مهری و کاوه با حالت گنگ به ما نگاه ميکردن .منم دسیییت کمی از اونها
نداشییتم .از اينکه مهرزاد اينجوری شمراشيم کرده بود و ضییايم نکرد خيلی
خو شحال شدم .ت صميم گرفتم تا ميتونم تالفی کنم.مهرزاد رو به من کرد و
گفت:

نميخوای دوستاتو به من معرفی کنی؟
ذوق خاصی داشتم .با شيجان گفتم:
اين مهری از دوستای نديميه .ايشونم کاوه پسر عممه.

کاوه نگاه بدی به مهرزاد انداخت و با لحن غير دوسییتانه ايی در حالی که
بهش دست می داد گفت:
خوشنختم.
مهری به مهرزاد گفت:

 فکر کنم شییما يه تنر يک به ما بدشکارين...آخه من و کاوه تازه ازدواجکرديم.

و با لنخند بدجنسی به من خيره شد...ب.ض بدی راه گلوم و بسته بود .سعی
کردم نورتش بدم.به مهرزاد گفتم:

خيله خب .ما ديگه بريممهرزاد نگاشم کرد.فکر کنم فهميد که حالم زياد خوب ني ست.بازو شو جلو
آورد و گفت :بريم ...از آ شناييتون خو شحال شدم.بابت ازدواجتونم تنريک
ميگم...خدا نگه دار.
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منم کم نياوردم و دستم دور بازوی مهرزاد انداختم و خداحاف ی کردم.ونتی
از اونجا بيرون امديم بازو شو ول کردم.مهرزای در ما شين و برام باز کرد .تا
ن ش ستم تو ما شين ب .ضی که دا شتم شک ست و نتون ستم جلوی ا شکام و
بگيرم.اونم که ديد خيلی حالم بده چيزی نگفت و حرکت کرد...شمين طور
بی صییدا گريه می کردم که متوجه جعنه ی دسییتمال کاغذی شییدم که جلوم
گرفته بود.دستمال و گرفتم و زير لب تشکر کردم....حاال که تنها شده بوديم
روی نگاه کردن بهشو نداشتم...ننايد از مهربونيش سو استفاده می کردم...
مهرزاد که ديد نرار نيست گريه م بند بياد ماشين و کنار زد و گفت:

حاال چرا گريه می کنی؟جوابی ندادم و گريه م شديدتر شد.مهرزاد دوباره گفت:

می خوای در موردش حرف بزنی؟بهش ن گاه کردم.دوسیییت داشییتم با يه نفر حرف بزنم .با سییر آره ايی
گفتم.لنخندی زد و گفت:

من يه کافی شاپ خوب می شناسم...بريم اونجا؟دوباره با سییر موافقتم و اعالم کردم.مهرزاد ماشییين و به حرکت در آورد.تا
بر سيم اتقدر گريه کردم که فکر کنم شب سر درد بگيرم.با اي ستادن ما شين
بهش نگاه کردم...تا من و ديد بلند زد زير خنده.ونتی نگاه متعجب منو ديد
در حالی که سعی می کرد خنده شو جمع کنه گفت:

-معذرت می خوام ولی بهتره ننل از پياده شده يه نگاه تو آينه بندازی
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تو آينه نگاه کردم...از ديدن نيافم خنده م گرفت...تمام ريملم پخش شیییده
بود...ونتی پاکشون کردم از ماشين پياده شديم و رفتيم تو کافی شاپ.تقرينا
تمام صییندلی شا پر بودنپسییر جوونی که انگار مهرزاد و می شییناخت اومد
سمتمون بعد از سالم و عليک با مهرزاد گفت:

کم پيدايی؟؟؟مهرزاد:باور کن سرم خيلی شلوغهن باال خلوته؟با اين حرفش به باال نگاه کردم .تازه متوجه پله شايی شدم که گو شه ی کافی
شاپ بود...پسر گفت:
آره کسی باال نيست.و رو به من گفت:خيلی خوش اومدين.

تشکر کردم و شمراشش رفتم طنقه ی باالن ونتی نشستيم پسر ديگه ايی اومد
و پرسيد:چی ميل دارين؟
مهرزاد منت

ر به من نگاه کردن گفتم:من چيزی نمی خورم.

ولی اون بدون توجه به من نهوه و کيک سییفارش داد و ونتی پسییر رفتن
گفت:به ن

ر من آدم حتی اگر خيلی ناراحتم باشه ننايد به شکمش ظلم کنه.

 بابت حرفی که...تو نمايشییگاه زدم معذرت می خوام...اصییال نفهميدمچطور اون حرفو زدم...

اشکالی ندارهن به خاطر شمين داشتی کل راشو گريه می کردی؟ممنونم که ضايم نکردينلنخندی زد.سییفارش مون و آوردن.مهرزاد گفت:خيلی گريه کردی يه ذره
کيک بخور جون بگيری.
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باز دوباره زدم زير گريه که گفت:
ديگه نرار نشد گريه کنی.فقط دلم می خواست حرف بزنم:

 کاوه رو که د يدین پسییر عم مه...شم ناز يه دوران بچگيم بود.چون منبرخالف بقيه ی دخترای فاميل عالنه ايی به خاله بازی و بازيای دخترونه
نداشتم بيشتر پيش پسرا بودم ولی چون بازياشون زيادی خشن بود شر دفعه
يه جای بدنم زخم ميشیید...خوب يادمه که کاوه شميشییه شوام و داشییت و تا
جايی که می تون ست خود شو س ر بالی من می کرد وا سه ی شمينم با شم
خيلی خوب بوديم منم بيشییتر از بقيه دوسییتش داشییتم.تا اينکه خانواده ی
عممم مجنور شییدن به خاطر کار شییوشر عمم برن امارات....تقرينا کاوه رو
فراموش کرده بودم که برگشتنن اون موق تازه اول دبيرستان بودم...ونتی برای
اولين بار د يدمش م َل شمون مونع که ب چه بوديم ش مه ش دور و بر من
بود...شمه گذا شتن به ح ساب دوران خو شی که تو بچگی دا شتيم ولی نگاه
شای کاوه به من ديگه مَل نديم ننود و اينو فقط من می فهميدم....يه چيزی
عوض شییده بود که من متوجه ش نمی شییدم...کاوه خيلی به من محنت می
کرد و از کوچکترين مونعيتی ا ستفاده می کرد تا من و بنينه...منم به ح ساب
دوسییتی دوران بچگيمون باشاش گرم گرفتم...خانواده ی من با اين موضییوع
م شکلی ندا شتن اما عمم که زياد از من خوشش نمی يومد از اين صميمت
ناراضییی بود و سییکوتش فقط به خاطر مادربزرگم بود که منو خيلی دوسییت
داشت...
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با ياد آوری اون روزا لنخند تلخی زدم و ادامه دادم:

تا اينکه باالخره تو يکی از اين بيرون رفتنا بهم گفت که دو ستم داره...گفتکه از بچگی حس خا صی بهم دا شته و با ديدن دوباره فهميده که چيزی جز
عشق ننوده...حرفاشو باور کردم.چون صادنانه بود...ونتی درست فکر کردم
ديدم منم دو سش دارمنمگه چند سالم بود؟؟؟اين اولين تجربم بود...ونتی
بهش گفتم که منم دوسییش دارم انگار دنيا رو بهش داده بودن .می خواسییت
به خانوادش بگه که زودتر شمه چی رسمی بشه ولی من مخالفت کردم چون
می دونستم عمم نميذاره اين اتفاق بيوفته.

به مهرزاد نگاه کردم که با دنت داشییت به حرفام گوش ميدادنونتی ديد دارم
نگاش می کنم گفت:

خب چی شد؟گفتين؟نهن راضییيش کردم که فعال به کسییی چيزی نگه تا مونش ولی من به مامانمگفتم...ديگه تمام روز و شیینم شییده بود کاوه...به خاطر اون بود که رشییته ی
پزشییکی رو خوندم...چون اون پزشییکی می خوند و می خواسییت حتی تو
محيط کارم با شم باشییيم.خانواده ی من اول با اين کارم مخالر بودن چون
می دونستن که من عاشق شنرم ولی ونتی ديدن تصميم و گرفتم ديگه چيزی
نگفتن.کاوه شم تو درسییا خيلی کمکم می کرد.با مهری توی دانشییگاه آشیینا
شییدم...بر خالف عالنش و به اص یرار خانوادش اين رشییته رو انتخاب کرده
بود.دختر تن هايی بود و به خاطر اخالق خاصیییش دوسیییت ز يادی
نداشت...چون شمکالس بوديم با شم صميمی تر شديم...اون کاوه رو زياد
ديده بود چون بيشییتر موانع که کاوه ميومد دننالم اونم ميرسییونديم...خوب
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می دونست که ما چقدر شمو دوست داريم و شميشه آرزو می کرد که به شم
برسيم....تو اين مدت عمم شم که متوجه عالنه ی ما شده بود بيکار نشست
و سییعی کرد به شر دليلی ما رو از شم جدا کنه ولی ونتی کاوه تهديد کرد که
اگر از من جداش کنن از پيشییشییون ميره کوتاه اومد و باالخره رضیییايت
داد...ديگه تمام فاميل و دوست و آشنا می دونستن ما مال شمديگه اييم...به
خاطر دو ستيه طوالنيمون ت صميم گرفتيم بی خيال نامزدی ب شيم و نرار بود
مرا سم ازدواج بگيريم...دو ماشی تا مرا سم خوا ستگاری مونده بودن يه شب
که مهری خونمون بود بهم گفت که کاوه رو اذيت کنم اول زير بار نرفتم ولی
انقدر اصرار کرد که باالخره ننول کردم
با نگاه به فنجون نهوم که يخ کرده بود گفتم:

مهری ازم خواسیت تا به کاوه  smsبدم و بگم شمه چی بين ما تموم شیده تابنينم چی کار می کنه...من احمقم اين کارو کردم ولی می دونی چی شد؟
مهرزاد ساکت بود.پوزخندی زدم و ادامه دادم:

 اون شيچ جوابی نداد و ب عد دو ماشم کارت عروسیییيشیییون و برامآوردن....خيلی م سخره ست نه؟؟؟به شر کی بگم باور نمی کنه.شمه ش به
خودم می گم شیییايد تمام اون نگاشا و ابراز عالنه شا دروغ بود...اون حتی
نيومد بنينه واسه ی چی اين کارو کردم....شده بودم مضحکه ی فاميل...بعد
از اون اتفاق بر خالف ا صرار پدر و مادرم تو شيچ مهمونی ايی شرکت نمی
کنم...
ساکت شدم مهرزاد رفته بود تو فکر.بعد از چند دنيقه گفت:
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تو چرا اين کار و کردی؟-چون به عشق اعتقاد داشتم و به معشونم اعتماد.

تو اشییتناه کردی ولی اونم مقصییر بوده که دننال نضییيه رو نگرفته.شنوزمدوستش داری؟
تونع داری چی بگم؟...من بهترين روزای عمرم و با کاوه گذروندم...امروزماون حرفا رو از روی حسادت زدم که بابت معذرت می خوام.

نمی خواد انقدر عذر خواشی کنی...ننال که گفتم من کال آدم دسیییت بهخيريم ...در ضییمن من که ديگه نمی بينمشییون ...خوشییحالم که تونسییتم
کمکت کنم .به نول شاعر دوست آن است که گيرد دست دوست...من بگم
بيان نهوه مونو عوض کنن.
ميون حرفش رفتم و گفتم:
-نه ممنون.من بايد برگردم خونه.

مهرزاد چيزی نگفت و با شم از کافی شییاپ رفتيم بيرون.ونتی رسییيديم دم
خونه گفتم:

بازم معذرت می خوام که روزتون و خراب کردم و مرسی که به حرفام گوشدادين...خيلی سنک شدم.

 بابت تشییکرت که بايد بگم خواشش می کنم اما در مورد عذرخواشی....اگر يه بار ديکه بگی معذرت می خوام ميرم پيداشون می کنم بهشون می گم
که دروغ گفتياااا.ديگه خود دانی.
لنخندی زدم و از ماشين پياده شدم ننل از اينکه برم گفت:
-فقط يه چيزی...اشکاتو برای کسی که ارزششو نداره حروم نکن.
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دستشو به نشونه ی خداحاف

ی باال آورد و گاز داد و رفت.

با صدای زنگ ساعت از خواب بيدار شدم .دي شب بعد از مدتها يه خواب
راحت کردم....مطمئنم که دليلش فقط گرفتن حال مهری و کاوه بود...شنوزم
نيافه ی پنچر مهری جلوی چشامه...

با يادآوری اتفانای ديروز لنخندی زدم...مطمئنا اين حس خوبی که دارم و
مديون مهرزادم که شمراشيم کرد ...تا عمر دارم کار ديروزش و فراموش نمی
کنم.

از جام بلند شدم .بايد زودتر حا ضر مي شدم...امروز خيلی کار دا شتم .بعد
از ش ستن د ست و صورتم رفتم تو آ ش زخونه و سالم بلندی کردم و بعد از
ب*و*سيدن صورت مامان و بابام نشستم سر ميز.بابا گفت:

سالم باباجونن مَل اينکه امروز حسابی سر حالی-اشوم.

مامان :ديروز بهت خوش گذشت؟با اين حرف مامان باز نيافه ی پری اومد جلوی چشییمام و نتونسییتم جلوی
خنده مو بگيرم .گفتم:
عالی بود.-مامان :خوشحالم که بهت خوش گذشته عزيزم.

دسییت مامان و نوازش کردم و چون ديرم شییده بود چاييمو که شنوز داغ بود
خوردم که حلقم سوخت...بابا که نيافه ی مچالمو ديد خنديد و گفت:آرومتر
بابا جونن کارت دير بشه خيلی بهتر از اينه که خودتو بسوزونی.
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از جام بلند شدم و گفتم:
شما که نمی دونين چقدر کار دارم.با عجله رفتم تو اتانم و لناسامو پوشيدم و از خونه زدم بيرون.
******************

شوا کامال تاريک شییده بود که رسییيدم بيمارسییتان .پری شنوز نيومده بود...
روپوشییم و پوشییيدم و مشیی.ول انجام دادن کارام شییدم .شنوز نيم سییاعت از
رسيدنم نگذشته بود که سر و کله ی پری شم پيدا شد.تا من و ديد پرسيد:

ديشب چرا نيومدی؟-مرخصی گرفته بودم.

چرا به من نگفتی؟نگرانم شده بودی؟-عمرا...ولی بايد بهم می گفتی که نميای.

خنديدم و گفتن :باشییه از اين به بعد برگه ی مرخصییيمو بعد از رييس بخش
ميارم برات تا تو شم امضاش کنین خوبه؟
من به خاطر خودت ميگم...اگر گفته بودی االن توام از شییيرينی نامزديهدوستت سهم داشتی.

با تعجب به پری نگاه کردم و پرسيدم:شيراد؟؟؟؟
پری با خنده سییری به نشییونه ی آره تکون داد .از خوشییحالی شمديگرو ب.ل
کرديم...از ته دل براشون آرزوی خوشنختی کردم.ازش پرسيدم:
خواستگاری کی بود.-آخر اين شفته س...
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از ب.ل پری اومدم بيرون و گفتم:

سر کار گذاشتی منو؟نه به جان شيراد...خواستگاری آخر شفته ست .باور نداری از مامانم ب رس.با تعجب گفتم :شنوز نيومدن خواستگاری اونونت تو به شمه شيرينی دادی.

ونتی بهت می گم تو شيچی از فوت و فن به دام انداختن پسییرا نمی دونیحق دارم....من اينکارو کردم که اگر شيراد پ شيمون شد بهش بگم ا سممون
افتاده سییر زبونا بعدشییم من فقط به بچه شای خودی شییيرينی دادم.شمه که
نمی دونن.

از دست تو-باالخره بايد يه جوری خودم به شيراد بندازم ديگه.

شر دوتامون خنديديم و بعد از کلی چرت و پرت گفتن مشیی.ول کارمون
شديم
-بيا بريم ديگه.

خسته ام پری به خداای بابا .عين آينه ی دق شدی .شمش خسته ای.-از صنح شيفت بودما.

بنين آناشيد من اگه شوشر کنم ديگه منو نمينينياچرا اونونت؟؟؟شيراد گفته بعد از ازدواج ديگه نميتونم با دوستای مجردم رابطه داشته باشم.دوستای مجرد دوستای متاشلشونو منحرف ميکنن.
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غلط کردی ...يعنی چی؟؟؟؟ نذار ازدواجتونو به شم بزنمااااخيله خب بابا .شوخی کردم .با ازدواج من چی کار داری؟پری به خدا پسرا شنوز نسلشون منقرض نشده که اينجوری ميکنی.نوبت توام ميشه شااا.-حاال فعال بذار تورو سرو سامون بديم .بعدا به من فکر کن.

باشه .حاال منو ن يچون ...ميای يا نه؟؟؟؟خسته امباشه نيا .ميخواستم بنرمت شام مهمونت کنم .خودت ميدونی من سالی يهبار ولخرجيم گل ميکنه.

باورم نميشه .وانعا ميخواستی شام مهمونم کنی؟پس چی؟ فکر کردی فقط خودت ب لدی؟ حاال م يای؟ب يا دي گه ...بنينارزش داره من اينقدر التماس کنم؟ ميای؟ بگو ميای ....بيا.

خيله خب پری .خجالت کشییيدم از بس التماس کردی .بريم ديگه .کیحرير تو ميشه؟
خنده ای کردو شمونطور که دست منو ميکشيد گفت:
من...
********************

توی رسیتوران بوديم .غذا رو سیفارش داديم .به نيافه ی پری نگاه کردم .بعد
از اينکه شيراد و خوانوادش اومدن خواسییتگاری و روز نامزدی رو مشییخص
کردن انگار انرژيش دو برابر شده  .شميشه ميخنده .خيلی خوشحاله .منم از
خوشییحاليه اون انرژی ميگيرم .کی باورش ميشیید .منو پری ...بچگيامون...
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راه مدرسییه ....بازی شا ...االن داره ازدواج ميکنه .چند ونت ديگه تو لناس
عرو سی مينينمش .تو فکر بودم که حرکت د ست پری جلوی صورتم منو از
فکر بيرون آورد.

کجايی بابا؟ چرا اينجوری منو نگاه ميکنی؟باورم نميشه؟؟؟چی باورت نميشه؟؟؟؟ اينکه شام مهمونت کردم؟اون که بله .مهمون کردن تو جزو عجايب جهان بود .اما اون که االن داشتمبهش فکر ميکردم اين بود که اصییال نميتونم باور کنم تو چ ند و نت ديگه
ازدواج ميکنی ...دلم برای بچگيمون تنگ شده.
دستم رو با مهربونی گرفت و گفت:

ونتی به بچگ يامون فکر ميکنم و خاطرات شییيرينمون يادم م ياد شم دلم
ميگيره شم خوشیی حال ميشییم .دلم ميگيره چون خيلی زود گذشیییت ا ما
خوشحال ميشم که تو توی شمه خاطراتم شستی و االنم کنارمی...

پری بچگيامون يادته؟مگه مي شه يادم بره .شنوز فوتنال بازيامون با پ سرای شم سايه يادم نميره .توشيچونت خاله بازی دوست نداشتی.

آره .خوشییم نميومد .يادته ونتی من باشات خاله بازی نميکردم ناراحتمي شدی و ميرفتی پيش ...اون پ سره ا سمش چی بود؟؟؟ شمون که شم سايه
ی باالييتون بود؟؟
-اشکان؟؟؟؟
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آشا ...آره ...يادته ميرفتی پيشش اونم ميومد باشات خاله بازی ميکرد؟؟آره .بيچاره .به خاطر من روسری سرش ميکرد.دوتايی بلند خنديديم .پری با دست اشاره کرد که آروم باشيم و گفت:

 اروم ...ياد ته امير تو فوت نال رات نداد و توام شلش دادی از رو ايوونانداختيش پايين تا دو روز جريمه شییدی .آخر سییرم دل امير برات تنگ شید
اومد خونتون از بابات خواست بذاره بيای کوچه؟؟؟
آره .از اون مونع به بد خيلی با شم صییميمی شییديم .خيلی دوسییت دارمبدونم االن چی کار می کنه...
پری شمونطور که ميخنديد گفت:
چقدر زود گذشت ...يادش بخير.
نفسمو بيرون دادمو گفتم:
آره وانعا...يادش بخير.
غذارو آوردم .ياد موضوع داغ خودمون افتادم که به پری گفتم:

را ستی پری خا ستگاری شيراد چی شد؟؟؟ خوب بود؟؟؟ مامانو دادا شت
پسنديدن؟؟
پری لنخند شيطونی زد و گفت:
علر بايد به دشن بزی شيرين بياد...

خب خانم بزه .علر شيرين شست يا نه؟؟؟؟تو چی فکر ميکنی؟-به جای اين لوس بازيا بگو چطور بود؟؟
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خوب بود ...نامزدی افتاد برای دو ماه ديگه .اما شيراد ميگه دوتا نامزدیبگيريم ...يکی واسه شمکارا .يکی واسه فک و فاميال.
اين که خوبه.آره .ولی شزينه شا باال ميره.بعد من به تو ميگم خسيس بهت بر ميخوره.نيافه اش مچاله شد و گفت:
خب نميخوام اول زندگی شزينه زيادی داشته باشيم.
-ديوونه مردا فقط تو دوره ی نامزدی خرج ميکنن .تا ميتونی استفاده کن.

توام که شمش بد بينی .از بحث خارجم نکن .گوش کن بنينم ...خالصییهاينکه تا اينو تو جمع گفت مامانش ننول کرد و کلی شم پسییرشییو برای اين
پيشنهاد خوبی که داد تشويق کرد....منم ديگه نتونستم مخالفتمو اعالم کنم.

راستی مامانش اينا چه جوری بودن؟ خواشر و برادرم داشت؟؟؟مامانش که خيلی ماشه .مهربونه .دوتا خواشر و يه برادر دا شت .شم شون بهدلم نشستن.

خب خدارو شکر .حاال کيارو ميخواد دعوت کنه؟شمه ی بچه شای بيمارسییتان النته اونايی که ميشییناسییيمشییون با دوسییتایدان شگاش و چند تا دکتر از بيمار ستانای ديگه .ج شن نميخوايم بگيريم .يه
دور شمی ميخوايم بگيريم که تو بيمارستان شمه بفهمن.

يهو بگو ميخوای بيمارستانو خالی کنی ديگه .بيچاره مريضا-حاال واسه اونجاش يه فکری ميکنيم .به ن رت خوبه؟؟؟
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-پری چرا اينقدر سخت ميگيری؟؟؟ خيلی خوبه.

-خدارو شکر که شستی و ن

ر ميدی...

اينو که گفت گوشيش زنگ خورد .شيراد بود .با شم حرف زدن .گوشی رو که
نطع کرد گفت :شيراد مياد دننالمون.
غذامونو خورديم تا اينکه شيراد اومد و با شم رفتيم سمت خونه.
*******************

چشییمامو باز کردم .شوا تاريک بود .دلم ميخواسییت بازم بخوابم اما شییيفت
دا شتم .مجنور شدم بلند شم .صورتمو شستم و برای خودم صنحونه آماده
کردم .داشتم چايی ميريختم که صدای مامان منو متوجه خودش کرد.

آناشيد جان شيفت داری؟آره ...بيدارت کردم؟نه .ميخواستم برم دستشويی.-باشه.

کی ميری؟؟يه ساعت ديگه راه ميوفتم.-باشهن به چايی شم برای من بريز.

چايی رو ريختم و خودم مشیی.ول چايی خوردن شیییدم .مامان پشیییت ميز
نشییسییت و به من نگاه کرد .متوجه نگاشش شییدم .شمونطور که يه من نگاه
ميرد گفت:

اوضاع خوبه؟؟
از سوالش جا خوردم.
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با ترديد گفتم:

آره ...چطور؟
نميخوای چيزی بهم بگی؟؟؟؟نه...چيزی شده مامان؟؟؟-اره.

خب چی؟؟؟؟منتطرم تو بهم بگی.-چيو؟؟؟؟ چيزی نشده که بهت بگم مامان.

باشه .تو نگو .من ميگم.عمه ات زنگ زد .آرتام مهرزاد کيه؟-دکتر بيمارستان...شمونکه اون روز رفتيم نمايشگاه و...

حرف تو دشنم ماسییيد .ياد اون روز افتادم  .پس کاوه به عمه شمه چيو گفته.
با يادآوری اون روز و کار کاوه خنده ام گرفتن مامان که خنده ی منو ديد
گفت:

چی شد؟؟؟ چرا ميختدی؟؟؟
-شيچی .پس کاوه امار منو به عمه ميده.

کدوم آمار؟؟؟ اون دکتره دوست پسرته؟با گفتن اين حرف خنده ام بيشییتر شیید .مامان که گنگ نگاشم ميکرد گفت:
ميشه به جای خنديدن جوابمو بدی؟؟؟؟ کاوه چيزی نگفته  .مهری گفته.

با گفتن اين حرف خنده رو دشنم ماسییيد .نميدونم چرا ولی دلم ميخولسیت
کاوه اين حرفارو زده باشییه .ونتی ديدم مامان داره خيره خيره نگام ميکنه تمام
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ماجرای اون روز رو تعرير کردم .مامانم که انگار خيالش راحت شییده بود
گفت:

از دسییت تو .اين کارا چيه؟؟؟ عمه ات خيلی خوشییحال شییده بودن مَلاينکه خيالش راحت شده بود از ايتکه تو ديگه کاری به کار پسرش نداره.

نميخواسییتم ديگه اين بحَو ادامه بدمن برای شمين گفتم :من برم آماده شییم.
ديرم ميشه.

مامانو ب*و*س کردم و رفتم توی اتاق  .توی اتاق شمونطور که اشکامو پاک
ميکردم زير لب گفتم :لعنتی .تالفی ميکنم.

امروز صنح يه عمل تو بيمارستان داشتيم و منم بايد به عنوان دستيار ميرفتم.
ونتی لناسییم و عوض کردم شمراه بيتا و چندتا ديگه از بچه شا که انتخاب
شده بودن رفتيم سمت اتاق عمل .بيتا بين راه پرسيد:

تو می دونی نراره دستيار کدوم دکتر بشيم ؟؟-آرهن دکتر وزيری.

حير شد ...با اينکه خيلی از دکتر وزيری خو شم مياد ولی ای کاش دکترمهرزاد ميومد.

دو سه روزی مي شه که نديدمش....حق داره که ديگه نخواد منو بنينه ....من
ننايد از مهربونيش سو استفاده می کردم .گفتم:

دکتر مهرزاد آدم خوب يه ولی من برعکس تو وزيری رو ترجيح می دم...خيلی مهربون و دوست داشتنيه...

اون که بله...کسییی رو تو اين بيمارسییتان پيدا نمی کنی که از دکتر وزيریخوشییش نياد ولی فقط تو اين عمل شا ميشییه دور از چشییم طناز دو کلمه با
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دکتر مهرزاد خوش و بش کرد .تو که صیینحا نيسییتی بنينی چطوری مهرزاد و
دوره می کنه نميذاره کسی بره دور و برش...

ونتی خود دکتر مهرزاد با اين نضيه مشکلی نداره و اعتراضی نمی کنه يعنیخيليم از طناز بدش نمياد.

اگر دکتر فقط با طناز خوب رفتار می کرد يه چيزی ولی اون با شمه صميمیبرخورد ميکنه.
شونه ايی باال انداختم و گفتم:

چی بگم؟؟با شم رفتيم تا دسییتامون و بشییوريم....صییدای خنده ی چند نفر و شیینيدم.
صدای دکتر وزيری و تشخيص دادم که گفت:

که اينطور...پس باالخره رفتی ناطی مرغا؟از تو آينه بهشییون نگاه کردم .دکتر وزيری و مهرزاد و گوشری مشیی.ول حرف
زدن بودن.گوشری خنديد و سرشو پايين انداخت.مهرزاد خنديد و گفت:
چه پسر با حجب و حيايی...چه خجالتيم می کشه.گوشری ضربه ايی به بازوی مهرزاد زد و گفت:
-نوبت تو شم ميشه.

مهرزاد :من که از خدامه که زودتر نوبتم بشه ولی کسی حاضر نميشه با منازدواج کنه...
وزيری دستشو روی شونه ی مهرزاد گذاشت و گفت:

-شمين االنم خيلی شا حاضرن بهت جواب مَنت بدن
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مهرزاد :نفرماييد...تا زمانی که دکتر خوش تي ی مَل شما شست کی به مننگاه می کنه؟
گوشری :خدايی اينو راست ميگه دکتر...خيلی خاطر خواه دارين.دکتر وزيری خنديد و کفت:
برين پی کارتون...بيتا که مَل من از آينه داشت به اونا نگاه می کرد گفت:
زود باش تا دکتر مهرزاد نرفته بريم يه ذره باشاش صحنت کنيم.بريم چی بگيم؟ من نميام.لوس نشو ديگه...االن سر و کله ی طناز پيدا ميشه شا.بيتا که ديد من از جام تکون نمی خورم گفت:
-اصال نيا...خودم ميرم.

بعد از رفتن بيتا دوباره دسییتامو شییسییتم .از روی کنجکاوی نگاشی بهشییون
انداختم که ديدم ح سابی م ش.ول بگو و بخند بودن .برگ شتم که برم تو اتاق
عمل اما بايد از جلوی اونا رد ميشدم .ونتی بهشون رسيدم بدون اينکه سرمو
بلند کنم ز ير لب سییالمی گفتم و رفتم تو اتاق ....بعد از چند دنيقه بيتا شم
اومد تو .از نيافش معلوم بود که صحنتاش بر وفق مراد بوده...آروم در حالی
که می خنديدن گفت:
من عاشق مهرزادم ...اين خدا چی آفريده.مينا ديگه اينقدرا شم تعريفی نيست.زد روی شونه مو گفت:
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برو بابا...بد سییليقه .ميدونی از چيه مهرزاد خوشییم مياد...اصییال نميشییه
شناختش.فکر کنم بيرون از کارش شزارتا دوست دختر داره.
-بعيدم نيست.

راستی ميدونستی اسمش چيه؟؟؟ياد اون روز اف تادم که جلوی مهری و کاوه خودش رو معرفی کرد .ولی به
روی خودم نياوردم و گفتم:
-نه نميدونم.

اسمش آرتامه .نشنگ نيست؟شونه شامو با بی تفاوتی باال انداختم و گفتم:
آره ...نشنگه.

با صدای دکتر وزيری شمه م ش.ول آماده کردن اتاق شدن .منم سعی کردم
تمرکز کنم و کارمو شروع کردم.
*************

دکتر مهرزاد توی راشرو داشییت با مادر يکی از مريضییا حرف ميزد .داشییتم
ميرفتم توی اتاق رو به روی اتانی که مهرزاد وايسییتاده بود .نگاشم کردو با
لنخند سالم کرد .منم فقط با سر سالم کردم و رفتم تو اتاق...ازش خجالت
ميکشيدمن باال سر يکی از بيمارا رفتم .گفتم:

سالم  ...حالت بهتره؟با صدای بچگونش جواب داد:
-بله...
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خيلی خوبه .بنينم از آم ول که نميترسی؟؟؟؟با ترسی که تو چشماش بود و سعی ميکرد پنهونش کنه گفت:
نه...خيلی آم ول ميزنم.لنخندی زدم و گفتم:
-آفرين ...االنم بايد آم ول بزنی.

ميشه االن نزنم؟چرا؟به مادرش نگاه کرد که داشت بی صدا به ما نگاه ميکرد .با ترديد گفت:
گوشتو بيار جلو.گوشمو بردم جلو دشنش .من من کنان آروم گفت:
من...از آم ول...ميترسم .خيلی درد داره.
اومدم جوابشو بدم که دکتر مهرزاد اومد تو .رو به پسر گفت:

سالم آنا حسام شجاع ...خوبی؟
حسیییام با ديدن مهرزاد لنخند شییيرينی زد و گفت :خوبم .ولی بايد آم ول
بزنم.
مهرزاد :اگه آم ول نزنی که حالت خوب نميمونه.
حسام :درد داره.

مهرزاد :تو که خيلی شجاع بودی .پ سرای شجاع از شيچی نميتر سن حتی
آم ول .خانوم زند آم ولشو بزنين .اين پسر خيلی شجاع تر از اين حرفاس.

بدون ن گاه کردن به مهرزاد آم ول حسیییامو زدم و بدون شيچ حرفی اومدم
بيرون.
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پری رو ديدم که داشییت با شيراد حرف ميزد .رفتم سییمتشییون  .بهشییون که
رسيدم گفتم :خوش ميگذره؟
شيراد خنديد و گفت :جای شما خالی.
-مطمئنم اين حرفو از ته دلتون نزدين.

پری گفت :می خوای بگرديم يکی رو پيدا کنيم که بياد تو رو بگيره تا به تو
شم مَل ما خوش بگذره.

با اخم مصیینوعی گفتم:ممنونن من راضییی نيسییتم که انقدر خودتون و به
زحمت بندازين.

پری :نه بابا چه زحمتی؟؟
-فکر کنم بهتره تنهاتون بذارم.

ازشییون جدا شییم .بيکار بودم .برای شمين رفتم سییمت بالکن ب.ل راشرو.
داشییت بارون ميومد....اين شوا منو مسییخ ميکرد ....خيلی دلم ميخواسییت
زير اين بارون ندم بزنم....عاشییق شوای بارونيم...خيلی خاطره از روزای
بارونی دارم .يک لح ه سیینگينی نگاشی رو روی خودم احسییاس کردم .به
ب.ل دسییتم نگاشی انداختم .از ديدن دکتر مهرزاد ب.ل دسییتم جا خوردم.
داشت نگام ميکرد .بی مقدمه گفت:

شنوزم از من خجالت ميکشی؟نميدونستم چی بگم .خودمو جمع و جور کردم و گفتم:

نه...برای چی؟؟؟
-خوب رفتارت که اينو نشون ميده...حاال ميتونم ب رسم چرا؟؟؟
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من...اخه...خب...-خب ...کی گفته من خجالت ميکشم.

خيلی خبن خجالت نميکشییی اما بذار شمين جا بگم اصییال راجع به اونروز فکر نکن .من فقط کمکت کردم .االنم شمه چی تموم شیییده  .من درک
کردم که چرا منو جلوی کاوه اونجوری معرفی کردی .اگه ميدونسییتم جواب
کمک کردنم اينه که اصال کمکت نميکردم.

من وانعا نميخوا ستم اون حرفو بزنم .شمش اح ساس ميکنم شما ناراحتشدينن
بازم لنخند شميشگيشو زد و گفت:

مگه ميشه ناراحت بشم؟؟؟ شمه از خداشونه يهو يه دوست دختر پيدا کننکه شم خوشگل باشه شم دکتر.
ديگه با حرفاش ناراحت نميشدم .ولی ونتی سکوتمو ديد گفت:

باور کن چيزی عوض نشدهن من شمون دکتر مهرزادم که اون روز سرش دادزدی .من اصال به شيچی فکر نميکنم .توام فکر نکن .اون فقط يه کمک بود.
-مرسی که کمکم کردين.

خواشش ميکنم ...کسییی از آينده خنر ندارهنبه جای فرار از من به اين فکرکن شايد کمک من باعث ب شه که تو يه جای ديگه به دادم بر سی و بعد من
برای جنران کمکت يه جای ديگه بهت کمک کنم و دوباره تو مجنور بشی...
خنديدم و گفتم:

-چقدر پيچيده شد
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پس پيچيده ترش نکن.و رفت....

ساعتو نگاه کردم  .شنوز يه ساعتی مونده بود به شروع شيفتم .برای شمين
رفتم توی کافی شاپ بيمارستان .يه نهوه گرفتم و نشستم پشت ميز .داشتم
دورو برم رو ديد زدم که نگاشم روی دکتر زرافشان ثابت موند .داشت ميرفت
بيرون از بيمار ستان .مَل اينکه شيفتش تموم شده بود .ونتی دا شت ميرفت
سمت در منو ديد .برای شمين م سير شو عوض کردو اومد طرفم .باال سرم
اومد و به صندلی روبه روييم نگاه کردو گفت :اجازه شست؟؟؟
گفتم :خواشش ميکنم...بفرماييد.
به من خيره شد و گفت:

اوضاع خوبه؟؟؟از اينکه زير نگاه زرافشان بودم معذب شدم .گفتم:
بلهن خوبه.-ديگه تو دانشگاه نمی بينمتون.

فعال کار تحقيقمون عقب افتاد-اميدوارم که موفق باشی.

اينو گفت و سییاکت شیید .منم شيچی نداشییتم بگم .از اينکه حرفامون تموم
شده بود خنده ام گرفته بود .با خنده ی من لنخندی زد و گفت:

چرا ميخندين؟؟؟-شمينطوری .شيفتتون تموم شده؟؟؟
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بله .داشتم ميرفتم که شمارو ديدم .چون شيفتامون با شم يکی نيست خيلیونت بود که شمارو نديده بودم .اومدم يه عرض ادبی کرده باشم.
ممنون .لطر کردين.نگاشی به ساعتش کردو شمونطور که بلند ميشد گفت:
من ديگه برم .خوشحال شدم...موفق باشين.خيلی ممنون....منم شمينطور .خدانگهدار.و رفت بيرون ازبيمارستان.
********************

توی پا ساژ بوديم .با پری اومديم که خريد ج شن شو بکنيم .النته بي شتر من
خريد کردم تا پری .بيرون از م.ازه داشتيم لناسارو نگاه ميکردم که پری به يه
لناس مشکی بلند خوشگل اشاره کردو گفت :اين خوبه؟
آره .واسه خودت؟نه پس واسه تو ۶۰۰ .مدل لناس خريديا.-خيله خب حاال .چرا اينقدر غر ميزنی .بعد نرن شا اومدم خريد.

برم پرو کنم؟-برو بنينم چه تحفه ای ميشی...

رفتيم توی م .ازه .پری ونتی پرو کرد ل ناس تو تنش زار ميزد .برای شمين
گفتم :پری تو تنت بد وای ميسته.

تا اينو گفتم م.ازه دار سريع خودشو انداخت جلو و گفت :ميشه بنينم؟؟؟
پری که لناسش لختی بود يه کم معذب بود شد و گفت:
-نه .نميشه.
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سرمو بردم توی اتاق پرو و گفتم:
پری آخرين روزای مجرديته شا...استفاده کن ...بذار بياد بنينه.پری با بدجنسی گفت:

بذار نوبت خودت بشییه بهت ميگم لوندی واسییه صییاحب م.ازه چه حالیداره.
تو خودت ميدونی من پاينند به اين مسائل نيستم.شمين کارارو کردی که شيشکی نميگيرتتا.-پری يه چيزی بهت ميگما....شر چی ميگم ربط ميدی به اين نضيه.

ديوونه من دو ستتم .به فکرتم .چتد ونت ديگه که تر شيدی ميای کر پاموميب*و*سی ميگی پری کاش اونمونع به حرفات گوش ميکردم.
-به جای اين مسخره بازيا بيا سايزشو عوض کن.

نميخوام اينو .مگه عزا گرفتم که سياه ب وشم؟؟؟ پری با تو خريد کردن اعصاب ميخواد .تکليفت با خودت روشن نيست.-خيلی دلتم بخواد.

پری لناسییو پس داد و اومديم بيرون .برای نهار رفتيم توی رسییتوران  .بعد از
اينکه غدا رو سفارش داديم به پری گفتم:

جشن چه روزيه؟؟؟جمعه ی شفته ی ديگه.-چرا اينقدر زود.

دروغ شيرين

133

شيراد خيلی عجله داره .منم نميدونم چرا ولی ميگه زود بگيريم بهتره .النتهاين جشن اوليه مال دکتراست .جشن بعدی شفته ی بعدشه.
-خب .تو که شيچکاری نکردی.

حاال يه شفته ونت داريمکيا دعوتن؟شنوز مشخص نکرديمن ولی بيشتر بچه شای بيمارستانن .اون چيزی که منواذيت ميکنه اينه که دوستای ديگه شم شستن .کسايی که من نميشناسم
خب آدم عانل اينارو دعوت ميکنن که شمديگرو بشناسين ديگه.پری با دلخوری گفت:

تو چرا اينقدر به من تيکه ميندازی آخه؟ غذاتو بخور-آخه ونتی ازدواج کنی ديگه نميتونم باشات اينجوری شوخی کنم.

چرا؟-آخه تا من بخوام چيزی بگم شيراد طرفداری ميکنه.

پری ختديدو گفت:پس خدا اين شيرادو از آسمون واسم فرستاده
سییاعت نزديک  ۵بود که رسییيدم بيمارسییتان .ونتی رفتم تو بخش شییيما رو
ديدم که تو استيشن نشسته بود.

سالمسالمن خوبی؟مرسین چرا تنهايی؟ پری نيومده؟-اومد ولی پيش پای تو رفت...

-چرا؟ مگه امشب شيفت نداره؟
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داره ولی يه مشیکل اضیطراری پيش اومد مجنور شید بره ...مَل اينکه لولهشای خونه ی دکتر گوشری ترکيده و تا فردا شنم حا ضر نمي شه .اونام رفتن تا
يه جايی رو برای فردا پيدا کنن .بيچاره پری خيلی ناراحت بود آخه شمه ی
مهمونا رو دعوت کردن و نمی تونن کاری بکنن.
گوشی مو از جينم درآوردم و شماره ی پری رو گرفتم.

سالمن کجايی؟از صداش معلوم بود که ناراحته.گفت:

سییالم .دم در منت ر شيرادم تا بياد بريم يه جايی رو واسییه ی مهمونيه فرداپيدا کنيم.آخه...

می دونمن شيما برام تعرير کرد که چی شده .واسه ی شمينم زنگ زدم .بيامهمونی رو خونه ی ما بگيريم.

مرسی از پي شنهادت ولی فکر کنم خونتون برای اون تعداد مهمون کوچيکباشه.

مگه چند نفرن؟نزديک صد نفر ميشن.راست می گفت خونه ی ما کوچيک بود.گفتم:
-آخه فکر نکنم انقدر سريع بتونين جا پيدا کنين.

شمه ش تقصير منه .شيراد گفت تاالر بگيريم ولی من مخالفت کردم...نمیدونم چی کار کنم...اگر نتونيم جايی رو پيدا کنيم چی؟
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نگران نناش عزيزمن من شمين االن ميرم مرخصی ميگيرم .شايد من تونستمجايی رو پيدا کنم.

دسییتت درد نکنه...آناشيد من فعال نطع می کنم.شيراد اشییاره می کنه برمپيشش.
باشه برون فعال.گوشی رو که نطع کردم شيما گفت:

خونه ی ما زياد بزرگ ني ست ولی می خوای زنگ بزنم به چند تا از دو ستامکه خونه شاشون مناسنه؟
نهن بذار اول بنينيم می تونيم تاالر پيدا کنيم اگر ن شد روی اين مو ضوع فکرمی کنيم.
خدا کنه يه جای خوب پيدا کنن.-پيدا می کنن.من برم.

تو کجا؟منم ميرم تا کمکشون کنمن يه ساعت ديگه شمه ی تاالرا بسته ميشه.-باشه برو نگران نناش من کاراتونو انجام ميدم.

خوا ستم برم که پری رو ديدم که دا شت با خنده سمتمون ميومد.من و شيما
با تعجب به شم نگاشی کرديم...ونتی به ما رسيد گفت:
حل شد.شيما با تعجب پرسيد:

به اين زودی؟پری سری به نشونه ی آره تکون داد .گفتم:
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خدا رو شکر...حاال کجا شست؟خونه ی دکتر مهرزاد.با تعجب پرسيدم:

دکنر مهرزاد؟ پری :آرهن چرا تع جب کردين؟ م گه نمی دونسییتين که شيراد با دکنرصییميمين؟ االن که داشییتيم ميرفتيم مهرزاد به شيراد زنگ زد که بره پيشییش
باشاش کار داره .شيردام بهش گفت که نمی تونه بمونه و داسییتان و براش
تعرير کرد.مهرزادم گفت مهمونی رو خونه ی اون بگيريم.
شيما گفت:
عاشقشم.پری:فقط بايد بريم اونجا رو بنينيم تا آمادش کنيم.شيما گفت:
اگر کمک می خوای من ميام.-پری :اتفانا به کمکتون احتياج دارم .بايد تا فردا اونجا رو آماده کنيم.

خوب تو و شییيما برين اونجا اگر بازم کمک خواسییتين من ديرتر ميام .بايدچند نفر و پيدا کنم که به جای ما اينجا وايستن.

پری :خيلی خب....ما زودتر ميريم .تو شم دير نکنيا .من به ن رت احتياجدارم.
شيما گفت:
-پس من برم لناسامو عوض کنم.
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ب عد از رفتن پری و شییي ما به چ ند تا از بي مارا رسیی يدگی کردم و رفتم تو
استيشن.خانم يکتا تا منو ديد پرسيد:

از پری خنر داری که کارشون به کجا کشيد؟آره شمين االن بهش زنگ زدمن گفت خيلی کار مونده ولی مسییتخدم شایدکتر مهرزادم شستن و کمکشون می کنن.

به شر حال پری ننايد زياد خودشو خسته کنه چون واسه ی فردا جونی براشنمی مونه.

-منم ميرم کمکشون...فعال منت

رم تا دوستام بيان که جامون وايستن.

خانم يکتا از پنجره نگاشی به بيرون انداخت و گفت:
بيچاره چه شانس بدی داره....بارونو بنين چقدر شديده...-خدا کنه تا فردا بند بياد.

دکتر مهرزاد و ديدم که داشییت ميومد سییمت اسییتيشیین.آروم از خانم يکتا
پرسيدم:

مگه دکتر شمراه پری اينا نرفته بود؟نه مادر جون .کار داشت.مهرزاد به ما رسيد و گفت:
سالم .خسته نناشيد.جوابشو داديم .رو به من گفت:
-من دارم ميرم خونهن با من مياين.

-نه منت

ر دوستامم که شيفت و تحويل بدم.

-خب منت

ر ميمونم.
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مرسی ماشين دارم.کاغذی رو از روی ميز برداشت و بعد از نوشتن چيزی گفت:
-پس اين آدرس و بگيرين.

ازش تشکر کردم و اونم بعد از خداحاف

ی رفت.

******************

اه ....لعنت به اين شانسگوشيمو در آوردم و شماره ی پری و گرفتم:

پری :سالمن کجايی؟به چرخ پنچر شده ی ماشين نگاه کردم و گفتم:

تو خيابون...چرخ ماشییينم پنجر شییده .زنگ زدم بگم اگر دير اومدم نگراننشين.
بگو کجايی تا شيراد بياد دننالت.نه نمی تونم ماشين و اينجا بذارم ...پنچری شو ميگيرم.نه ديگه نمی خواد بيای...کار زيادی نمونده.-باشهن بنخشيد که نتونستم کمکت کنم.

اين چه حرفيه تو بنخش که به خاطر من اذيت شدی...شنوزم ميگم اگر میخوای بگو کجايی تا من بيام دننالت.
-نه عزيزم فعال...
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گو شی رو نطع کردم و خوا ستم د ست به کار ب شم که از شانس بدم بارش
بارون شديد شد و در عرض يه دنيقه خيس آب شدم...مجنور شدم برم تو
ماشين بشينم.گوشيم زنگ خورد ...شمارشو نمی شناختمن جواب دادم:
-الو...

سالم...االن کجايی؟-بنخشيد فکر کنم اشتناه گرفتين.

چی چی رو اشتناه گرفتن؟ أرتامم...کجايی بيام دننالت؟-ممنون....الزم نيست من خو....

گفتم کجايی؟لحنش خيلی جدی بود و ساعتم نزديک  ۱2بود .چون خيابون خلوت بود و
نمی تونستم زياد منت

ر بمونم .آدرس و بهش دادم که گفت:

تو ماشين بمون من تا ده دنيقه ديگه اونجام.و نطع کرد.

سرمو به صندلی تکيه دادم و چ شمامو ب ستم....با صدای ضربه ايی که به
شي شه خورد چ شمامو باز کردم.مهرزاد بود .از ما شين پياده شدم ولی چون
لناسام خيس بود لرزيدم....چترشو باالی سرم گرفت و گفت:
تو ماشين بشين.فقط صندوق عقب و باز کن.در صندوق و باز کردم .چتر و داد دستم گفت:
-برو تو ماشين.

ولی من به حرفش گوش ندادم و با اين که از سییر ما می لرز يدمن شمون جا
کنارش موندم و چتر و باالی سرش گرفتم تا خيس ن شه ...د ستاش از سرما
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نرمز شیییده بود .بهش نگاه کردم وانعا خوش نيافه بود...پالتوی بلندی شم
پوشيده بود که خيلی بهش ميومد....ونتی کارش تموم شد از جاش بلند شد
و بعد از گذاشتن وسايل تو ماشين اومد روبروم وايستلد .سعی کردم جلوی
لرزش بدنم و بگيرم و صیییاف وايسییتم ولی گو يا موفق ننودم چون مهرزاد
گفت:
لجناز...رفتی خونه ننل از خواب يه دوش آب گرم بگير...بخشيد که باعث زحمتتون شدم.خواشش می کنم...سوار شو .حسابی خيس شدی.دوباره ازش تشکر کردم و سوار شدم.

با اح ساس سردرد شديدی چ شمامو باز کردم...بی حال بودم و بازم خوابم
ميومد .چشمامو که حسابيم می سوختن بستم و سعی کردم به چيزی فکر
نکنم و بخوابم
ولی با شیینيدن صییدای باز شییدن در اتانم مجنور شییدم دوباره بازشییون
کنم...مامان بود .چراغ اتانو روشن کرد که باعث شد دستمو جلوی چشمام
بگيرم .مامان گفت:

تو شنوز خوابی؟؟؟؟گلوم می سوختن آب دشنم و به زور نورت دادم و با صدای گرفته گفتم:
-مامان چراغ و خاموش کن لطفا.

-خاموش کنم که دوباره بخوابی؟ پاشون مگه نمی خوای حاضر شی؟
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مامان که ديد از جام تکون نمی خورم اومد کنارم و در حالی که موشامو از
روی صورتم کنار می زد گفت:
پاشو عز...شهههههه .تو که مَل کوره آتيش داغی...چرا نمی گی تب داری.اصال نای حرف زدن ندارم.از دست تو...پاشو بريم دکتر.لنخند بی حالی زدم و گفتم:

مامان من خودم دکترم...اونونت وا سه ی يه سرما خوردگيه ساده برم پيشيه دکتر ديگه؟
مامان دوباره دستشو رو پيشونيم گذاشت و گفت:
-تو به اين ميگی يه سرماخوردگيه ساده؟؟؟؟؟ تنت خيلی باالست.

به دسییتم تک يه دادم و سییعی کردم از جام بل ند شییم که ت مام بدنم درد
گرفت....انگار شمين االن يه تريلی از روم رد شییده بود.مامان که صییورت
مچاله شده از دردمو ديد گفت:

چرا از جات بل ند ميشییی؟ ا گه چيزی می خوای بگو تا برات ب يارم .تواستراحت کن.
-نه...بايد حاضر شم ....به پری نول دادم زودتر از بقيه برم اونجا.

چی؟؟؟با اين حالت می خوای بری؟؟؟-من حالم خوبه.

نمی خواد بری ...به پری زنگ بزن و بگو که حالت خوب نيسیییت ...اونحتما درکت می کنه .امشب نشد شفته ی ديگه.
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ديدم حق با مامانه .اصییال حالم خوب ننود و پريم که نراره دو تا مهمونی
بگيرهن مهمونيه بعدی رو می رم .به مامان گفتم:

پس ميشه گوشيمو بدين؟مامان گوشيمو داد دستم و گفت:
من ميرم برات سوپ بذارم.شماره ی پری رو گرفتم .بعد از کلی بوق خوردن باالخره جواب داد.

به آناشيد جون .کجايی پس؟از صداش معلوم بود خيلی خوشحاله....يه لح ه از حرفی که می خوا ستم
بزنم پشيمون شدم ولی وانعا حالم بد بود و می دونستم اگر برم از دماغم در
مياد.

من شنوز حاضر ن شدم...راستش اصال حالم خوب نيست .فکر نکنم بتونمبيام.
-.....

پری؟؟؟مردی مادر؟خيلی لوسی....يعنی چی که ميگی نمی يای؟باور کن حالم خوب نيست  ...تب دارممن اين حرفا حاليم نيست ...حتی اگر رو به موتم باشی بايد بيایپری...با لحن دلخوری گفت:
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باشهن شر طور راحتی...تو بهترين دوستمی ...دوست داشتم امشب کنارمباشی ولی اصرار نمی کنم.

بعد از نطع کردن گوشییی از کاری که کردم پشییيمون شیییدم و دلم براش
سوخت .نمی خوا ستم پری رو توی يکی از بهترين شنای زندگيش ناراحت
کنم.مامان اومد تو اتاقن دستمال مرطوبی شم تو دستش بودن پرسيد:

زنگ زدی؟آرهن ولی ناراحت شد.دراز کشيدم و مامان دستمال و گذاشت روی پيشونيم و گفت:

ايشییالله تا شفته ی بعد حالت خوب ميشییه و تو مهمونيه بعدی جنران میکنی .يه ذره استراحت کن تا سوپ حاضر بشه.

تمام فکرم پيش پری بود .خيلی خوشییحال بود و من بد زدم تو پرش .واسییه
گوشيم  smsاومدن بازش کردم...پری نوشته بود.

«می دونم که ننايد ا صرار کنم چون اگر می تون ستی حتما ميومدی ولی اگر
حالت بهتر شییید بيان خيلی خوشییحالم می کنی ...تو که می دونی جای
خواشر نداشتمی»

خندم گرفتن بازم مَل نديم داشییت خرم می کرد .اشییکالی ندارهن...فقط يه
شیینه .سییاعت نزديکای  ۶بود .از جام بلند شییدم و چ يدم تو حموم .سییريع
دوش گرفتم که باعث شد يه ذره سرحالتر بشم ...لناسمو که يه پيراشن شيری
تنگ و تا روی زانو بود و پو شيدم .چون ونت ندا شتم ت صميم گرفتم موشامو
باز بذارم...به پايين موشام که فر درشت بود ژل زدم تا خوب وايسته و جلوی
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موشامم سییشییوار کشییيدم  .آرايش ماليمی شم کردم .مامان اومد تو اتاق و
ونتی من و در حال آرايش کردن ديد گفت:

تو چرا داری آماده ميشی؟-ميرم مهمونین حالم خيلی بهتره.

االن خوبی ولی اگر حالت اونجا بد بشه چی؟شيچی نميشه .دارم ميرم بين يه عالمه دکتر...پس نمی خواد نگران بشی.مامان پوفی کرد و گفت:
-اگر حالت بد شد سريع ميای خونه شا.

چشم ...به ن رت خوب شدم؟مامان لنخند شيرينی زد و گفت:
تو شميشه خوبی.به مامانم رفتم.-صنر کن االن بابات مياد مينردت.

نه خودم ميرمنمی ذارم با اين حال پشت فرمون بشينی.-خب پس زنگ بزنين آژانس .بابا گناه دارهن ونتی برسه حتما خسته س.

مامان موافقت کرد و زنگ زد آژانس و بعد از کلی سفارش باالخره ر ضايت
داد تا من برم .شر چی به خونه ی مهرزاد نزديکتر مي شدم بي شتر ا سترس می
گرفتم
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باالخره ر سيدم.ما شين شای پارک شده توی کوچه ن شون ميداد که در ست
اومدم ولی مَل اينکه خيلی دير کردم  .بعد از ح ساب کردن کرايه از ما شين
پياده شدم ...از باد سردی که بهم خورد شروع کردم به لرزيدن .مرد م سنی
که جلوی در يکی از خونه شا وايستاده بود ازم پرسيد:

مهمون دکتر گوشری شستين؟بلهبا دست اشاره کرد که برم تو و گفت:

بفرماييد .خيلی خوش اومدينحياو خيلی بزرگی بود که پر بود از درختای بدون برگ...از دم در تا جلوی
خونه با چراغ روشیین شییده بود .نگاشم روی نمای خونه ثابت موندن خيلی
نديمی بود و آدم و ياد خونه ی جادروگرای توی کارتون مينداخت .مطمئنا
اگر چرا غای ح ياو و خاموش می کردن می تونسییتی بگی اين خونه جن
زد ست .مهرزاد دل شيری داره که تنها اينجا زندگی می کنهن من بودم سکته
رو می زدم .با ترس رفتم سییمت خونه ولی تمام حواسییم به دور و برم بود که
يه ونت روحین جنی از پشت درختا نياد سراغم ...ونتی رسيدم به در وردی
که نيمه باز بودن نفس راحتی کشيدم و رفتم تو ....خيلی شلوغ بود
آنايی جلوی در پالتو مو ازم گرفت و راشنماييم کرد که از کدوم طرف برم
ولی من انقدر محو توی خونه شییده بودم که يادم رفت ازش تشییکر کنم...
شرچقدر که بيرون خونه وحشییتناک و نديمی بود در عوض توش حسییابی
شيک و خو شگل بود....به اجنار د ست از ديد زدن خونه بردا شتم و چ شم
چرخوندم تا پری رو پيدا کنم.
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کنار شيراد وايستاده بودن خيلی خوشگل شده بود .رفتم طرفش که متوجه من
شد .خودشو بهم رسوند ولی تا ب.لم کرد با تعجب پرسيد:

تو چرا انقدر داغی؟؟؟خسته نناشین پس فکر کردی واسه چی گفتم نميام؟-من فکر نمی کردم انقدر حالت بد باشه رنگتم که پريده .بنخشيد..

اشکالی ندارهن خودم دلم می خواست امشب کنارت باشم.چقدر خوشگلشدی...
-به پای تو که نمی رسم...

خيلی دير اومدماون مهم نيست مهم اينه که االن اينجايی.بايدم ميومدم چون حسابی خرم کردی...به من ميگن پری..دور از جونم که تو دشنت نيست...به خدا اگر شيراد نميومد مهم ننود ولی تو جای خود داری.اگر شيردا نميومد که مراسم کال ملقی بود...حاال بيا بريم بهش سالم کنم.پری دستمو گرفت و با شم رفتيم کنار شيراد که تا منو ديد گفت:

پس باالخره پری تونست راضيتون کنه که بياين؟ديگه يه خواشر که بيشتر ندارم...خوشحالم که اومدين.-ممنون...بهتون تنريک ميگم.

دروغ شيرين

147

مرسین ايشالله بعد پری نوبت شماست.تو رو خدا نفرين نکنين.رو به پری گفتم:
من ميرم پيش بچه شا اگر کاری داشتی صدام کن.-باشه اگر حالت بد شد بهم بگيااا.

و بعد با د ست به جايی که شيما و چند تا ديگه از دو ستامون ن ش سته بودن
اشییاره کرد.رفتم طرفشییون و شییيما که منو ديده بود وايسییتاده بود تا باشام
روب*و*سی کنه.

سالم .نمی ب*و*سمتون چون سرماخوردمشيما دستشو گذاشت رو پيشونيم و گفت:
تنتم که خيلی باالست.نشستم و گفتم:

حالم خوبه .خوبن چه خنر؟ سارا :واال ما تا شمين پيش پای شما داشتيم تمام تالشمون و می کرديم کهشوشر پيدا کنيم.

شيما:اتفانا يه  caseمناسنم برای تو پيدا کرديمدستتون درد نکنهن حاال اين داماد خوشنخت کجاست؟گالره به يه مرد چاق و کچلی اشاره کرد.گفتم:

ای جونم...اين تا حاال کجا بود؟شيما:پس منارکه.سارا در حالی که می خنديد گفت:

wWw.Roman4u.iR

148

-بچه شا تو رو خدا نيافه ی طناز و بنينين .داره منفجر ميشه.

به طناز نگاه کردم که با حرص داشت به جايی خيره شده بود .مسير نگاششو
دننال کردم تا به مهرزاد رسيدم که چند تا خانوم دورش کرده بودن...حسابيم
مشیی.ول بگو و بخند بودن .خندم گرفتن معلوم بود خيلی داره بهش خوش
می گذره.
-شيما:چه حرصيم می خوره.

سارا:واسه ی اينکه حسابی از دوستش عقب مونده  .ولی حقشه-ولش کنين...از خودتون حرف بزنين.

گالره :راست می گه...بياين بريم برنصيممن نمی يام...نمی تونم زياد وايستم.شيما :می خوای من پيشت بمونم.-نه عزيزم...برو برنص.

شمه شون رفتن و وسطم حسابی شلوغ بود .حاال که کسی ننود فضوليم گل
کرده بود و می تونستم راحت دکوراسيون توی خونه رو ديد بزنم .شمه وسايال
شيک بود .صدای بنخ شيدی باعث شد که د ست از نگاه کردن بردارم .از
ديدن دکتر زرافشان تعجب کردم ...دکتر زرافشان گفت:

سالم .اجازه شست بشينم؟سالمن خواشش می کنم بفرماييد.راستش ديدم تنهايين گفتم بيام پيشتون....النته اگر مزاحم نناشم.-خواشش می کنم...
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فکر کنم امشب شمه ی دکترای بيمارستان اينجانفقط خدا کنه مريض اورژانسی نداشته باشن.شيراد و خانم سرمدی خيلی بهم ميان.با نگاشی به پری که در حال رنص بود گفتم:
-خيلی براش خوشحالم.

 حاال که تن هاييم می تونم يه سییوالی ازتون ب رسییم؟نمی دونم چرا ولیاحساس می کنم با شما راحت ترم.
با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:
-بفرماييد.

 چرا من پيش شر خانمی ميرم ش مه با تع جب به من ن گاه می کنن؟م َلخودتون.

با اين حرفش به دور و برم نگاه کردمن راست می گفت...چند جفت چشم با
تعجب روی ما زوم کرده بود.خنديدم و گفتم:
خب ....می دونين...-راحت باشين.

اگر بخوام رک بگم ...بخاطر اخالنتونه که به شمه رو نمی دين.در وانع شمادنيقا نقطه ی مقابل دکتر مهرزادين و بخاطر جذبه ی زيادتون کمتر کسییی
جرأت می کنه بياد سمتتون...

خندش باعث شد اون چندتا خط گو شه ی لنش که من خيلی ازش خو شم
ميومد پيداشون بشهن گفت:
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يعنی انقدر بد اخالنم؟ پس واسییه ی اينه که س یراغ شر کسییی ميرم تعجبمی کنه.
نگاشی به مهرزاد کرد و گفت:
-مَل اينکه بايد بيشتر با آرتام بگردم.

ولی به ن رم اخالنتون خوبهراسییتش من اگر انقدر تو خودمم و جدی ام واسیییه ی اينه که تمام فکر وتمرکزم روی درس و کارم بوده....اصیال نخواسیتم که ذشنمو در گير مسیائل
عاطفی بکنم .النته ونتيم برای اين کارا نداشتم....
چاره ش يه ذره تمرينه...با دست بهم اشاره ايی کرد و گفت:

اول از شمه به يه معلم خوب احتياج دارمانگار تعجب و توی چهرم ديدن لنخند بامزه ايی زد و گفت:

اخالق شما چطوريه؟آمممم...در حال حاضر من يه چيزی بين شما و دکتر مهرزادمن النته يه ذرهبه اخالق شما نزديکترم
خنديد و گفت:

خوبهن پس يه ذره شنيه به منم شست؟نتونسیتم جوابشیو بدم...نگاشم روی مهری و کاوه که بين مهمونا بودن ثابت
موند.
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با صیییدای دکتر زر افشیییان به خودم او مدم و ن گاه متعجنم و از رو او نا
برداشییتم.از ديدنشییون حسییابی شییکه شییده بودم...دکتر زرافشییان که ديد با
گيجی نگاش می کنم پرسيد:

حالتون خوبه؟سییرمو به نشییونه ی آره تکون دادم و دوباره به اونا که در حال سییالم و عليک
کردن با چند نفر بودن نگاه کردم....مهری دسییتاشییو دور بازوی کاوه حلقه
کرده بود و يه لنخند ژکوندم روی لناش بود ...با ديدن حال خوب شر دوشون
ب.ض راه گلوم گرفت و اح ساس می کردم نمی تونم راحت نفس بک شم .شر
چند توی نمايشگاه با کمک مهرزاد حالشونو گرفتم ولی بازم نمی تونم بنينم
که انقدر با شم خوبن...عرق سردی روی پي شونيم ن ش ست و اح ساس می
کنم حالم شر لح ه داره بدتر ميشییه...به مهرزاد نگاه کردمن شنوز متوجه اونا
ن شده بود شمونطور که منو نديده بود چون ح سابی سرش با دخترا گرم بود.
اگر مهری منو و اونو با شم اينجا بنينه کارم تمومه ...به شر کی که بشییناسییه
ميگه که مهرزاد دوسییت پسییره منه و آبروی مهرزاد ميره....بايد تا منو نديدن
برم.

بعد از گفتن بنخ شيدی از کنار دکتر زراف شان که با تعجب دا شت بهم نگاه
می کرد بلند شدم و رفتم سمت در خروجی...دو ندم با در فاصله داشتم که
کسی بازومو از پشت گرفت...از ترس چشامو بستم....نفسم تو سينه حنس
شد...آبروم رفت...مهريه...

با شنيدن صدای پری که حاال روبروم واي ستاده بود نفس راحتی ک شيدم و
بهش نگاه کردم .پری با تعجب نگاشی بهم کرد و گفت:
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چته؟ چرا انقدر عرق کردی؟ داری می لرزی دختر...دستی به پيشونيه خيسم کشيدم و گفتم:
-بايد برم حالم خوب نيست.

فکر کردی من ميذارم با اين حالت جايی بری؟چند نفری که اطرافمون وايسییتاده بودن داشییتن به ما نگاه می کردن .نمی
خواسییتم جلب توجه کنمن دسییت پری رو گرفتم و با شم رفتيم بيرون.پری
گفت:

تو چته؟تو گرم بود.با اين لناس نازک حالت بدتر ميشه...بيا بريم تو.نه پرین بايد برم...فقط برو پالتومو بيار.گفتم که نمی ذارم بری...پری خواشش می کنم بحث و ادامه نده...آخه تو...صدای مهرزاد مانع از ادامه ی صحنتش شد.

مشکلی پيش اومده خانما؟پری :نمی دونم آناشيد چش شده ...يهو بلند شده ميگه می خوام برم.پری حالم خوب نيستن درکم کن.پری :اتفانا چون حالت خوب نيست نميذارم بری.مهرزاد رو به پری گفت:
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-شما برين به مهموناتون برسين ...من راضيش می کنم که نره.

ولی پری شمچنان واي ستاده بود و د ستای منو محکم تو د ستاش نگه دا شته
بود...مهرزاد دوباره گفت:
-نول ميدم.

پری بعد از نگاه نگرانی که بهم کرد دسییتامو ول کرد.ونتی به مهرزاد رسییيد
آروم يه چيزی به مهرزاد گفت و اونم سری تکون داد.پری رفت تو...خواستم
از مهرزاد بخوام که برام پالتو مو بياره ولی اون زودتر از من گفت:

ديديشون؟با سر آره ايی گفتم .مهرزاد ادامه داد:

از اينکه با شم ديديشون ناراحتی و می خوای بری؟من بايد برم...اول اينکه حالم خوب نيست و دوم اينکه اگر مهری منو اينجابا شما بنينه بد مي شه.اون خيلی تيزه...با من م شکل داره و اگر بنينه منو شما
رسییمی با شم برخورد می کنيم برای اذيت کردنمم که شییده به شمه ماجرای
اون روز و ميگه...
مهرزاد کتشو در آورد و انداخت روی شونه شای لختم و گفت:

فکر کردی اگر منو تنها بنينه کاری نمی کنه؟دستمو روی شقيقه شام که حاال درد می کرد گذاشتم و گفتم:
-نمی دونم...ولی برم بهتره.

 اما ن ر من اينه که بری تو و باشاش حال و احوال کنی و بهش بگی که بهکسی چيزی نگه چون ما نمی خوايم کسی فعال چيزی بدونه...

-فکر می کنين اون به حرف من گوش می کنه؟
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اون شايد گوش نکنه ولی کاوه گوش می کنه و جلوشو ميگيره.چقدر خوش خيالين.بهتره به حرفم گوش کنی و بريم تو..دستشو روی پيشونيم گذاشت و گفت:

تنت خيلی باال ست...داری می لرزین از سر شب حوا سم بود که بی حال
بودی...می خوای بری تو يکی از اتانای باال يه ذره اسییتراحت کنی تا حالت
بهتر بشه؟
نه ممنون.يه ذره نگام کرد و گفت:

بريم تو؟با ترديد نگاشی به در ورودی کردم و گفتم:
بريم.کت و از روی شونم برداشتم و دادم دستش و پرسيدم:

شما اول ميرين؟-نه تو برو...من از در آش زخونه ميام تو.

با سر باشه ايی گفتم و رفتم ...تو حسابی شلوغ بود...داشتم دننال مهری می
گشییتم که نگاشم افتاد به پری که با ديدن من لنخندی زد و اومد طرفم و
گفت:
-مرسی که نرفتی .االن حالت بهتره.

-آره
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-بيا بريم پيش خودم.

د ست شو پ شت کمرم گذا شت و با شم راه افتاديم....پری دا شت حرف ميزد
ولی من شيچی از حرفاشییو نفهميدم و تمام حواسییم پی پيدا کردن اون دوتا
بود ...باالخره ديدمشون ...با ضربه ی آرومی که پری به کمرم زدن بهش نگاه
کردم.

معلومه حواست کجاست؟-خوب معلومهن به حرفای تو...

آره جون خودتن اگه راست ميگی بگو چی داشتم می گفتم؟خنديدم و گفتم :پری گير نده
حاال حواست کجا بود؟ يعنی کی پرتش کرده بود؟-مردشور تو بنرن که انقدر منحرفی.

به دور و برم نگاه کردم.مهرزاد شنوز نيومده بود...تصميم گرفتم که خودم برو
سراغ مهری و کاوه...وايستادم و به پری گفتم:
-تو برو من االن ميام.

کجا؟-يکی از آشناشامون و ديدم ميرم بهش سالم کنم.

پری باشییه ايی گفت و رفت .نفس عميقی کشییيدم و رفتم سییمتشییون...کاوه
متوجه من شد و خ شکش زد ولی مهری شمچنان در حال بگو و بخند بود و
ا صال حوا سش به اطرافش ننود .با سالمی که گفتم مهری شم با تعجب بهم
نگاه کرد.پرسيدم:

-حالت چطوره؟

wWw.Roman4u.iR

156

تو اينجا چی کار می کنی؟-شمون کاری که تو می کنی...اومدم نامزديه دوستم.

آشارو به کاوه پرسيدم:

شما خوبی پسر عمه؟
کاوه جوابی نداد و شمچ نان بهم خيره شیییه بود...مهری با غيض روشییو
برگردوند و گفت:

حاال واسه ی چی اومدی پيش ما؟-به رسم ادب اومدم به فاميالم سالم کنم.

مهری لنخندی بدجنسییی زد و به جايی اشییاره کرد و گفت :مينينم که تنها
نيستی.

می تونستن حدس بزنم من ورش به کيه ولی برای اطمينان به جايی که اشاره
کرد نگاه کردم ...مهرزاد و ديدم .گفتم:

اتفانا تا يادم نرفته بذار يه چيزی رو بهت بگم...اينجا ک سی از رابطه ی منو ...آرتام خنر نداره و نمی خوامم که کسییی بدو نه...متوجه من ورم که
ميشی؟
مهری :چرا ک سی ننايد بدونه؟ اگه ن ر منو می خوای اين مهمونی فر صتخوبيه تا به شمه بگين.
اونش ديگه به خودمون ربط داره...-مهری :من نمی تونم دروغ بگم...
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ای کاش رفته بودم....نگاه مضطربم و به کاوه دوختم و گفتم:
-لطفا نول بده که حرفی نمی زنين.

کاوه که تا اون لح

ه که ساکت بود و فقط نگاشم می کردن گفت:

مطمئن باش ما حرفی نمی زنيم.مهری که از نگاه خيره ی کاوه روی من عصنی شده بود گفت:
اما من ميگم.کاوه عصنی شد و نگاه وحشتناکی به مهری انداخت و محکم گفت:
-شمون که گفتم...ما چيزی نمی گيم...به ما ربطی نداره.فهميدی.

مهری با دلخوری سری به ن شونه ی آره تکون داد.از اينکه حال مهری گرفته
شد خوشحال شدم .دوباره به کاوه نگاه کردم و گفتم:
-پس نول داديا...

کاوه سری تکون داد و دوباره بهم خيره شد....اح ساس کردم تو نگاشش پر
دلخوريه....ننايد اونجا می موندم...تشییکری کردم و سییريع ازشییون جدا
شدم...دوباره رفتم پيش بچه شا.شيما پرسيد:

تو يهو کجا غينت زد؟حالم خوب ننودن رفتم بيرون يه کم شوا بخورم.گالره :بنينم نکنه دکتر زرافشان چيزی گفت و ناراحتت کرد.-نه بابا....اون بيچاره فقط اومده بود باشام سالم و عليک کنه.

شيما :الله واکنر ...دکتر زرافشان و اين کارا؟؟؟؟ا-بيچاره مگه چشه؟
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 سیییارا :اوووه ....ب ن ين ازش طر فدار يم می ک نه .به ن ر من ز يادیجديه...اينطوری پيش بره تا آخر عمرش تنها ميمونه.

 اما به ن ر من اخالنش خو به...تازه تو اين دوره زمونه شمه بيشییتر دننالنيافن تا اخالق...که نافه ی اونم خوبه....به کسی رو نداده کلی آدم دوسش
دارن.
-سارا :بنينم نکنه خنريه که انقدر ازش تعرير می کنی.

شمين کارا رو می کنين که آدم نمی تو نه دو کل مه با شاتون حرف بز نهديگه....فکراتون مسمومه.

صییدای پری رو شیینيدم که گفت :آشاین دوسییتم و اذيت نکنين که با من
طرفيناااا .گفته باشم.

شییي ما :چه ع جب باالخره ما تو رو د يديم ...با با ول کن اون نامزدبدبختتو...چرا مَل کواال بهش آويزون شدی؟
پری :من بهش آويزونم؟ اونه که ولم نمی کنه.شيما :باشه مام باور کرديم.-پری :بجای اين حرفا پاشين شام حاضره.

شيما :آخ جون...حاال شام چی شست؟-برای تو نون و پنير.

 شيما :گمشو...من از روزی که تاريخ نامزدی رو اعالم کردين شروع کردمبه رژيم گرفتن واسییه امشییب...از فردا که شيکل روی فرم به دردم نمی خوره
پس می خوام حسابی از خجالت شکمم در بيام...
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شيما از جاش بلند شد و گفت :من که رفتم.

گالره و سارا شم شمراشيش کردن.پری کنارم نشست و گفت :بهتری؟
-آره.

اونور شییلوغه تو شمين جا بشییين .به شيراد گفتم غذامون و بياره اينجا تا باشم بخوريم.
ترجيح ميدم برم تا تنها باشين.-بی خود ترجيح ميدی.شمينجا پيش خودم ميشينی تا خيال راحت باشه.

شيراد شمراه يکی از خدمتکارا ظرفای غذا رو آوردن.شام و با شوخی و خنده
خورديم...نمی دونسییتم شيراد انقدر شییيطونه...سییر کار که شميشییه خيلی
مودب و رسییمی برخورد می کرد.بعد از صییرف شییام دوباره شمه مشیی.ول
رنصيدن شدن....من نمی فهمم اينا خسته نمی شن؟؟ فکر کنم مجنور شيم
با بيل خاموششون کنيم.

سرم از صدای زياد آشنگ درد می کرد.خدا رو شکر کاوه به نولش عمل کرد
و جلوی دشن مهری رو گرفت .يه لح ه شم اجازه نداد مهری تنها باشهنچون
خوب مهری رو مي شنا سه و ميدونه که از  ۱دنيقه شم ا ستفاده ميکنه...حاال
شر کی بنينه فکر می کنه از عشییق زياده...چقدر من احمقمن اگه دوسییش
نداشت که...

گروه ارک ست به در خوا ست بچه شا يه آشنگ ماليم دو نفره گذا شت و شمه
ی دو نفره شا ريختن و سط....نور سالن کم کرده بودن .توی جمعيت مهری
رو ديدم که در حالی که خود شو به کاوه چ سنونده بود با لنخند م سخره ايی
به من نگاه می کرد...وانعا که بچه ست و م.زش کر پا شه .مهرزادم و سط
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يود و با شمسییر يکی از دکترا که بهش می خورد باالی ۵۰سییال سیین داشییته
با شه می رن صيد....نيافه ی شيرين و مهربونی دا شت و خيلی بامزه بود...با
ديدنش ياد مادربزرگم افتادم....دکتر شییهابی نگاه کردم که با عشییق به زنش
خيره شده بود....خوش به حال شون....نگاشم افتاد به دکتر زراف شان که اونم
مَل من بيننده بود...مطمئنن اگر به شر دختری پيشنهاد ميداد نه نمی گفت...

آشنگ که تموم شد شمه رفتن نشستن اما شيراد و پری شمونجا موندن....شمه
ساکت بودنن شيراد نگاه عاشقانه ايی به پری کرد و گفت:

امشییب يکی از بهترين شیینای زندگيه منه چون باالخره پری رو مال خودمکردم....
و رو به پری ادامه داد:

شمين جا جلوی شمه نول ميدم که برای خو شيختيت شر کاری از د ستم برمياد انجام بدم.

پری از خجالت نرمز شده بود و شمه براشون دست زدن و يه سری شم شروع
کردن به گفتن زن ذليل و سوت کشيدن و سر به سر گذاشتن شيراد....شيراد
با دست از شمه خواست تا ساکت بشنن دوباره گفت:

می خوام از شمه تون تشکر کنم که امشب ما رو شمراشی کردين....شمينطوراز آرتام عزيز که نذاشت مهمونی امشب خراب بشه...واق...
اما صدای مهری مانع از ادامه ی حرفاش شد.

اما شمچين ضییرر نکردن...ايشییالله چند ونت ديگه خنر ازدواج ايشییون وخانم زند و ميشنوين....
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رو به مهرزاد ادامه داد :مگه نه دکتر...به ن ر من که دو ستيه شما و خانم زند
به ازدواج ختم ميشه...
سکوت بدی بود....

شوکه شده بودم...فقط به مهری نگاه می کردم که با لنخندی از روی پيروزی
به من نگاه می کرد ...ولی متوجه نگاه خيره ی مهمونا رو خودم بودم....ای
کاش اينا شمه ش توشم شای نا شی از تنم بود...روی نگاه کردن به ک سی رو
ندا شتم...کاوه بود که سکوت و از بين برد و بعد از اينکه خود شو به مهری
رسوندن عصنی گفت:

معلوم شست داری چی کار می کنی؟پس کاوه تنهاش گذاشییته بود و اونم از فرصیییت نهايت اسییتفاده رو کرده
بود...دوباره عرق کردم و احساس می کردم گلوم خشک شده...مهری شونه
ايی باال انداخت و گفت:
مگه چی کار کردم؟ فقط حقيقت و گفتم.و رو به مهرزاد ادامه داد:

مگه نه دکتر؟با ترديد به مهرزاد نگاه کردم که دسییتاشییو توی جيب شییلوارش کرده بود و
خونسییرد به مهری نگاه ميکرد...ديگه برام مهم ننود که آبروم جلوی کاوه و
مهری بره ...با يد شمون جا به ش مه می گفتم جر يان از چه نراره تا جلوی
داسییتانای بعدی رو بگيرم....آبروم پيش اون دو تا بره بهتر از اينه که نتونم تو
بيمارسییتان سییرم جلوی شمکارام بلند کنم....اما ننل از اينکه لب باز کنم
مهرزاد گفت:
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حق با شماست.مهری که انگار دنيا رو بهش دادنن خنديد و گفت:
-ديدی خودشونم تأييد کردن..

و رو به کاوه گفت :من مق صر ني ستم .اگر شمه تعجب کردن به خاطر پنهون
کاری خودشون بوده.

مهرزاد :پنهون کاری ايی در ميون ننود...اگر حرفی نزدم و از خانم ز ندخواسییتم چيزی نگه واسیییه ی اين بود که دليلی نداره ديگران از مسیییائل
خصوصی زندگيه من با خنر باشن.

مهرزاد که نيافه ی متعجب منو ديد لنخند اطمينان بخشییی زد و رو به بقيه
گفت:

فکر نمی کنم چيز عجيننی باشه که من از کسی خوشم بياد؟با دسییت به گروه ارکسییت که تحت تاثير جو بوجود اومده نرار گرفته بودن و
ساکت شده بودن اشاره کرد که کارشون و انجام بدن و خودشم رفت سمت
يکی از م ستخدمين و يه چيزی به شون گفت .خيلی خون سرد بودن انگار نه
انگار که آبروی اونم رفته...صدای موزيک دوباره بلند شد...حاال که مهرزاد
حرف مهری رو تأييد کرده بود ديگه نمی تونسییتم انکار کنم چون بقيه فکر
می کردن می خوام کارمو توجيه کنم....ب.ض کرده بودم ن سییرمو انداختم
پايين و از عصنانيت ناخنمو کر دستم فرو کردم .می دونستم که شنوزم نگاه
خيلی شا روی من و مهرزاده .حتما االن فکر می کنن من يه دختر آب زيرکام
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و بر خالف رفتارم سعی کردم دل مهرزاد و بنرم...چند تا نفس عميق کشيدم
تا جلوی ريزش اشکامو بگيرم...

با اح ساس د ستی روی شونم از فکر اومدم بيرون ...شيما بود که با نگرانی
ن گاشم می کرد .لنخ ند بی جونی زدم تا بفه مه حالم خو به .با مهربونی
بازومو نوازش کرد و گفت :خودتو اذيت نکن.

انگار منت ر يه تلنگر بودم .شيما رو از پ شت پرده ی ا شکی که تو چ شمام
جمع شیییده بود تار ميديدم .دوباره سییرمو انداختم پايين تا بتونم يه ذره به
خودم مسلط بشم .شيما برای آروم کردنم گفت:

تو رو خدا گريه نکن...به خاطر پری ...ميدونی که اگر تو رو اينطوری بنينهناراحت ميشه.

پری...انقدر شییوکه شییده بودم که اونو يادم رفته بود .سییرمو بلند کردم تا بين
جمعيت پيداش کنم که کار خيلی مشکلی ننود چون در حالی که سر جاش
نشسته بود زل زده بود بهم...از نگاشش معلوم بود که خيلی دلخورهن با اينکه
ديد حالم خوب نيسییت اصییال سییراغمم نيومد...يه ذره که نگام کرد با اخم
رو شو برگردوند .ديگه دلم نمی خوا ست اونجا با شم...مهری اومد کنارم و
گفت:

 خب ديگه من دارم ميريم...کاوه تو ماشییين منت رمه...کاری با من نداریعزيزم.

بازم شییعور کاوه که يه ذره خجالت حاليش ميشییه .با تمام نفرت بهش نگاه
کردم که خنديد و سرشو آورد جلو و آروم زير گوشم گفت:
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ميتونی بعدا ازم تشییکر کنی...من يه مونعيت عالی برای ازدواجت درسییتکردم.

اينو گ فت و سییريع رفت...خيلی جلوی خودم گرفتم تا يه باليی سییرش
نيارم.جرأت کردم و به اطرافم نگاه کردم.ن جو تقرينا آروم شیییده بود و شمه
دوباره مش.ول شده بودن اما طرز نگاه خيلی از شمکارای خانمم بخصوص
دو ستام ن سنت بهم عوض شده بود....االن بهترين مونعيت بود که از اونجا
برم...تا از جام بلند شدم شيما پرسيد:

کجا؟من دارم ميرم...از طرف من از بق يه ی ب چه شا (ن گاشی به پری کردم کهشنوزم با اخم به روبروش خيره بود) خداحاف

ی کن.

شيما :وايستا منم باشات ميام.حالت خوب نيست...-نه تو بمون.

ازش خداحاف ی کردم و رفتم دم در و از شمون آنايی که پالتومو گرفته بود
خواستم که برام بيارتش .مهرزاد اومد کنارم و پرسيد:

کجا ميری؟بايد برم...مهرزاد يه ذره نگاشم کرد و گفت:
اگه حرفشو تأييد کردم به خاطر...رفتم ميون حرفش و گفتم:
-می دونم ولی ای کاش اين کارو نمی کردين...
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ر نموندم و از اونجا زدم بيرون.

نمی دونم االن دنيقا چند ساعته که بی حرکت کر اتانم نشستم و زل زدم به
انگشییتای پام....نيافه ی پری و شمکارام يادم نميره ولی از شمه بدتر نيافه ی
مهری با اون لنخند مسخرشه که از جلوی چشام کنار نميره ....از خودم بدم
مياد که مَل بی عر ضه شا واي ستادم تا شر کاری که دلش می خواد بکنه .من
وانعا بی عرضم...اگر ننودم که نمی ذا شتم انقدر راحت ع شقمو ازم بگيره و
حاالم پرو پرو ب ياد جلوم رژه بره....نمی دونم چه بدی در حقش کردم که
انقدر اذيتم می کنه؟ نمی دونم چرا از ناراحت بودن من لذت مينره...

ضربه ايی به در خورد و باز شد اما من شنوزم بی حرکت نشسته بودم .صدای
بابام و شنيدم که در حالی که کنارم نشستن گفت:

چه صابخونه ی بد اخالنین حتی نمی بينی مهمونت کيه؟بهش نگاه کردم و لنخند زدم .اونم جوابم و با لنخند داد و گفت:

چرا نميای بيرون کنار من و مادرت بشينی؟-االن حالم خوب نيست.

پری نيم ساعت پيش زنگ زد تا حالت ب رسه ولی ونتی تهمينه بهش گفتصنر کنه تا گوشی رو برات بياره مخالفت کرد و بعدم نطع کرد .بنينم با پری
دعوا کردی؟
-نه.

پس چرا انقدر تو خودتی بابا جون؟لنخندی زدم و گفتم:
-چيز مهمی نيست.
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اگر چيز مهمی نيست پس چرا يه شفته س که سر کار نميری؟ چرا شمه شتو خودتی و با کسییی حرف نميزنی؟ من و مادرت شمه ی تمام تالشییمو
کرديم که تو رو يه دختر خود ساخته و نوی بار بياريم .در ستهن ننول دارم که
کاوه بهت بد کرد ولی تنها خودتی که می تونی از زندگيت پاکش کنی...تو
اين مدتی که ميرفتی سیر کار و سیرحال بودی من و مادرت کلی خوشیحال
بوديم که با اين نضییيه کنار اومدی...به دخترم افتخار می کردم که از يکی از
امتحانای زندگيش سییربلند بيرون اومده ولی بازم با يه اتفاق ديگه اومدی
خودتو تو اتاق نايم شدی....شيچ به مادرت فکر کردی؟ از نگرانی تو دو شنه
که راحت نمی خوابه...ای کاش با ما حرف ميزدی تا کمکت کنيم...
حق با شماست...من يه دختر بی دست و پا و ضعيفم.بابا دستی روی سرم کشيد و گفت:

اتفانا به ن ر من تو خيلی شم نوی و محکمی...چون دختر منیو بعد چشمکی زد و ادامه داد:

حاالم تا جلوی تهمينه ضییايع نشییدم بيا بريم نهار بخوريم .آخه بهش نولدادم که تو رو از اين حالت در بيارم.
خنديدم و گفتم:
شما برين منم سريع يه دوش ميگيرم و ميام.-فقط زود باش که خيلی گشنمه...

-چشم
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شمينطور که بيرون رفتن بابا رو تماشیییا می کردم تو اين فکر بودم که چقدر
دوسییشییون دارم ولی شيچ ونت دختر خوبی براشییون ننودم.بابا راسییت می
گفت...چرا تقی به تونی می خورد خودم تو اتانم حنس می کردم؟چرا ساده
ترين راشو انتخاب می کردم؟ حاال که مهری اين کارو کرد منم کوتاه نميام و
حاليش می کنم.

از جام بلند شدم .حولمو بردا شتم و خوا ستم از اتاق برم بيرون که با شنيدن
صدای زنگ گوشيم متونر شدم...شماره آشنا بود.

بله؟سالم .خوبی؟مرسی...شما؟آرتامم.تعجب کردم .مهرزاد که ديد ساکتم گفت:

الو....خانم زند؟؟؟؟شنوز شستی؟بله ....بفرماييد؟-بنخشيد مزاحمت شدم ولی بايد باشات حرف بزنم.

خواشش می کنم .در چه مورد؟-پای تلفن نمی تونم بگم .بايد بنينمت.

خيلی واجنه؟برای من آره...ميشه شمو بنينيم؟اگه مهمه که حرفی ندارم...کی و کجا؟-من ساعت  ۶کارم تموم ميشه و ميام دننالت.
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من خودم ميام فقط بگين کجا بيام؟شمون کافی شاپی که دفعه ی ننل رفتيم خوبه؟آره...فقط آدر س شو بگين تا ياددا شت کنم چون سری ننل ا صال حوا سمننود.

بعد از گفتن آدرس تلفن و نطع کرد ولی ذشن منو حسابی درگير کرده بود که
چی کارم داره؟ حتما راجع به ماجرای اون شنه...
*************

ونتی رسيدم اونجا ماشين مهرزاد و ديدم که پارک شده بود .رفتم تو و شمون
پ سر جوونی که سری ننلم ديده بودمش اومد طرفم و بعد از سالم و احوال
پر سی به پله شا ا شاره کرد و گفت مهرزاد طنقه ی باال منت رمه .ازش ت شکر
کردم رفتم طنقه ی باال و مهرزاد و در حال حرف زدن با يه دختر جوون ديدم.
تا من و ديد به احترامم از جاش بلند شد که باعث شد دختره شم که پ شتش
به من بود برگرده و تون ستم نياف شو بنينم ...صورت ملوس و با نمکی دا شت.
حتما دوست دخترش بود .رفتم جلو سالم کردم .شر دوتاشون جوابمو دادن
و دختر رو به مهرزاد گفت:
خب دکتر با اجازتون من ديگه ميرم...ممنون از راشنماييتون.مهرزاد :خواشش می کنم....بازم اگر مشکلی بود من در خدمتم.دختر با عشوه خنديد و رفت .مهرزاد با اشاره به صندلی گفت:
خواشش می کنم بشين.تا نشستيم گفتم:

دروغ شيرين

169

خب بفرماييد.چيزی شده؟يه ابروی مهرزاد باال رفت و گفت:
چقدر عجولی...يه دنيقه بشين بعد...-بنخشيد .آخه يه ذره نگران شدم.

نگران نناشن اتفانی نيوفتاده...اول بگو چی ميخوری؟-فرنی نمی کنه...

مهرزاد به پي شخدمت ا شاره ايی کرد و سفارش کيک و نهوه داد .ونتی پ سره
رفتن گفتم:

ننل از شر چيزی بابت اون شیب معذرت می خوام....من از کاوه خواسیتمکه جلوی مهری رو بگيره ولی...

حاال چرا بيمارستان نميای؟-با چه رو ايی بيام ...نگاه اون شب بچه شا رو که ديدين.

وانعا برات مهمه؟-نمی تونم نسنت بهش بی تفاوت باشمن حتی پريم مَل اونا فکر ميکنه.

مگه پری ماجرای تو و کاوه رو نمی دونه؟ نه...ونتی پری و دو باره ديدم شمه چی بين منو کاوه تموم شیییده بود و منمترجيح دادم راجع بهش چيزی به پری نگم ولی نمی دونسییتم اينطوری
ميشه...توی بيمارستان اوضاع خوبه؟
اگر من ورت رفتار شمکاراستن بعضياشون پشت سرمون يه چيزايی گفتنکه به گو شم ر سيده ولی جلوی خودم جرأت نکردن چيزی بگن...اما به شر
حال برای من مهم نيست.
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وانعا متاسییفم...شمه ش تقصییير منهن اگر اونروز تو نمايشییگاه اون چرت وپرتارو نمی گفتم االن اينطوری نميشد .ای کاش شما کمکم نمی کردين.
-الزم به عذر خواشی نيست...

سفارشمون و آوردن .شر دوتامون ساکت بوديم .به مهرزاد نگاه کردم که غرق
در افکار خودش بود...بعد از چند دنيقه گفت:

راسییتش يه خواششییی ازت دارم ولی ننلش ازت می خوام که اول به حرفامگوش بدی و بعدم شر تصميمی که خواستی بگيری.

از حرفش تعجب کردم ولی سیییاکت موندم تا ادامه بده .يه جرعه از نهوش
خورد و گفت:

مادرم يه دانشجوی امريکايی بود که خيلی سال پيش برای ادامه ی تحصيلتو رشته ی ادبيات پارسی مياد ايران و پدرمم به وا سطه ی يکی از دو ستاش
مامانم و مينينه و يه دل نه صد دل عا شقش مي شه و بخاطرش ننول ميکنه که
بعد از ازدواجشییون از ايران برن .زندگيشییون خوب بود و عاشییق شمديگه
بودن .تا اينکه من به دنيا اومدم .شمه چيز خوب بود و بابامم مَل پروانه دور
مادرم می چرخيد که زندگی روی بدشو نشونمون داد ۶...سالم بود که مادرم
توی يه تصادف از دنيا رفت .حال اون روزای بابامو خوب يادمه...تا يه مدت
م شکل روحی پندا کرده بود و فکر می کرد مادرم زند ست  ....منم که ديگه
ميتونی حدس بزنی چه حالی داشییتم....فقط  ۶سییالم بود...بابام شر شییب
مسییت ميومد خونه .صییدای گريه شاش شنوز تو گوشییمه....خيلی عذاب
ک شيد...يه جورايی مي شه گفت د ست از زندگی ک شيده بود تا اينکه يه شب
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حالش خيلی بد شد و مجنور شديم بنريمش بيمار ستان ....تمام مدت که
دا شتن بابامو معاينه می کردن گريه می کردم و از خدا می خوا ستم که بابامو
ازم نگيره ...ونتی دکتر اومد بيرون و گفت حالش خو به انگار دنيا رو بهم
دادن....دکتر دوسییت بابام بود و ازم خواسییت که شییب برم خونشییون که
مخالفت کردم و شمونجا موندم....بعد از يکی دو ساعت که پرستار رفت تو
اتاق صیییدای داد و فرياد بابام بلند شیییدو چند تا پرسییتار ديگم رفتن تو
اتاق....بابام از اينکه نجاتش داده بودن ناراضییی بود...دوسییت بابام رفت تو
اتاق و از شمه خواست که برن بيرون...حتی منم بيرون کرد....صدای دادايی
که سر بابام ميزد و ميشنيدمن داشت در مودر من حرف ميزد ....ونتی از اتاق
اومد بيرون من که خيلی نگران بابام بودم رفتم تو....بابام دا شت گريه ميکرد
و تا منو ديد پريد و ب.لم کرد...انگار تازه منو ديد.

خال صه از اون روز به بعد بابام شد شمون آدم سابق ولی بي شتر به من توجه
می کرد و ميگفت من تنها دليل زندگيشم....زياد نميداشت ازش جدا بشم.
منم که حسابی سرم به درسام گرم بود و کارم فقط درس خوندن بود .تا اينکه
برای ادامه ی تحصییيل رفتم اروپا....بابام اول خيلی مخالفت می کرد ولی
باالخره عموم راضییيش کرد...من تا اون مونع اصییال ايران نرفته بودم ولی
عک سا شو ديده بودم....چون زبان پار سيم خيلی خوب بود دو ستای ايرانيه
ز يادی پ يدا کردم...م َل شمين برد يا....اولين بار اون بود که منو برای
ت ع ط يالت برد ا يران ....خ ي لی برام جا لب بود و حس خ ي لی خو بی
داشتم....ونتی دوباره برگشتيم دلم عجيب گرفته بود....برديا که عالنم و ديد
پيشنهاد داد که بعد از درسم برگردم ايران و اينجا کار کنم ...روش فکر کردم
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و ديدم بيراه نمي گه...ا ما ونتی با بامو در جر يان گذاشییتم م خال فت کرد.
خودشییم راضییی به اومدن ننود .النته بهش حق ميدادمن بعد اين شمه سییال
زندگی با امکانات خوب براش سییخت بود برگرده...اما من تصییميم خودمو
گرفته بودم و بابامم که ديد کاری نمی تونه بکنه ننول کرد که بيام اما ازم نول
گرفت که شر ونت که ازم خواست بالفاصله و بدون شيچ حرفی برگردم...منم
چون نمی خواستم ناراحتش کنم ننول کردم و با سرمايه ايی که بابام بهم داد
تو اين بيمارستان شريک شدم....

يه لح ه سییاکت شیید .احسییاس کردم نسیینت به حرفی که می خواد بزنه
دودله...باالخره گفت:
دو روز بعد از اون مهمونی بابام بهم زنگ زد و ازم در مورد تو سوال کرد...با تعجب پرسيدم:

پدرتون از کجا فهميده؟مَل اينکه طناز زنگ زده و جريان و برای بابام گفته....پدرش شم دوره یبابام بوده....حتما ميدونی که طناز از من خوشش مياد و آرزوشه که از ايران
بره اما چون تک فرزنده خانوادش مخالقن .بعد اون شیییب گو يا احسیییاس
خطر کرده و زنگ زده تا ب*و* سيله ی بابام جلوی مارو بگيره که موفقم بود
چون بابام ازم خواست برگردم...منم که ديدم خيلی جديهن چون می دونستم
يه زمانی عاشییق بوده مجنورشییدم بگم که عاشییق تو شییدم و حتی چون می
دونسییتم مخالفه خواسییتگاريتم اومدم .حرفم و باور نکرد و منم با عموم
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شماشنگ کردم و ازش خواسییتم که به بابام زنگ بزنه و بگه که اونم باشام
اومده .حاالم بابام می خواد بياد ايران تا تو رو بنينه...
از حرفاش خشکم زده بود .شمينطوری زل زده بودم بهش که گفت:
ميدونم کار اشتناشی کردم ولی مجنور شدم.-آخه...

من گفتم ب يای تا ب هت يه پيشیین هاد بدم و اگر خواسییتی می تونی ننولکنی...اگر موافقت کنی من ميام خواسییتگاريت و ما با شم نامزد می کنيم تا
بابام بياد ايران و تو رو بنينه و ونتی مطمئن شییید خودم يه راه خوب پيدا می
کنم که نامزدی رو بهم بزنيم.اينطوری جو توی بيمارستانم درست ميشه .در
عوض منم تو اين مدت نول ميدم کمکت کنم که حال مهری رو بگيری.
ياد حرفی که امروز مامانم سر نهار زد و باعث تعجنم شد افتادم .گفتم:

مادرم امروز گفت که شنيده کاوه تا کمتر از يکسال ديگه ميره آلمان و شايدديگه برنگرده پس زياد برام فرنی نمی کنه که حال شو بگيرم .در ضمن ن شما
به اين موضییوع فکر کردين که اگر نامزديم بهم بخوره تو فاميل برام چقدر بد
ميشه؟اونم بعد از جريان کاوه.

من کاری می کنم که شمه فکر کنن مشییکل از من بوده .حتی شییده منقل وبساو ميارم وسط پذيرايی خونتون مواد ميکشم...چطوره؟
خندم گرفت .يه ذره فکر کردم و گفتم:

خوب اگر نامزدی رو بهم بزنيم که باز باباتون ا صرار می کنه برين چه فرنیمی کنه؟
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 تا اون مونع يه فکری می کنم.من االن با اين نامزدی يه ذره زمان می خرم.اما با شمه ی اين حرفا شر تصميمی که بگيری من بهش احترام ميذارم
نمی تون ستم منکر محنتاش ب شم ولی اگر اين اتفاق ميوفتاد برام توی فاميلبد ميشد .ولی اين فکر که مهری رو اذيت کنمم نلقلکم ميداد .گفتم:

االن بايد جواب بدم؟نه می تونی فکر کنی ولی فقط تا پس فردا...سری تکون دادم .از جام بلند شدم و گفتم:
تا فردا شب بهتون خنر ميدم.مهرزادم بلند شد و گفت:

اگر م خالر بودی را حت بگو و تو رو دروايسییتی من نمون .من اصییالناراحت نميشم .مرسی از اينکه اومدی.
-خواشش می کنم .خداحافظ.

شمينطور که از ميز دور ميشدم به پيشنهاد مهرزاد فکر می کردم....اون دوبار
کمکم کرده بود و خيلی دلم می خواسیییت که جنران کنم ولی اگر اين کارو
می کردم شیییا يد ما مان و با بامم ضییر به می خوردن .ش مه ش تقصییير
مهريه...بازم نيافش اومد جلوی چشمم که داشت بهم می خنديد...پاشام از
حرکت وايستاد و برگشتم .مهرزاد با تعجب بهم نگاه کرد و پرسيد:

-چيزی شده؟
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مگه نمی خواسییتم از مهری انتقام بگيرم....چرا اون بايد راحت زندگيشییو
بک نه و با اين حال بازم اذيتمم بکنم....چرا با يد اين ا جازه رو بهش
بدم؟مهرزاد شنوز منت

ر نگاشم می کرد .ترديد و کنار گذاشتم و گفتم:

-ننول می کنم.

ای که بی تو خودمون تک و تنها مينينم
شر جا که پا ميذارمن تو رو اونجا مينينم
يادمه چشمای تون پر درد و غصه بود
نصه ی غربت تون ند صدتا نصه بود
ياد تو شر جا که شستم با منه
داره عمر منو آتيش ميزنه
تو برام خورشيد بودی تو اين دنيای سرد
گونه شای خيسمو دستای تو پاک ميکرد
حاال اون دستا کجاست...اون دوتا دستای خوب
چرا بی صدا شده...لب نصه شای خوب
من که باور ندارم اون شمه خاطره مرد
عاشق آسمونا پشت يک پنجره مرد
آسمون سنگی ش...

با ضربه ايی که روی شونم خوردن ترسيدم .مامان بود .نف سمو بيرون دادم و
دسییتمو روی نلنم که تند تند ميزد گذاشییتم  .ونتی آروم تر شییدم شندزفری
شامو از گوشم در آوردم و گفتم:
-ترسيدم مامان جان.
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مامان خنديد و گفت:من در زدم ولی از صدای آشنگ زياد بود نشنيدی.
-چی کار کنم ديگه...جوونم و جاشل.

ونت داری چند دنيقه باشات حرف بزنم؟با دست به تختم اشاره کردم و گفتم:
من شميشه برای شما ونت دارمن بفرماييد.مامان نشست و پرسيد:

ميدونی االن کی زنگ زد؟معلومه که ميدونستم ولی خودمو زدم به کوجه ی علی چپ و گفتم:

سوالی مي رسی مامان .من از کجا بدونم؟شمين االن يه خانمی زنگ زد و ازم اجازه گرفت که برای آخر شفته بيانخواستگاری.

خواستگاريه من؟ اونونت شما چی گفتين؟-ننول کردم چون فکر کردم که تو در جريانی.

وا...چرا شمچين فکری کردی؟ چون تو رو برای مهرزاد شمون دکتری که با شم رف ته بودين بيرونخواستگاری کرد.
سعی کردم نيافه ی متعجنی بخودم بگيرمن گفتم :شوخی ميکنی.
مامان مشکوک نگاشم کرد و گفت:

-يعنی تو نميدونستی؟
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نه واال...راستش تا حاال کاری نکرده که بفهمم از من خوشش مياد .زيادیباشام رسمی برخورد ميکنه (.اره جون خودم)
اگر با شم صنمی ندارين پس چرا اونروز باشاش رفتی بيرون؟مَل اينکه اين مامانه ما تا تهتو نضيه رو در نياره ول کن ماجرا نميشه .گفتم:

اون فرق ميکرد .يه بار من باشاش بد حرف زدم برای اينکه از دلش در بيارمرفتيم بيرون...شمين.
مامان که انگار شنوز نانع نشده بود پرسيد:

خب حاال ن رت در موردش چيه؟ پسر خوبی شست؟خنديدم و گفتم:

-فعال که نمی تونم ن

ری بدم ولی در کل آدم خوبيه و خيليم مهربونه.

مامان نگران نگاشم کرد .پرسيدم:

از چی نگرانی نربونت برم؟ما شيچی از اين پسییره نميدونيم ...ولی چيزی که خيلی برام عجينه اينه کهدر مورد اين برخالف بقيه ی خواسییتگارايی که بعد از بهم خوردن رابطت با
کاوه پ يدا شیییدن سییی خت گ يری ن م ي ک نی و ا جازه م يدی که
بيان...نميدونم....ميترسم از سر لج و لجنازی داری اين کارو ميکنی که اگر
دليلت شمينه بايد بگم که کارت اشتناشه .احساس خوبی ندارم.

شییايد حق با مامانه و من ننايد اين کارو بکنم .چشییمام و بسییتمو دوباره تو
ذشنم کاری رو که اونا باشام کردن و مرور کردم .من تصییميمو گرفتم .به
مامان نگاه کردم و گفتم:
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نگران نناش عزيزم .شنوز که چيزی معلوم نيستن شايد اصال ازش خوشمنيومد.

نميدونم چی بگم...به شر حال اخر شفته ميان .شییب که بابات بياد خودمبهش ميگم.
-باشه.

مامان از اتاق رفت بيرون اما من شنوز دارم به حرفاش فکر ميکنم .دوسییت
ندارم ناراحتشون کنم ولی نمی تونم از تالفی کردن کارای مهری شم بگذرم.
بايد بهشون نشون بدم که خوشحالمو از زندگيمم راضيم .حدانل با اين کار
به ذره خودم آرومتر ميشییم .اگر مهری خنر نامزدی من و مهرزاد و بشیینوه
سکته ميکنه .من خوب ميشناسمشن شر چند که اون شب گفت که برام من
يه مونعيت ازدواج جور کرده ولی مطمئنم که از ته دل نگفت و شدفش فقط
بردن آبروی من بود چون مهرزاد شم از ن ر مونعيت و شم از ن ر تيپ و نيافه
از کاوه سییر تره و اين برای مهری که دوسییت داره شميشییه تو چشییم باشییه
ناراحت کننده سییت .شر چی بيشییتر به اون دوتا فکر ميکنم از تصییميمی که
گرفتم مطمئن تر ميشییم .يه نمايش عاشییقانه ايی جلوشییون راه بندازم که با
خاطره خوب برن....نفس عميقی ک شيدم و دوباره شندزفری شامو تو گو شم
گذاشتم.
*************

برای آخرين بار خودمو تو آينه نگاه کردم.شمه چيز خوب بود .يه پيراشن سنز
يشمی تا روی زانو پوشيده بودم که از زير سينه گشاد ميشد و آستين سه ربع
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بود .موشامم باالی سییرم جمع کرده بودم و ارايشییمم کم بود .خودم راضییی
بودم .به سییاعت نگاه کردم ...االناسییت که ديگه برسیین .حسییابی رو خودم
عطر خالی کردم و از اتاق رفتم بيرون .مامان تا منو ديدن چند تا ضربه به ميز
زد و گفت:
ماشالله...مَل ماه شدی .بذار تا نيومدن يه اس ند دود کنم.بابا خنديد و گفت:

نکن اين کارا رو تهمينه...بوی اسیی ند ميمونه بعد ميان ميگی اينا چقدرخودشونو تحويل ميگيرن.
خب بگنن مهم اينه که بچم چشم نخوره.رفتم کنار بابا نشستم و گفتم:

حاال من شمچين تحفه اييم نيستم که ملت بيکار باشن و بخوان منو چشمبزنن .تو رو خدا انقدر خرافاتی نناش.

 تو شيچی نم يدونی پس چيزی نگو...ب عدم م گه ک جات ايراد داره؟ م َلدسته ی گل می مونی.
بابا آروم گفت:
-ولش کن ....رو حرف مادرت نميشه حرف زد .اون کار خودشو ميکنه.

شر دو تا خنديديم و به مامان نگاه کرديم که ظرف اس ی ند و باالی سییرمون و
می چرخوند .سیینگينی نگاه بابا رو روی خودم احسییاس کردم .زل زده بود
بهم و ونتی خوب نگام کردن گفت:

ديگه برای خودت خانمی شدی...اصال فکرشو نميکردم که يه روزی يکیبياد تا تو رو از ما جدا کنه.
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سرمو گذاشتم روی شونشو گفتم:

شنوز که چيزی معلوم ني ست...با اين اخالق گندی که من دارم تا آخر عمربيخ ريش خودتونم.
باب سرمو ب*و*سيد و گفت:
-خيای شم دلشون بخواد .مَل دختر من شيچ جای ديگه پيدا نميکنن.

 با تعري فای شیی ما و ما مان يواش يواش دارم اعت ماد به نفس کاذب پ يداميکنمااا.

شر دو تامون خنديديم .زنگ آيفون به صدا در اومد .بابا از جاش بلند شد تا
در و باز کنه و من و مامانم بعد از چک کردم شمه چی برای آخرين بارن
رفتيم کنار بابا تا از شون ا ستقنال کنيم .اول از شمه يه خانم ميان سال و ديدم
که نيافه ی خيلی زينايی داشیییت که با يه لنخند مهربون کاملش کرده بود.
پ شت سر شم مهرزاد شمراه عموش که يکمی ت ل بود اومد .زن عموش بعد
از روب*و*سی با مادرم روبروی من وايستاد و آروم گفت:
-ميدونستم سليقه ی آرتام تکه.

ت شکری کردم و به عمو شم سالم کردم .مامان راشنمايي شون کرد که برن تو
پذيرايی .شمه رفتن و منو مهرزاد و تنها گداشییتن .حاال ميتونسییتم خوب
بنينمش .يه کت و شلوار م شکی شيک پو شيده بود که خيلی بهش ميومد.
دسته گلی رو که دستش بود به طرفم گرفت و گفت:

سالم...خوبی؟-مرسین خيلی خوش اومدين.
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با دست راشو نشونش دادم و گفتم :بفرماييد.

تشییکری کرد و اشییاره کرد من اول برم .صییحنت از آب و شوا و وضییعيت
انتصادی و نوع زندگيه مردم شروع شد تا اينکه باالخره رسيد به خواستگاری.
عموی مهرزاد که خيلی خوش صحنت بودن مجلس و گرفته بود تو دستش و
با شییوخياش يخ جمع و آب کرد.بعد از چند دنيقه زن عموش رو به بابام
گفت:

آنای زند اگر اجازه ميدين تا ما داريم بيشتر با شم اشنا بشيم اين دو تا جوونبرن سنگاشون و وا بکنن.

با موافقت بابا از جامون بلند شديم و رفتيم توی اتانم .مهرزاد حسابی سرگرم
تماشای اتانم بود که پرسيدم:

می خواين بريم توی بالکن يا شمينجا خوبه؟مهرزاد يه ذره فکر کرد و گفت :فکر کنم بالکن با صفاتره.

رفتيم تو بالکن...شر دوتا ساکت بوديم و داشتيم به نمای شهر نگاه ميکرديم.
مهرزاد بود که سکوت و از بين برد و گفت:

ونتی به پدر و مادرت نگاه می کردم از خودم بدم اومد که اين پيشیینهاد وبهت دادم .ميدونم کارم درست نيست .نمی خوام کسی رو ناراحت کنم.

بهش فکر نکنين .منم شمين کارو ميکنم چون شر چی بيشییتر بهش فکرکنين بيشتر اذيت ميشين.

شايد حق با تو باشه ولی تو از کاری که ميکنيم پشيمون نميشی؟نمی دونم .دوسییت ندارم حاال که اونان اون بيرون بخاطر ما جمع شییدن بهاين موضوع فکر کنم
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مهرزاد لنخندی زد و گفت:
مينينی تو رو خدا...دو نفر آدم دو تا خانواده رو گذاشتيم سر کار.-عمو و زن عموی خيلی مهربونی دارين....ازشون خوشم اومد.

اين عموم خيلی مهربو نهن برخالف اون يکی عموم که ز يادی جدی وع صنيه....را ستش بچه دار نمي شن وا سه ی شمينم از شون کمک خوا ستم
چون منو دوسیییت دارن...ونتی اون روز بهش گفتم به بابام زنگ بزنه ننول
نميکرد چون ميدونست که من اشل زن گرفتن نيستم ولی انقدر اصرار کردم
که باورش شد که من وانعا عا شق تو شدم و را ضی شد برای نرار دادن بابام
تو عمل انجام شده شمراشم بياد.
راستی دکتر...مهرزاد ميون حرفم پريد و گفت:
سعی کن ديگه بهم نگی دکترن مخصوصا توی بيمارستان.سخته.فکر کن که منم يکی از دوستاتم...باشام راحت باش.با سر باشه ايی گفتم .مهرزاد گفت:

حاال چی می خواستی بگی؟پدرتون کی ميان؟تاريخ دنيقی نگفته...فقط گفت يه کار ضروری داره که بايد انجامش بده وبعد اون مياد...اينطوری به نفع من شییید تا ونت داشییته باشییم که بيام
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خوا ستگاری .تو کی بر ميگردی سر کارت؟ از االن گفته با شما من کارمند
تننل نميخوام حتی اکر نامزدم باشه.
لنخندی زدم و گفتم:
بعد از رسمی شدن نامزديمون ميام.اگر موافقی آخر شفته ی ديگه مراسم نامزدی رو بگيريم.ننول ولی فقط خانواده شای خودمون .يه مراسم جمع و جور.-باشه شر طور راحتی .خب ديگه بريم بيرون بنينيم چه خنره...

در و باز کرد و منت ر شیید تا من اول از بالکن برم بيرون .دسییتگيره ی در و
گرفتم اما ننل از اينکه بازش کنم و مهرزاد صدام کرد.

بله؟-از تصميمت مطمئنی؟ اگر پشيمونی شمين االن بگو...

تن ها چيزی که االن می خوام سییر گرفتن اين نامزدی و ضیییايع کردنمهريه...تازه اين برام يه فرصییته تا غرور و آبروی ريختمو دوباره جمع کنم.
پس نگران نناشين.
لنخندی زد و گفت:
-مرسی...مطمئن باش که کمکت ميکنم.

امروز زن عموی آرتام زنگ زد و ازمون جواب می خواسیییت .مامانم اعالم
کرد که موافقيمن شرچند که شنوزم نگرانه و مشییکوک نگاشم می کنه .تو اين
سییه روز که از خواسییتگاريم ميگذره کلی باشاش حرف زدم و سییعی کردم
خودم و خوشییحال نشییون بدم تا مطمئنشییون کنم ولی چه ميشییه کرد مادره
ديگه ....به پيشنهاد زن عموی آرتام نرار شد پنج شننه يه مراسم ساده بگيريم
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تا من و اون بهم محرم بشيم .مامان يه ذره دو دل بود و ميگفت زوده اما از يه
طرف مَل اينکه از آرتام خوشییش اومده بود و می گفت پسییر خوبيه...به شر
حال اونم موافقت کرد.

نرار شد مراسم خونه ی ما بگيريم .من فعال دلم نمی خواست شمه ی فاميل
بدونن و ترجيح ميدادم غافلگيرشییون کنم .فقط به عموم گفتم و کلی ازش
خواشش کردم به کسییی نگه...مادر بزرگمم که جای خود داشیییت .ونتی
صحنتم با عموم پای تلفن تموم شد ونطع کردمن مامان پرسيد:
-حاال تو چرا انقدر اصرار داری کسی ندونه؟ بعدا از دستمون دلخور ميشن.

 مادر من اين فقط يه مراسییم کوچيکه و بعدا تو يه مراسییم بزرگتر شمه رودعوت ميکنيم .در ضمن می خوام نيافه ی شمه رو ونتی اين خنر و مي شنون
بنينم.

از دست تو...به مادربزرگت گفتی؟نه ميرم خونش بهش ميگم .خيلی ونته بهش سر نزدم.خيلی خبن فعال بيا ناشارتو بخور تا يخ نکرده.********

زنگ در زدم و منت ر موندم تا در باز بشه .چند ماشی ميشه که به مادر بزرگم
سر نزدمن حتما خيلی ازم دلخوره .صدای پرستار مامانی رو شنديم:

کيه؟-آناشيدم زينت جوون.
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سییالم عزيزمنبيا تو .خوبی؟ خوشییی؟ چه عجب باالخره ياد ما افتادیميدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود؟
زينت خانم اگر در و بزنی ميام تو توضيح ميدم.-واین خاک بر سرم .بيا تو مادر جون.

درو زد و رفتم تو .خونه ی مامانی يه خونه ی نديمی حياو دار بود که من
عاشقش بودمن مخصوصا حوض نسنتا بزرگ وسط حياو .از اونجايی که نوه
ی محنوب مامانی بودم و شميشه اونجا پالس بودم توش خيلی خاطره دارم.
حياو خيس بود که نشییون م يداد تازه زينت خانم آب اچيش کرده .يه ذره
وايستادم و چند تا نفس عميق کشيدم .عاشق بوی خاک بودم...يادش بخير
چقدر با کاوه تو اين حياو فوتنال بازی کرديم....چه روزايی بود.
با صدای زينت خانم به خودم اومدم و پرسيدم:

چيزی گفتين؟-آره عزيزم .گفتم چرا نميای تو؟ توران خانم منت

رته.

رفتم طرفش و بعد از روب*و*سی باشاش گفتم:
-داشتم به حياو نگاه ميکردم که يهو رفتم تو خاطرات.

تو اين خاطراتت جايی برای منه پيرزنم بود؟مامانی رو ديدم که روی ويلچرش نشییسییته بود و با لنخند مهربونش نگاشم
ميکرد .رفتم تو ب.لش و انقدر ب*و*سییش کردم که ديگه دادش در اومد و
گفت:
بسه دختر...خفم کردی.-نميدونين چقدر دلم براتون تنگ شده بود.
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از سر زدن زيادت ميتونم حدس بزنم.باور کنين حسابی سرم شلوغ بود.زينت خانم با يه سينی چايی اومد تو حال و گفت:
-بيا يه چايی مخصوص زينت برات ريختم .بيا بخور تا گرم شی.

صندلی مامانی رو شل دادم بردم نزديک منلی که ميخوا ستم ب شينم .مامانی
گفت:
ميوه بردار عزيزم.مرسی مامانی .می خورم.من که تعارف ندارم.به ز ينت خانم که شنوز سر پا وايستاده بود نگاشی کردم و پرسيدم:

چرا نميشينی زينت خانم؟راستش من واسه ی شام يه کم خريد دارم تا تو اينجا پيش توران خانمی منميرم و سريع بر ميگردم.
زحمت نکشين من بايد برم.مامانی اخمی کرد و گفت:
بعد چند ماه اومدی پيشم مگه من ميذارم بری؟ خجالت بکش.ديدم دلش خيلی پره گفتم:

من غلط بکنم که بخوام برم...اصییال تا شر ونت که اراده کنی در خدمتتونشستم.خوبه؟
مامانی لنخندی از روی رضايت زد و به زينت گفت بره خريد کنه .زن خيلی
خوبيه....از  ۴سال پنش که مامانی يه سکته ی نانص و رد کرده بود و دچار
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م شکل توی راه رفتنش شده بود به پي شنهاد يکی از آ شناشا برای پر ستاری
اسییتخدامش کرديم .زن تنهايی بود و جز مامانی کسییی از گذشییته ش خنر
نداشیییت .چايی ما مانی رو دادم دسییتش و يه نل م از چايی خودم
خوردم.مامانی پرسيد:

حاال چی شیید که بعد از نرن شا نوه ی بی معرفتم يادی از مادربزرگ پيرشکرد؟
تو رو خدا اينطوری نگو ما مانی...تو که م يدونی چ قدر برام عزيزی ولیباور کن حالم خوب ننود.
مامانی دستامو گرفت و گفت:

ميدونمن االن خوبی؟باز ياد کاوه افتادم و اشک تو چشام جمع شد .مامانی سرم تو ب.لش گرفت و
منم زدم زير گريه...باالخره تونسییتم يه دل سییير گريه کنم بدون اينکه نگران
باشییم منادا پدر و مادرم صییدامو بشیینون و غصییه بخورن .شميشییه با مامانی
راحت بودم و بودن کنارش بهم آرامش ميداد .اونم خيلی خوب درکم ميکردن
نه تنها منو بلکه شمه رو.
مامانی شمونطور که موشامو نوازش ميکرد گفت:

 کاوه باشات بد کردن اما من شنوز نمی فهمم چرا اينکارو کرد...فقط يادمهبعد از عرو سيش يه شب تنها اومد اينجا و گله کرد که چرا عرو سيش نرفتم.
منم به جای تو شر چی از دشنم در اومد بهش گفتم...اون تمام مدت ساکت
بود و بعد از حرفام بلند شیید که بره ولی ننل از رفتنش گفت اين تو بودی که
بی معرفتی کردی.
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با عصنانيت گفتم :من؟ اون بود که فقط منت

ر بهونه بود که بره سراغ مهری.

نمی دونم حق با کدومتونه چون شر دو تاتون سیییاکتين و چيزی نميگين.فکر کنم تنها ک سی که خوشحاله اون دختره ی شيرين عقله که ح سابی داره
می تازونه .از شمون روز اولم که ديدمش بهت گفتم که ازش خوشییم نمياد
ولی تو گوش نکردی.

از حرفی که مامانی در مورد مهری زد خندم گرفتن اشییکامو پاک کردمو
گفتم:
اصال اونا رو ول کنين .راستش من اومدم تا يه خنر خوب بهتون بدم.مامانی خنديد و گفت:

پس حسابی خوش خنری .خوب چی شده؟-خب...راستش...من دارم...يعنی...آخر شفته نامزديمه.

خنده روی صورت مامانی خ شک شد و با تعجب زل زد بهم...ونتی ديدم
چيزی نميگه پرسيدم:

چرا چيزی نميگين؟مامانی اخم شديدی کرد و گفت:

شيچ معلوم شست داری چی کار ميکنی؟خب دارم ازدواج ميکنم .مگه کار بديه؟خودتو به اوت راه نزن...چرا انقدر زود تصميم به ازدواج گرفتی؟خب از يکی خوشم اومده ميخوام باشاش ازدواج کنم.مامانی شم موشکافانه نگام کرد و گفت:
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يعنی بايد باور کنم که تويی که تا شمين دو دنيقه پيش داشتی به خاطر پسرعمه ت گريه ميکردی از يکی ديگه خوشت اومده؟
اوال من به خاطر غرور له شییدم گريه کردم نه پسییر عمم .دوما مگه نراره تاآخر عمر از کسی خوشم نياد و تنها بمونم؟
با خ صو صيت اخالنی ايی که تو داری اينکه تنها بمونی ا صال برام عجيبنيست.

بی خيال مامانی...شییما که شنوز مهر...ارتام و نديدين که....انقدر خوبشست که بتونه جای کاوه رو بگيره.

بنينم نکنه از روی لج و لجنازی داری اينکارو ميکنی؟ به خدا اگر به خاطراين باشه ديگه اسمتم نميارم.

نه نربونت برم...من وانعا اونو دوست دارمچه دروغگوی ماشری شییدم....مامانی رفته بود توی فکرن احسییاس عذاب
وجدان ميکنم .ننايد انقدر راحت به کسايی که دوستشون دارم دروغ بگم .با
شیینيدن صییدای در من و مامانی از فکر بيرون اومديم و شمزمان به زينت که
کلی خريد کرده بود نگاه کرديم .از جام بلند شدم تا کمکش کنم .دا شتم با
کمک زينت خانم وسايل و تو کابينت شا ميذاشتم که مامانی گفت:
-آناشيد بيا گوشيت داره زنگ ميخوره.

شییماره ی آرتام بود .ترجيح دادم جلوی نگاه تيزبين مامانی حرف نزنم و با
گفتم بنخشيد رفتم تو حياو.
-سالم.

-سالمن خوبی؟
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مرسی .امروز زن عموتون زنگ زد و نرار نامزدی رو برای  ۵شننه گذاشتن.-ميدونم .واسه ی شمين زنگ زدم بنينم اگر کاری شست انجام بدم.

نه کاری نداريم .فقط بگين چند نفر از طرف شما ميان؟فکر کنم دو تا عموشام و عمم با شمسراشون .راستی چرا نميخوای مهمونیرو خونه ی من بگيريم؟
-شمون خونه ی ما بهتره.

فردا صنح خونه ايی بيام دننالت تا بريم حلقه بخريم؟مگه ننايد برين بيمارستان؟فردا عمل ندارم ديرتر ميرمن در ضییمن من مردی نيسییتم که کارو زندگيمويکی کنم .خدايی بهتر از من کجا ميخواستی پندا کنی؟
شر دو تامون خنديديمن گفتم:

من االن خونه ی مادربزرگمم و شنم شمين جا ميمونمپس آدرس اونجا رو بده .االنم زنگ ميزنم تا از بابات اجازه بگيرم.آدرس و براش گفتم.
فردا مينينمت .مواظب خودت باش.تا فردا .خداحافظ.نطع کرد .تا رفتم تو مامانی پرسيد:

-خودش بود؟
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با سر اره ايی گفتم و ن ش ستم کنارش .مامانی شنوزم به حرفام شک دا شت.
منم مجنور شییدم تمام شییب از خوبی شای آرتام و اينکه ازش خوشییم مياد
حرف بزنم که فکر ميکنم يه ذره آروم تر شد.
**********

با صدای زنگ گو شيم از خواب بيدار شدم  .بدون اينکه به شماره نگاه کنم
جواب دادم.

بله؟تو شنوز خوابی دختر؟شنوز ويندوزم باال نيومده بودن پرسيدم:

شما؟-آرتامم .من جلوی در خونه ی مادربزرگتم.

يه متر از جام پريدم و به ساعت نگاه کردم .وای...ديرم شد .چرا مامانی منو
بيدار نکرد .دوباره صدای آرتام و شنيدم که گفت:

الو؟؟؟؟ باز خوابيدی؟دستی به صورتم کشيدم و گفتم:
-نه بيدارم .درو ميزنم بياين تو تا من حاضر شم.

-ممنون .تو ماشين منت

رت ميمونم.

باشییه ايی گفتم و لناسییامو پوشییيدم و سییريع از اتاق اومدم بيرون .مامانی و
زينت خانم در حال حرف زدن بودن .گفتم:

سالم .چرا بيدارم نکردين؟-مامانی :نگفته بودی عزيزم.
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راست ميگفت .دست و صورتم شستم .مامانی پرسيد:

حاال کجا ميری با اين عجله؟آرتام دم درهن نراره بريم حلقه بگيريم.زينت خانم که حاال تو آش زخونه بود با صدای بلندی گفت:
ايشالله به سالمتی.مامانی :باشه برو ولی ننلش يه چيزی بخور ضعر ميکنااا.صورتشو ب*و*سيدم و گفتم:
-نهن تا حاالم خيلی دير کردم.

با صدای بلند از زينت خانم خداحاف ی کردم که ديدم با يه لقمه اومد بيرون
 .داد دستم و گفت:

اينو بخور جون بگيریصییورتشییو ب*و*سییيدم و يه گاز گنده به لقمه نون و پنير زدم....از خونه که
اومدم بيرونن آرتام و تو ماشينش ديدم .با ديدنم پياده شد و در و برام باز کرد.
ح سابی خو شتيپ کرده بود....يه شلوار لی تيره با به پالتوی مردونه ی کوتاه
م شکی و يه پيراشن ا س رت .بعد از ت شکر ازش ن ش ستم تو ما شين .نگاشی
بهم کرد و با خنده گفت:
مَل اينکه خيلی خوش خوابی...صورتت پر کرده.لنخندی زدم و گفتم:
-تا نزديکای صنح داشتم با مادربزرگم درد و دل ميکردمن دير خوابيدم.

-شوم...االن سنک شدی؟
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خيلی .مادربزرگم شميشه سنگ صنورم بوده .را ستش مَل مامانم يه ذره بهت صميمم شک کردهن وا سه ی شمينم مجنور شدم کلی دليل براش بيارم تا
نانع بشه.

شد؟فکر نميکنم.-خودم درستش ميکنمن نگران نناش.

مهموناتون و دعوت کردين؟آره بهشون گفتم و ازشون خواستم فعال به بابام چيزی نگن.-پدرتون ناراحت ميشه.

فکر نميکنم .جدا از اينکه دوست نداره ازش جدا باشمن يکی از آرزوشاشديدن ازدواج منه.

يعنی انقدر از ازدواج فراری بودين؟نمی خوام فعال خودم و درگير کنم.خنديد و گفت:
شر چند مونتا در گير شدم ولی خب خيلی فرق ميکنه.جلوی يه جواشر فروشی نگه داشت و گفت:
-رسيديم .اينجا مال يکی از دوستامه و کاراشم عاليه.

با شم رفتيم تو .صاحب م.ازه يه مرد جوون بود و تا آرتام ديد اومد سمتمون
با شمديگه حال و احوال کردن .مرد جوون که فهم يدم اسییمش کيوانه با
نگاشی به من گفت:

-چه عجب...از اينورا؟؟؟؟
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آرتام به من اشاره کرد و گفت:
-با نامزدم اومديم حلقه انتخاب کنيم.

کيوان که از اين حرف آرتام حسییابی تعجب کرده بود چند باری به من و اون
نگاه کرد و گفت:
-خيلی خوش اومدين.

آرتام از کيوان خوا ست که انگ شترشا رو بياره تا من بنينم .از نياف شون معلوم
بود که خيلی گرونن .به آرتام گفتم:

 ما که نراره فقط يه مدت کوتاه اينارو دسییتمون کنيم پس بهتره ولخرجینکنيم و يه دونه ارزونترشو بخريم.

اوال در سته که نراره برای يه مدت کوتاه د ستمون با شه ولی فکر منم باشنشر کی تو بيمارسییتان اينو بنينه ميگه بنين مهرزاد چقدر خسییيسییه .دوما تو
نگران گرونيش نناش نگهش ميدارم وا سه ی ونتی که پاره آجر خورد تو سرم
و وانعا خواستم ازدواج کنم.

خنديدم و شییونه ايی باال انداختم .آرتام که ديد خيلی ترديد تو خريدن دارم
حلقه ايی رو پيشیینهاد داد که وانعا زينا بود .با اعالم موافقتم کيوان و صییدا
کرد.
آرتام به شوخی به کيوان گفت:

حاال اينا اصلن يا داری بهمون ميندازی؟کيوان که داشت انگشتر شارو ميذاشت تو جعنه گفت:
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مطمئن باش ا صلن...از جنس شمون د ستننديه که يه ماه پيش با اون دخترهاو....

آرتام شییروع کرد به سییرفه کردن و کيوان تازه متوجه شیید که چه سییوتيه بدی
داده .سريع اومد جمعش کنه و گفت:

-من

ورم شمون خانم مسنه....زن عموت بود ديگه.

لنخندی زدم و رو به آرتام گفتم:
نميخواد خودتو اذيت کنی.کيوان :باور کنين زن ع...آرتام در حالی که ميخنديد رو به کيوان گفت:

بسیییه ديگه نمی خواد ادامه بدی .خانم من خيلی روشیین فکره ناراحتنميشه.
کيوان با تعجب نگاشم کرد و ونتی مطمئن شد ارتام راست ميگهن گفت:

 تو رو خدا با آرتام بياين خونمون يه چند جلسیییه با خانمم نشییسیییت وبرخاست کنين.

آرتام :بيارمش که بيشتر آبروم و بنری؟پا کت خر يدمون برداشیییت و بعد از کلی تعارف تيکه پاره کردن اومديم
بيرون .آرتام شمونطور که در و باز ميکرد تا بشينم گفت:
-بيجاره تا يه شفته شنگ ميمونه.

شر چقدر آرتام اصرار کرد که بريم لناس و بقيه ی وسايل و بخريمن مخالفت
کردم و بهش گفتم که فقط حلقه مهم بود که خر يديم .اما شرچقدر بهش
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ا صرار کردم که بره بيمار ستان و منو بذاره خونه ننول نکرد و برای ناشار رفتيم
رستوران.

شنوزم نميدونم که ونتی به پری بگم چه واکنشی نشون ميده ولی بايد باشاش
حرف بزنم و سوء تفاشما رو برطرف کنم.اون بهترين دوستمه و نمی خوام از
د ستم ناراحت با شه .ساعت نزديک ۱2بود و حتما االن خوابه چون دي شب
شيفت بوده .زنگ در و زدم ...بعد از چند دنيقه صدای خاله پروانه رو شنيدم
که گفت:
-سالم خانم خوشگله...بيا باال.

در و زد .خاله پروانه جلوی در آپارتمان منت

رم بود.

سالم خاله .خوبين؟سالم عزيزم .مرسی .چه عجب باالخره اومدی اينجا!!!شمونطور که ميرفتيم تو گفتم:

باور کنين سیرم شیلوغه اما شميشیه حالتون و از پری مي رسیم .خودتون کهشرايط کاری مارو ميدونين.
ميدونم عزيزم.برای اطمينان پرسيدم:

پری خونه س؟آره ولی خوابه....سرش و آورد جلو و خيلی آروم گفت:
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از دسییتت ناراحته....فکر کنم بخاطر اينه که نيومدی تو مراسییم دومی کهگرفت.
پس پری چيزی بهش نگفته بود.گفتم:
از دلش در ميارم.دستشو روی شونم گذاشت و گفت:
پری مهربونه و زود مينخشه.ميدونم .غير از اينم ازش تونع ندارم.ناشار چی دوست داری تا برات درست کنم.-ممنونن من بايد برم.

از اين حرفا نرن که ناراحت ميشیماااا .بعد از مدتها اومدی خونمونن من وپری شم تنهاييم.

مگه آنا پدرام برگشت نشم؟آره مادرن  2روز پيش رفت و باز تنها شديم.-خب چرا نمياين پيش ما؟ مامان منم تنهاست.

ميام عزيزم اين مدت درگير کارای پری بودمن االن که تنها تر شیییدم حتماميام .وای بنخشيد اگر شمينجا وايستی من تا فردا صنح پر چونگی ميکنم.
نزنيد اين حرفون خوشحالم که منو نابل ميدونين تا باشام حرف بزنين.-مرسی عزيزم .برو پری رو بيدار کن زيادی خوابيده.

لنخندی زدم و رفتم سییمت اتاق پری .در و آروم باز کردم و رفتم تو و کنارش
روی تخت ن ش ستم .خيلی مع صوم خوابيده بود .با دنت دا شتم نياف شو نگاه
ميکردم .خيلی خوشییگله...چشییم و ابروی خوشییفرم که با لنای کوچيک و
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بينی کوتاه و بی نقصیش شماشنگی خوبی داشیت....پوسیت گندمگونش به
مو شای نهوه اي يه ر نگ شیییدش خيلی ميو مد ولی از ش مه مهم تر ر نگ
چ شماش بود که تو وشله ی اول تو صورتش جلب توجه ميکرد....چ شمای
طو سی خو شرنگش....پری تو خواب عط سه ايی کرد که باعث شد لنخند
بزنم...نگاشم افتاد به حلقه ی تو د ستش و خنده رو لنام خ شک شد....ياد
حلقه ی خودم افتادمن باورم نميشیییه تا چند روز ديگه منم مَل اون نامزد
ميکنم .....نه....من م َل اون نيسیییتم....بين نامزدی من و اون کلی
فرنه....يعنی گرفتن انتقام از مهری و کاوه انقدر ارزش داشیییت که بخوام با
پدر و مادرم بازی کنم؟
انقدر ارزش داره که بخوام به شمه دروغ بگم؟؟؟ سییرمو به دو طرف تکون
دادم تا اين فکر از سرم ب ره....من ت صميممو گرفتمن تاره آرتام که م سخره ی
من نيست...

پوفی کردم و دو باره به پری نگاه کردمن دلم نميومد بيدارش کنم .ديشیییب
شيفت بوده.

پری کمی تکون خورد و چشماش و تا نيمه باز کرد و بهم نگاه کرد .شمينطور
زل زده بود بهم...لنخندی زدم و گفتم:
-سالم .ظهر بخير.

پری که معلوم بود شنوز خوابه دوباره چشییماشییو بسییت و منم منت ر نگاش
ميکردم .بعد از چند دنيقه يهو از جاش بلند شد و با چ شمايی که از تعجب
تا آخرين حد باز شده بودن نگام کرد .پرسيدم:
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چتهن مگه جن ديد؟تو اينجا چی کار ميکنی؟-خب اومدم دوست بی معرفتم و بنينم.

پری يه ذره نگام کرد ولی بعد از چند لح ه دو باره پشییتشییو به من کرد و
خوابيد...در حالی که پتو رو روی سرش ميکشيد گفت:
من نميخوام بنينمت.سعی کردم پتو رو که محکم نگه داشته بود و کنار بزنم .گفتم:

چرا بچه بازی در مياری؟-آرهن اصال من بچمو نميخوام با توی آدم بزرگ بگردم.

پری پاشییو خودتو لوس نکن .بچه ايی که نهر ميکنی ديگه....من اومدم تاش مه چيز و برات تعرير کنمن باور کن نضیی يه اونطور که فکر ميکنی
نيست....تو از شيچی خنر نداری.
پری تو جاش نشست و گفت:

آره خنر ندارم چون تو منو محرم ندون ستی....کاری کردی که منم مَل شمهاز حرفی که شیینيدم شییکه بشییم و نتونم شيچکاری برای دفاع ازت بکنم.
نگاششونو ديدی؟
ميدونی شمين طناز چقدر پشییت سییرت تو بيمارسییتان اراجير گفته؟ برام
خيلی سخته که شر روز حرفاشونو بشنوم و چيزی نگم.

شيچکدوم اونا برام مهم نيسییتن...مهم تويی .نميخوام مَل بقيه در موردمفکر کنی.
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تونع داری چطوری فکر کنم؟ اصییال اون دختره کی بود که شمه چيز تو روميدونست؟
با ياد آوری مهری عصنی شدم و گفتم:
-لعنت به اون دختر که باعث و بانی تمام بدبختی شای منه.

شر دوتامون ساکت بوديم....چند تا نفس عميق کشيدم تا يه ذره آرومتر بشم
و بعد کل ماجرا رو براش تعرير کردم .از اولين روزی که کاوه رو ديدم تا
شمين ديروز که با آرتام رفته بودم بيرون .مونع تعرير داستان نتونستم جلوی
اشییکامو بگيرم و پری شم پا به پای من گريه ميکرد .ونتی حرفام تموم شیید
ب.لم کرد و گفت:

پس چرا تا حاال اينارو بهم نگفتی؟چی ميگفتم؟ برام سییخته که اون خاطرات و مرور کنم .تازه چی بگم؟ باکاری که کاوه باشام کرد مگه حرفيم برای گفتن ميمونه؟
اونشییب انقدر شییکه شییدم که نتونسییتم خوب بنينمش ولی يه چيزايی ازنيافش ونتی بچه بود تو ذشنم شسییت .باورم نميشییه باشات اين کارو کرده
باشن.
اشکال نداره...نوبت منم ميشه که با اعصابشون بازی کنم.پری نگران نگام کرد و گفت:

آناشيد اين کارو نکن...درسییته مهرزاد آدم خوب و نابل اطمينانيه ولی مردمکه از شمه چيز خنر ندارن....ميدونی فردا که نامزديتون بهم خورد از سییر
بيکاری چقدر پشت سرتون حرف ميرنن؟ به پدر و مادرت فکر کردی؟
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من االن فقط به انتقام فکر ميکنم .مطمئنم خانوادم اگر بعدشا دليلمو بدونندرکم ميکنن .تا کاوه اينا ايرانن بايد خودمو خوشحال نشون بدم.

فکر کردی اگر با مهرزاد بهم بزنی عمت به مهری نميگه؟بگه .النته اگر تا اون مونع شنوز زندگيشییون ادامه داشییته باشییه .من کاوه روبهتر از خودش ميشناسم .خوب ميدونم که خيلی حسوده.

داری چی کار ميکنی؟شيچی....دارم ز ندگيمو ميکنم .ميخوام يه مدت خوشیی حال ز ندگیکنم....بده؟
من نميدارم.-پری لطفا دخالت نکن....باور کن تا عمر دارم نمی بخشمت.

يعنی بذارم شر کاری دلت می خواد بکنی؟با ب.ض گفتم:

نگران نناش....انقدرام پست نيستم ولی انصاف نيست مهری انقدر راحتزندگی کنهن تازه خودت که ديدی من کاری بهش ندا شتم...اون بود که اذيتم
کرد و آبروم و برد.

خيلی خب گريه نکنن اگر شدفت فقط گرفتن حال مهريه کاری ندارم ولینول بده که زندگيشون و خراب نکنی يادت باشه که تو مَل اون نيستی.
با سر باشه ايی گفتم .پری خنديد و گفت:

وای چقدر گشیینمه....از ونتی بيدار شییدم مخمو کار گرفتی....ديگه دارمضعر ميکنم.
منم خنديدم .پری گفت:
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-پاشو بريم يه چيزی بزنيم بر بدن.

شمون لح

ه برای گوشيش  smsاومد .پری بعد از خوندنش گفت:

النته اگر شيراد بذاره.ننل از اينکه از اتاق بريم بيرون گفتم:

راسییتی به شيراد چيزی نگيااااان جلوی آرتام اصییال به روی خودت نيار کهنضيه رو ميدونی....من نول دادم به کسی نگم.
پری چشمکی زد و گفت:
حله.خاله پروانه با ديدن ما گفت:
بياين بشينينن ميخواستم براتون چايی بيارم.پری :تو بشين مامان .من ميارم.و شمونطور که داشت چايی ميريختن بلند از تو آش زخونه گفت:
-مامان آخر شفته يه نامزدی افتاديم.

نامزديه کی؟شمون دختری که کنارت نشسته.خاله پروانه با تعجب بهم نگاه کرد و پرسيد:

راست ميگه؟در حالی که می خنديدم با سر آره ايی گفتم و ادامه دادم:
برام افت داشت که از پری عقب بمونم.خاله پروانه صورتم و ب*و*سيد و گفت:
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تنريک ميگم...پس االن سر تهمينه حسابی شلوغه...پری کنارو نشست و آروم يه دونه زد تو سرم و گفت:
خاک بر سر حسودت کنن.شر سه خنديديم.
*************
پری بسه لناسمو پاره کردی.پری شمونطور که داشت با لناسم ور می رفتن گفت:
-من تا اين نخه اضافه رو نکنم ول نميکنم.

پوفی کردو و سر جاو واي ستادم تا کار شو بکنه چون تا ميدون ستم نا اون نخو
نکنه بی خيال نميشه.

بعد از چند لح ه آشايی گفت و يه نخ خيلی کوچيک و جلوی صییورتم
گرفت و فاتحانه لنخند زد.

به خاطر اين يه ربع منو سر پا نگه داشتی؟بده ميخوام عالی باشی؟نه واال ...اصال از مونعی که اون نخو کندی کلی رفت رو نيمتم.تقصير منه که به فکرتم...به نول نديميا« خر چه داند ارزش نقل و ننات؟»بی ادب.پری يه ذره نگام کرد و گفت:

خيلی خوشگل شدی .فکر کنم مهرزاد امشب حسرت بخوره که شمه چيزالکيه...
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اوال ان قدر دوسیییت دختر تر گل ورگل دورشیییه که من در م قابلشییونشيچم...دوما ديگه نگو مهرزادن تو ذشنم ميمونه سوتی ميدماااا.
پس چی بگم.آرتام.چه اسم نازی ولی من روم نميشه بگم.حاال که تنهاييم اسمشو بگو.-خيلی خب .سعيمو ميکنم.

تقه ايی به در خورد و پشییت سییرشییم صییدای شيراد اومد که پری رو صییدا
ميکرد .پری بلند گفت:
االن ميام عزيزم.خنديدم و گفتم :اوشو...

زشر مارن بنين نيافم خوبه؟ای بد نيست.گمشو.-شوخی کردم....عالی شدی.

پری به پيراشن بلند بنفش پوشيده بود که توی تنش عالی بود و اندام ظريفشو
به نمايش ميذا شت .موشا شم س شوار ک شيده بود و باز گذا شته بود .ونتی
مطمئن شییید که خو به از اتاق رفت بيرون .رفتم جلوی آينه تا دو باره رژم و
تمديد کنم .يه پيراشن کوتاه تا روی زانو به رنگ سفيد پوشيده بودم که بخاطر
گ شاديش از زير سينهن پر تر نشونم ميداد و اين برای من که اين مدت خيلی
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الغر شییده بودم خوب بود .موشای مشییکيمو با کمک پری بعد از فر کردن
شییلوغ باالی سییرم جمع کردم .رژ نرمزم و دوباره روی لنام کشییيدم .برای
آخرين بار به خودم تو آينه نگاه کردم و از اتاق رفتم بيرون.

آرتام و خانوادش شنوز نيو مدن .شيراد تا من و ديد او مد جلو بهم تنر يک
گفت.به مامان و بابام نگاه کردم....خيلی خوشییحال بودن....مادربزرگمم
شمينطور  .نگاشی از سر رضايت بهم کرد و اشاره کرد که عالی شدم .صدای
زنگ در ن شون از اومدن مهمونا بود .نميدونم چرا دل شوره دا شتم....از اينکه
آرتام منو با اين لناس بنينه خجالت می کشيدم واسه ی شمينم تقرينا خودمو
پشت پری نايم کردم.

اول از شمه يه خانم و آنا اومدن تو...مطمئنم شمون عموشیییه که ميگفت
خيلی جد يه چون در عين حال که لنخ ند ميزد اخم شم روی صییورتش
بود.موشای کمی داشت ولی بی نهايت خوشتيپ بود .زنش که کنارش بود با
غرور به ش مه ن گاه ميکرد و يه ذره ن يا فه گرف ته بود .ونتی به من رسییيدنن
عموش گفت:
تنريک ميگم دخترم.-ممنون .خيلی خوش اومدين.

اما زنش فقط سییری تکون داد که باعث شییید ونتی از کنارمون رفتن پری
ايشییشییشییشییشییشییی بگه .نفرای بعد شمون عمو و زن عموش بودن که توی
خواسیتگاريم بودن و من خيلی دوسیتشیون داشیتم .آخرين نفر آرتام بود که
داشییت به يه خانوم مسیین کمک ميکرد اومد تو .اون خانومم حتما عمه ش
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بود .نيافه ی مهربونی داشت .با ديدن ارتام بيشتر پشت پری نايم شدم .پری
با تعجب نکام کرد و گفت:

تو چته؟-شيچی.

عمش شم باشام گرم و صییميمی بر خورد کرد .نذاشییتم مَل دفعه ننل من و
اونو تن ها بذارن و شمراه بق يه رفتم تو سیییالن...نم يدونم چرا ات قدر ازش
خجالت ميکشيدم...نه به سری ننل که عين خيالمم ننود و نه به حاال....

شمه ن ش سته بودن و منم سرمو از خجالت انداخته بودم پايين و با انگ شتام
بازی ميکردم و به حرفای بقيه گوش ميدادم .پری سییقلمه ايی بهم زد و آروم
گفت:

چ ته؟ بي چاره مرد بس که ن گات کرد ....يه بار ن گاش کن بنين چی ميگهخب.
نميدونم چم شده....روم نميشه.پری خنديد و گفت:مردشور تو بنرن.بعد از کلی حرف زدن عموی بزرگ آرتام گفت:

 خب اگه شمه راضییين يه صییي.ه ی محرميت بخونم که اين دوتا جوونمشکل شرعی نداشته باشن تا بيژن بياد و مراسم عقد و بگيريم.

با شنيدن کلمه ی عقد سرمو سريع بلند کردم و برای اولين بار به ارتام نگاه
کردم .خيلی خو شگل شده بودن طوری که نگاه گرفتن ازش غير ممکن بود.
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يه کت و شلوار طوسی تيره پوشيده بود که يقه ش مشکی بود.صورتش شيش
تي.ه بود و موشای نهموه ايی و خوشییحالتش و باال داده بود .انگار ترس و تو
نگام ديد چون لنخند اطمينان بخ شی زد .عموش ازش خوا ست که کنار من
بشينه تا صي.ه رو بخونه .آرتام کنارم نشست و آروم پرسيد:

من شاخی چيزی در آوردم؟چی؟پرسيدم شاخ در آوردم که ازم ميترسی و نگام نميکنی....و بعد از فکر کردن ادامه داد:
-يا شايد پشيمون شدی؟....اگر شمينطوره تا دير نشده بگو...

شمين االنم خيلی ديره....اينا که مسییخره ی ما نيسییتن...ولی به شر حالمطمئن باشين که پشيمون نيستم.
-اميدوارم.

لنخندی زدم تا خيالش راحت بشه .عموش صي.ه رو خوند و ما به شم محرم
شییديم  .آرتام حلقه شا رو از تو جينش در آورد و بعد از اجازه گرفتن از بابا
دسییتم کرد و شمه دسییت زدن .بابا دسییتم و گرفت و گذاشییت تو دسییت
آرتام....از ديدن حلقه ی اشییک تو چشییماش دلم گرفت ولی سییعی کردم
لنخ ند بزنم....من شيجو نت دختر خوبی براشییون ننودم .به ترت يب ش مه
باشامون روب*و*سی کردن و تنريک گفتن .ونتی نوبت پری رسيد:

 حاال که اين اتفاق افتاد حدانل از مونعيت اسییتفاده کن و با آرتام جونخوش بگذرون....تو رو خدا بنين چه جيگری شده.
-بهش فکر ميکنم.
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بعد از چند ساعت شمه عزم رفتن کردن....مونع رفتن ارتام منو برد يه گو شه
و گفت:
-اولين مرحله که تموم شد.

بيمارستان چی ميشه؟شيچی...مَل يه خانم دکتر خوب از شننه برميگردی سر کارت.-....
تا من شستم نگران نناش .نميدارم شيچ کس بهت چپ نگاه کنه.لنخندی زدم .گفت:
-من ديگه ميرم...ممنون مراسم خوبی بود.

باشاش خداحاف ی کردم و اونم برگشییت که بره ولی شنوز يه ندم بر نداشییته
بود که برگشت .پرسيدم:

چيزی يادتون رفت؟يه ذره نگاه کرد و گفت:
-نه...فقط ميخواستم بگم امشب خيلی خوشگل شدی.

و منت

ر جواب من نموند و رفت.

دو باره به در خونشییون نگاه کردم....نهن مَل اينکه اين دختره نرار نيسیییت
بياد...پوفی کردم و موبايلم و در اوردم تا شمار شو بگيرم....شنوز اولين بوق
نخورده بود که باالخره سییر و کله ش پيدا شیید .خيلی خونسییرد نشییسییت تو
ماشين و گفت بريم ولی من شمينطور بی حرکت زل زدم بهش تا شايد يه ذره
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خجالت بکشیییه .ونتی ديد حرکت نمی کنمن نگام کرد و با نيافه ی حق به
جانب پرسيد:
-چرا اينطوری نگام ميکنی؟ بريم ديگه.

خيلی پررو ايین ساعت چنده؟چنده؟۸:۳۰خب.-نيم ساعته که منو اينجا عالف کردی .اصال خجالتم نميکشی.

اووووه....شمچين نگام ميکنه که انگار سه ساعته منت ر.حاال خوبه من بهخاطر تو از خوابم زدم و دارم ميام بيمارستاناااا.
-خيلی لطر ميکنی.

حاال چرا شمون شب نريم بيمارستان؟آرتام گفت صیینح بريم .نميدونم می خواد چی کار کنه....واسییه ی شمينمدلشوره دارم
دلشوره ی چی؟ مگه کار خالفی کردين؟خدا کنه شمه چيز خوب تموم بشه.نگران نناش.يه ذره ساکت بود ولی دوباره ادامه داد:

ميمردی ناز نميکردی و ميذاشییتی نامزد نالبيت ما رو بياره؟ چی ميشیید يهدور با ماشينش ميزديم؟
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ياد ديشب افتادم که آرتام زنگ زد و گفت صنح مياد دننالم تا با شم بريم ولی
من ننول نکردم .گفتم:

ونتی خودم ماشين دارم چرا با اون برم؟-شمچين ميگه ماشينم انگار المنورگينی داره .يه ابوطياره بيشتر نداريا.

شمين ابوطياره از سرتم زياده .تو ليانتت شمون وسايل حمل و نقل عموميه.اصال برو پايين.
خب بابا...بنخشيد....من مخلص تو و ماشينتم شست.خنديدم و گفتم:
-ديگه تکرار نشه.

بعد از نيم ساعت رسيديم بيمارستان...از ترافيک متنفرم ولی امروز دوست
نداشتم راه باز شه تا برسيم ....بعد از تقرينا يک ماه دارم بر ميگردم سر کارن
تازه نامزدم کردم...اونم با يکی از محنوب ترين دکترای بي مارسیی تان بين
خانما....مطمئنم آنايون از شیینيدن اين خنر خوشییحال ميشیین اما در مورد
خانما....بهتره بهش فکر نکنم.
پری که ديد شمونطور سر جام نسشتمن گفت:

 ب يا بريم تون چيزی نميشیییه ...تازه من خيلی مشیی تانم ن يا فه ی ط ناز وبنينم...بيچاره فکر ميکرد با زنگ زدن به بابای مهرزاد جلوی ازدواجتون و
ميگيره ولی خنر نداره چه سهم بزرگی تو اين امر خير دا شته...فقط رفتيم تو
حلقه تو بگ.....
نگاشش روی انگشتام خيره موند و پرسيد:
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پس حلقت کو؟؟؟؟ نگو که جا گذاشتيش.نه بابا...تو کيفمه.خب بذار دستت ديگه.نهن بذار اول بنينم اوضاع چطوره...بعدشم ميخوام اول آرتام به شمه بگه.-خيلی خب .بريم تو.

تا زمانی که برسيم به بخش خودمون مشکلی ننود جز نگاه چندتا از شمکارا
که دو ستانه ننود ولی در کل بي شتر شون عادی برخورد کردن و دليل غينتم و
پرسيدن.پری گفت:
-ديدی کسی چيزی نگفت.

جلوی در بخش يه نفس عميق کشيدم و رفتيم تو .خانم دواچی تو استيشون
ن ش سته بود و سرش پايين بود .با شنيدن سالمم بهم نگاه کرد و اومد بيرون
استيشون تا ب.لم کنه .گفت:

کجا رفتی تو دختر؟ نميگی دل من برات تنگ ميشه؟-يه مدت حالم خوب ننود.

از د ست اين طناز...به شمه گفت تو ديگه نميای .شمه ش ميگفتم تو انقدربی معرفت نيسییتی که شمينطوری بی خداحاف ی بری و پشییت سییرتم نکاه
نکنی.

نه...من تازه اينجا کلی دوست پيدا کردمن کجا برم؟خوشحالم که اومدی مادر جوون.نگاشی به دور و برم کردم .بخش خيلی ساکت بود .پرسيدم:

-اينجا چرا انقدر ساکنه؟
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بخاطر جلسه اييه که دکتر وزيری برای دکترا گذاشته .شمام سريع لناساتونوعوض کنين و برين سالن اجتماعات.
ونتی از خانم يکتا جدا شديم از پری پرسيدم:

تو ميدونستی؟خب اره.با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:

پس چرا صنح انقدر لفتش دادی؟ چرا چيزی نگفتی؟شونه ايی باال انداخت و گفت:
خب فکر ميکردم مهرزاد بهت گفته.آرتام...انقدر نگو مهرزاد.-شمه ش يادم ميره.

يادم افتاد که آرتام دي شت بهم گفت ونتی ر سيدم بهش زنگ بزنم .گو شيمو
از تو کيفم در آوردم تا شمارشو بگيرم که ديدم  ۵تا  miss callدارم که شمه ش
ارتام بود .يادم رفته بود از ديشیییب گوشییيمو از روی  silentدر بيارم .چون
نميدونسییتم االن تو جلسیین يا نه ترجيح دادم بهش زنگ نزنم و بجاش sms
دادم که رسيدم .بعد از چند دنيقه جوابش اومد که برم سالن اجتماعات.

ونتی ر سيديم درای سالن شنوز باز بود ولی سکوت اونجا ن شون از شروع
صییحنتهای دکتر وزيری بود .پری دسییتمو گرفت و شمونطور که منو دننال
خودش ميکشيد گفت:
-بيا بريم تو تا از اين ديرتر نشده.
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با ورود ما شمه ی سییر شا چرخيد طرفمون .پری شم مَل من معذب بود و
اينو از فشار دستاش ميفهميدم .اصال به آرتام نگاه نکردم و رو به دکتر وزيری
گفتم:
-اجازه شست بيايم تو.

دکتر وزيری لنخند مهربونی زد و با دست به صندلی شای خالی اشاره کرد و
گفت:
-بله....بفرمايين.

حاال نوبت من بود که پری رو دننال خودم بکشییم .با شم رفتيم توی ردير
شای آخر و پ شت تمام بچه شا ن ش ستيم .تا زمانی که ب شينيم با اينکه سرم
پايين بودن نگاه بچه شا رو خيلی خوب احسیییاس می کردم .اما به محض
نشییسییتن ش مه به دکتر وزيری ن گاه کردن جز يه نفر که شنوز بهم خيره
بود.سییرمو بلند کردم...طناز بود که با يه پوزخند تمسییخر آميز داشییت نگام
ميکرد و ونتی ديد متوجهش شیییدمن روشییو برگردوند .پری شم که مَل من
متوجه طناز شده بود آروم گفت:

خيلی دلم ميخواد بنينم ونتی خنر نامزديتو شیین يد بازم از اين لنخ ندایژکوندش تحويلمون ميده يا نه؟
-ولش کن.

ولی بر خالف حرفم منم خيلی دو ست دا شتم نيافش و بنينم.دختره ی پررو
فکر کرده کيه .رومو برگردوندم سییمت دکتر وزيری که نگاشم تو نگاه دکتر
زراف شان گره خورد .لنخندی زد و سر شو به ن شونه ی سالم کمی خم کرد.
نمی دونم چرا ولی از کارش خوشحال شدم که شنوزم مَل سابق بود و نيافه
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نميگرفت ....دوست نداشتم در موردم بد فکر کنه .در جواب لنخندی بهش
زدم .با چشمام بين دکترای روبروم دننال آرتام گشتم که ديدم با يه ابروی باال
رفته داره به دکتر زرافشیییان نگاه ميکنه و بعد ازچند لح ه روشییو برگردوند
طرف من  .احساس کردم تو نگاشش سواله....اما لنخندی زد و حواسشو داد
به دکتر وزيری .دستاش زير ميز بود و نميتونستم بنينم که حلقشو گذاشته يا
نه؟
ت مام مدت داشییتم به واکنش شم کارا فکر ميکردم و اصییال حواسییم به
صییحنتهای دکتر وزيری ننود....شر چند وزيری شميشیییه کوتاه حرف ميزد
چون شمه بايد ميرفتن سییرکارشییون .با صییدای يکی از دکترای جوون که از
وزيری سوال مي رسيدن فهميدم که جلسه تموم شده .ونتی شمه سواالشون و
پرسيدنن دکتر وزيری گفت:

-چند لح

ه بشينين دکتر مهرزاد باشاتون کار داره.

شمه دوباره ساکت شدن و مهرزاد از جاش بلند شد و گفت:

تو اين چند شفته اخير يه سری شايعات به گوشم رسيده که ميخوام شمينجاموضوع رو برای شميشه حل کنم.
و بعد از در باز سالن به بيرون نگاه کرد و گفت:
بياين تو.چند نفر با جعنه شای شيرينی اومدن تو و آرتام ادامه داد:
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زند .اميدوارم از امروز به بعد ديگه چيزی
-اين شییيرينی نامزدی من و خانم ِ

در مورد اين موضوع نشنوم .مطمئن باشين که شيچ حرف بی ربطی رو که در
مورد نامزدم زده بشه نمی بخشم.

لحنش انقدر جدی بود که شمه ح ساب کار د ست شون بياد....اولش سکوت
بود اما بعد از چند لح ه شمه شروع کردن به تنريک گفتن .ناخواسته نگاشم
به سییمت طناز کشییيده شیید که با عصیینانيت نگاشم ميکرد....به تقليد از
خودش يه پوزخند بهش زدم که مطمئنم اگر ميتونسییت خفم ميکرد ...نگاه
ح سرت بار بع ضی از دخترا رو شم ديدم...اگر ميتون ستم به شون ميگفتم که
اميدشون و از دست ندن چون اينا شمه ش يه بازيه....پری آروم گفت:

 بابا اين مهرزاد عجب جذبه ايی داره و ما خنر نداشییتيم....نيافه ی طناز ونگاه کن تو رو خدا...خيلی مواظب خودت باش.

بيشییتر شم کارا ن نل از بيرون رفتن بهم تنر يک گفتن....پری ر فت پيش
شيرادننندکتر وزيری اومد کنارم و در حالی که به آرتام که مش.ول حرف زدن
با شمکارا بودن نگاه ميکرد گفت:

پس باالخره مهرزادم دم به تله داد.خيلی مشییتاق بودم تا شمسییر آيندشییوبنينم .منارک باشه دخترم.

لنخندی زدم و تشییکر کردم .شمه تقرينا رفته بودن و سیییالن کم کم خالی
مي شد...با اح ساس وجود ک سی کنارم رومو برگردوندم .دکتر زراف شان بود.
لنخندی زدم که گفت:
-تنريک ميگم...
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به من نگاه نميکرد بلکه داشییت به انگشییتم که حلقه نداشییت نگاه ميکرد.
سريع د ستمو کردم تو جينم که باعث شد نگام کنه .د ست اچه شده بودم و
گفتم:
مرسی.انگار فهميد شول شدم...لنخندی زد و ادامه داد:
ولی اين شيرينی ننول نيست .آرتام بايد بهمون شام بده.شر ونت که بخوای بهت شام ميدم.با شنيدن صدای آرتام شر دو بهش نگاه کرديمن زر افشان گفت:

تنريک ميگمممنون.-ولی شنوز باورم نميشه که نامزد کردی.

 خب درسیی ته به ازدواج فکر نميکردم ولی آ ناش يد ت مام برنا مه شامو بهمريخت...وانعا نمينونستم ازش بگذرم.

و با مح نت ن گاشم کرد....آر تامم خوب بازيگری بود .برای خالی ننودن
عريضه لنخندی زدم .زرافشان نگاشی به شر دومون کرد و گفت:

خانم زند وانعا استَنا شستن...به شر حال اميدوارم خوشنخت بشين...منمنت

ر دعوت به شامت ميمونم.

با شم د ست دادن .بعد از رفتن زراف شان نف سمو پر صدا بيرون دادم که آرتام
پرسيد:

-چيزی شده؟
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دا شتم سوتی ميدادم....حلقمو د ستم نذا شتم....دکتر زراف شانم دا شتدستمو نگاه ميکرد.
لنخندی زد و در حالی که موشکافانه نگاشم ميکردن گفت:

برديا کال آدم تيزيه....حواسییت باشییه .از اول که اومدی تو حواسییم بود کهخيلی بهت نگاه ميکرد.

انگار با نگاشش می خواسییت مچمو بگيره .خنديدم و راه افتادم که از در برم
بيرون .آرتامم شمراشم ميومد .جلوی در گفت:
ننل از اينکه بری سر کارت حلقتو دستت کن.با سر باشه ايی گفتم و ازش جدا شدم.

شوا تقرينا تاريک شده بود که رسيدم بيمارستان....بعد از چند شفته تو خونه
موندنن ام شب اولين شب کاريمه....تو اين مدت که سر کار نميومدم وانعا
دلم برای دوسییتامن کارمو حتی بيمارا تنگ شییده بود...مَل ديوونه شا جلوی
ورودی بيمار ستان واي ستاده بودم و دا شتم با لنخند بهش نگاه ميکردم .االن
شر کس منو بنينه مطمئن ميشیییه که يه تختم کمه .سییريع نگاشی به اطرافم
انداختمن خدا رو شییکر شيچکس حواسییش به من ننود .لنخندی زدم و با
خيال راحت رفتم تو.

اولين نفری که ديدم شییيما بود که جلوی  stationوايسییتاده بود و مشیی.ول
صحنت کردن با پری بود...وانعا که حرفای اين دو تا تمومی نداره .با ا شاره
از پری که متوجه من شده بودن خوا ستم که ساکت با شه .آروم رفتم پ شت
شيما و د ستمو روی چ شماش گذا شتم .شيما يه ذره د ستامو لمس کرد و
ونتی به حلقم رسيدنگفت:
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-شمه بی معرفتا.

دسییتامو برداشییتم و شمديگر و ب.ل کرديم .خيلی دلم براش تنگ شییده بود.
شيما نيافه ی دلخوری به خودش گرفت و گفت:

بی معرفت حاال ديگه نامزد ميکنی و منو دعوت نميکنی؟باور کن شمه چيز يهوايی شد ولی نول ميدم بهت يه شيرينی ح سابی بدم.خوبه؟
الکی خرم نکن .خيلی از دستت ناراحتم.پری خنديد و گفت:
-انقدر بچه نناش.

شییيما :تو اصییال حرف نزن...می خوام بنينم اگه تو رو شم دعوت نميکردبازم شمين حرفو ميزدی.

خيلی خب .بگو چی کار کنم تا بنخشيم؟شيما :االن که نمی تونم بگمن بايد فکرامو بکنم که ضرر نکنم.پری :از بس که دله ايی.شيما برای پری شکلکی در آورد و رو به من گفت:
-ولی بدجور حال بعضيا رو گرفتی.

شییيما خيلی مهربون بود...داشییت ميخنديدن انگار نه انگار که تا يه دنيقه
پيش از دستم ناراحت بود.منت
-چقدر خنگین طناز و ميگه.

ر نگاش کردم.پری بجاش گفت:
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شییيما :ننل از اين اتفاق نميشیید تحملش کردن حاال که اين خنر و شیینيدهاخالنش افت ضاح ترم شده .ننل از اينکه بره پاچه ی شر ک سی رو که جلوش
بود و گرفت.
پری :خب بيچاره تمام زحماتش به شدر رفته.پری و شيما زدن زير خنده .منم داشتم با لنخند نگاششون ميکردمن گفتم:
يعنی اگر يه روز غينت نکنين روزتون شب نميشه شاااا.-شيما :جلو روشم ميگم.

آفرينن از کی تا حاال انقدر زرنگ شدی؟شيما شيطون خنديد و گفت:
-از ونتی که نراره دوستم زن بيشترين سهام دار اينجا بشه.

ول کن اين حرفارو...راسییتی تا يادم نرفتهن مرسییی که کارای مرخصییيمودرست کردی.
خواشش ميکنم.نگاشی به دور و برم کردم و گفتم:
خيلی دلم برای اينجا تنگ شده بود.-شيما :دستت درد نکنه .دلت فقط برای اينجا تنگ شده بود ديگه.

دلم برای تو که اندازه ی چرک زير ناخن انگشییت کوچيکه ی مورچه تنگشده بود.
شيما خنديد و گفت:
ميدونمن ولی گويا دل يه نفرم برای تو حسابی تنگ شده.با تعجب پرسيدم:
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برای من؟ کی؟ شییيما :از بعد از ظهر تا حاال نامزد گراميتون دو سیییه باری اومد اينجا وسراغتو ازم گرفت.
به پری نگاه کردم که سرشو به نشونه ی تأييد تکون داد و گفت:
-حتما کارت داره.

ميدون ستم گو شيم روی  silentني ست ولی محض احتياو از تو کيفم بيرون
آوردمش و گفتم:

پس چرا بهم زنگ نزد؟شيما :خب احمق جون کارشو از پشت تلفن که نميتونه بگه.آروم زدم تو بازوش و گفتم:
خيلی بی ادب شدی.وا مگه دروغ گفتم.-اول لناسامو عوض ميکنم بعد بهش زنگ ميزنم.

شییيما :شمينطوری ادامه بدی دو روز ديگه پشییيمون ميشییه که چرا در موردطناز جدی تر فکر نکرد.

اگر به خاطر اين چيزا ن رش عرض ميشیییه شمون بهتر که بره دننال يکیديگه.
شيما سريع گوشی رو از دستم ناپيد و گفت:

گم شون مگه من ميذارم شمه مونو بدبخت کنی .تازه يه راشی پيدا کرديم کهتو روی اون دختره ی منگول وايستيم.
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شيما اذيت نکن.شيما :اذيت چيه؟ من دارم کمکت ميکنم .بعد شا ازم تشکر ميکنی.شايد رفته باشه.شيما :نه نرفتهن من آمارشو دارم.بنخشيد يادم رفت شما دست  bbcرو از پشت بستين.پری خنديد و گفت:
برو بنينش .اين گوشيتو بهت نميده.-خيلی خب.

بعد از عوض کردن لناسام رفتم سراغ طرف اتاق آرتام .در زدم و بعد از اينکه
اجازه داد رفتم تو .مشیی.ول ديدن عکس يکی از بيمارا بود .با ديدنم لنخندی
زد و گفت:
سالم .باالخره اومدی؟ بيا بشين.نه ممنون .بايد برم سر کارم .شيما گفت سراغم گرفتين .اتفانی افتاده.خنديد و گفت:

تو چرا شمه ش منت ری که يه اتفانی بيوفته؟آخه پری گفت چند بار سیراغمو گرفتين و به خودمم که زنگ نزدين .واسیهی شمين نگران شدم.
باالخره بايد نقش نامزدای عاشق پيشه رو بازی کنم ديگه.خندم گرفتن وانعا کار خودشو بلد بود .گفتم:
-پس من ميرم سر کارم.

-کجا؟
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سر کارم ديگه.خيلی خب برو ولی حاال که اومدی حدانل يه دنيقه بشين.-برم بهتره .دلم برای بخش تنگ شده .ميخوام تا خلوته برم شمه جارو بنينم.

مگه ديروز نديدی؟ديروز از بس که ش مه او مدن و بهم تنر يک گفتن ترجيح دادم زودتر برمخونه.

کسی حرفی نزد که ناراحتت کنه؟ نه .ش مه چيز خوب بود .خدا رو شییکر که فعال دو تا مرح له خو نه وبيمارستان به خير گذشت .فقط مونده پدرتون.
که اونم غول مرحله ی آخره...شر دو خنديديم .گفتم:
-خب ديگه من ميرم.

باشه .در ضمن انقدر با من رسمب حرف نزن .يکی بشنوه شک ميکنه شاااا-سعيمو ميکنم .فعال.

از اتاق يکی از بيمارا اومدم بيرون و رفتم تو station.فقط پری اونجا بود که تا
من و ديد گفت:

گو شيت چند بار زنگ زدن ديدم خاله تهمينه ست جواب دادم .گفت بهشزنگ بزنی.
ازش تشکر کردم و شماره ی خونه رو گرفتم:

-الو؟
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سالم مامان .کارم داشتی؟سالم عزيزم .خسته نناشی .آره.-جانم بگو.

راسییتش امروز داشییتم به اين فکر ميکردم که آرتام و فردا شییب واسییه شییامدعوت کنيم .چطوره؟ تازه به مامانی و عموتم ميگيم بياين.

اين مامان منم ونت گير اورده شا .از سییر شییب شمه ش بدو بدو داشییتيم و
حسابی خسته بودم .خميازه ايی کشيدم و گفتم:
مامان بی خيال شو.صدای معترض مامان و شنيدم که گفت:

اوال اين طرز حرف زدن ا صال منا سب تو ني ست...دوما چرا ننايد دامادم ودعوت کنم؟
مامانمامان بی مامان.شايد کار داشته باشه.-الکی بهونه نيار .من که ميدونم مشکل تو خواب روز جمعته.

راست ميگفت .مطمئن بودم اگر  ۵شننه شمه بيان خونمون ميخوان تا نصفه
شییب بيدار بمونن اونونت دير ميخوابنن ولی از شمه مهم تر اينه که من نمی
تونم يه دل سییير بخوابم و شیینش سییر کار کسییل ميشییدم .از اين که فکرمو
خونده بود خندم گرفت و گفتم:

-تو که ميدونی چرا اصرار ميکنی؟
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برای اين که االن يه شف ته از نامزديتون مي گذره و من شنوز آرتام و دعوتنکردم...خب زشته ديگه .تازه اونم تنهاست...چه بهتر که آخر شفته شو با ما
بگذرونه.
پری که نيافه ی مچاله شده ی منو ديد با اشاره پرسيد چی شده .گفتم:

شيچین تهمينه جوون داماد دوسییت شییده و ميخواد خواب شییب منو فدایتنها نموندن دامادش کنه .می خواد برای شام دعوتش کنه.
مامان پرسيد:

با کی داری حرف ميزنی؟-پری.

خوب شیید يادم انداختی .به پريم بگو شمراه شيراد بياد .من خودم پروانه رودعوت ميکنم.
مامان من ميگم بی خيال شو تو ميگی پريم بياد.پری سريع از جاش بلند شد و در حالی که گوشی رو ازم ميگرفتن گفت:

چی چی رو بی خيال شه؟و بعد به مامانم گفت:
چشم خاله .ما که حتما ميايم.-........
اونو ولش کنينن خوابش مياد داره چرت و پرت ميگه.-........

معلومه که مياد.اصال ميخواين من خودم بهش بگم؟-.........
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چشم .خداحافظ.گوشی رو نطع کرد و بدون توجه به من رفت و نشست سرجاش .گفتم:

معلوم شست چی کار ميکنی؟چی کار ميکنم؟از دسییت تو....تو که شییرايط ميدونی چرا با مامانم اينا شمکاری ميکنی؟شايد اون بدبخت واسه ی آخر شفته ش برنامه ريزی کرده باشه.
-بيخود کرده .اون االن ديگه يه مرد متأشل و بايد بچسنه به زندگيش.

مَل اينکه حالت بده شاااا.تو که شمه چی رو ميدونی چرا اين حرفو ميزنی؟اون برای خودش کار و زندگی داره .ننايد که مخل آسايشش بشيم....اونم تو
اين او ضاع که مامان و مادربزرگم به عالنه ی من ن سنت به اون شک دارن.
اذيت ميشه شی بخواد نقش بازی کنه.

مگه نرار نشد کمکت کنه؟چرا ولی من ترجيح ميدم اگر نراره کمکم کنه و توی جايی باشیییه که اوندوتام باشن .من بخاطر مهری اين بازی و ننول کردم.

 به شر حال ونتی نامزد ميکنی شمه ميخوان دعوتت کنن .اون حتما به اينموضوعم فکر کرده ديگه .تازه ونتی باباش بياد براش جنران ميکنی.
نمی دونمن االن که خوابه...حاال تا فردا.بهت گفته باشم من نميذارم مهمونی رو خراب کنيا.*************

صنح بعد از تحويل دادن شيفتم منت ر موندم تا آرتام بياد .چ شمامو به زور
باز نگه دا شته بودم .باالخره بعد از يه ربع پيداش شد .حوا سش به گوشيش
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بود واسه ی شمين از جام بلند شدم و رفتم طرفش .با صدای سالمم سرشو
بلند کرد.

سالمن شنوز نرفتی؟-نه کارتون داشتم.

چشیی ماشییو ريز کرد و با دلخور يه سیییاختگی ن گام کرد .من ورش و
فهميدم....خنديدم و گفتم.
کارت داشتم.حاال شد .امر کن.مامان برای امشب برای شام دعوتت کرده.يه ذره فکر کردن سريع گفتم:

النته من بهش گفتم که شییايد کار داشییته باشییی...اگر نمی تونی بيای مندرستش ميکنم.

 نه کاری ندارمن فقط داشییتم فکر ميکردم تا کی اينجام .من تا نزديکای ۸اينجا کار دارم .بعدش سريع ميرم خونه آماده ميشم و ميام.
-باشه مشکلی نيست.

فقط من دعوتم؟مهمونايی که تو نامزدی بودن ميان.پس يعنی مادربزرگتم شست.-اوشوم...
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پس امشب بايد حسابی بريم تو نقشامون .توی نامزدی که خيلی حواسشبه ما بود.
فکر ميکنه از روی لج ولجنازی اين کارو کردم .النته حقم داره.آرتام چشمکی زد و گفت:
-نگران نناش .من کارمو بلدم.

لنخندی در جوابش زدم .معلومه با اون شمه دوسییت دختر رنگ وارنگی که
داشته کارشو بلده .يه ذره نگام کرد و گفت:
خيلی خسته ايی .وايستا خودم ميرسونمت.نه ممنون .ماشين دارم.ميدونم...چون خوابت مياد نمی خوام بشينی پشت فرمون.-من شر روز شمينطوری ميرم .بادمجون بم آفت نداره.

مطمئنی ميتونی پشت فرمون بشينی؟-اوشوم .من ديگه برم .شب مينينمت.

ازش جدا شییدم و رفتم سییمت در ورودین لح ه ی آخر برگشییتم که ديدم
شنوز وايسییتاده و نگام ميکنه .برام دسییتی تکون داد و از بيمارسییتان اومدم
بيرون.
******************
پاشو ديگه دختر.فقط  ۵دنيقه ی ديگه.پاشو بنينم.-پری دست از سرم بردار.
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-خيلی خب بخواب ولی شمه اومدن .حتی آرتام.

ميدونستم خالی ميننده ولی چشمامو باز کردم .چون تا از جام بلند نميشدم
پری بيخيال نميشد .پرسيدم:

ساعت چنده؟. ۷:۱۵من موندم تو چرا تو انقدر مَل خرس ميخوابی؟ منم مَل تو شنکارمديگه.
مشکل از من نيست .تو بدنت آنرماله.-پاشو حاضر شو االن آرتام ميادا...خير سرت ميزبانيا.

از جام بلند شییدم و رفتم تو حموم تا دوش بگيرم که خواب از سییرم ب ره .من
نمی فهمم االن چه ونته مهمونی گرفتن بود آخه .اين مامانمم که اصییال منو
درک نميکنه .دارم از زور خواب ميميرم .شمينطور داشتم غر ميزدم که ضربه
ايی به در حموم خورد .صدای پری رو شنيدم که گفت:
-انقدر غر نزن .من ميرم پيش شيراد .تو شم زودتر حاضر شو.

از حموم بيرون اومدم و رفتم سمت کمد لنا سام .ترجيح دادم بلوز و شلوار
ب وشم .يه شلوار ليه طوسی کشی و تنگ و شمراه با يه پيراشن مردونه گشاد و
نازک انتخاب کردم .بعد از پوشییيدنشییون سییريع موشامو سییشییوار کشییيدم.
حوصییله ی آرايش کردن نداشییتم ولی صییورتم خيلی بی روح بود .آرايش
ماليمی کردم و از اتاق رفتم بيرون.شمه ب.ير از آرتام اومده بودن .بعد از حال
و احوال کردن با بقيه رفتم کنار مامانی نشستم.
عمو کاميار ازم پرسيد:
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احوال خانم دکتر؟عاليه عاليم.شنوزم اجازه نداريم به کسی بگيم که دخترمون نامزد کرده.فعال نه عمو جوون .به ونتش خودم ميگم.مامان رو به عمو گفت:

از دسیییت اين دختر...مينينين تو رو خدا .فردا شمه ی فاميل از دسییتموندلخور ميشن.
زن عمو سهيال گفت:

تهمينه راسییت ميگه عزيزم .تو که روز مراسییم نگفتی ولی حدانل تا ديرترنشده بگو.

بابا :الکی خودتونو خسییته نکنين .شر چی بگين اين بچه باز کار خودشییوميکنه.
مامانی:چی کارش داری دخترمو .حتما ميدونه داره چی کار ميگنه.صورت مامانی رو ب*و*سيدم و گفتم:
-فقط مامانی منو درک ميکنه.

صییدای زنگ آيفون بلند شیید .از جام بلند شییدم تا در و باز کنم .آرتام مَل
شميشییه شییيک و مرتب بود .يه شییلوار لی تيره و يه پيراشن مردونه ی چهار
خونه به رنگ آبی تيره شمراه پالتوی م شکيه کوتاشی پو شيده بود .د سته گلی
رو که دستش بود گرفت طرفم و گفت:

سالمن دير که نرسيدم؟-سالمن نه به مونع اومدی .بابت گل شام ممنون.
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-نابل شما رو نداره.

با شم رفتيم تو پذيرايی و بهتر ديدم تا شمه در حال سالم و عليک کردنن گل
شا رو بذارم تو گلدون .با يه سییينی چايی برگشییتم تو حال و بعد از تعارف به
شمه دوباره کنار مامانی نشيتم.بابا رو به آرتام گفت:

خب چه خنر؟ سرت شلوغ بود؟شمين يه جمله کافی بود تا بحث شروع ب شه و شمه ح سابی سرگرم حرف
زدن بودن .اينطوری بهتر بود و ونتم زودتر ميگذشیییت .برام جالب بود که
آرتام خيلی راحت بود و حتی به مادر و پدرم ميگفت مامان و بابا .به مامان
ا شاره کردم که ميرم تو آ ش زخونه تا به غذا سر بزنم .بعد از چند دنيقه سر و
کله ی پری پيدا شد و گفت:
مردم چه خودشونو خوشگل کردن.اون شميشه به خودش ميرسه.از شمون اولم خر شانس بوديااا.بنين کی اومده تو رو گرفته.-پری مَل اينکه تو بيشتر از بقيه داستان و باور کرديا.

تو خری که باور نميکنی...به ن ر من حاال که انقدر بهش نزديکی يه ذرهسعی کن دل شو بد ست بياری .ديووونه خيلی از دخترای دور و برمون آرزو
داشتن که جای تو بودن.

به من چه؟ اي شالله ونتی شمه چی بهم خورد ميتونن شانس شونو امتحانکنن.
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خاک بر سر بی ليانتت .من اگر جای تو بودم بجای نشستن کنار مادربزرگمکنار اون می نشستم.
خب اشتناه ميکردی ديگه.با اومدن مامان شر دو ساکت شديم .مامان گفت:
-ميز بچين مادر.

با پری مش.ول چيدن ميز شديم داشتم کارمو ميکردم که يه لح ه سرمو باال
آوردم و آرتام و ديدم که يه جور خاصییی نگام ميکرد .ميدونسییتم اينا جزو
نقشییشییه واسییه ی شمينم ناخود آگاه نگاشم کشییيده شیید سییمت مامانی که
داشییت بهش نگاه ميکرد .لنخندی به آرتام زدم و ادامه ی کارمو انجام دادم.
مونع شییام کنارش نشییسییتم و اونم تمام توجهش به من بود.عزيزم از دشنش
نمی افتاد و حتی چند باری دسییتمو گرفت که منم مخالفتی نکردم .بعد از
شام دوباره شمه دور شم نشستن و مش.ول حرف زدن شدن تنها با اين تفاوت
که اين بار من کنار آرتام نشییسییته بودم.به مامانی نگاه کردمن مَل اينکه آرتام
کارشو خوب انجام داده بود .ساعت نزديک  ۱بود که آرتام گفت:
-خب با اجازتون من ديگه يواش يواش رفع زحمت کنم.

مامان :چه زحمتی پ سرم؟ کجا ميخوای بری؟ شب شمين جا بمونن فردامجمعه ست کاری نداری .آناشيد تعارفش کن بمونه.
شمين و کم داشتم که شب ور دل اين بخوابم .از روی ناچاری گفتم:
خب اگر کاری نداری بمون.آرتام بعد از نگاه به نيافه ی ملتمسمن لنخند بانمکی زد و گفت:
-مرسی عزيزم ولی خودت که ميدونی فردا کار دارم.
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-شر جور راحتی.

خاله پروانه و پری و شيرادم بلند شییدن که برن .آرتام با شمه خداحاف ی کرد
و شمراشش تا دم در رفتم .گفت:
ممنون شب خوبی بود.مرسی که اومدی.-تشکر نکن چون نوبت تو شم ميشه که جنران کنی.

با صییدای زنگ گوشییيم فهميدم که آرتام دم در خمونمونه....امروز بايد به
عنوان دسییتيار ميرفتم تو اتاق عمل و آرتامم ديروز بهم گفت که صیینح مياد
دننالم .کيفمو برداشییتم و آروم از خونه اومدم بيرون .تو ماشییين نشییسییتم و
سالم کردم.
-سالم خانمن صنح بخير.

بوی عطرش ما شين و پر کرده بود و خيليم خوشنو بود ...سردم بود .د ستامو
کردم تو جينم .آرتام نيم نگاشی بهم انداخت .بخاری رو زيادتر کرد و دريچه
شو برگردوند طرف منو گفت:
اگر خيلی سردته پالتمو از روی صندلی عقب بردار.-نه االن عادت ميکنم .خونه گرم بود يهو اومدم بيرون سردم شد.

رفتن به بيمارستان و تو روز دوست ندارین نه؟از روز بدم نمياد ولی شب و ترجيح ميدم.يه ذره سکوت برنرار شد ولی آرتام دوباره پرسيد:

-ميدونی دستيار کدوم دکتری؟
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فکر کنم دکتر کشاورزی.لنخندی زد و گفت:
دکتر خيلی خوبيه ...فقط زياد حرف ميزنه.باالخره شر کسی به ايرادی داره ديگه.شيطون نگام کرد و پرسيد:

يعنی منم ايراد دارم؟نداری؟معلو مه که نه.....خوشییت يپ و خوشیی گل که شسییتم....دکترم کهش ستم....پولدارم که ش ستم....تازه از شمه مهم تر ارادت ويژه اييم ن سنت به
خانما دارم .ديگه از اين بيشتر چی می خوای؟
خنديدم و گفتم:
-خودشيفتگی رو از نلم انداختی.

بله؟ من خودشيفتم؟خودت چی فکر ميکنی؟الکی تهمت نزن....اين وصله شا با يه من سيريشم به من نمی چسنه.-اون که صد النته.

 حاال تو باور نکن ولی به روزی ب هت ثا بت ميشیییه که من چه جوونباکماالتيم.
*************

امروز شيچکدوم از دوسییتايی که باشاشییون صییميمی ترم تو عمل شمراشم
نيسییتن که شيچ از شییانس تاريخيم طنازم تو گروه ماسییت .از مونعی که من
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ديد شروع کرد به چشم و ابرو اومدن و چند باری شم بهم تيکه انداخت ولی
من حال و حو صله ی جروبحث کردن باشا شو ندا شتم و ترجيح دادم بهش
توجه نکنم تا خودش خسییته بشییه .باالخره دکتر کشییاورزی اومد و رفتيم تو
اتاق عمل.

ونتی از اتاق عمل بيرون اومدم آرتام و ديدم که چند تا از دکتر و پرسییتارای
خانم دورش بودن و دا شتن ميگفتن و می خنديدن....من مطمئنم که توانايی
زدن مخ دخترا رو تو کمتر از سی ثانيه داره...از ت صور اين فکر لنخندی رود
لنام نشیسیت .آرتام تا منو ديد با گفتن بنخشیيدی از خانما جدا شید و اومد
کنارم.

عمل چطور بود؟خوب بودن آب و شوای بيرون اتاق عمل چطور بود.خنديد و بعد از زدن چشمکین گفت:
-بهاری.

از کارش خندم گرفتن شمون لح ه طناز شمراه يکی از دکترای مرد از اتاق
بيرون اومد و با ديدن ما دو تا که در حال خنديدن بوديمن چشییم غره ايی به
من رفت.
آرتام رد نگاشم و دننال کرد و با ديدن طناز پرسيد:

چيزی که بهت نگفت؟نه...-اگر حرفی بهت زد بهم بگو.
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با سر باشه ايی گفتم .آرتام ادامه داد:

راستین من امروز از ساعت يک تا سه بيکارم...اگه ميتونی بمون تا ناشار وبا شم بريم بيرون....بايد در مورد يه موضوعی باشات حرف بزنم.
من حرفی ندارم .ميرم تو بخشن کارت که تموم شد بهم زنگ بزن.باشه.فعال.**************

توی رسییتوران نشییسییته بوديم و منم داشییتم منو رو نگاه ميکردم تا غذامو
سفارش بدم.
-من جوجه ميخورم.

آرتام غذای خودشییم سییفارش داد و گارسییون رفت .نگاشی به دور و اطرافم
انداختم....رستوران شيکی بود و خو بيش اين بود که زياد شلوغ ننود.گفتم:
رستوران خوبيه......-اولين بار که اومدم ايران برديا منو آورد اينجا .شم جاش خوبه شم غذاشاش.

خب در مورد چی ميخواستی باشام صحنت کنی؟يکی از ابروشاش به نشونه ی تعجب باال رفت و گفت:

من باالخره ک شر ميکنم که تو چرا انقدر شولی....يه ذره ب شينن از محيطاطرافت لذت بنر بعد برو سر اصل مطلب.
-از مقدمه چينی خوشم نمياد.

خيلی خبن خودت خواستی....پس ميرم سر اصل مطلب...فردا شب بياخونم.
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آبی که دا شتم می خوردمن پريد تو حلقمو شروع کردم به سرفه کردن .آرتام
چند بار آروم زد پشتم و در حالی که می خنديدن گفت:

ديدی اين روش خوب جواب نميده؟يه ذره آرومتر شده بودم .مشکوک نگاشش کردم و پرسيدم:

برای چی بايد بيام خونت؟خب معلومه به خاطر بی ب.....وايستا بنينمن تو از من ميترسی؟بلند خنديد و گفت:
از دست تو....باور کن من زامنی نيستم و نرارم نيست تو رو بخورم.اخمی کردم و گفتم:

من کی گفتم ازت ميترسم؟-چشمات که اينو ميگه....به شر حال اگر ميگم فردا بيای بخاطر بی بی.

-بی بی کيه؟

ِ

بی بی يکی از نديمی ترين کارک نای خونمونه....ولی من از ونتی او مدمايران ديدمش....اون خونه ايی که اون شب ديدی مال پدربزرگم بوده که ارث
رسییيده به بابام....اونطور که من شیینيدم بی بی شم تو شمين خونه به دنيا
اومده و از شمنازيای دوران بچگيه بابامه واسیییه ی شمينم خيلی شوای شمو
دارن....ميدونم که گزارش تمام کارای منو به بابام ميده....اين چند ونته گير
داده که چرا تو رو نمينرم خونه....شرچند که ميدونم کی بهش خط ميده ولی
بيراشم نميگه باالخره تو االن نامزدمی و يه بارم اونجا نيومدی...تازه به ن ر
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من اگر ننل از اومدن بابا به نمايشییم جلوی بی بی بازی کنيم خيلی بهتره
چون اگر اون باور کنه راضی کردن بابام راحت تره.

نميدونسییتم بايد ننول کنم يا نه؟ به آرتام نگاه کردم....درسییته که خيلی
شيطون بود ولی بد ذات ننود و بهش نميومد که غير نابل اطمينان با شه .شر
چند که بازم شک داشتم ولی گفتم:
-من فردا شب شيفتم.

خب عوضییش کن....يا بگو يکی جات وايسییته.خودت که ميدونی من تاعصر تو بيمارستان کار دارم.
-يه فکری ميکنم.

پس فردا شب ميای؟يه ذره فکر کردم وگفتم:

آرهعالئم يکی از بيمارايی رو که صنح عمل کرده بود و بررسی کردم و از اتانش
اومدم بيرون .آرتام و ديدم که جلوی  stationوايستاده بود .صداشو شنيدم که
از بيتا پرسيد:

اين عيال ما رو نديدين؟بيتا در حالی که می خنديد با د ست به من که ر سيده بودم کنار شون ا شاره
کرد .آرتام نگاشی بهم کرد و گفت:
خسته نناشی.-مرسی.

-کارت تموم شد؟
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نه...نيم ساعت ديگه از شيفتم مونده...ولی من کارم تموم شد...بيتا :خب اگر کار داری برو.ترجيح ميدم تا آخر ساعت کاريم بمونم.و رو به آرتام ادامه دادم:

-يه ذره بايد منت

ر بمونی.

چی بهتر از اين که در جوار دو تا خانم متشخص باشم؟-بيتا :بفرماييد بشينين تا من براتون چايی بريزم.

آرتام شمراشم اومد تو  stationو نشییسییت و بيتا برای شر سییه تامون چايی
ريخت ...آرتام شمينطور که چايشو ميخورد ازم پرسيد:

کار تو روز چطور بود؟-بد ننود فقط يه ذره سرم درد گرفت.

ننل از اينکه آرتام چيزی بگهن شمراه شمون بيماری که چند دنيقه پيش باال
سرش بودم صدام کرد و گفت که بيمارش خيلی درد داره .از جام بلند شدم
تا برم بنينم چشه که آرتامم بلند شد و گفت:
-صنر کن عزيزمن منم باشات ميام.

بيتا يا خنده به آرتام ا شاره ايی کرد و چ شمک زد .شمراه آرتام رفتيم باال سر
مريض....مريض چند سییاعت بود که به شوش اومده بود و دردش شییروع
شده بود .آرتام گفت:

-سالم .چی شده؟
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بيمار يه خانم بود که بهش می خورد سی سالش باشه...شنوزم بی حال بود.
راحت نمی تون ست حرف بزنه ولی با اين حال به جای عملش ا شاره کرد و
نامفهوم گفت:
درد.....دارم.آرتام نگاشی به پروندش کرد و گفت:
خب اين دردا طنيعيهن تو صنح عمل کردی....زن باز ناليد و شمونطور نامفهوم پشت سر شم ميگفت:
-درد...دارم...د....درد دارم...

زن از درد ديگه داشییت گريه ميکرد...آرتام نيم نگاشی بهش انداخت و رو به
من گفت:
-بهش يه مسکن بزن.

کاری رو که گ فت ان جام دادم و از ا تاق او مديم بيرون .آر تام ن گاشی به
ساعتش کرد و گفت:
خب ديگه ميتونيم بريم.***************

با ايستادن ماشين جلوی در خونش تازه ياد حياطش افتادم....نمی دونم چرا
انقدر از اين خونه ميترسم....به آرتام نگاه کردم که منت ر به در نگاه ميکرد تا
باز بشه .سنگينی نگامو احساس کرد و روشو برگردوند...يه ذره نگاشم کرد و
پرسيد:

چيزی شده؟سريع گفتم:
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-نه نه....

و رومو برگردوندم طرف پنجره ولی سنگينی نگاش شو رو خودم اح ساس می
کردم....سییعی کردم خونسییرد باشییم...فقط شمينم مونده بود آرتام بفهمه که
من از حياط شون ميتر سم .مرد جوونی در و باز کرد .سرم پايين بود و با بند
کيفم بازی ميکردم...خو شحال بودم از اينکه با ما شين تا جلوی ساختمون
ميريم ولی آرتام ماشين و نگه داشت و گفت:
پياده شو.با تعجب بهش نگاه کردم که موزی خنديد و گفت:
-فرامرز ماشين و مينره تو پارکينگ.

با نگاشی از روی اجنار به درختا از ماشییين پياده شییدم....با صییدای سییالم
کردن فرامرز سرم و بلند کردم و تازه نيافه شو ديدم....سنش زياد ننودن بهش
ميخورد که تازه رفته باشه تو بيست سال...چشم و ابرو مشکی بودن پوست
صورتش سفيد بود و ل اش و نوک بينی کوچيکش بخاطر سرما نرمز شده
بود...روی شم رفته خيلی بانمک و النته خوش لناس بود...جوابشییو دادم.
آرتام دستی رو شونش گذاشت و گفت:

تو که باز کم لناس پوشيدی...ايندفعه سرما بخوری من ديگه معاينت نمیکنمااا.
فرامرز خنديد و گفت:
حاال مينينيم...آرتام در حالی دستشو بلند کرد تا موشای فرامرز و بهم بريزه گفت:
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برو رد کارت .کيا خونن؟فرامرز سییريع سییرشییو عقب کشییيد تا موشايی که معلوم بود روش خيلی
حساسه رو از دست آرتام نجات بده .نشست تو ماشين و گفت:

-شمه شستن....يعنی شمه منت

رن تا نامزدتون و بنينن.

آرتام نگاشی به من که شنوزم با ترس به دور و برم نگاه ميکردم .انداخت و
گفت:
-بريم که حسابی مشهور شدی.

فرامرز ماشییين و از سییمت راسییت خونه برد توی پارکينگی که گوشییه ايی از
حياو نرار داشت .راه افتاديم سمت خونه نآرتام گفت:
-من نمی دونم اونی که اين خونه رو ساخته چه فکری پيش خودش کرده...

مَل دفعه ی ننل تمام حواسییم به دور و برم بود ...با صییدای آرتام به خودم
اومدم و نگاشش کردم .اصییال نفهميدم کی بازوشییو گرفتم...سییريع دسییتمو
عقب کشيدم و پرسيدم:

چيزی گفتی؟کارم باعث شد که لنخندی بزنه.

انقدر ميترسی؟کی گفته من ميترسم؟چشماشو ريز کرد و شيطون نگاشم کرد .صاف وايستادم و گفتم:
-من اصال نمی ترسم.

باشییه ....پس حاال که نمی ترسییی بذار يه چيزی رو بهت بگم...اين خونهروح داره....روزای اول که اومدم اينجا از يکی از اتانا صیییداشای عجيب و
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غرينی ميومد...اوال زياد توجه نمی کردم ولی ونتی چند باری شییيشیییه ی
پنجره شا شکست دننال نضيه رو گرفتم .ميدونی چی فهميدم.
االن تونع داری حرفاتو باور کنم.لنخند موزيانه ايی زد .سرشو آورد جلو و آروم گفت:

بی بی گفت که يکی از اجدادمون که ميفهمه زنش بهش خيانت کرده اونوکشته و بين درختای پشت خونه دفن کرده...
با ترس نگاشی به چشماش که ميخنديد کردم و گفتم:
-داری اذيتم ميکنی.

تازه چند ونت بعد از اين موضییوع جنازه ی اون جدمون و توی يکی از اتاناپيدا کردن....می دونی تو چه وضعيتی؟
سريع دستمو گذاشتم جلوی دشنش و گفتم:
-تو رو خدا ديگه شيچی نگو...

با وجود تالشییی که کرد بازم نتونسییت جلوی خودشییم بگيره و بلند زد زير
خنده .عصنانی شدمن زدم تو بازوشو وگفتم:
منو دست ميندازی.-معذرت می خوام ولی ونتی ميترسی خيلی با نمک ميشی...

بدون توجه به خنده شاش به راشم ادامه دادم ولی شنوز دو ندم بيشییتر بر
نداشته بودم که گفت:
-يادمه بابام يه بار گفت که يه زن با لناس سفيد و بين درختا ديده...
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از ترس نگاشی به دور و برم کردم و سريع بازوشو که حاال کنارم بود و گرفتم
و گفتم:
ننول من ميترسمن بيا زودتر بريم تو.خنديد و با شم رفتيم تو....

تا وارد خو نه شیییديم دو تا آ نا و چ هار تا خانوم جلوی در منت رمون
بودن...آرتام با ديدنشون لنخندی زد و گفت:
بابا اينطوری که شمه با شم اينجايين دختر مردم ميترسه...پيرزنی که جلوتر از شمه وايستاده بود اومد جلوتر .لنخندی زد و گفت:
-سالم عزيزم .خوش اومدی .اسم من بی بی.

ِ
پيرزن سرحالی بود ...صورت گردی دا شت که موشای سفيدش احاطه ش
کرده بود .ابروشای کم پ شت سفيدش به چ شمای رو شن ع سليش ميومد.

لنای باريک و بينی کوتاه و خوشتراشی داشت.معلوم بود که ونتی جوون بوده
خيلی شواخواه داشییته...نگاه مهربونش آدمو جذب ميکرد .لنخندی زدم و
گفتم:
سالم .منم آناشيدم...از آشناييتون خوشنختم.-ما شم شمينطور دخترم.

و با دستش دونه دونه به بقيه اشاره کرد تا معرفيشون کنه .اولين خانم اسمش
س يده بود...ميان سال بود و موشايی که از زير رو سريش بيرون زده بود تقرينا
سفيد بود...چ شمای ريز و ابروشای کوتاشی دا شت...بينيش کوتاه بود و به
نوز کوچيکم داشییت...لناش نازک بود...شيکل ت لی داشییت و ندشییم کوتاه
بود .کنارش شمسییرش آنا فر يدون و دخترش فرينا وايسییتاده بودن....آنا
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فر يدون شي کل معمولی و خوبی داشیییت ولی از بی بی پيرتر نشییون
ميداد ...صورت ک شيده ايی دا شت که چ شمای م شکین ابروشای پرن بينی
گوشییتی و بزرگن لنای گوشییتی و سییينيل پرپشییتش اونو پر جذبه نشییون
ميداد...به دختر شون شم ميخورد که شم سن من با شه و اين برای من خوب
بود...نيافه ی فوق العاده ملو سی دا شت...موشای م شکی و بلند ...صورت
گرد...لب شای خوش فرم...بينی سرباال....چشم و ابروی مشکی و پوست
سفيد...فهميدم که فرامرزم پ سر شونه...دو نفر آخرم آنا شاپور و شم سرش
گوشر خانم بود ....اون دو تا جوون تر بودن...آنا شییاپور بور بود و چشییمای
آبی داشییت....گوشر خانمم چشییماش مشییکی بود ولی موشاش که از زير
روسییری پيدا بود ش یرابی رنگ کرده بود .به شمه ش یون سییالم کردم...خيلی
خونگرم و مهربون بودن  ....در حال خوش و بش بوديم که آرتام معترض
گفت:
ممنون...منم خوبم.بی بی نگاشی بهش کرد و گفت:

تو رو شر روز مينينيم مادرن االن اين دخترمون مهمه که احسیییاس غرينینکنه.

و دست منو گرفت و برد تو سالن پذيرايی....بقيه شم رفتن سر کارشون...بی
بی شم بعد از نشییسییتن من و يه سییری تعارفات رفت پيش بقيه...آرتام روبه
روم نشست و گفت:
-من اگر ميدونستم اينا انقدر مشتانن زن منو بنينن زودتر ازدواج ميکردم.
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خيلی مهربونن.-کجاش و ديدی...

گوشر خانم با سينی چايی اومد تو و پ شت سر شم فرينا با ظرف اومد تو و
ظرفای شيرينی و ميوه رو گرفت جلوم....سريع گفتم:
مرسین من خودم بر ميدارم.آرتام به پيروی از من گفت:

مرسییی...به بی بی بگين زحمت نکشیییه....من می خوام آناشيد و بنرم تاخونه رو بهش نشون بدم.
گوشر باشه ايی گفت و شمراه فرينا رفتن .آرتام گفت:

چايی تو بخور تا بريم خونه رو بهت نشییون بدم ننل از اينکه بی بی دوبارهه*و*س پذيرايی به سرش بزنه.

شمراشش رفتم....طنقه ی اول که توش بوديم يه سیییالن بزرگ بود و که با
وسییايل شییيکی تزيين شییده بود و چندتا در دور تا دورش بودن که کارکنای
خونه از يکی از شمين در شا در رفت و آمد بود .گوشه ی سالن يه راه پله بود
که به طنقه ی دوم و سوم منتهی مي شد...توی طنقه ی دومم يه اتاق ن شيمن
بود....توی اين طنقه اتانای بيشییتری بود...آرتام در اتانی که توش پيانو بود
رو باز کردن خيلی خوشگل بود .يه درم ميخورد به يه سالن پذيرايی کوچيک
تر و دو در بانی مونده متعلق به اتاق خواب مهمان بود.....

طنقه ی سییوم شم يه کتابخونه داشییت و يه پذيرايی کوچيک و چند تا اتاق
خواب که يکش مال آرتام بود و يه ا تانم به عنوان ا تاق کار انت خاب کرده
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بود...اتانش شيک بود...شمه چيز مشکی و سفيد بود...نگاشی به دور و برم
کردم و گفتم:
سليقه ت خيلی خوبه شااا.-توی اين که سليقم خوبه شکی نيست ولی اينا کار من نيست.

زندگی پولداريم خيلی خوب بوداااا .انقدر توی خونشییون اتاق داشییتن که
ِ

نميدون ستی چی کار بايد باشا شن بکنی اونونت اين خونه فقط د ست يه آدم

بود .چشمم خورد به گيتاری که گوشه ی اتانش بود پرسيدم:

بلدی گيتار بزنی؟در حد  basicبلدم .می خوای بزنم؟ونتی موافقت کردم گيتار گرفت و برعکس گذاشت روی پاشو و با انگشتاش
روش ضرب گرفت....خنديدم...اونم خنديد و گفت:
-من که بهت گفته بودم توی شنر استعداد ندارم.

ونتی بلد نيستی چرا خريديش؟-اين گيتار پسر عمومه که جا گذاشته.

ضربه ايی به در خورد و فرينا اومد تو و گفت که شام حاضره...شيچ کدوم از
کارکنان حتی بی بی سر ميز ما نشستن .از آرتام پرسيدم:

شرشب تنها شام می خوری؟نه...امشیب به خاطر تو اينجام وگرنه من ميرم تو آشی زخونه و کنار اونا غذاميخورم.
-خب چرا نگفتی بريم پيششون.
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-فکر کنم کار بی بی که خواسته ما تنها باشيم...

ِ
شییونه ايی باال انداختم و شییامم و بين شییوخی و خنده شای آرتام خوردم که

خيلی مزه داد .سییاعت نزديک  ۱2بود که از آرتام خواسییتم برام آژانس بگيره
که اخم بامزه ايی کرد و گفت:

پس من چ.ندرم؟از شمه خداحاف

ی کردم و دوباره با ترس و لرز رفتم و سوار ماشين شدم....

امروزم بخاطر يه سییری کارا بايد ميرفتم دانشییگاه....پاشام از زور وايسییتادن
زياد شديدا درد می کنه.....آزيتا شم مَل من کالفه شده و شی غر ميزنه.....
-آزيتا آروم باشن با شرس خوردن که کارت راه نميوفته....

آخه نگاه کن تو رو خدان شمينطوری بدون نوبت سرشون و ميندازن و ميرنتو...انگار نه انگار که ما نيم ساعته اينجا منت

ريم....

حق با آزيتا بود...از صیینح که اومديم بعضییی از دانشییجوشا شمينطور با
بنخشییيد گفتن ميرفتن تو و کارشییون انجام ميدادن....باال خره نزديک ظهر
بود که کارمون تموم شد و شمراه آزيتا رفتيم يه رستوران تا ناشار بخوريم....

ونتی رسيدم خونه مامان مش.ول حرف زدن با تلفن بود .سالم کردم و با سر
جوابمو داد ....لنا سامو عوض کردم و رفتم تو آ ش زخونه تا برای خودم چايی
بريزم که مکالمه ی مامان توجه مو جلب کرد:
-منارک باشه...ايشالله به پای شم پير بشن.

يه نفر داره ازدواج ميکنهن ولی کی؟؟؟؟؟؟
ديگه زندگی شمينه....تا چشم شم ميذاری مينينی ونت ازدواج کردنشونه وواسه ی خودشون خانمی شدن.
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اينم يعنی اين که ما از انوام عرو سيم .ولی ما دختر مجرد تو دو ست و آ شنا
زياد داريم...
-غصه نداره که شهرزاد جوون....باالخره يه روزی از پيشمون ميرن ديگه....

نه....يعنی عروسی يکی از دخترای آنای فرمنشه....ولی کدومشون؟ شما يا
شايده؟ خب شما بزرگتره ولی شايد شايده زودتر ن صد ازدواج دا شته....مَل
اينکه تو اين چند ماه که از فاميل دور بوديمن خيلی اتفانا افتاده....ديگه برای
فاميل عادت شده بود که اگر مهمونی بود شخ صا زنگ بزنن بلکه ما را ضی
به رفتن بشيم .صدای مامان منو از فکر بيرون آورد که گفت:

راسییتش خودت که ميدونی آناشيد سییر کار ميرهن من و کيومرثم ترجيحميديم جايی که کتايون شسیییت نيايم .خودت در جريانی که ما يه سییری
مشکل با شم داريم .شرمندتم ولی نيايم بهتره.
-...............
-ميدونم شما شم مَل آناشيد خودم ميمونه برام.

پس عمه شم اونجاست....چی از اين بهتر؟ مگه من دننال شمچين مونعيتی
ننودم؟ جايی که ع مه برهن مهری شم حت ما ميره ....با يد جلوی ما مان و
ميگرفتم .سريع از آ ش زخونه زدم بيرون و روبروی مامان ن شستم و با دست
بهش اشیییاره کردم که اين حرفارو نزنه....مامان با تعجب نگاشی به من که
دا شتم بابال ميزدم کرد .با گفتن يه لح ه گو شین د ست شو روی دشنی تلفن
گذاشت و گفت:

-چته؟ چرا شمچين ميکنی؟
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مامان نگو نميريم.مامان چند ثانيه خيره نگاشم کرد و گفت:

حالت خوبه؟آره مامان...زشییته شییهرزاد جوون پشیییت خط منت ره....نگو که نميريم.شمين.
مامان چشم غره ايی بهم رفت و گفت:
بنخشيد شهرزاد جوونن حاال بذار شب کيومرث بياد بنينم چی ميگه.-.................
باشه حتمان اگر بازم کاری بود تعارف نکن .من بيکارم.-................
مرسی عزيزم .نربانت....سالم برسون...خداحافظ.شمين که تلفن و نطع کرد پرسيد:

چی شیییده که ه*و*س مهمونی زده به سییرت؟ تو که ميگفتی تا آخر عمرکاری با فاميالی بابات نداری.

خب فکر کردم ديدم اشییتناه کردم....کاوه منو اذيت کردن چه ربطی به بقيهداره.
-تو گفتی و منم باور کردم.

چرا باور نمی کنی مامان خوشییگلم؟ مگه خودت نگفتی کدورت شارمبريزم دور و بنخشم .منم ميخوام شمين کارو بکنم فدات شم.

الکی برای من زبون نريز....بعضی ونتا وانعا شک ميکنم که شايد حدسمدرسته و از روی لجنازی آرتام و ننول کردی.
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 مامان اين چه حرفيه؟ آخه اون دو تا انقدر ارزش دارن که بخاطرشییون بازندگی خودم بازی کنم؟
مامان جوابی نداد و فقط نگاشم کرد ولی خودم خوب ميدونسییتم که انتقام
گرفتن از اونا مهم ترين مسییئله تو زندگيمه....نمی ذارم مهری به ريشییم
بخنده .حاال نوبته منه که يه ذره خوش بگذرونم .از اين فکر لنخندی روی
لنم اومد...شمين طور که ميرفتم طرف اتانم به مامان گفتم:

من ميرم به آرتام خنر بدم...راستی مراسم چه روزيه؟ ۳-روز ديگه.

از اين مونعيتی که پيش اومد خيلی خو شحال بودم .سريع شماره ی ارتام و
گرفتم که بعد از چندتا بوق جواب داد:
-سالم.

سالم خوبی؟من خوبم ولی از صیییدات معلومه که تو خيلی بهتری....حاال چی باعثشده که انقدر خوشحال باشی؟
خنديدم و گفتم:
-يه عروسی.

نمی دونستم انقدر عروسی دوست داری .چطوره خودمون زودتر عروسیکنيم؟
لحنش بوی شوخی ميداد ولی با اين حال معترض گفتم:
-دکتییییییییییییییییییر.

دروغ شيرين

251

عروسی کی شست؟
خنديد و گفت :خيلی خب .عصنانی نشو.
ِ

-يکی از انواممون ولی چيزی که برام مهمه اينه که اونام تو مهمونی شستن.

کاوه و مهری رو ميگی...خب؟-من و تو شم بايد بريم....ميخوام تو رو به شمه معرفی کنم.

چه شوک بزرگی ميشه براشون .عروسی چه روزيه؟ ۳روز ديگه...ميتونی بيای؟
مگه برات مهم نيست که بری؟چران خيلی مهمه.پس رو من حساب کن.مرسی....حتما برات جنران ميکنم.ميدونم....من ديگه بايد نطع کنمن دارن صدام ميکنن.-باشه...خداحافظ.

نگاشی به نيافه ی خندونم توی آينه کردم....ديگه دو ست ندارم مَل چند ماه
ننلم باشییم .من جز اون دسیی ته آد مايی شسییتم که غرورم خيلی برام
مه مه...شميشیییه م.رور بودم ولی کاری که با شام کردن منو خورد
کرد....جلوی ش مه .....ولی از امروز نو بت م نه تا تالفی کنم.....صیییاف
وايستم و با غرور به تصويرم توی آينه گفتم:

سییرتو باال بگير ....گر يه و زاری ديگه تعطيله آناش يد خانم....تا ميتونیخوش بگذرون چون خيلی شا نميتونن خنده تو بنينن.
با صدای مامان که گفت برم چايی بخورم از آبنه دل کندم و رفتم بيرون.

مطمئنی که نمی خواين با ما بيايين؟ ما بريم؟
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آره .شما برين...من شنوز حاضر نيستمن آرتامم که نرسيده.پس ما رفتيم باباجوون...زياد دير نکنين.-نگران نناشينن ما تا يه ساعت ديگه راه ميوفتيم.

بعد از رفتن مامان و بابا سییريع رفتم تو اتانم تا حاضییر بشییم...از ظهر رفته
بودم آرايشگاه و موشامو يه ذره مرتب کردمن اين مدت اصال بهشون نرسيدم.
موشای م شکيمو پايين سرمن سمت را ست برام جمع کرده بودن و جلو شم
شل بين موشام محکم کرده بودن و تا توی صورتم نياد .لناسمو پوشيدم....يه
يونانی دو ب نده....ب ند شاش گيس بافت های طاليی بود و دور
ل ناس سییف يد
ِ

کمرشییم دو دور از شمين گيس بافت اسییتفاده شییده بود....ماکسییی بود و

مشکی موشام با توجه
دامنش چند اليه بود که لخت ميوفتاد روی تنم...رنگ
ِ

به رنگ لناسم خوب به چشم ميومد .يه دور جلوی آينه زدمن شمه چيز خوب
بود و فقط آرايشم مونده بود که ترجيح ميدادم کم باشه...سريع دست به کار
شدم....چند دنيقه گذ شت که صدای زنگ آيفون بلند شد...آرتام بود در و
زدم و بعد از باز کردن در حال برگشتم تو اتاق.
صدای آرتام و شنيدم:

آناشيد-بيا من تو اتانمم.

اومد تو و با ديدنم چند ثانيه ايی با دنت نگاشم کردن شر چند منم دسیییت
کمی از اون نداشییتم...خيلی خوشییتيپ کرده بود...کت و شییلوار مشییکی و
خوش دوختی  fitتنش پوشيده بود...پيراشن سفيد...کروات و دستمال جينی
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آبی که به رنگ چشییماش ميومد و سییر آسییتين شاش که تکميل کننده بود.
موشای نهوه ايی خوش رنگشییم مرتب داده بود باال .مطمئنم که امشیییب
دخترای زيادی رو دور خودش جمع می کرد.اون بود که اول به حرف اومد:

چقدر خوشگل شدیبودماون که بله ولی خوشگل تر تر شدی.منم شر چی بيشتر دنت ميکنم مينينم که چشمای سالم و خوبی داری...لنخند بامزه ايی زد و گفت:

فقط خوب مينينه ديگه؟خب خوشرنگم شستن خوبه؟-بهتر از شيچی.

ِ
فرچه ی رژ گونم روی ميز گذاشتم و گفتم:

من آماده م...بن رت خوبم؟عالی...پدر و مادرت کجان؟اونا زودتر رفتن.چشماشو ريز کرد و گفت:

زودتر فرستاديشون که شمه فکر کنن نميری؟-آفرين.

خيلی بدجنسی....من موندم چرا ميگن زنا فرشته ن؟ راستی امشب فرشتهتو مراسم شست؟
-اوه...تا دلت بخواد .خانواده ی پدری من کال دختر زا شستن.
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 چه خانواده ی فهميده ايی .بريم که بيشییتر از اين فرصییت آشیینا شییدنباشاشون و از دست ندم.

کل راه ب حث سییر اين بود که من بهترم يا اون تا جايی که کار به
سیینگنکاغذننيچی رسییيد...بخاطر شییوخياش کلی خنديدم که باعث شیید
ا ستر سم کمتر ب شه .عرو سی توی پارکينگ ويال شون توی کرج بود .ونتی
ر سيديم جلوی در خيلی شلوغ بود .آرتام در ما شين و برام باز کرد و کمکم
کرد تا پياده شم .با نگاشی بهم بازوشو جلو آورد و گفت:

آماده ايی عزيزم؟بازو شو گرفتم و لنخندی زدم .با ورودمون شمه ی ک سايی که منو مي شناختن
اول با شییک و بعد با تعجب بهمون نگاه ميکردن .آرتام سییرشییو آورد کنار
گوشم و آروم گفت:
-تا حاال اين شمه چشم يه جا بهم زل نزده بودن.

لحنش بوی خنده ميداد ولی نيافش کامال جدی بود....راسیییت ميگفتن
خيلی شا با چشییم شمراشيمون ميکردن ولی من فقط منت ر يه جفت چشییم
بودم
بنين کی اينجاست؟شما با ذوق از جاش بلند شد و در حالی که ب.لم ميکردن گفت:
وای آناشيد...باورم نميشه که امشب اومدی .ازت نطع اميد کرده بودم.لنخندی زدم و گفتم:

-يعنی انقدر بی معرفتم؟
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خيلی رو داری دختر ...چند ماشه که خنری ازت نيسییت تازه مي رسییی بیمعرفتم.
مهرداد دستشو روی شونه ی شما گذاشت و گفت:
خيلی خب عزيزم...گاليه باشه واسه ی يه ونت ديگه.و رو به من ادامه داد:
-خيلی خوش اومدين.

برای اولين بار بود که ميديدمش و جز ا سم توی کارت عرو سی چيزی ازش
نميدونستم .خواستم جوابشو بدم که شما با نگاشی به آرتام پرسيد:
نمی خوای معرفی کنی.-آرتام نامزدم.

شما با حالتی گنگ به من و آرتام نگاه کرد .اين مهرداد بود که سکوت بوجود
اومده رو از بين برد و در حال دست دادن به آرتام گفت:
خوشنختم.آرتام :منم شمينطور...تنريک ميگم.شما که شنوز از شوک بيرون نيومده بود گفت:

تو کی نامزد کردی؟از حالت نيافش خنده ام گرفته بود و گفتم:
-اينقدر شوک بر انگيز بود؟ از نامزديمون زياد نميگذره.

پس چرا مارو خنر نکردی بی معرفت؟؟؟خواستم جواب بدم ولی آرتام زود تر گفت:
-خب من عجله داشتم...يهويی شد.
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شما گفت:

چرا عجله؟آرتام شمونطور که به من نگاه ميکرد گفت :نميخوا ستم شمچين جواشری رو
از دست بدم.

آرتام کارشییو خوب بلدهن از اين بابت خوشییحالم .مهرداد گفت :اميدوارم
خوشنخت شين .خيلی به شم مياين.

شما که انگار دوباره ذوق رفته ش برگشییته بود گفت :منم شمينطور .مهرداد
راست ميگه .خيلی به شم مياين.

مَال ما اومديم تا به شما تنريک بگيم ولی شمه چيز برعکس شدآرتام:مرسین ما شم براتون آرزوی خوشنختی ميکنيم.و رو به من ادامه داد:
بهتره ديگه بريم پيش مامان اينا .عروس دامادم يه کم با شم تنها باشن.

به دننال حرف مهرزاد از بچه شا جدا شییديم و رفتيم کنار مامان و بابام که با
خانواده ی عموم و مامانی دور يه ميز نشسته بودن تا بهشون سالم کنيم .شمه
اومده بودن و پارکينگ پر شده بود .با اينکه سعی ميکردم خودمو بی تفاوت
نشییون بدم ولی شر لح ه به اين فکر ميکردم که چرا مهری و کاوه نيسییتن.
حتی عمه شم ننود .با آرتام پشییت يه ميز نشییسییتيم که شيچ کس دورو برش
ننود .اونجا راحت بودم .به خاطر دور بودن ميز از جمع راحت ميتونستم کل
سالن و بنينم .چشمام داشت توی سالن ميچرخيد که آرتام پرسيد:

-اون دختره کيه؟؟؟
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کدوم؟-شمون که لناس صورتی پوشيده.

آشا نگار؟؟؟ دختر خاله ی مامانمه .چطور؟خيلی بد نگات ميکنه.از حرفاش خنده ام گرفت .با خنده گفتم:
زياد از من خوشش نمياد ولی چشمات خوب کار ميکنه شا.-ما اينيم ديگه.

ديگه چيا ازش کشر کردی؟؟؟به صندلی تکيه داد و دستشو زير چونش گذاشت و چشماشو ريز کرد و نگاه
خر يدارانه ای بهش انداخت .شمونطور که چونشو ميخاروند گفت:

شيکل خوبی داره ...اوووووومممممم ....نيافش بد نيسیییت....اگه رنگلناسش مشکی بود صورتشو جذاب تر ميکرد.
خنده ام شديد تر شد اونم از خنده ی من خنديد و گفتم:

نه خوبه ...خوشم اومد .خيلی دنيقی .شر ونت شمه چی بهم خورد ميتونیروش سرمايه گذاری کنی...
خنده اش آروم آروم نطع شد و بهم نگاه کرد:

تو چرا نسنت به شمه چی اينقدر بی احساسی؟نميدونستم تو سرش چی ميگذشت برای شمين گفتم:

چطور؟؟؟آخه شر دختر ديگه ای بود حتی اگه شيچ رابطه ای شم بينمون ننود حسادتميکرد.
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با نيافه ی حق به جانب گفتم:

اوال شمه عين شم ني ستن .راجع به شمه مَل شم فکر نکن .دوما (پکر شدم)بعد کاوه شمه ی احساساتم مرد.
پس با يه رباو سرو کار دارم.يه جورايی.-تو عجينی.

-من

ورتو نميفهمم!!!

-تو مَل بقيه نيستی .اينو از روز اول توی بيمارستان فهميدم.

چه جوريم؟؟؟؟-تو م.روری.

مگه بقيه نيستن؟؟؟نه به اندازه ی تو .تو حتی برای برگردوندن غرورت حاضیر شیدی خونوادتونربونی کنی.

با اين حرف آينده رو ت صور کردم .زمانی که غرورم برگ شته و خانوادم ش ستن
که دوباره فضییای سیینگينو تحمل کنن .برای بيرون اومدن از اين جو گفتم:
بهتره اين بحَو ادامه نديم.

بريم سراغ چشم چرونی؟؟؟؟شر جور تو راحتی .اون دختره چطوره؟؟؟شمون که داره ميرنصه؟-نه بقليش.
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-خيلی بدجنسی آناشيد.

چيه مگه؟؟؟يه نگاه به من بنداز...دلت مياد؟؟؟دوباره خنده ام گرفت ...اما ايندفعه بلند تر .از خنده ی زياد سرفه ام گرفت:
آرتام سريع برام يه ليوان آب پرتقال آورد و داد دستم .صدايی از پشت سرمون
گفت:
-صدای خنددتون تا اونور سالن مياد.

با شنيدن صدای مهری شوکه شدم .طوری که سرفه ام بند اومد .آرتام گفت:
سالم مهری خانوم.
سالم آنای دکتر ...مَل اينکه مزاحم خندتون شدم.با صدای گرفته گفتم:

اگه ميدونی مزاحمی چرا ميای؟؟؟آرتام نگام کردو گفت :آناشيد جان...
مهری پريد وسط حرفشو گفت:
-اشکالی ندارهن خب به شر حال ناراحتی شم داره.

با تعجب گفتم :چی؟؟؟؟
پری با بدجنسی گفت :ولش کن.

آرتام پرسيد :تنها اومدين؟؟؟
مهری :نه ...کاوه رفته پيش مامان...
آرتام که انگار ميخواست منو از ناراحتی در بياره سريع گفت:
-به شر حال خوشحال شديم از ديدنتون.
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مهری که انگار ن صد ندا شت بی خيال ب شه اومد ب.ل من ن ش ست و گفت:
بنخشيد جا نيست ...سالن پره .االن به کاوه شم ميگم بياد اينجا.

از پررو بودنش حر صم گرفت .صدای آشنگ رفت باال اما شنوز کاوه نيومده
بود .تا اينکه مهری بلند شد تا صداش کنه .تا رفت گفتم:

اين دختر چرا اينقدر پررو ِا؟؟؟؟اتفانا االن مونعيت خوبيه .کم نيار.-آره راست ميگی...اين شمه دردسر نکشيدم که االن کم بيارم.

با دلخوری نگام کردو گفت :من ورت از دردسر من که ننودم؟؟؟
 نه ...نه ...من ورم سییختی و اي نا بود.....بيخ يال تورو خدا ...من االننميفهمم چی ميگم.

ديگه چيزی نگفت .مهری اومد پيش ما اما تنها بود  .سريع گفت :کاوه پيش
فاميالست.

منو آرتام شيچی نگفتيم .آرتام دسییتمو که روی ميز بود تو دسییتش گرفت و
کلی با شم حرفای عاشییقونه زديم .نفرتو کامال توی چهره ی مهری ميديدم.
از اينکه کاوه نيومده بود کالفه بود .مهری بی مقدمه گفت:
-مَل اينکه خيلی با شم خوشنختن.

آرتام :ننايد باشيم؟-چرا ....ولی اينا شمه واسه آناشيد گذراست.

آرتام :من

ورتونو نميفهمم.
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مهری :آخه آناشيد شمين کارايی که با شییما ميکنه با کاوه شم ميکرد .ولی
خب شمه چی رو بهم زد.

ضی که
از حرفش شوکه شدم با چ شمای گ شاد بهش نگاه کردم .خيلی عو ِ
اين حرفا رو ميزنه....ولی آرتام مَل شميشه با خونسردی گفت:

شر کسییی يه گذشییته ايی داره .برای من االنه آناشيد مهمه .برای کاوه شممتاسفم که برای به دست اوردن فرشته ايی مَل آناشيد يه ذره تالش نکرد.

مهری از جواب آرتام جا خورد .اينقدر با اين جوابش حال کردم که اگه تنها
بوديم ماچش ميکردم .مهری که انگار ضايع شده بود با اکراه گفت:

اميدوارم خو شنخت شينن ولی آناشيد بن ر من آنای دکتر از تو خيلی سرتره شااا؟؟؟
با حرص بهش نگاه کردم و گفتم:

ن رتو بنداز تو صندوق پي شنهادات و انتقادات تا بعدا بهش بهش ر سيدگیکنم.

با اين حرفم آرتام روشو کرد يه طرف ديگه و با دست جلوی دشنشو گرفت تا
خنده شییو پنهون کنه....آشنگ ماليم شییروع شیید برای رنص تانگو که آرتام
دستشو جلو آورد و گفت:

بانو افتخار به دور رنص و به من ميدن؟جلوی چشمای بخ خون نشسته ی مهری دستشو گرفتم و رفتيم وسط۶ .ن۵
تا زوج بيشر وسط ننودن .نگاه خيلی شا روی ما ثابت شده بود .بين اين شمه
نگاهن نگاه کاوه رو ديدم که عصنانی بهمون زل زده بود...
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آرتام د ست شو دور کمرم حلقه کرد و منو ک شيد سمت خودش .با اين کارش
چند ثانيه ايی تو چشییماش خيره شییدم که پر بود از شییيطنت .نميدونم چرا
ولی برای اولين بار ازش خجالت کشییيدم .خودمو يه ذره عقب کشییيدمن
سرمو انداختم پايينن آروم گفتم:

ميشه اونطوری نگام نکنی؟چطوری؟لحنش بوی خنديدن ميداد....انگار از حالت پيش اومده لذت مينرد .بدون
اينکه نگاشش کنمن گفتم:
شمين طوری که نگام ميکنی ديگه....معذبم ميکنه.دوباره منو به سمت خودش کشيد و گونه شو چسنوند به پيشونيم و گفت:

اينطوری خوبه؟اوشوم.-ولی مگه نميخوای کاوه رو عصنانی کنی.

با آوردن اسییم کاوه نگاشی بهش انداختم .شرچند نور شا رو کم کرده بودن
ولی بازم ميتونستم عصنانيت و تو صورتش بنينم .لنخندی روی لنام نشست
و گفتم:
-الزم نيست کاری بکنم اون شمين االنشم عصنانی.

ِ
فقط اون نيست که اين شرايط و داره...خيلی شا دارن بد نگامون ميکنن. خب اين به خاطر اي نه که من ميو نه ی خوبی با فام يل شای پدريمندارم....از اونجاييم که مامانی بين نوه شا منو بيشتر دوست داره شميشه بهم
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حسییادت ميکردن .به جز کاوه و بچه شای عمو کاميار و کسییی باشام خوب
ننود.

بچه شای عمو کاميارت کجان؟از ايران رفتن .پسرش ازدواج کرد و دخترشم داره درس ميخونه.-پس امشب شمه طرف کاوه شستن.

شمه ب.ير از يکی از پسرای عمو کامنيز....اسمش پدر ِامعمت کجاست؟ خيلی دلم ميخواد بنينمش.نميدونمن منم شنوز نديدمش ولی مطمئنم که شمين دور و برا ست .عمم ازمهمونی آدمای پولدار نميگذره چون خودش و شمرتنه ی اونا ميدونه.

ِ
آرتام سرشو کشيد عقب بهم نگاه کردن ننل از اينکه اعتراضی بکنم گفت:

-شر چی فکر ميکنم نميفهمم که کاوه چطور مهری رو به تو ترجيح داد.

ميدونی اگر کاوه رو نميشییناختم ميگفتم که ننل از اينکه من شمه چی روبهم بزنم با شم رابطه داشتن
با نگاشی به مهری که با حرص بهمون نگاه ميکرد نفصمو بيرون دادم وگفتم:
شرچند فکر کنم که من شيچ ونت نشناختمش.آرتام نگاشی به نيافه ی پکرم انداخت و گفت:
-بهتره بريم بشينيم تا شمه متوجه ناراحتيت نشدن.

با اعالم موافقتم رفتيم سر ميزمون و نشستيم .خدا رو شکر که مهری ننود و
رف ته بود ک نار کاره .لع نت به من که نميتونم دو دني قه جلوی خودمو
بگيرم....چرا شر بار که بهشییون فکر ميکنم انقدر بهم ميريزم .با فشییاری که
ارتام به دستم آورد نگاشی بهش کردم که گفت:
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-بهتره از اين حالت در بياین شنوزم دارن نگات ميکنن.

بدون نگاه کردن به اطرافم لنخندی بهش زدم .ک سی صندلی کناريمو عقب
کشيد و نشست .نگاشش کردمن پدرام بود که شمراه پريناز و دو تا دختر ديگه
دور ميز ما نشستن .با ديدن پريناز يکی از ابروشام از روی تعجب باال رفت.
صدای پدرام باعث شد تا بهش نگاه کنم.

پارسال دو ست ام سال آ شنا بی معرفت .سال به دوازده ماه سراغی از پسرعموی خوشییگلت نميگيری و حاالم که بعد از نرن شا ديديمت فهميديم
نامزد کردی اونم بی خنر
و رو به آرتام گفت:
النته خيلی خوشنختمااا.آرتام جوابشو با لنخندی داد .گفتم:

تو که خيلی ادعای معرفت داری چرا نيومدی يه سر بهم بزنی .من خونمونبودم و شيچ جايی نرفته بودم که نتونی پيدام کنی.
من اومدم خونتون ولی تو سر کار بودی.خدا پدر گراشامنل بيامرزه....تلفن خيلی ونته اختراع شده.پدرام يه ذره سرشو خاروند و گفت:
حرف حساب جواب نداره.و رو به آرتام ادامه داد:
بيچاره شدی....اصال نمی تونی بهش دروغ بگی.-آرتام :مگه آدم به کسی که دوستش داره دروغ ميگه.
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-پدرام :نه واال....

پريناز پريد ميون حرفش و بدون نگاه کردن به من در حالی که داشیییت با
چشاش آرتام و نورت ميدادن گفت:

آناشيد جان نميخوای نامزدتو بهمون معرفی کنی؟از تعجب شاخام دا شت ميزد بيرون .پريناز در حالت عادی ا صال ا سممو
صییدا نميزد چه برسییه به اين که بخواد يه جانم بذاره تنگش .به پدرام نگاه
کردم که ديدم اونم دست کمی از من نداره و به پريناز گفت:
-چی شده امروز خواشر ما مهربون شده.

پريناز چشییم غره ايی به پدرام رفت .با اينکه دوسییت نداشییتم جوابش و بدم
ولی گفتم:
آرتام نامزدم.پريناز لنخند پرعشوه ايی زد و دستشو به طرف آرتام دراز کرد و گفت:
خيلی خوشنختم.آرتام نگاشی به دست پريناز که تو شوا مونده بود کرد و خيلی جدی گفت:
-منم شمينطور.

و بعد دستمو گرفت و گذاشت روی پاش .پريناز که انت ار اين حرکت و بعد
از اون شمه لوندی نداشت يه ذره به دور و برش نگاه کرد و گفت:
 ِا....شاديم اومد .من برم بيارمشون اينجا.-پدرام :وای نه تو رو خدا اون دختره ی منگول و نيار اينطرف.
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پريناز چشییم غره ی ديگه ايی به پدرام رفت و از ميزمون دور شیید .اما دو تا
دختر ديگه که نمی شناختم شون شنوز ن ش سته بودن و به آرتام نگاه ميکردن.
پدرام گفت:
شما نميخواين برين؟ فکر کنم پريناز رفتااااا.يکی از دخترا با عشوه گفت:
-برميگرده.

نگاشی به آرتام انداختم که بی توجه به اونا به رن صنده شا نگاه ميکرد و ونتی
سیینگينی نگاشمو احسییاس کرد لنخندی بهم زد.خيلی ازش ممنون بودم .با
صدای يکی از دخترا به خودمون اومديم که رو به من گفت:

ميشه اين دور رنص نامزدتو ازت نرض بگيرم؟ننل از من آرتام گفت:

با کمال احترام پيشیینهادتون و رد ميکنم .ترجيح ميدم شمين جا کنار اناشيدبمونم و مواظنش باشم تا کسی ناپش و ندزده.
پدرام سرشو آورد نزديک و آروم گفت:
-معلومه گربه رو دم حجله کشتيااا.

جوابم فقط لنخند بود .يکی از دخترا آروم گفت :خدا بده شانس
ولی چون اشنگ نطع شده بود شمه صداشو شنيديم .پدرام گفت:

خوب د يدی که داده...بهتر نيسیییت برين پيش دوسییتتون .ما ميخوايمخانوادگی اختالت کنيم.
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فکر کنم اگر يه ذره ديگه اينا اينجا ميموندنن پدرام با لدرم شییده بلندشییون
ميکرد و می برد شون .دخترام که ديگه موندن و جايز ندون ستن بلند شدن و
رفتن .بعد از رفتن اونا بابا اومد سر ميزمون و رو به آرتام گفت:
آرتام جان بيا ميخوام تو رو به يکی از دوستام معرفی کنم.آرتام نگاشی بهم کرد و گفتم:
برو عزيزم.زود برميگردم.بعد از رفتنشون پدرام گفت:

معلومه اينم مَل کاوه دوسییت داره...يه دنيقه نميذاره تنها باشییی .کاوه شماينطوری بود.

ميشه انقدر اسم اونو جلوی من نياری؟خيلی خب...چرا عصنانی ميشی...مگه دروغ ميگم...يادت نيست شموناسمش و ننر نميذاشت تو زياد با من شمکالم بشی؟
با اين حرفش ياد گذ شته افتادم...را ست ميگفتن کاوه نميذا شت من زياد با
پ سرا دمخور ب شم .مخ صو صا پدرام .شمي شه ميگفت پدرام از من خو شش
مياد .ولی اينطوری ننود چون پدرام ادم بی شییيله وپيله ايی بود و اگر چيزی
تو دلش بود ميگ فت .خودش بهم گف ته بود که از يکی از دخترای
دان شگاش شون خو شش مياد .کاوه يه خ صلت بد دا شت و اونم اين بود که
خيلی حسود بود .ننايد بهش فکر کنم .برای عوض کردن بحث گفتم:

-تو چی کار ميکنی؟ باالخره تونستی دل شم دانشگاشيتو بنری؟
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اووو .خيلی ونته که بله رو ازش گرفتم .تازه تصییميم دارم بهش پيشیینهادازدواجم بدم.

آفرين...تنريک ميگم .پس يه عروسی افتاديم؟ نه بابا....اول بايد مامان اينارو راضییی کنم .آخه خانواده ی دختره وضییعماليشون زياد خوب نيست...فکر نکنم مامان اينا موافقت کنن.

خب ميخوای چی کار کنی؟پوفی کرد و گفت:

نميدونم .انقدر بهش فکر کردم که دارم ديوونه ميشییم ولی حاضییر نيسییتمبخاطر فکرای م سخره ی خانوادم از اون دختر بگذرمن بايد بنينيش تا بفهمی
چی ميگم .فرشته س...

از ديدن نيافه ی پکرش دلم گرفت...منم درد دوسیییت داشییتن و کشییيده
بودم....دستمو روی شونش گذاشتم و گفتم:

غ صه نخور عزيزم .من شمه جوره پ شتتم...در ضمن خيليم دو ست دارمکسییی که تو رو به اين حال و روز انداخته رو بنينم .نا سییالمتی من خواشر
شوشرشما.
شر ونت که بخوای ميارمش تا بنينيش.با صدای کاوه لنخند روی لنام خشک شد:
-مَل اينکه امشب به شمه داره خوش ميگذره.

و در حالی که می ن ش ست با اخم به د ستم که روی شونه ی پدرام بود نگاه
ميکرد ولی من به روی خودم نياوردم و دسییتمو برنداشییتم .شنوزم حسییادت
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ميکرد.مهری شم اومد کنار کاوه نشست که آرتامم از راه رسيد و در حالی که
کنارم نشست گفت:
معذرت ميخوام که تنهات گذاشتم عزيزم.لنخندی به روش زدم و گفتم:

فکر ميکنی بتونی يه روز مرخصی بگيری؟ پدرام ميخواد يه نفر و بهم نشونبده.
شر ونت که بخوای عزيزم.دستشو گرفتم و گفتم:
ممنون.مهری رو به کاوه گفت:
کاوه جان بيا بريم پيش کتايون جوون تنها نشسته.کاوه بدون نگاه کردن به مهری گفت:
-شمين جا خوبه .ميخوام بيشتر با آنای دکتر آشنا بشم.

مهری نگاه وحشییتناکی به کاوه انداخت و چيزی نگفت .نگاشی به آرتام
انداختم که خيلی خونسییرد به کاوه ی در حال انفجار از عصیینانيت نگاه
ميکرد.پدرام آروم زير گوشم گفت:
-فکر کنم امشب يه دعوای حسابی داريم.

اما من بی توجه به حرفش فقط به آرتام نگاه کردم که شمونطور خونسییرد
گفت:
-منم شمينطور.
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شمه سییاکت به آرتام و کاوه که يکی با خونسییردی و يکی با عصیینانيت به
شمديگه زل زده بودنن نگاه ميکرديم .....باالخره کاوه سکوت و شک ست و
گفت:

 شب نامزدی شيراد خيلی دوست داشتم باشات بيشتر آشنا بشم ولی خبدور و برت خيلی شییلوغ بود....طوری که اصییال حواسیییت به شيچکس(
نگاشی به من کرد) ننود.
با اين حرف آرتام نگاشی به من کرد و گفت:

بهت نمياد حاف ه ی ضعيفی داشته باشی....اگر زياد به آناشيد توجه نکردمواسیییه اين بود که خودش از من خواسیی ته بود تا کسییی متوجه رابطمون
نشه...شمونطور که از شما شم خواست...يادت شست که؟
کاوه نيم نگاشی شمراه با اخم به مهری انداخت و گفت:
-من نميخواستم اينطوری بشه.

مهری که انگار انت ار اين برخورد و از کاوه اونم جلوی من نداشتن با لب و
لوچه ی آويزون گفت:

وا چرا اينطوری نگام ميکنی؟ به من چه اصال؟ننل از اينکه کاوه چيزی بگه آرتام گفت:

به شر حال شمه چی تموم شییده....در ضییمن من ميخواسییتم تو يه فرصیتمنا سب ازتون ت شکر کنم....حرفای اون شب خانمتون باعث شد که آناشيد
يه ذره جدی تر به من فکر کنه...يه جورايی ميتونم بگم ازدواج با آناشيد و
مديون مهری خانم شستم.
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مهری که انگار از حرفای آرتام راضییی ننودن پشییت چشییمی برام نازک کرد و
گفت:
خواشش ميکنم.کاوه در حالی که به من نگاه ميکردن گفت:

ولی من نميتونم باور کنم که دختر داييم يهويی تصییميم به ازدواجگرفت....حتما در مورد گذشته ش بهت گفته؟
بجای آرتام من جوابشو دادم:
-دليلی برای پنهون کاری وجود نداشت...اگر باور نميکنين مشکل خودتونه.

کاوه :يعنی انقدر زود کسی رو که دوست داشتی فراموش کردی؟لحنش دلخور بود...حتما تونع داشت بگم شنوزم بهش فکر ميکنم.

بعد از آ شنا شدن با آرتام فهميدم تعريفم از دو ست دا شتن غلط بوده .منبيشتر به اون طرف عادت کرده بودم اونم بخاطر اينکه شميشه کنارم بود.

اخمای کاوه با اين حرفم بيشتر رفت تو شم و ميتونستم رگای روی پيشونيش
و بنينم که از عصنانيت زده بود بيرون .با اينکه دروغ گفته بودم ولی اح ساس
خوبی داشتم....کاوه گفت:
-اونشب از بچه شای بيمارستان شنيدم که نامزدت خيلی دنيا ديده ست.

ار تام با شیین يدن اين حرف نيم چه اخمی کرد و ن يافش م َل اون روز تو
بيمارستان جدی شدن گفت:

من اد عای پاکی نکردم...شمونطور که من ش مه چيز و در مورد آ ناش يدميدونم اونم از شمه ی کارای من خنر داره و با شمه ی بدی شام ننولم کرده.
ولی چيزی که برام خيلی جالنه اينه که تو چرا ناراحتی؟

wWw.Roman4u.iR

272

کاوه کالفه نگاشی به من انداخت و گفت:
خب من نگران دختر داييم شستم.آرتام ابرويی از تعجب باال انداخت و گفت:

جداَ؟؟؟؟-کاوه :خب آره...با اون سابقه شک دارم که بتونی خوشنختش کنی.

جو خوبی ننود .کاوه ميخوا ست آرتام و ع صنانی کنه ...شايد بدش نميومد
کتک کاری راه بندازه .نگاشی به پدرام انداختم تا کاوه رو از اينجا بنره .پدرام
که من

ورم و فهميد سريع گفت:

-کاوه مَل اينکه عمه داره صدات ميکنه.

با اين حرف مهری سريع به يه سمت که مطمئنا عمه کتايون اونجا ن ش سته
بود نگاه کرد ولی کاوه بدون شيچ حرکتین گفت:
-حاال ونت زياده....ميرم پيشش.

پدرام نگاشم کرد و شییونه ايی باال انداخت...به آرتام نگاه کردم که شنوزم
خونسییرد بود....اصییال از نيافش نميتونسییتی حدس بزنی که چی تو سییرش
ميگذره .فقط ترسم از کاوه بود که دننال شر ميگشت و نمی خواستم عروسی
رو خراب کنم.نگران به شر دوتاشون نگاه ميکردم که صدای پريناز توجه شمه
رو به خودش جلب کرد .کنار صندلی آرتام وايستاد و با عشوه ی شميشگيش
گفت:
گفتن شام حاضره.آرتام رو به من گفت:
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اشییکالی نداره اگر ما زودتر بريم؟ من بايد به يکی از بيمارام سییر بزنم .درعوض با يه شب دو نفره جنران ميکنم.
چی از اين بهتر؟ با خوشحالی گفتم:
من که موافقم .ميدونی که صنح شيفتم.آرتام در حالی که با کاوه دست ميدادن گفت:
از آشنايی باشات خوشحال شدم.-کاوه :ولی من نه.

آرتام لنخندی که بيشییتر شیینيه پوزخند بود تحويلش داد و ازم خواسییت که
بريم .برخالف مهری که از رفتنمون خوشییحال شییدن کاوه و پريناز حسییابی
عصیی نانی بودن .پدرام گ فت تا دم در با شامون م ياد....رفتيم و از ش مه
خداحاف ی کرديم .اول مامان گفت زشییته که بريم ولی ونتی فهميد آرتام
بايد به بيمارش سییر بزنه کوتاه اومد ...امشییب ب.ير از منن مامان و بابام و
حتی مامانی شم از وجود آرتام خوشییحال بودن و اينو ميشیید از غرور توی
چشییماشییون فهميد...با ديدن شییاديشییون غم عالم ريخت تو دلم چون اونا
مونتی...لنخ ند زورکی ايی زدم تا شیییک
نم يدونسییتن که اين نامزدی
ِ

نکنن...ونتی رسيديم دم در به پدرام گفتم:

 خب ما دي گه ميريم .تو از طرف ما از عروس و دا ماد خدا حاف ی کن وخيلی شم بهشون تنريک بگو .در مورد فرشته خانمتونم شر ونت که بگی من
پايه م تا بنينمش.
-تو اولين فرصت بهت زنگ ميزنم.
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آرتام در ما شين و برام باز کرد و بعد از خداحاف ی کردن با پدرام سوار شد.
ساکت بودم و شمه ش به مامان و بابام فکر ميکردم .با شنيدن صدای آرتام
بهش نگاه کردم:

چيزی گفتی؟پرسيدم چرا ساکتی.-شمينطوری.

از اينکه گفتم زودتر بيايم ناراحتی؟نهيه ذره نگاشم کرد و گفت:

حرفايی که به کاوه زديم؟
يا شايدم بخاطرِ
-معلومه که نه.

-اميدوارم شمينطور باشه که ميگی.

دو ست ندا شتم بهش بگم بخاطر مامان و بابام ناراحتمن شايد فکر کنه دارم
منت ميذارم...مطمئنم اونم از شیرايط ايجاد شییده ناراحته و نميخوام بيشییتر
اذيتش کنم...امشب خيلی کمکم کرد .گفتم:

من ناراحت نيسییتم .اتفانا خيلی شم خوشییحالم...بن رم که شییب خيلیخوبی بود...فقط دلم موند که عمه رو از نزديک نديدم.
لنحندی زد و گفت:

خو شحالم که را ضی بودی .در مورد عمت شم نگران نناشن يه جای ديگهاز خجالتش در ميايم.
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-ميدونی از چيه تو خوشم مياد؟ اينکه خيلی خونسردی...

خب شايد بخاطر اين بود که تو طرف من بودین باالخره شمه ی عصنانيتکاوه بخاطر تو بود.

يعنی يه در صدم احتمال ندادی بخاطر اينکه يه زمانی به کاوه عالنه دا شتمبرای ناراحت نشدنش طرفشو بگيرم.

 نه...چون مهری رو شم در ن ر گرفتم .کافی بود با گرفتن اين تصییميم يهنگاه به مهری بندازی...اونونت کاری رو که باشات کردن يادت ميومد.
راست ميگی.من شميشه راست ميگم.چشمام و ريز کردم و بهش نگاه کردمن که خنديد و گفت:
-حاال شميشه نه ولی بعضی ونتا رو ديگه راست ميگم.

خندم گرفت .ر سيديم بيمار ستان و آرتام سريع رفت تا به بيمارش سر بزنه.
شرچند خيلی دو ست دا شتم برم بخش تا بچه شا بخ صوص پری و شيما رو
بنينم ولی با توجه به لناسم منصرف شدم و تو ماشين منت
آرتام تا نشست تو ماشين پرسيد:

خب کجا بريم شام بخوريم؟يه نگاشی به لناسم کردم و گفتم:

با اين سر و وضع؟خب غذا ميگيريم ميريم خونه ی من.نهن بريم خونه ی ما.آرتام ننول کرد و سر راه پيتذا خريديم و رفتيم خونمون.

ر موندم.
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در و باز کردم .آرتام اشاره کرد که اول من برم تو....ونتی کفشام که در اوردم
يه نفس راحت کشيدم چون زياد کفش پاشنه بلند نمی پوشم پاشام حسابی
درد می کرد .آرتام نيم نگاشی بهم کرد و شمين طور که جعنه شای پيتذا رو
روی اپن ميذاشت پرسيد:

به اين کفشا عادت نداری؟سری به نشونه ی نه باال انداختم و گفتم:
-من برم لناسام و عوض کنم.

چرا ميخوای عوضشون کنی؟ مگه ما خودمون دل نداريم؟شونه ايی باال انداختم و گفتم:
-پس بشين تا من ميز و آماده کنم.

رفتم تو آش زخونه و مش.ول شدم .گوشی آرتام زنگ خورد و بعد شم صداشو
شیینيدم که داشیییت به انگليسییی صییحنت می کرد .با اون لحجه غليظ
امريکاييش خيلی سخت ميشد متوجه حرفاش شد...

ونتی کارم تموم شیید نگاشی بهش کردم که ديدم شنوزم داره صییحنت ميکنهن
منت ر نشستم تا تلفنش تموم بشه .کتش و در آورده بود و آستين شاشو تا زده
بود .دسییتای مردونه و نوی ايی داشییت....کال شيکل خوبی بود و معلوم بود
برای سییاختنش ونت گذاشییته .حاال که حواسییش به من ننود خيلی راحت
ميتونسییتم روش زوم کنم .تيپ و نيافش طوری بود که توجه خيلی شا رو به
خودش ج لب می کرد ا ما اخالنشییو نم يدونم....وان عا چرا من شيچی در
موردش نمی دونم؟
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تلفنش تموم شدن شمونطور که می نشست گفت:
معذرت می خوام .واجب بود.-اشکالی نداره.

کرواتشییو باز کرد اما از دور گردنش در نياورد...شمونطود که دکمه ی اول
پيراشنش و باز می کردنپرسيد:

حاال به چی فکر می کردی که اونطوری زل زده بودی به من؟يه ذره نگاشش کردم و گفتم:
به تو.يکی از ابروشاش باال رفت و گفت:

خب؟داشتم فکر می کردم که من چيز زيادی از تو نمی دونم.چی دوست داری بدونی؟ شر سوالی داری ب رس تا جواب بدم.چشمامو ريز کردم و پرسيدم:

يعنی شر چی ب رسم جواب ميدی؟لنخند با نمکی زد و گفت:
تو ب رس حاال يه کاريش می کنم.خوبه...شمونطور که رو غذام سس ميريختم گفتم:

ميدونی تو اين مدت که ميشییناسییمت دخترای زيادی رو ديدم که به شرنحوی سییعی کردن توجه تو رو به خودشییون جلب کنن...تو شم خب...
باشاشون رفتار دوستانه ايی داشتی ولی چيزی که برام جالنه اينه که ن سنت به
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شيچ کدومشییون ت.يير رويه ندادی .حدانل تو بيمارسییتان که اينطور بود .از
بين حرفاتم فهميدم که عالنه ايی به ازدواج نداری .يه حسیی به من ميگه که
تو يه نفری رو دوست داری؟ يا شايدم داشتی.
آرتام بعد از يه مکث طوالنی که معلوم بود داره فکر ميکنه و گفت:

آره ...خيلی سال پيش از يه نفر خو شم ميومد...نه بهتر بگم عا شقش شده
بودم .دختر يکی از دوسییتای بابام بود .خيلی خوشییگل بود و کلی شواخواه
داشییت ولی باالخره من و انتخاب کرد .اونمونع خيلی کم سیین و سییال تر
بودم...فکر کنم تازه  21سالم شده بود .ولی بعد از دو سه سال باشام بهم زد
و با يکی از ديگه دوست شد و دوسال بعدم ازدواج کرد .منم ديگه شيچونت
بهش فکر نکردم.

چرا؟؟من تو زندگيم شيچونت به زنايی که متاشلن فکر نميکنم .تا رمانی که آزادبود و ک سی تو زندگيش ننود دو ستش دا شتم ولی بعد از اينکه ازدواج کرد از
ذشنم بيرونش کردم .سخت بود ولی اينکارو کردم.
-مطمئنی؟ آخه مگه ميشه؟ اونم تو...

مگه من چمه؟؟؟نميدونم .رابطت با دخترا...به اين شيطونی شام نگاه نکن ...منم برای خودم نيد و شرطی دارم.خيلی برام جالب شد.-چيش جالنه.
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شيچی ...فکر کنم اگه شمينطوری ازت سوال ب ر سم بي شتر تعجب ميکنم.تو اونی که شستی نشون نميدی.

شییايد بقيه نميخوان منو اونطور که شسییتم بشییناسیین وگرنه من شمينم کهمينينی.

شییخصییيتش خيلی برام جالب بود .باورم نميشیید اينقدر پاينند نيد و شییرو
باشیییه.درسیییت برعکس من ....بااينکه کاوه متاشله ولی من باز بهش فکر
ميکنم .ارتام سکوت رو شکست و منو از فکر بيرون آورد:

خب ديگه سوالی نداری؟؟؟فکرم حسابی درگير شده بودن با حالت گنگی گفتم :نه.

فقط شمين يه سوالو ميخواستی ب رسی؟؟-نه کلی سوال داشتم که ب رسم ولی شمش يادم رفت.

خب پس بذار من ب رسییم ....تو چی؟ با اين که کاوه متاشله بازم بهش فکرميکنی؟؟
احساس کردم يه لح

ه فکرمو خوند .من من کنان گفتم:

-نمی...نمی تونم فکر نکنم.

ن گاشش بهم عوض شییید .ن گاشش م َل پدری بود که دخترش و توبيخ
ميکرد....پر از سییرزنش بود . .اين نگاه و دوسییت نداشییتمن سییرمو انداختم
پايين و برای اينکه بحث عوض کنم گفتم:
بخور سرد شد...لنخندی زد و گفت:
-باشه...
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شام رو خورديم .خودمو روی منل ولو کردم و گفتم:

وااااای ع جب شیییامی بود .فکر نکنم بتونم بخوابمن خيلی خوردم .چهجوری شضمش کنم؟؟؟
-به راحتی...

نگاه پر س شگرم و بهش دوختم که رفت سمت ضنط و  playکردش .آشنگ
تند ا س انيايی شروع به خوندن کرد .از کاراش خندم گرفته بود .شمونطور که
خودش ميخنديد گفت:
با رنص...شوخی می کنی؟ بلد نيستم.-مگه من بلدم؟ فقط کافيه ب ر ب ر کنی.

اينقدر نيافه اش بامزه شییده بود که خنده ام به نهقهه کشییيده شیید .خودشییم
خندش گرفته بود و گفت:

چرا ميخندی؟ پاشو شضمشون کنيم؟؟؟من که با اين آشنگا نميرنصم.به سمتم اومد و دستمو گرفت و گفت:

مگه دسته خودته؟دسییتامو توی دسییتاش گرفت و منو مجنور کرد که برنصییيم .منم شمراشيش
کردم ....نميدونم دا شتيم چی کار ميکرديم .کاری که ميکرديم به شر چيزی
شیناشت داشیت جز رنص  .يه آشنگ اسی انيای و منو آرتام که فقط مسیخره
بازی در مياورديم و ميخنديديم .اينقدر خنديديم که يه لح ه جفتمون از
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حرکت ايسییتاديم و بلند خنديديم .کلی ورجه وورجه کرديم تا آشنگ تموم
شد .نفس عميقی ک شيدم .آشنگ بعدی بر خالف اون آشنگ تند و م سخره
يه آشنگ آروم بود که با پيانو زده مي شد .خوا ستم برم ب شينم ولی آرتام بدون
توجه به من دو باره دسییتامو گرفت و شییروع کرد به آروم رنصییيدن .ديگه
نميخنديديم .اروم و بی سییرو صییدان بدون خنده ....آرامش داشییتم .آرتام
نگاشم ميکرد .نفسییش به صییورتم ميخود .از اينکه اينقدر نزديکش بودم
ناراحت ننودم .خجالت نميک شدم .تنها چيزی که برام مهم بود آرام شی بود
که تو اون لح ه پيدا کردم .کاوه رو فراموش کردم .توی لح ه غرق شیییده
بودم .آش نگ آرامشییم رو بيشییتر ميکرد .آر تام شم شيچی نميگ فت .دلم
نميخواست چيزی بگه .دوست نداشتم به اين فکر کنم که ما فقط دوتا نامزد
جعلی شسییتيم که چند ماه ديگه نراره از شم خداحاف ی کنيم .برای اينکه به
صورتش نگاه نکنم و اين موضوع يادم نياد سرمو روی شونه شاش گذاشتم.
چشمامو بستم .کمی بعد آشنگ تموم شد .انگار يکی با يه بشکن از خواب
بيدارم کرد ...از شم جدا شديم  .منم برای اينکه به روی خودم نياورده با شم
گفتم:
-فکر کنم خوب شضمشون کرديم.

لنخندی زد و چيزی نگفت .با اينکه از نيافش معلوم بود خيلی خسییته س
ولی تا مونعی که مامان اينا بيان کنارم موند و شر چقدر شم که مامان و بابا
اصییرار کردن بمونه ننول نکرد .ميدونسییتم که بخاطر من که معذب نناشییم
ننول نمی کنه .وانعا ازش ممنون بودم.
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يک ساعت تا تموم شدن شيفتم مونده بود .با اينکه امروز بخش خيلی شلوغ
بود و کلی بدو بدو داشییتيم ولی اصییال خسیی ته ننودم و کلی شم انرژی
داشتم....ميدونم که شمه ش بخاطر مهمونی ديشب.

داشتم با خانم فرجی سرپرستار بخشمون حرف ميزدم که پری رو ديدم اومد
تو .از ديدنش خيلی خو شحال شدم چون چند ونتی مي شد که بخاطر ت.يير
شيفتم شمديگر و نديده بوديم .با گفتن بنخ شيدی از خانم فرجی جدا شدم
و خودم و به پری رسوندم و گفتم:

سالم...تو اينجا چی کار ميکنی؟ديدم توی بی معرفت سییراغی ازم نمی گيری تصییميم گرفتم خودم بيامبنينمت.
خوب کاری کردی...خيلی دلم برات تنگ شده بود.معلومه ...شيفتت و عوض کن و برگرد پيش ما...شب بدون تو صفا نداره.نمی دونمن شايد اين کارو کردم.-آره ديگه دوست جديد پيدا کردی...

دوست جديد؟من ورم طناز جونهاووه خنر نداری چقدر با شم دوسییت شییديم...تازه ميفهمم معنی دوسییتچيه.

چيزی که بهت نميگه؟-نه بابا....شيما خوبه؟
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آره...می خواست مَل من زودتر بياد که بنينتت ولی براش کار پيش اومد.اگر کار نداشتم می موندم تا بنينمش.پری يه ذره نگام کرد و گفت:

امروز خيلی خوشحالی؟ خنريه؟لنخندی زدم و بعد از مکث کوتاشی گفتم:
ديشب با آرتام رفتيم عروسی يکی از فاميالی پدريم.پری اول متوجه نشد ولی بعد از چند دنيقه با شيجان گفت:

نه...کاوه شم اومده بود؟چند باری سرمو به نشونه ی آره تکون دادم .پری دستمو کشيد و گفت:

 بايد شمه چيز و مو به مو برام تعرير کنی .من ميگم چرا نيشییت بازه نگوديشب حسابی خوشگذرونی کردی.
-دستمو کندی...بذار اول به خانم فرجی بگم بعد ميام.

به خانم فرجی گفتم که اگر کسی کارم داشت من تو اتاق رستم و شمراه پری
رفتيم تو اتاق که کسییی شم توش ننود .تمام ماجرای ديشیییب و برای پری
تعرير کردم .النته نسمت آخر شنش و سانسور کردم چون اگر پری ميشنيد
دو باره شییروع ميکرد به خ يال پردازی در مورد راب طه ی من و آرتام .ونتی
حرفام تموم شد پری گفت:

خوب شد که اونطوری رفتين .مطمئنا نيافه ی شمه ديدنی بوده .مخصوصااون دو تا.
-ولی کاوه دننال شر می گشت...خيلی عصنانی بود.
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خب بخاطر اينه که رنيب ندری پيدا کرده .مردشورش و بنرن...بره بچسنهبه مهری جونش.
از لحن پری که با حرص حرف ميزد خندم گرفت و گفتم:
-خيلی خب...حاال تو حرص نخور.

آرتام کجاست؟ رفته؟نه تو اتانشییه ...بيچاره شییده راننده شییخصییيم...شر روز خودش منو مينرهمياره.
خدا بده شانس .ميگم چرا ماشين نراضت تو پارکينگ ننود.آشای در مورد ماشينم درست صحنت کن.-خب نراضه س ديگه.

من نمی دونم تو چه پدر کشییتگی ايی با اون ماشییين بدبخت داری؟ کمرسوندتت بيمارستان.
پری نيافه ی بامزه ايی به خودش گرفت و گفت:
نگو بابا...اشکم در اومد.يه دونه زدم تو بازوشو گفتم :مسخره.

به سییاعتم نگاه کردم .نيم سییاعتی بود که داشییتيم حرف ميزديم .از جام بلند
شدم و گفتم:
من ميرم لناسام و عوض کنم و برم دفتر آرتام .شمراشم ميای.-آره.
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لناسیییامو که عوض کردم از شمه ی شمکارام خداحاف ی کردم وشمراه پری
رفتيم طنقه ی باال .اتاق آرتام و دکتر وزيری تو يه سییالن بود و دو تا منشییی
داشیییت برای جوابگويی به بيمارايی که برای ويزيت ميومدن .يکی شییون
اسییمش مهراوه بود ...خيلی مهربون و خونگرم و بود منم خيلی دوسییتش
داشتم .ولی اون يکی انگار با خودشم دعوا داشت و بيشتر جوابگوی بيمارای
دکتر وزيری بود .مهراوه تا من و ديد از جاش بلند شد .رفتم سمت ميزش و
با شم سالم و عليک کرديم.

سرش شلوغه؟نه...آخرين مريضش و داره ويزيت ميکنه .بعدش ميتونی بری تو.با دست به پری اشاره کردم و گفتم:
اينم پری که در موردش باشات حرف ميزدم.شمين طور که به پری دست ميدا گفت:

نيافش يادم بود ولی به اسییم نميشییناسییم .باالخره ما زياد شميديگرو نمیبينيم.

بهش حق ميدادم که نشنا سه چون ساعت کاريه اينا طوری بود که بچه شای
شییيفت شییب و نمی ديدن .پری که کال با شمه ندار بود خيلی زود با مهراوه
گرم گرفت .بيست دنيقه ايی نشستيم که باالخره آخرين مريض آرتام از اتاق
اومد بيرون و منو پری رفتيم تو .آرتام سییرش و بلند کرد و با ديدنم لنخندی
زد و گفت:
چه عجب...باالخره اومدی به نامزدت يه سری بزنی.و رو به پری ادامه داد:
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حالتون خوبه پری خانم؟ممنون .شما خوبين.-خوب بودم با ديدنتون بهتر شدم .بفرماييد بشينين.

پری :شییما لطر دارين .راسییتش ديديم آناشيد فراموشییم کرده گفتم زودتربيام تا بنينمش .بعدم که گفت داره مياد پيش شما گفتم بيام يه سالمی شم به
شما بکنم.
آرتام مهربون نگاشم کرد و گفت:

واال اين خانم دکتر ما در طول روز منو شم که ک نار گوشییشییم تحو يلنميگيره.

گله نداريم....خودت که ميدونی که روزا بخش چقدر شییلوغه .راسییتشميخوام برگردم شيفت شب.
آرتام رو به پری گفت:

می بينين تو رو خدا...تهديدم می کنه ...نه عزيزم من ترجيح ميدم شمونصنحا بيای و کنار خود....

شنوز حرفش تموم نشده بود که در باز شد و يه مرد مسن با لناس محلی وارد
اتاق شد و مهراوه شم پشت سرش اومد تو و سريع گفت:

باور کنين بهشون گفتم که ديگه مريض ويزيت نميکنين ولی ايشون گوشنکردن و اومدن تو .شی ميگه سرما خوردم .من بهش گفتم شما دکتر عمومی
نيستسن.
-آرتام :اشکالی نداره.
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و رو به پير مرد ادامه داد:

شما شمراه آنای جناری نيستين که صنح عملش کردم؟مرد با سییر جواب مَنت داد و اومد روبروی ميز آرتام وايسییتاد .آرتام دوباره
گفت:

خب پدر جان مشکلت چيه؟مرد با لحجه ی محلی گفت:

کِـم
دونی ( ميدونی) آنای دکتر...اتِـه کم (يه کم ) تب دارمه (دارم ) .فکر ِمه (خوردم).
( ميکنم) ِسرما ب
ِ
خِـرد ِ
آرتام با دنت به حرفاش گوش داد تا من ورش و بفهمه...پرسيد:
سرما خوردی؟مرد دوباره با سر تأييد کرد .آرتام لنخندی زد و گفت:
-بشين تا معاينت کنم.

مهراوه که نمی دن ست چی کار بايد بکنه شمچنان دم در اتاق واي ستاده بود و
آرتامم مش.ول معاينه کردن مرد بود .بعد از چند دنيقه گفت:
پدر جوون شما تب ندارين...حالتونم خوبه خوبه.پيرمرد که انگار نانع نشده بود دوباره گفت:
دری ( داری) اشتناه کِـنی ( ميکنی).و بعد دفترچه بيمه شو روی ميز گذاشت و ادامه داد:

-مِـن ِشه (خودم) دومه (ميدونم) سِـرما ب خِـردمه .شما فقط اين داروشايی

که گِـمه (ميگم) ب

نيويس.
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آرتام يه ذره نگاشش کرد و خيلی جدی دفترچه رو باز کرد و منت ر به پيرمرد
نگاه کرد تا اسییم داروشا رو بگه .پيرمردم که ديد آرتام به حرفش گوش کرد
ذوق زده ا سم چند تا دارو رو النته با ا سمهای غلط غلوو گفت و آرتامم شر
چی که اون ميگفت مينوشییت .من و پری و مهراوه شم با تعجب بهش نگاه
می کرديم .ونتی کارش تموم شییید ُمهرشییو پای نسییخه زد و شمونطور که
دفترچه رو مينست رو به مهراوه گفت:
-لطفا دکتر بعدی رو بفرستين تو.

با اين حرفش شر سییه تامون زديم زير خنده و پيرمردم با تعجب بهمون نگاه
ميکرد .ولی آر تام شمينطور جدی به پيرمرد ن گاه ميکرد که منت ر بود تا
دفترچه شو بگيره .ونتی ديد آرتام دفترچه رو نميده گفت:

-دفترچه ِر (رو ) ش

ِده و ( بده ديگه).

آرتام لنخندی زد و گفت:

آخه پدر من...عزيز من...مگه دارو خوردن الکيه؟ من ميگم حالت خوبهو نيازی به دارو نداری...اينا مواد شییيمياييه...اگر بدون دليل بخوری ضییرر
داره.
وبعد نسخه رو پاره کرد و ننل از اين که مرد بتونه اعتراض کنه گفت:

 شما برو پيش بيمارت من به پرستارای بخش ميس ارم که بهت سر بزنن ومواظنت باشن که حالت بد نشه...خوبه؟
پيرمرد که ديد ديگه از نسخه خنری نيست سری از روی ناچاری تکون داد و
گفت:
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پ س باوياااا (بگيا)آرتام بهش نول داد و پيرمرد شمراه مهراوه که شنوزم آثار خنده تو صییورتش
پيدا بود از اتاق رفتن بيرون .آرتام نگاشی به ساعتش کرد و گفت:
-خب ديگه من کارم تموم شد .ميتونيم بريم.

آناشيد جان...پاشو مادر ....پاشو...مگه نمی خوای بری دانشگاه؟با شنيدن صدای مامان چ شمامو به زور باز کردم .مامان که ديد بيدار شدمن
موشام و از روی صورتم کنار زد و ادامه داد:

چرا اينجا خوابيدی عزيزم؟سرمو از روی ميز بردا شتم...چ شمام از درد جمع شد ....د ستی به گردن
خشک شدم کشيدم و يه ذره ماساژش دادم تا دردش کمتر بشه .مامان داشت
با يه لنخ ند مهربون ن گاشم ميکرد .ن گاشی به ک تا بای روی ميز ا نداختم و
گفتم:
داشتم تحقيقمو کامل ميکردم...اصال نفهميدم کی خوابم برد.-پاشو بيا صنحونه حاضره...ديرت ميشه شااا.

سییری تکون دادم و مشیی.ول جمع کردن کتابام شییدم .بعد از گرفتن دوش و
خوردن صنحونه از خونه زدم بيرون تا برم دان شگاه .من و آزيتا سر يه تحقيق
علمی با يکی از اسییتادا که نول داده بود بهمون کمک کنه کار داشییتيم...ن
بود...ا ستاد بهمون گفت يا منت ر بمونيم يا بريم سر کال سش ب شينيم ...ما
شم د يديم از بي کاری که بهتره با آزي تا رفتيم سییر کالسییش ...دلم برای
دانشجوشاش ميسوختن يه نفس درس ميده....ونتی از کالس اومديم بيرون
آزيتا گفت:
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-بيچاره شاگرداش...

مونع درس دادن به ما شم شمين طوری بود ديگه ...يادت نيست؟ولی مهربونه کسی رو نميندازه.-منم ازش خوشم مياد واسه ی شمين ازش کمک خواستم.

با اينکه ا ستاد کريمی رو دو ست دارم ولی کال سش برای من که دان شجوش
ننودمن خيلی خسییته کننده بود...احسییاس ميکنم شمه ی انرژيمو از دسییت
دادم .صییدای زنگ گوشییيم بلند شیید...شر چی دسییتمو تو کيفم چرخوندم
پيداش نکردم و نطع شییید.از اين کيفم متنفرم...اصییال نميدنم واسیییه چی
ميارمش .شمه چيز توش گم ميشه .رفتيم توی سلر دانشگاه و آزيتا رفت يا
يه چيزی برای خوردن بخره .باالخره بعد از يه عالمه گشییتن گوشییيمو در
آوردم.آرتام زنگ زده بود .شمارشو گرفتمو بعد دو تا بوق صداشو شنيدم که
سالم کرد.
-سالم .زنگ زده بودی.

آره .کارت دارم .مزاحم کارت که نيستم؟-نه بگو.

 امروز دم دمای صیینح بابام اومد .به کسییی نگفته بود که مياد تا شمه روغافلگير کنه .ميخواسییتم زودتر بهت زنگ بزنم ولی گفتم شییايد کار داش یته
باشی.
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از شینيدن اين خنر شیوکه شیدم .يعنی نميدونسیتم بايد خوشیحال باشیم يا
ناراحت .حاال بايد به ديدن مردی ميرفتم که نميشییناختمش و شمينطور بايد
فيلم بازی ميکردم که پسرشو دوست دارم....آرتام که ديد ساکتم پرسيد:

آناشيد...شنوز شستی؟آره....آرهکارت تموم شدن می تونی بيای بيمارستان؟-آره.

آماده باش شییايد شییب بيای خونمون .بابا صیینح اصیرار داشییت که زودتربنينتت.
باشه .من نزديکای  5اونجام.-مينينمت.

گوشییی رو که نطع کردم آزيتا با يه سییينی که توش دو تا چايی و کيک بود
کنارم نشست و گفت:

چيه؟ رفتی تو فکر؟-شيچی.

راجع به تحقيقی کريمی گفت ميخوای چی کار کنی؟-نميدونم.

برام جای سواله که تو چرا از نامزدت کمک نميگيری؟خواستم يه ذره اذيتش کنم .امروز از شانس بدش يکی از شمدوره ايی شامون
که خيلی دور و بر آزيتا مي لکيد اومده بود دانشگاه و توی سلر نشسته بود.
با سر به پسره اشاره کردم و گفتم:
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تو چرا از امينی کمک نميگيری؟چشم غره ايی بهم رفت و گفت:
-يه بار ديگه اسم اون پسره ی شته زده رو جلوی من بياری خودت ميدونيا.

با اين حرفش نتونسییتم جلوی خودمو بگيرم و زدم زير خ نده .چون امينی
صییورت پر جوشییی داشیییت اين لقب و بهش داده بود .ميدونسییتم ازش
متنفره...منم ازش خو شم نميومد .فکر ميکرد خيلی بامزس و يادمه شمه ش
لودگی ميکرد .به اخمای تو شم رفته ی آزيتا نگاه کردم و گفتم:
خب بابا ...نيافه نگير .شوخی کردم.جوابمو نداد و مش.ول فوت کردن چاييش شد .به سقر نگاه کردم و گفتم:

خيلی خب نهر نکن ...ناشار مهمون من .خوبه؟آزيتا خنديد و گفت:
يه دونه ايی.-ميدونم.

از سلر اومديم بيرون و خوا ستيم برگرديم دفتر ا ساتيد که دکتر زراف شان و
ديدم .اونم منو ديد....با سییر بهش سییالم کردم و اونم جوابمو داد و بعد با
چند ندم بلند خودش و بهم رسون و گفت:

حالتون چطور دکتر زند؟خوبم...از بيمارستان مياين؟آره .کالس دارم ولی بعدش برميگردم بيمارستان .اگر شما شم ميرين اونجاصنر ميکنم تا با شم بريم.
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ممنون ماشين آوردم.به شر حال خوشحال شدم ديدمتون .به آرتام سالم برسونين.حتما.ونتی ازمون جدا شد آزيتا سوتی زد و گفت:

چه جيگريه...بابا به عنوان دوسییت برام آسییتين باال بزن و منو باشش آشییناکن ديگه...ميميری؟
-خجالت بکش .برو سر کالس.

گل رو چند باری توی دستم جا به جا کردم .حس عجينی اومده بود سراغم.
يه دلهره ای که از ونتی که آرتام زنگ رد و گفت پدرش برگ شته شروع شد و
تا االن که اومدم بنينمش ادامه داره .نميدونم چه عکس العملی در مقابل
عروسی که پسرش مَال عاشقشه ميتونه داشته باشه .خودمو برای شر چيزی
آماده کرده بودم .آرتام گفت که نگران نناشییم ولی نميتونسییتم .چون کالسییم
ديرتر تموم شد نتون ستم برم بيمار ستان و م ستقيم از دان شگاه رفتم خونه تا
لناسامو عوض کنم .بايد به خودم ميرسيدم.

م صمم شدم ...زنگ رو زدم .بعد از چند لح ه در زده شد .بازم اين حياو
کذايی .از تاريکی که اونجا حاکم شده بود ترسيدم...مَل شميشه ...سايه ی
يه مردی رو از دور ديدم که به طرفم ميومد .ند بلند با شيکل مردونه .دنيق
شدم .ونتی نزديک تر شد فهميدم آرتامه .ولی بازم صورتشو به خاطر نوری
که پشتش بود نميتونستم بنينم .اومد نزديکم .تازه تونستم صورتشو بنينم .به
شم دست داديم  .گفتم:
-چرا اومدی بيرون؟ خودم ميومدم.
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لنخند شيطونی زد و گفت:
-به خاطر اين اومدم که باز نترسی.

کی گفته من ميترسم؟؟خودت...-من اصالنم اين حرفو...

صدای جيغ ک شيدن گربه باعث شد جيغ خفيفی بک شم و محکم بازو شای
آرتامو بگيرم ...آرتام که از کارم خ نده اش گرف ته بود شمونطوری که بلند
ميخنديد گفت:
-اينم سزای آدمی که دروغ ميگه...

ترسو خودتیديگه بحَو ادامه ندادم و حالت نهر مصینوعی به خودم گرفتم .بازو ی آرتامو
رشا کردم و به راشم ادامه دادم.آرتام با ندم شای بلند نزديکم اومد و گفت:

خيلی خب حاال .اصال شما دختر خاله ی پسر شجاع .خوبه؟-بايد فکرامو بکنم.

-باشه .پس بريم که بابام منت

ره.

باشییه ای گفتم و به راشمون ادامه داديم .ونتی به در ورودی رسییيديم آرتام
دستمو توی دستاش گرفت و گفت:
-اين کارا واجنه.

منم بدون مخالفتی به اينکه دسییتمو گرفته رفتم توی خونه .ونتی توی خونه
رو نگاه ميکردم يادم ميرفت که يه شمچين حياو خوف انگيزی داره .به شال
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که رسییيديم ديدم شيچکس نيسییت .با تعجب بهش نگاه کردم که ديدم اونم
مَل من تعجب کرده .اومدم ازش سوال ب رسم که صدای منو متونر کرد...
-به به...عروس خانوم.

آروم برگ شتيم .با يه پير مرد خوش تيپ مواجه شدم .با صدای آرومی سالم
کردم .به سییمتم اومدو شمونطوری که بهم دسییت ميداد با لحن صییميمی
گفت:

درود بر تو ...حال شما؟و صییورتشییو نزد يک کرد تا روب*و*سییی کنيم .منم مت قابال با شاش
روب*و* سی کردم .ا صال به آرتام شنيه ننود ...ند کوتاه تری ن سنت به آرتام
داشت و کمی ت ل بود .موشاش يه دست سفيد بود و سنيل سفيد بلندی که
ن ر ش مه رو ج لب ميکرد .ن يا فه ی مهربون و جذابی داشیییت ولی کمی
شکسته بود...دستمو تو دستاش گرفته بود و گفت:

باباجون تو چطور اين دختر زينا رو راصی کردی که باشات ازدواج کنه؟آرتام مَل شميشه لنخندی زد و گفت:-اگه راز موفقيتمو بگم که از فردا نميتونيم دخترارو از اينجا بيرون کنيم.

باباش با شییوخی چشییم غره ای رفت و شمونطور که منو سییمت منل مينرد
گفت:
-تو شيچونت چشم ديدن خوشنختيه منو نداشتی.

و با شم خنديدن .از اينجور حرف زدنشون معلوم بود با شم رابطه ی صميمی
داشتن .با شم روی منل نشستيم .شمونطور که با يه لنخند مهربون به صورتم
نگاه ميکرد گفت:
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تو خيلی زينايی ...به آرتام تنريک ميگم.و رو به آرتام گفت:
-آفرين...ثابت کردی پسر خودمی.

از اين شمه تعرير نميدونستم بايد تشکر کنم با اينکه يا خجالت بکشم .آنا
بيژن(پدر آرتام) که ديد حرفی نميزنم نفس عميقی کشيد و گفت:
دوست ندارم معذب باشی .منم مَل پدرت.لنخندی زدم و گفتم:
-اون که النته...باور کنين من راحتم.

آرتام ميگه تو يه بيمارستان کار ميکنين .از محيط اونجا راضی شستی؟بيمارستان خوبيه.با لنخند جوابم و داد و رو به آرتام گفت:

بنينم بقيه ی پرسونل اونجا مَل آناشيد جان شستن؟آرتام نگاه بامزه ايی به باباش انداخت و سر شو به ن شونه ی مَنت تکون داد.
آنا بيژن لنخندی زد و گفت:
-خوبه .بايد يه سر بيام محل کارت.

نگاشی گنگم و به آرتام دوختم که شییونه ايی برام باال انداخت .فرينا با يه
سينی چايی اومد تو و به شمه تعارف کرد .ونتی رفت آنا بيژن پرسيد:

خب...نميخواين داسییتان آشییناييتون و برام بگين؟ من خيلی مشییتانم کهبدونم.
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منو آرتام با شم شول کرديم .نميدونسییتيم بايد چی بگيم .فکر اينجارو نکرده
بوديم .يعنی ونت نکرديم تا حرفامون رو يکی کنيم که اينطوری ضايع نشيم.
آر تام نگاشی بهم کرد و با تته پته گفت:

اوووم....خب...ما...از کجا بگم؟ از کجا بود آناشيد؟منم که نميدونستم چی بگم حالم از اون بد تر بود .برای شمين گفتم:
راستش...دنيق يادم نيست .ما خيلی با شم بوديم .يعنی خيلی با شم بوديم.آنا بيژن که از کارای ما تعجب کرده بود گفت:

خب ....خيلی با شم بودين  ...بقيه اش چی؟؟ فقط خيلی با شم بودين؟؟؟آرتام گفت:
آخه...ميدونی چيه پدر ...دنيق يادم نيست...
باباش رو به آرتام گفت:

اينقدر ميگفتی دوسییش دارم....عاشییقشییم شمين بود؟؟؟ مگه ميشییه آدمعا شق با شه و لح ه ی شروع ع شق شو ندونه .من شنوزم شر لح ه بودن با
مادرتو يادمه .تو چطور يادت نيست؟؟؟
داشییتم فکر ميکردم چی بگم که يه لح ه ياد اولين مالنات خودمو آرتام
شدم .ترجيح دادم وانعيت و بگم که خرابتر نشهن بلند گفتم:

آشا ...آرتام يادته؟ پشییت ميز بودم و داشییتم از تو بد ميگفتم که فهميدم توشمون دکتر مهرزادی؟؟؟
آرتام کمی مکث کرد و بعد چند ثانيه که انگار از نگاشم من ورم و فهميد
پقی زد زير خنده و گفت:
_آره ...يادم اومد ...يادته از اونروز تا دو شفته جلوی من آفتابی نشدی.
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آنا بيژن گفت:

خب...مَل اينکه داره يادتون مياد .برای منم دنيق تعرير کنين بنينم نضيهچيه؟؟؟
آرتام کل ماجرارو تعرير کرد اينقدر رفته بود تو بحر ماجرا که شمه چيز رو
گفت حتی اون زمانی که سییرش داد زدم و اونم باشام نهر کرد و برای آشییتی
نهوه رو پيشنهاد داد ...فقط تا اينجا گفت...

انا بيژن شمونطور که با لنخند و دنيق به حرف آرتام گوش ميداد با تموم شدن
حرفش گفت:

خب چی شد که تصميم به ازدواج گرفتين؟؟؟آرتام که حاال يه ذره آرومتر شده بودن گفت:

من از شمون روز اول از آناشيد خوشم ميومد...تصميم گرفتم تو يه فرصتمنا سب باشاش در مورد خودم و اح سا سی که دارم صحنت کنم .روزی که
رفتيم نهوه بخوريم بهتريم مونع يت بود...ا ما آ ناش يد منو رد کرد...منم کم
نياوردم تا جايی که ننول کرد.
شما چی دخترم؟ چی شد پسر منو انتخاب کردی .تو که از گذشتش...آرتام پريد وسط حرف پدرشو گفت:

ِا ...پدر من...چرا آبرو مينری؟؟؟
آنا بيژن خنديد گفت:
آشا ننايد ميگفتم؟؟؟ بنخشيد...و رو به من ادامه داد:

دروغ شيرين

299

خب نگفتی...با کمی دست اچگی گفتم:

 خب بن ر من آر تام خيلی آدم خوب يه و برخالف شییيطن تاش خيلیفهميدست....اونو مردی ديدم که ميشه بهش تکيه کرد...ميشه بهش اعتماد
کرد .شمه ی اينا باعث شد که پيشنهادشو ننول کنم.

نگاه انا بيژن ديگه به بی حوصییلگی ميزد .حتما تونع داشیییت يه داسییتان
عاشقانه ی زينا بشنوه .نه اين چرتو پرتارو .حق بهش ميدم که اونجوری ماور
نگاه کنه ...مطمئن بودم يه ذره بهمون شییک کرده .در حالی که معلوم بود از
حرفای ما راضی نشده بود .مَل آدمايی که ميخوان مچ بگيرن نگاشمون کرد
وپرسيد:
-اولين جايی که با شم رفيتن کجا بود؟ النته با عشق نه مَل شويج...

کمی فکر کردم .اونم حرفی نميزد و به من نگاه ميکرد  .توی اون لح ه تمام
مکان شای ديدنی تهران از ذشنم پاک شیید و تنها چيزی که به ذشنم رسییيد
شهربازی بود  .با صدای بلند گفتم شهربازی ولی شمون لح ه آرتام شمصدا
با من گفت :باغ وحش.

آنا بيژن به جفتمون نگاه کردو گفت :دنيقا کجا؟
من گفتم:
شهربازی بود...من دنيق يادمه.
آرتام  -نه بابا...من مطمئنم که باغ وحش بود.

نه اون شییهربازی که من ميگم توش باغ وحشییم داره ولی توی محوطه یبازيش بود ...شمون روزم بود که بهم ....بهم پيشنهاد ازدواج دادی.
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نه...ميگم باغ وحش بود .من بهتر يادمه چون من بودم که پيشیینهاد ازدواجرو دادم.

منو آرتام که انگار وانعا باغ وحش يا شییهر بازی در کار باشییه با شم بحث
ميکرديم .صیییدای بی بی رو شیینيدم که آنا بيژن و صیییدا ميکرد .آنا بيژنم
شمونطور که از روی منل بلند ميشد گفت:
شر مونع تکليفتون روشن شد کجا رفته بودين حتما خنرم کنين.و رفت...
منو آرتامم بعد از اينکه از رفتنش مطمئن شديم با شم آروم زديم زير خنده...
آرتام اومد کنارم نشست و آروم گفت:

فکر کنم خراب کرديم-فکر نکن...مطمئن باش.

االن که نميشییه ولی تو يه فرصییت مناسییب بايد با شم در مورد خودمون وعاليقمون حرف بزنيم .ننايد بيشتر از اين جلوی بابا خرابکاری کنيم.
با ياد آوری باباش لنخندی زدم و گفتم:
-بابات اصال اونطوری که تصور می کردم نيست.

مگه چطوری در موردش فکر می کردی؟فکر ميکردم با يه آدم فوق العاده جدی و شايدم يه ذره عصنی طرفم....ولیخيلی مهربونه و النته شيطون
بلند خنديد و گفت:
-شنوز مونده تا بشناسيش...
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صدای س يده خانم مانع از ادامه بحَمون شد:
-آنا آرتام...عروس خانم بفرماييد شام حاضره.

بدون شيچ حرفی از جامون بلند شديم و رفتيم سمت ميز....با ديدن شمه ی
کارکنای خونه که دور ميز نشسته بودن حس خوبی بهم دست داد...شميشه
شلوغی و دور شم بودن و دو ست دا شتم...از نيافه ی آرتام شم معلوم بود که
خيلی خوشحاله.

آرتا صندلی رو برام ک شيد عقب تا ب شينم....يه جنتلمن وانعی بود ....شام
خوردن با شییوخی شای آرتام و آنا بيژن صییفای خاصییی داشییت...يه جمع
دوسییتانه...جای مامان و بابام خيلی خالی بود....شمه در حال بگو و بخند
بودن ولی چيزی که در اين بين برام جالب بود نگاه شای گاه و بيگاه فرينا به
آرتام بود....ميتونم نسم بخورم که نگاشش فقط يه نگاه معمولی ننود...
بعد از شام باز دوباره جمعمون سه نفره شد .آنا بيژن بدون مقدمه پرسيد:

دانشگاه ميری؟-بله.

استاداتون خوبن؟نگاه متعجنی به آرتام که با نيافه ايی کالفه به باباش نگاه ميکرد انداختم و
گفتم:
-بله...بيشترشون خوبن.

آنا بيژن چند باری سرشو تکون داد...خياری برداشت و شمينطور که پوست
ميکندن ادامه داد:

-تا حاال به درس خوندن تو خارج از کشور فکر کردی؟
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ننل از من آرتام با لحنی کالفه گفت:
بابا...آنا بيژن شونه ايی باال انداخت و گفت:

-چيه پسر جان ....فقط دارم ن

رشو مي رسم .شمين.

آرتام کالفه چند باری سییرشییو تکون داد و بدون شيچ حرفی به صییفحه ی
تلويزيون خيره شد .گفتم:

بهش فکر نميکنم چون بن رم اينجا اسییتادای خيلی خوبی داره و ب.ير ازاون نميتونم پدر و مادرمو تنها بذارم.
آنا بيژن در حالی که به آرتام نگاه ميکرد گفت:
-خوبه که به فکر پدر و مادرتی...

باباآنا بيژن از جاش بلند شد و گفت:

 با اجازت دخترم من ميرم بخوابم .با اينکه يه روز کامل خوابيدم ولی بدنمشنوز عادت نکرده.

راحت باشين .شب خوششییب بخيری گفت و رفت سییمت پله شا...نگاشی به آرتام کردم که شنوزم با
اخم به تلويزيون زل زده بود.
-آرتام.
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نگام کرد ولی چيزی نگفت ...ناراحت بود .رفت کنارش ن ش ستم ...دو ست
نداشتم ناراحت بنينمش .ناخودآگاه دستمو گذاشتم روی بازوب عضالنيش
و نوازشش کردم .به حرف اومد و گفت:
ونتی اينطوری حرف ميزنه از دست خودم عصنانی ميشم.-ناراحت نناش....

نگاشی به دسییتم که شنوز روی بازوش درحال حرکت بود کرد و بعد از چند
لح ه سییرشییو باال آورد و زل زد توی چشییمام...يه جور خاصییی نگاشم
ميکرد ...اين نگاشو دو ست دا شتم ولی با خجالت د ستمو بردا شتم و رومو
کردم يه طرف ديگه....شنوز سیینگينی نگاششییو حس ميکردم....حاال اين
وسییط فلنمم بازيش گرف ته بود و ت ند ت ند ميزد... .سییريع از جام بل ند
شدم...ننايد اينجا ميموندم .آب دشنم و به زور نورت دادم و بدون نگاه کردن
بهش گفتم:
-خب من ديگه برم.

جوابی نشنيدم...مجنور شدم نگاشش کنم که ديدم دستاشو روی سينه نالب
کرده و با لنخند با نمکی نگاشم ميکنه .بعد از چند ثانيه گفت:

کجا؟ مگه من ميذارم؟با تعجب نگاش کردم و با صدای آرومی گفتم:
-من بايد برم خونه .تونع نداری که اينجا بمونم.

جوابمو نداد و از جاش بلند شییید .دسییتمو گرفت و منو دننال خودش برد
سییمت پله شا .منو برد طرف اتانش...ننل از اينکه بريم تو يه لح ه دسییتمو
کشيدم که وايستاد...برگشت و گفت:
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بيا دختر...نول ميدم امشب نخورمت.من نمی تونم اينجا بمونم.يکی از ابروشاشو باال انداخت و پرسيد:

چرا؟-من نميتونم اينجا بخوابم.

در و باز کرد و د ست شو گذا شت پ شتم و آرم شولم داد تو اتاق...ونتی ديد با
تعجب نگاش ميکنم لنخندی زد و گفت:

اونطوری نکن چشییماتو...االن دير وفته نمتونم بذارم تنها بری...خودممخستم پس لجنازی نکن .تو رو تخت بخواب منم رو زمين.

مگه بار اولمه که اين مونع ميرم خونه؟-بحث نکن .برو بخواب.

يه ذره نگاشش کردم که ديدم شوخی نميکنه...رفت و از تو کمد برای خودش
پتو آمورد و انداخت روی زمين .بدون توجه به من که شنوز وايسییتاده بودم
گرفت خوابيد...از کارش خندم گرفتن گفتم:
کمرت درد ميگيره.چشماشو يه ذره باز کرد و گفت:
-من راحتم.

شییونه ايی باال انداختم و رفتم تو تخت گرم و نرمش دراز کشییيدم....جام
خيلی راحت بود .شنوز باورم نميشیییه که خونشییون موندم ...نيم سیییاعتی
گذ شت و ديدم خوابم نميره...دلم برای آرتام می سوخت که اونطوری روی
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زمين خوابيده .ازش خوشییم مياد...خيلی خوب آدم و درک ميکنه و زيادی
فهميده س...تا حاال رفتار زشییت و زننده ايی ازش نديدن...درسییته با خانما
زياد شیوخی ميکنه ولی مطمئنم که من وری نداره...خيلی زود جوشیه...ياد
اولين مالناتم باشاش افتادم....ا صال باورم نمي شه که االن به عنوان نامزدش
توی اتانشییم....ناخود آ گاه ياد نگاه شای فرينا افتادم...دلم گرفت...چرا از
اون نگاه خوشم نيومد؟...چرا فرينا اونطوری نگاش ميکرد؟....نميدونم چرا
خوبی....دو ست دا شتم
دلم ميخوا ست با آرتام حرف بزنم ....سنگ صنور
ِ

بيشییتر ازش بدونم ....از تکونايی که ميخورد فهميدم اونم بيداره ولی برای

احتياو پرسيدم:

بيداری؟بعد از چند ثانيه صداشو شنيدم:
اوشووم.من خوابم نمياد.منم شمينطور...يه ذره ساکت بوديم که باز دوباره من به حرف اومدم و گفتم:

خب...حاال که اينطوره يه ذره از خودت بگو....نميخوام فردا دوباره جلویبابات ضايع بشيم.

در مورد خودم...آدم خشیک و بدفلفی نيسیتم...بيشیتر عمرمو تنها بودم وسرم با درس خوندن گرم کردم....شمون طور که گفتم يه بار عاشق شدم ولی
دو ست دختر زياد دا شتم....رنگ مورد عالنم آبيه و غذای مورد عالنم نرمه
سیینزيه...النته از ونتی که با برديا آشیینا شییدم...چون ننل از اون دو سییه نوع
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غذای ايرانی بيشییتر تو خونمون درسییت نميشیید....به شنر عالنه ايی ندارم
ولی....

چند لح

ه ساکت شد و گفت:

-بهم نخنديا....از آش زی کردن خوشم مياد .شرچند که خوب بلد نيستم.

با ت صور اينکه آرتام جراح بخواد پ شت اجاق واي سته نتون ستم نخندم .اونم
خنديد و گفت:

ننينم فردا به شمه بگيااا وگرنه اخراجی....اين يه رازه بين من و تو .باشه؟؟؟ميون خنده باشه ايی گفتم...دوباره سکوت برنرار شد...اما اين بار آرتام بود
که سکوت و شکست:

اطالعاتم کافی بود؟اشووم...حاال نو بت منه....من تا ننل از اتفانايی که خودت ازشییون خنرکناب...برعکس تو به
دای دختر شیییادتری بودم ....غذای مورد عالنم چلو ِ

شنر عالنه دارم...مخصوصا

صدای آرتام مانع از ادامه ی صحنتم شد:

مخصوصا به نقا شی و شعر...اينو از کتاب شعرايی که توی کتابخونت بودميشییه فهميد...رنگ مورد عالنت بايد طوسییی و صییورتی باشییه چون زياد
ازشییون اسییتفاده ميکنی....دختر درسییخونی شسییتی...مسییئوليت پذير و
کاری...زيادی م.روری ولی به مونع خيلی مهربونی...بهت مياد که روحيه
ی کمک کردن داشته باشی...مودبی و به ديگران احترام ميذاری....
با تعجب به حرفاش گوش ميدام...شمه رو درست گفته بود....گفتم:
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خيلی تيزی...-ما اينيم ديگه...

فکر کنم بخاطر تالش زياديه که برای بدست آوردن دل دخترا کردی.خيلیدنيق شدی.

تو اين که من آدم باشوشییيم شییکی نيسییت ولی فقط روی آدمايی که برامجالنن دنيق ميشم.

حال اين آدمای جالب چند نفری بودن؟شيطون.يه چيزی بهت ميگم ولی نول بده جو گير نشی...ساکت بود تا ادامه بدم:
تو وانعا خوش نيافه ايی...اونو که ميدونستم...من خيلی دختر کشم.-چه از خود راضی...خودتو يه ماچم بکن.

صدای خندشو شنيدم...بعد از چند لح

ه گفت:

ولی بن ر من تو خيلی جذابی....از اون دسییته نيافه شا رو داری که آدم ازديدنش سير نميشه.

با شنيدن اين حرفش خجالت ک شيدم ...گرمم شده بودن مطمئنم االن گونه
شام نرمزه....ولی حس خيلی خوبی بود...يه لذت عجيب...شر کاری کردم
نتونستم لنخندم و جمع کنم....باز خوبه که دراز کشيدم و نيافم و نمينينه.

امشب که بابات و ديدم فهميدم که اصال بهش شنيه نيستی...من مادرت ونديدم ولی فکر کنم که به اون رفتی...نيافه ی بابات کامال شرنی ولی تو نه.

ِ
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آره....من بيشتر شنيه مامانمم....يادم بنداز عکسشو بهت ن شون بدم .اونخيلی خوشگل بود...

غم توی صدا شو مي شد کامال متوجه شد....يه لح ه خودمو گذا شتم جای
اون از فکر اينکه يه روزی مامانم و ننينم تنم لرز يد...شيچ ونت دوسیییت
نداشتم جاش باشم....برای اينکه بحث و عوض کنم گفتم:

حاال که گفتم شنيه مامانتی شی ازش تعرير کن...با شه بابا تو خو شگلترين مرد زمينی.
-ميدونم...ولی مرسی از تعريفت.

نمی دونم چرا امشییب انقدر در موردش کنجکاو شییده بودم....با اين حال
ديگه جايز ننود ازش سوال ب رسم....چشمامو بستم و سعی کردم به حرفايی
که زد فکر کنم...

صیینح که از خواب بيدار شییدم آرتام تو اتاق ننود....با تعجب به جايی که
ديشب خوابيده بود نگاه کردم...ساعت  8:10بود...کجا رفته بود؟
بی خيال شییدم و کش و نوسییی به بدنم دادم...دلم نمی خواسییت از تختش
بيام پايين....زيادی نرم و راحت بود .نفس عميقی کشییيدم و از جام بلند
شییدم .توی اتانش يه در بود که منتهی ميشیید به سییرويس بهداشییتی .بعد از
شستن دست و صورتم از اتاق اومدم بيرون که آرتام و ديدم داشت از پله شا
ميومد باال...لناس ورزشییی تنش بود و نفسیییاش طنيعی ننود .تا من و ديد
لنخندی زد و گفت:
-صنح پاييزيتون بخير خانوم دکتر...

دروغ شيرين

309

لنخندی زدم و گفتم:

صنح بخير ...رفته بودی ورزش؟با سر تاييد کرد .پليور شو در آورد و اومد جلوتر....چ شمم افتاد به سينه ی
ستنرش که حاال با شتاب کمتری نسنت به چند دنيقه ی ننل باال و پايين می
رفت....پو ست خو شرنگی دا شت...تگاشمو به سختی از بدنش گرفتم و به
چشمای شيطونش که حاال ميخنديد دوختم .پرسيدم:

شمه بيدارن؟بابا شمين چند دنيقه پيش رفت پايين...تو برو پايين منم يه دوش ميگيرم وميام.

سری تکون دادم و رفتم پايين...آنا بيژن که پشت ميز صنحونه نشسته بود تا
من و ديد لنخند مهربونی زد و گفت:
-بيا اينجا باباجوون...بيا صنحونه آماده س.

رفتم روی صندلی سمت راستش نشستم .به دو تا نوری ايی که روی ميز بود
اشاره کرد و پرسيد:

چايی يا نهوه؟به سرم زد يه ذره ادای دخترای عاشق پيشه رو در بيارم .لنخندی زدم و گفتم:

-ممنون...منت

ر می مونم تا آرتام بياد.

آنا بيژنم لنخندی زد و گفت:

خوش به حال آرتام....ديشب خوب خوابيدی بابا جوون؟با ياد آوری تخت گرم و نرم آرتام لنخندی زدم و گفتم:
-بله .عالی بود....
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يکی از ابرو شاش م َل آرتام باال ر فت و آروم خ ند يد...اولش از خ ندش
تع جب کردم ولی با فکر اين که من ورم و بد متوجه شیییده گونه شام نرمز
شد....نمی دونستم چی بگم...حتما فکر کرده...آه...
بعد از چند دنيقه آنا بيژن شمينطور که چاييش و شم ميزدن پرسيد:

آرتام که اذيتت نميکنه؟نه...خيلی مهربونه.خوبه...اگر کاری کرد کافيه به خودم بگی تا ادبش کنم.صدای آرتام باعث شد شر دومون به راه پله شا نگاه کنيم:
-پشت سر دکتر مملکت غينت نکنين.

آنا بيژن روشییو برگردوند ولی من شمچنان بهش نگاه ميکردم ....يه شییلوار
راحتيه م شکی شمراه با يه تي شرت آ ستين کوتاه و تنگ نهوه ايی پو شيده بود
که اندام ورزشکارانشو خوب به نمايش گذاشته بود .موشاشو که شنوز خيس
بودن مرتب داده بود باال .اومد صییندلی روبروايی منو که سییمت چپ باباش
ميشد کشيد کنار...ولی ننل از نشستن با ديدن فنجون خاليه روبروم نگاشی
با تعجب بهم کرد و پرسيد:

چرا چيزی نخوردی؟شونه ايی باال انداختم و خيلی عادی گفتم:

-منت

ر بودم تا تو بيای.

لنخندی زد و نگاه ندر شییناسیییانه ايی بهم انداخت...بعد برای شر دومون
چايی ريخت و شر دفعه با نگاه مهربونش يه چيزی بهم تعارف ميکرد و بعد
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يواشییکی نيم نگاشی به پدرش ميکرد تا عکس العملش و بنينه .النته منم
شمراشيش ميکردم....توی بعضی از تکوناش صورتش مچاله ميشد که نشون
از درد بود...انگار باباشم اينو فهميد و پرسيد:

کمرت درد ميکنه؟نهپس چرا يه دستت به کمرته؟آرتام ن گاشی به من که خ جا لت زده با فنجون چاييم بازی ميکردم کرد و
گفت:
-صنح لناس کم پوشيدم...بيرونم سرد بود...پهلوشام درد گرفت.

نگاشش کردم که جوابمو با يکی از اون لنخندای خونه خراب کنش داد...آنا
شییاپور از آشیی زخونه اومده بود بيرون با ديدن ما سییالمی کرد و رو به آرتام
گفت:
چه عجب آرتام خان...يه جمعه شما رو تو خونه ديديم.شايد بخاطر اينه که تنها نيستم.ونتی شاپور رفت آنا بيژن پرسيد:

تو جمعه شا کجا ميری؟آرتام لنخند بامزه ايی زد و گفت:
-حاال....

آنا بيژن نگاشی به من کرد که شییونه شامو به نشییونه ی ندونسییتن باال
انداختم...آنا بيژنم با عصنانيتی ساختگی و لحن بامزه ايی ادامه داد:
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سرکش شدی....النته تق صير تو ني ست مادر باالی سرت ننوده .دي شب
 ِخيلی فکر کردم...بهتره يه مامان خوشگل برات پيدا کنم...
يه ذره چونشو خاروند و با لنخند پرسيد:

فردا کی ميری بيمارستان؟آرتام چيزی نگفت و فقط با لنخند به باباش نگاه ميکرد...آنا بيژن از جاش
بلند شد و گفت:

چيه؟ چرا اينطوری نگام ميکنی؟ بايد بنينم پسییرم کجا کار ميکنه؟ ازمحيطش راضی شست يا نه؟
و رفت...آرتام چند باری سییرشییو به دو طرف تکون داد و مشیی.ول خوردن
شیید...شنوزم لنخند ميزد...النته منم دسییت کمی از اون نداشییتم ولی يه ذره
فکرم درگير اين بود که آرتام جمعه شا کجا ميره؟
صنحونه که تموم شد از جام بلند شدم و گفتم:
-خب ديگه من ميرم خونه...

چه عجله ايی داری؟برم بهتره...بايد درس بخونم .فکر نمی کردم ديشییب اينجا بمونم واسییه یشمينم کتابامو نياوردم.

سییری تکون داد و از جاش بلند شیید .لناسییامو که پوشییيدم رفتم و از باباش
خداحاف ی کردم...آرتام تا دم در شمراشم اومد .فرينرز ماشییينم و جلوی در
آماده کرده بود...شمونطور که ميرفتيم سییمت ماشییين با نگاشی به لناس
نازکش گفتم:
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سرما ميخوری..عمرا...مگه دکترام مريض ميشن.با سر نه ايی گفتم....شر دو خنديديم ...پرسيد:
-استرست از بين رفت.

سیییری تکون دادم و ب عد از ياد آوری حر فای با باش سیییر ميز بل ند
خنديدم...ونتی نگاه متعجنشو ديدمن گفتم:

می دونی تا ديروز شمه ش فکر ميکردم که تو چرا انقدر شییيطونی...اما باديدن پدرت به يه مَل اعتقاد پيدا کردم که ميگه « پسر کو ندارد نشان از پدر
»

يعنی چی؟يعنی رفتارت کامال مَل باباته.-نفرماييد...من انگشت کوچيکه ی بابامم نميشم.

يعنی انقدر شيطونه؟حاال خودت کم کم متوجه ميشی.رسيده بوديم به ماشين...گفتم:

ممنون بابت شمه چی...و معذرت به خاطر ديشییب که مجنور شییدی روزمين بخوابی.
-ديگه حرفشم نزن...

و ننل از اينکه چيزی بگم منو ک شيد تو بقلش...از تعجب نمی دون ستم چی
بگم که خودش آروم زير گوشم گفت:
-بابام داره نگامون ميکنه.
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بر خالف آرتام روش سمت در بودن من صورتم به سمت ساختمون بود....
راسیییت ميگفت پرده ی يکی از اتانای باال کنار رفته بود ....از منم يکی از
د ستامو باال آوردم و گذا شتم روی کمرش  ....سرم روی سينه ش بود که از
صیینح تا حاال رو اعصییابم بود...صییدای ضییربان نلنش آروم تو گوشییم
پيچيد...يه حس خيلی خوب که خيلی زود گذر بود...چون آرتام خودشییو
کشيد عقب و شيطون نگام کرد....ديگه موندن جايز ننود...سری تکون دادم
و سريع سوار ماشين شدم و حواسم بود که به خاطر شيجان زيادم خرابکاری
نکنم...نفس عميقی کشيدم و استارت زدم و راه افتادم ....از توی آينه نگاش
کردم...در حالی که د ستا شو توی جينش کرده بود واي ستاده بود ...من آدمی
ننودم که زود به ديگران وابسته بشم ولی در مورد آرتام....
ننايد بذارم زياد بهم نزديک بشم...

يه شفته ايی از اومدن بابای آرتام ميگذره .تو اين مدت مامانم يه شییب برای
شییام دعوتشییون کرد .مَل اينکه شمه چيز بينشییون خوب پيش ميرفت .من و
آرتامم ترجيح داديم بدون توجه به بحَاشون که بيشر در مورد ازداج ما بود به
بحث خودمون که بيشییتر حرفامون حول و حوش بيمارسییتان بود ب ردازيم.
دلم خيلی برای پری و شيما تنگ شده بود و دوست داشتم برگردم پيششون...
تو اين مدت از تيکه شای گاه و بی گاه طنازم دور ننود .جوابشو نميدادم چون
دننال شر نميگشتم.

امروز يه عمل داشییتيم که خيلی طوالنی بود و  5سیییاعتی توی اتاق عمل
بوديم .ونتی دکتريزدانی گفت خ سته ننا شيد انگار دنيا بهم داده بودن .پاشام
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خيلی درد ميکرد .لناسییامو عوض کردم و رفتم تو بخش .ولی از شییانس بدم
اونجام شلوغ بود .باالخره ساعت مالنات بود ...از يه طرف صدای خانواده
ی مري ضان مخ صو صا بچه کوچولو شای شمراش شون که يا گريه ميکردن يا
توی راشرو ميدويدن و در حين بازی کردن جي.ای بنفش ميکشییيدن و از يه
طرف ديگه شم صیییدای سییوپروايزر بداخالق بخش که مدام سییر شمه
بخ صوص پر ستارای بدبخت غر ميزد .من دلم برا شون مي سوخت .د ستی
روی سرم کشيدم و رفتم تو اتاق رست.

ا ما م َل اين که امروز روز بدشیییانسییيم بود .ط ناز و م هد يه شم اون جا
بودن...نگاشمو بی تفاوت ازشییون گرفتم و رفتم روی يکی از صییندلی شا
نشستم و دستمو گذاشتم روی چشمام و فشارشون دادم .بعد از چند دنيقه
صدای طناز و شنيدم که گفت:
-چقدر از آدمای آبزيرکا برم مياد.

ميدونسییتم با منه...ولی توجهی نکردم و به شمون حالت موندم .صیییدای
کشيده شدن پايه ی صندلی روی زمين نشون از اين بود که يکيشون از جاش
بلند شد .سکوت حکم فرما بود که يک دفعه صدای طناز رو با فا صله ی
کمی از خودم شنيدم که ميگفت:

 چه جوری دلنری کردی؟ خودتو زدی به موش مردگی؟ شان....چه جوریتورش کردی؟
ديگه دا شت کالفه ام ميکرد .حالم از اين حرفای خاله زنکيه م سخره به شم
ميخورد برای شمين سرمو بلند کردم و با عصنانيت به چشماش خيره شدم.
از چشماش خوندم که يه لح

ه از حرکت ناگهانيم ترسيد .بلند گفتم:
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سعی کن دشنتو بنندی...دستشو زد به کمرشو با نيافه ی حق به جاننی ادامه داد:

چيه؟ چرا بهت بر ميخوره؟ مگه دروغ ميگم؟بعد به مهديه نگاشی کرد و گفت:

مينينی نيافشییو...اوال که اومد انقدر ادای دخترای پاک و بی تفاوت و درآورد تا رد گم کنه...ما شم که سییاده گفتيم اشل اين حرفا نيسییت .نگو خانوم
زير زيرکی داشته دلنريشو ميکرده.
-من احتياجی به دلنری کردن ندارم.

در اتاق باز شد و گالره اومد تو .نگاه متعجنی به من که از عصنانيت صورتم
نرمز شده بود انداخت .راشمو کج کردم و به سمت در رفتم اما طناز بازومو
کشيد و منو متونر کرد و گفت:

چرا نهر ميکنی؟ مگه دروغ ميگم؟ حاال معلوم نيسیییت تو اون مدت کهباشاش بودی چطوری خودتو در اختيارش نرار دادی که آرتام بيچاره مجنور
شد بگيرتت .وگرنه شمه ميدونن که اشل ازدواج ننود.
گالره که تا اون مونع ساکت بود نگاشی بهم کرد و پرسيد:

اينجا چه خنره؟بازومو از دستش کشيدم بيرون.بدون توجه به گالره گفتم:

اوال آرتام نه و دکتر مهرزاد .دوما اگه آرتام از ع شوه شای خرکيتون خو ششميومد زود تر برای شییما اندام ميکرد ...کاری کردی که شمه ی بيمارسییتان
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م يدونن تو ديوونشییی...ولی اينو مطمئن باش من آرتامو دوسیییت دارم و
نميذارم دستت بهش برسه .حاال شر چقدر که دوست داری خودتو بکش.

طناز از شنيدن حرفام آتيشی شد و گالره اومد جلو دستمو کشيد تا بحث و
تموم کنم .ننل از اينکه ب.ضییم بترکه از اتاق اومدم بيرون و سییريع سییمت
دسییتشییويی رفتم .خاک بر سییر من .بنين کارم به کجا کشییيده که اين طناز
چل.وزم بهم تيکه ميندازه ..زدم زير گريه .نميدونم چند درصد از حرفايی که
تو اتاق به طناز زدم درسییت باشییه ولی حس عجينی از اون حرفا داشییتم.
نميتونستم احساسمو درک کنم.

آب رو باز کردم چند باری آب روی صییورتم پاچيدم .گالره اومد تو و با
شيجان و ترس نگاشم کرد و گفت:

تو حالت خوبه؟يه نفس عميق کشيدم و سعی کردم لنخند بزنم .گفتم:

آرهچی شد بحَتون شد؟فکر ميکنی چه موضوعی برای طناز خيلی جالنه؟دکتر مهرزاد؟آره.ای بابا اين دختر يه سور به سيريش زده...-ولش کن .نميخوام ديگه در موردش فکر کنم.

ونتی رفتم بيرون از ديدن آرتام که توی راشرو وايسییتاده بود تعجب کردم.
گالره يه ذره ازمون فاصله گرفت تا راحت صحنت کنيم.
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سالم اينجا چی کار ميکنی؟موشکافانه نگاشم کرد و بدون اينکه جواب سالممو بده پرسيد:

گريه کردی؟نهپس چشمات الکی نرمز شده؟دستی به چشمام کشيدمو رومو برگردونمن گفتم:
يه ذره سرم درد ميکنه....فکر کنم نرمزيه چشام بخاطر شمينه.با دست صورتمو برگردوند طرف خودش و دنيق نگام کرد:

چی شده؟از حرکتش جلوی گالره خجالت کشيدم و سرمو کشيدم عقب:
-گفتم که شيچی.

پس چرا اونطوری دويدی تو دسییتشییويی؟ چند بارم صییدات کردم ولینشنيدی.
ساکت موندمن ونتی ديد چيزی نميگم گالره رو صدا کرد و گفت:

بنخشيد خانم سعادتی...ميشه شما بگين چی شده؟با چشییم و ابرو به گالره اشییاره کردم که سییاکت بمونه گالره اول طفره رفت
ولی ونتی ن يا فه ی برزخ ِيه آرتام و ديدن ن گاه درمونده ايی بهم کرد و ش مه

ماجرا رو تعرير کرد .آرتامم با گفتن حاليش ميکنم ر فت .با دشنی باز

نگاشی به گالره کردم و گفتم:

-چرا بهش گفتی؟
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چرا نگم...بذار حقشو بذاره کر دستش...دختره ی عوضی رو.با عصنانيت گفتم:
-خدا بگم چيکارت نکنه گالره.

شمينم کم مونده بود که به عنوان يه دختر بچه ننه به چ شم بيام .رفتم سمت
اتاق ر ست که آرتام و ديدم که روبروی طناز اي ستاده .حالت ع صنانيه آرتام
نگرانم ميکرد .رفتم سمتشون.فقط اين حرف آرتام شنيدم که داشت به طناز
ميگفت:

بهتره بار آخرت باشییه چون سییری بعد بدون توجه به پدرت يه تصییميماساسی در موردت ميگيرم .فهميدی؟
بازوشو گرفتم و گفتم:
آرتام خواشش ميکنم.آرتا نگاشی بهم کرد و دوباره رو به طناز گفت:
-بهتره شمين االن معذرت خواشی کنی.

طناز نگاه وحشییتناکی بهم کرد و با صیییدای آروم و از بين دندونای چفت
شییدش يه چيزی گفت که فکر نکنم کسییی غير از خودش صییداشییو شیینيده
باشه .آرتام گفت:

با خودت حرف ميزنی؟اين بار ادای آدمای م
-معذرت ميخوام.

لوم ودر آورد و گفت:
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و منت ر جواب من نموند و رفت بيرون و مهديم دننالش .نميدونسییتم طناز
چه حالی داره ولی دلم براش سییوخت .ن گاشی به گالره ا نداختم که با
لنخندی از روی خوشحال داشت بهمون نگاه ميکرد و رفت بيرون .گفتم:

چرا باشاش اينطوری حرف زدی؟بد کردم طرفتو گرفتم؟بهتر بود دخالت نمی کردی...من که بچه نيسییتمن خودم جوابشییو دادم.گالره ننايد...

يعنی چی؟؟؟ چرا ننايد ميفهميدم؟جدی تر از ننل شییده بود رگ شای پيشییونيشییو ميتونسییتم بنينم .در حالی که
سعی می کرد صداش باال نرهن گفت:

من نگفتم تو بچه ايی .اون ديگه خيلی پررو شده و از مونعيت پدرش سواستفاده ميکنه....در ضمن من اجازه نميدم کسی به خانوادم توشين کنه...
و رفت...
ولی من سر جام خشکم رده بود و به جمله ی آخرش فکر ميکردم....

امروزم مَل روزای ديگه بخش خيلی شلوغ بود و يه عمل شم دا شتيم .طناز
و از صیینح تا حاال نديدم ولی گالره ميگفت که ديروز اون و مهديه جلوش و
گرفتن و ت هديدش کردن که اگر کسییی از ماجرای ديروز بويی بنره کاری
ميکنن که اخراج بشه .تازه يه پي.امم برای من فرستاده و گفته که منت ر باشم
و بنينم آخرش آرتام کی رو انتخاب ميکنه .گالره ميگفت حواسییم و جمع
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کنم ولی برام مهم ننود چون آرتام و ميشیی ناختم و م يدونسییتم ز مانی که
نامزديمون بهم بخوره بازم سراغ طناز نميره.
آخر شای ساعت کاريم بودم که گوشيم زنگ خورد...آرتام بود.

سالم خانوم دکترسالم .خوبی؟دارم ميميرم از خ ستگی...زنگ زدم بگم من کارم يه ذره طول ميک شه .اگرميخوای به خونه خنر بده دير تر ميری که نگران نشن.
-من مزاحمت نميشم .خودم ميرم.

باز شيطون شدی؟ گفتم که کارم تموم شه خودم ميرسونمت .من بايد برم.فعال.

نذاشت مخالفتی کنم و گوشی نطع کرد .با تعجب يه نگاشی به گوشی کرد.
جديدا خيلی امر و نهی ميکردا.خوبيش اين بود که پری و شيما رو ميديدم...
شییونه ايی باال انداختم و رفتم پيش بچه شا .دو سییاعتی گذشییت که باالخره
سر و کله ی پری و شيما پيدا شد .پری که از ديدن من تعجب کرده بود جيغ
آرومی کشییيد و اومد ب.لم کرد .بعدم نوبت شییيما بود .ونتی از ب.ل شییيما
بيرون امدم گفتم:
-نميدونستم انقدر دوسم دارين.

 شيما :از بس بی معرفتی...از ونتی نامزد کردی رفتی و پ شت سرتم نگاهنکردی...
-پری :از بس که شوشر نديده س.
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شییيما :خوبه خودتم دسییت کمی ازش نداری ...باز اين شییيفتشییو عوضکرده که زياد نمينينمش تو چی؟
و رو به من ادامه داد:

 باورت ميشیییه من اصییال شیینا اينو پيدا نميکنم؟ شمه ش ور دل جنابگوشريه.
پری دستی به کمر زد و گفت:
-خب بايد در مورد آينده صحنت کنيم؟ من که جای ديگه ايی نمی بينمش.

شییيما :واال اگر بحث ازدواج و بچه و آيندشییون و دوران پيری شم که بود تااالن تموم شده بود.
پری نری به سر و گردنش داد و گفت:

چيه ؟ حسوديت ميشه تنهايی؟-من؟ عمرا.

با لنخند داشییتم به بحَشییون گوش ميدادم .پری نيم نگاشی بهم انداخت و
گفت:

چيه خنده داره؟ من شيچی حاليم نيسییت...شر چی زودتر شییيفتتو عوضميکنی وگرنه ما ديگه باشات کاری نداريم.
شيما معترض گفت:
-از خودت مايه بذار.

پری :خب عزيزم ميدونم که تو شم باشام موافقیشيما رو به من اشاره ايی به پری کرد و گفت:
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مينينی...االن شدم عزيزشپری خنديد و لپ شيما رو کشيد:
تو شميشه عزيز منی.شيما ايشششی گفت و رو به من ادامه داد:
پری راست ميگه شيفتتو عوض کن ديگه.بعد انگار چيزی يادش اومده باشه گفت:

اصییال تو اين سییاعت اينجا چی کار ميکنی؟ وايسییتا بنينمن نکنه شییيفتتوعوض کردی.
چه عجب يادتون اومد منم شستم.پری خوشحال دستاشو بهم کوبيد و گفت:

شيفتتو عوض کردی؟-نه بابا...آرتام کار داشت گفت منت

ر بمونم.

شر دو تاشون پنچر شدن .لنخندی زدم و گفتم:

اين چه نيافه اييه؟ خودمم دلم براتون تنگ شییده و دوسییت دارم برگردم.ميخوام با آرتام صحنت کنم.
شيما خوشحال گفت:

تو رو خدا زودتر برگرد .اين پری که شمه ش پيش شوشر شه .حدانل تو بياتا از تنهايی در بيام.
پری اخم بامزه ايی کرد ولی ننل از اينکه بتونه جوابی بدهن گفتم:
-خيلی خب..تو رو خدا کل کل نکنين.
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صدای خانم دواچی که شيما رو صدا ميکرد مانع از ادامه ی صحنتمون شد.
بعد از رفتن شيما پری با صدای آرم تری پرسيد:

اوضاع با آرتام چطوره؟معمولی .مگه نرار چطور باشه؟من ورم اينه که عالنه ايین نشونه ايین حرف خاصی؟گمشو .پری تو که شمه چی رو ميدونی ديگه چرا اينو ميگی؟يعنی يه اتفاق کوچولو شم نيفتاده؟-نه .بيا بريم پيش بقيه.

پری ديگه چيزی نگفت ولی من دا شتم به اتفانايی که تو اين مدت افتاده بود
فکر ميکردم .داشتم دننال يه نشونه ميگشتم ولی چرا؟ چرا برام مهم شده که
بي شتر آرتام ب شنا سم؟ چرا دارم دننال يه ن شونه ميگردم؟ سرمو تکون دادم تا
ديگه بهش فکر نکنم و مشیی.ول حرف زدن با پری شیییدم .ماجرای ديروزم
براشون تعرير کردم و اونام مَل گالره ذوق مرگ شدن .النته نول دادن که به
کسی نگن چون زنده نميذاشتمشون.

آرتام  smsداد که برم پايين .از بچه شا خداحاف ی کردم و رفتم تو پارکينگ.
به ماشییينش تکيه داده بود و به يه کاغذ نگاه ميکرد .با صییدای سییالم کردنم
نگام کرد و لنخندی زد .چ شماش نرمز بود و خ ستگی از نيافش معلوم بود.
پرسيدم:

خيلی خسته ايی؟-دارم ميميرم...خيلی خوابم مياد .و بعد سوييچ و گرفت طرفم و گفت:
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ميشه تو برونی؟يعنی تا خونمون من رانندگی کنم؟-نخير...يعنی امشب بيای خونه ی ما و تا اونجام شما برونی.

ولی من نميتونم اونجا بمونم .سییری ننل که ديدی چه باليی سییر کمرتاومد.
من مشکلی با روی زمين خوابيدن ندارم .اگر نيای ممکنه تصادف کنما.يه ذره نگاش کردم .وانعا خوابش ميومد.
-به رانندگيه من اعتناری نيستن ميزنم داغونش ميکنما.

فدای سرت .ميشينی؟شيچ ونت دو ست ندا شتم ما شين ک سی رو غير از خودم سوار شم چون
حادثه خنر نميکنه ولی گذشییتن از شمچين عروسییکی....تازه من که يه بار
اونجا خوابيدم .لنخندی زدم و سوييچ و گرفتم .دکمه ی استارت و زدم و راه
افتادم .آرتام سیییاکت بود نيم نگاشی بهش انداختم که ديدم سییعی ميکنه
چشماشو باز نگه داره .لنخندی زدم و گفتم:
پس بخاطر اينکه راننده ميخواستی گفتی من بمونم.نگاه دلخوری بهم انداخت و گفت:
دستت درد نکنه.شوخی کردم .تا برسيم بگير بخواب .رسيديم بيدارت ميکنم.از خدا خواسته ننول کرد ولی ننلش ضنط و روشن کرد و گفت:
-پس تو شم آشنگ گوش کن تا حوصله ت سر نره.
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سوشو تکيه داد به صندلی و چشماش و بست .صدای آشنگ که نوای ماليم
پيانو بود و کم کردم تا راحت بخوابه .تمام راه داشتم به آرامشی که کنار آرتام
پ يدا ميکردم فکر ميکردم .چ ند باری که پشیییت چراغ نرمز مو نده بوديم
ن گاشش کردم .بر خالف ن يا فه و ن گاه شای شییيطونشن تو خواب خيلی
معصییوم ميشیید .شییک ندارم که شر دختری که باشاش باشییه رو خوشیینخت
ميکنه .ای کاش شيچ ونت کاوه ايی وجود ندا شت و ما با عالنه اينطور کنار
شم نشسته بوديم .انقدر تو افکارم غرق شده بودم که متوجه سنز شدن چراغ
نشدم و با تک بوق ماشين پشتيم به خودم اومدم و حرکت کردم.

رسییيديم دم در .دلم نيومد بوق بزنم .از ماشییين پياده شییدم و زنگ و زدم و
منت ر موندم تا فرينرز بياد و در و باز کنه .بخاطر آرتام ماشییين و تا نزديکی
ورودی سیییاختمون بردم .شرچ ند اينطوری برای خودمم بهتر بود .تکون
آرومی به شونه ش دادم که چشماشو باز کرد و با ديدن خونه گفت:
چه زود رسيديم.-معلومه خيلی خوابت ميومد.

لنخندی زد و رفتيم تو  .با بابا بيژن حال و احوال کردم .بخاطر آرتام ميز شام
و زودتر چيدن و آرتامم به احترام بقيه تا آخر نشییسییت ولی از نيافش معلوم
بود خوابش مياد...حتی چند باری که بهش گفتم بره بخوابه مخالفت کرد.
اما زودتر از شمه رفت تا بخوابه .من و بابا بيژنم يه ساعتی کنار شم ن ش ستيم
و صییحنت کرديم .ونتی رفتم تو اتاق آرتام ديدم که مَل اونشییب روی زمين
خوابيده بود .يه ذره نگاشش کردم و لنخند ناخوا سته ايی روی لنام ن ش ست.
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تازه يادم اومد که من فردا دانشگاه دارم .چون کالسم ديرتر شروع ميشدن يه
نلم و کاغذ برداشتم و براش نوشتم که صنح بره بيمارستان و من خودم ميرم
دان شگاه .کاغذ و گذا شتم باال سرش .ولی شمچنان کنارش ن ش سته بودم و
نگاشش ميکردم .نمی دونم امشییب چه مرگم شییده .خيلی جلوی خودم و
گرفتم تا دستمو بين موشای نهوه اييه خوشحالتش نکنم .از جام بلند شدم و
روی تخت دراز کشيدم ولی تا نزديکای صنح بيدار بودم....

صیینح که از خواب بيدار شییدم آرتام ننود...شر چند اين بار می دونسییتم که
رفته بيمار ستان .ساعت  8:30بود .دلم نميخوا ست از جام بلند شمن شنوز
خوابم ميومد .دم دمای صینح بود که تونسیتم بخوابم.....تو جام نشیسیتم و
د ستامو از دو طرف باز کردم و کش و نو سی به بدنم دادم .خوا ستم از روی
تخت بلند شم که چ شمم خورد به يه کاغذ که روی ع سلی کنار تختم بود.
مطمئنا خط آرتام بود.

«من با آژانس ميرم .ماشين دستت باشه فقط اگر تونستی شب بيا دننالم....
بابت ديشنم ممنونم»

تازه چشمم به سوييچ افتاد که کنار نامه گذاشته بود .فکرشم نميکردم بخاطر
من بدون ماشين بره....از اين کارش يه حس خوبی بهم دست داد و لنخندی
روی لنم نشست.
-مهربون.

با انرژی بي س شتری از جام بلند شدم و بعد ش ستن د ست و صورتم از اتاق
رفتم بيرون که فرينا رو ديدم .با ديدنم لنخندی زد و گفت:
-صنح بخير .داشتم ميومدم صداتون کنم.
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صنح تو شم بخير ....خيلی خوابيدم؟ شمه بيدارن؟کال تو اين خونه شمه زود بيدار ميشن .ولی آنا بيژن گفتن حاال که آنا آرتامخونه نيست بياين پايين تا يه تصميمی واسه ی شفته ی آينده بگيريم.

شفته ی آينده؟ مگه چه خنر بود که به آرتام ربط دا شت .چ شمام و ريز کردم
و پرسيدم:

در مورد ؟فرينا با تعجب نگاشم کرد و گفت:-بخاطر  8دی ديگه.

از نيافه ی متعجب فرينا ميشییید فهميد که يه گندی دارم ميزنم .برای اينکه
بيشتر خرابکاری نکنم .لنخندی زدم و گفتم:
-آشا اونو ميگی .خيلی خب بريم.

ترجيح دادم ساکت بمونم تا بفهمم نضيه از چه نر ِار .النته حدسم تولد آرتام

بود ولی بهتر بود که ريسیییک نمی کردم .ونتی رفتم پايين ش مه دور ميز

منت رمون ن ش سته بودن و شمه شونم دا شتن با شمديگه حرف ميزدن .که تا
من و ديدن سییاکت شییدن....بابا بيژن لنخندی زد و در حالی که به صییندلی
سمت راستش اشاره ميکردن گفت:
صنح بخير عزيزم .بيا پيش خودم بشين.س يده خانم برام چايی ريخت .بی بی نگاه مهربونی بهم کرد و گفت:

ديشب خوب خوابيدی دخترم؟-بله ممنون.
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بابا بيژن :خب ونت و شدر نديم.و روشو طرف من کرد و پرسيد:

خب ن ر تو چيه بابا جوون؟حاال چی کار کنم ؟ اصییال ن رمو در مورد چی بگم...وای خدا.....عجب
گيری کردما .نگاشی به چهر ی شمه شییون کردم که منت ر زل زده بودن به
دشن من...ای کاش صنح با آرتام رفته بودم .ميتر سيدم يه چيزی بگم و شمه
چی رو خراب کنم ...اونم تو اين او ضاع که ميدونم بابا بيژن شنوز ن سنت به
رابطه ی منو آرتام مطمئن ن شده...شر چند به ظاشر چيزی نميگه ولی از نگاه
شای موشکافانش ميشه فهميد .سعی کردم به خودم مسلط بشم .آب دشنم و
نورت دادم وبا من من گفتم:
-خب ....می...می خواستم بگم ....اگه ميشه اول شما برنامه تونو بگين...

فرينا :چرا؟ مگه شما برنامه ايی ندارين؟ چرا چرا...ولی خب من ننل از اينکه بابا بيژن بياد به يه سییری چيزا فکرکردم ولی حاال که اينجايين خيلی چيزا فرق ميکنه.
بابا بيژن لنخندی زد و گفت:

آه...درسییته تولد آرتام برام مهمه ولی دوسییت ندارم بخاطر من برنامتو بهمبزنی.

با شنيدن کلمه ی تولد يه نفس راحت کشيدم و اين بار با شيجان بيشتری که
از کشر اين موضوع بودنگفتم:
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نه نه...راسیتش من به يه شیب دو نفره فکر کرده بودم ولی مطمئنم اگر دورشم باشییيم آرتام خوشییحال تر ميشییه...خودتون ميدونين که چقدر درو شم
بودن رو دوست داره.
فرينرز :آناشيد خانم درست ميگه...بابا بيژن رو به من گفت:

راسییتش و بخوای ما روی يه مهمونی خانوادگی فکر کرده بوديم .اينطوریتو رو شم به فاميل و دوست و آشنا معرفی ميکنيم .فکر نميکنم جز خواشر و
برادرام کسی تو رو ديده باشه.

فکر خوبيه .من مشکلی ندارمبی بی :خب مادر جوون تو ميدونی آرتام چی رو بيشتر دوست داره؟معلومه که نمی دونم....من شيچی از آرتام جز شمون چند تا چيزی که اون
شب گفتن نميدونستم .برای اينکه نضيه رو ب يچونم چشمکی زدم و گفتم:
-خب معلومه...منو.

شمه خنديدن .يه لح ه نگاشم رفت سییمت فرينا....انگار زياد از حرفم
خوشش نيومد و خنده ش کامال مصنوعی بود.

بيشتر موندن مصادف بود با خرابکاريه بيشتر...نگاشی به ساعت کردم.بايد
زودتر ميرفتم تا از کالس جا نمونم.

بنخشییيد من کالس دارم و اگر نرم ديرم ميشییه .در مورد کادوی خودم کهتصميممو گرفتم چی براش بگيرم ( آره جون خودم) تا روز مهمونی به کسی
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نميگم....ا ما اگر ميخوايين از زير زبونش ميکشییم بنينم به چی احت ياج
داره...چطوره؟
شمه موافقت کردن .بنخ شدی گفتم و سريع از سر ميز بلند شدم...لنا سامو
پوشییيدم و از شمه خداحاف ی کردم...ننل از اينکه از در برم بيرون بابا بيژن
گفت:

راستی با چی ميری؟با ياد آوری کار آرتام لنخندی زدم و گفتم:
آرتام ماشينشو امروز داده دست من.بابا بيژن لنخند مهربونی زد و گفت:
برو باباجوون ...به سالمت .مرانب خودت باش.با سقلمه ايی که آزيتا بهم زد به خودم اومدم....

چته؟اما بجای آزيتا صدای استاد و شنيدم که گفت:

معلومه حواستون کجاست خانم زند؟تازه متوجه بچه شا شدم که شمه شون برگشته بودن و منو نگاه ميکردن...انقدر
فکرم درگير کادو خريدن بود که رفتم تو ش روت...
-حواسم ننود....بنخشيد.

اسییتاد با گفتن ديگه تکرار نشییه به درس دادن ادامه داد .امروز برای يکی از
کالسای تئوريم اومده بودم دانشگاه...خوبيش اين بود که آخرين کالسمون
بود....ونتی کالس تموم شیید دوباره به اينکه چی بخرم فکر ميکردم....نطعا
بايد يه چيزی بگيرم که آرتام خيلی دوسییت داشییته باشییه....ولی آخه من از
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کجا بايد بدونم چی دو ست داره؟...از خود شم که نمی تونم ب ر سم...مَال
نراره سورپرايزش کنن....فکر کن آناشيد...فکر کن....

صدای آزيتا دوباره ر شته ی افکارم و پاره کرد .به نيافه ی معتر ضش نگاشی
کردم و گفتم:

چيه؟ چرا اينجوری نگام ميکنی؟چرا اينجوری ن گات ميکنم؟ يه ربع دارم برات حرف ميزنم ولی تو بهِ
حرفام گوش نميدی...اصال معلوم شست امروز حواست کجاست؟
آزيتا....بن رت بهترين کادو برای يه مرد  30ساله چيه؟آزيتا لنخندی زد و گفت:

آشا...پس ميخوای برای نامزدت کادو بخری .حاال به چه مناسنت؟تولدشه-منارک باشه....خب چيزی رو بخر که خيلی دوست داره.

فکر کن نميدونی چی دوست داره ...اگر تو بودی چی ميخردی؟ خب ادکلن ....لناس ....سیییاعت ...نميدونمن بسییتگی داره که تا چقدربخوای خرجش کنی.
ول کن خودم يه کاريش ميکنم.آزيتا نگاشی به ماشين شای دور و برمون کرد و پرسيد:

امروز بدون ماشين اومدی؟ابرو ايی براش باال انداختم و با دسییت به ماشییين آرتام اشییاره کردم ...آزيتا
سوتی زد و گفت:
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مال نامزدته؟با سر تاييد کردم که ادامه داد:

 به به...پس بايد حسیییابی براش خرج کنی...حاال بيا بريم يه دور ما رومهمون کن بنينم.

آزيتا رو رسوندم خونشون .کل راه با شم فکر کرديم ولی شنوزم نمی دونستم
چی براش بخرم ...آزيتا ميگفت يه جوری غير مسییتقيم ب رسییم بنينم چی
ميخواد ....بهتر بود از پری کمک ميگرفتم .گوشییيمو از تو کيفم در آوردم و
شمارشو گرفتم...بار اول که جواب نداد .ساعت  4نشده بودنمطمئنا خواب
بود ...بار دوم صدای خواب آلودش توی گوشی پيچييد:

چيه مزاحم؟سالمت کو؟
ِ -

مزاحم خوابم شدی تازه تونع داری بهت سالمم بکنم؟تا باشه مزاحم باحالی مَل من؟اوشووو.پری به کمکت احتياج دارم.از صداش معلوم بود که نگران شده:

چی شده؟نگران نناش...اتفاق بدی نيافتاده...-بگو بابا نلنم اومد تو دشنم.

ای بابا...چرا ن ضيه رو پلي سی ميکنی؟ تولد آرتامه و من نميدونم چی بايدبراش بخرم ...شمين.
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يعنی بابات جای تو شويج کا شته بود بي شتر خا صيت دا شت...يعنی 26سال از خدا عمر گرفتی شنوز بلد ني ستی برای يه آنای دکتر مت شخص کادو
بخری؟
تو علی دايی ....مشکل من اينه که من نميدونم آرتام چی رو بيشتر دوستداره...اگر بتونم يه کادوی خوب براش بگيرم باباش نشیینگ گول ميخوره...
حاال فهميدی عقل کل؟
-خب از خودش ب رس...

نميخوام شییيرينی غافل گير کردن و از خانوادش بگيرم...نميدونی با چهشيجانی داشتن برنامه ريزی ميکردن.

مگه ميخوان تولد بگيرن براش؟بله.ای جوون...من به شرطی کمکت ميکنم که ما رو شم دعوت کنی.-خيلی خب...جهنم و ضرر...تو شم دعوت.

پس رو من حسییاب کن...به شيراد ميگم بنينم اون چيزی ميدونه...اگرم نهکه يه کاری ميکنيم باالخره...
شر کاری ميکنی فقط زود باشه...چون زياد ونت نداريم.باشه...تا فردا خنرشو بهت ميدم.-دستت درد نکنه.يه دونه ايی ....برات جنران می کنم.

خيلی خب...زبون نريز .اگر ميخوای جنران کنی نطع کن تا بقيه ی خوابعروسيمو بنينم....جای حساسش بودمااا.
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خواب بهتر ننود بنينی؟حرف نناشه...يادت نرفته که محتاج منی؟من چاکرتم شستم .برو بقيه ی خوابت و بنين .خداحافظ.-خداحافظ دوستم.

چقدر خو به که پری شسیییت ...خو به که شمه چيز و ميدونه ....حاال که
ميدونم کمکم ميکنه خيالم راحت تر شد ...با يه نفس عميق بوی عطر آرتام
و که توی ماشییين پر شییده بود و فرسییتادم توی ريه شام...لنخندی زدم و راه
افتادم.

ونتی رسییيدم به آرتام  smsدادم و بعد رفتم تو بخش و به کارام رسییيدم.کارم
تموم شییده بود و منت ر آرتام بود .بالخره  smsزد که برم پايين .ونتی رسییيدم
پايين ديدم شمراه برديا کنار ماشين وايستادن و مش.ول حرف زدن شستن .با
صدای سالمم حرفشون و نطع کردن .برديا سری تکون داد و آرتام گفت:
-سالم خانوم دکتر...خسته نناشی.

مرسی...شما شم شمينطور...شما خوبين دکتر؟برديا :ممنون....االن داشتم از آرتام حالتون و مي رسيدم.-شما لطر دارين.

آرتام :داشییت ازم خواشش ميکرد تا باشات حرف بزنم يه ذره تو دانشییگاهبراش تنليغ کنی بلکه بخت اينم باز شه.

پس خنر نداری که دکتر شمينطوری کلی طرفدار داره...فقط بايد يه ذرهبيشتر به دور و برشون توجه کنن.
برديا در حالی که به آرتام نگاه ميکردن با ابرو اشاره ايی به من کرد و گفت:
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تحويل بگير رفيق ...من کلی خوا ستگار دارم .از بس زيادن پ شت درمونصندلی گذاشتم که يه ونت نتونن بيان تو.

و باز شمون لنخ ند بامزه ش که خط شای گوشیییه ی لنش و به ن مايش
ميذاشت .آرتام گفت:
-اينا رو گفت دلت نشکنه دوست من.

برديا :آخرش معلوم ميشه عزيزم ....خب من ديگه برم .راستش دو روزه کهدرست و حسابی نخوابيدم.

باشاش خداحاف

ی کرديم...سوييچ و گرفتم سمت آرتام و گفتم:

ممنون...بنخشییيد که بخاطر من بدون ماشییين اومدی .من که گفته بودمخودم ميرم.
آرتام اخم بامزه ايی کرد و گفت:
ديگه نشنوم.در ماشين و برام باز کرد...ونتی سوار شدن پرسيد:

امشب ميای خونمون؟-نه ممنون...بايد برم خونه.

کل راه در مورد دوران دانشییجوييش پرسییيدم بلکه چيزی از بين حرفاش
بدردم بخوره ولی شيچی به شيچی ...از نيافه ی آرتامم معلوم بود که از اين
شمه کنجکاوی من تعجب کرده ...برای اينکه بردا شت ديگه ايی نکنه بحث
و عوض کردم تا سو تفاشمی پيش نياد.
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آخرای شيفتم بود دا شتم با پری حرف ميزدم(امروز کال کاری تو بيمار ستان
نداشت ولی به خاطر کار شيراد اومد بيمارستان و شم اومده بود منو بنينه) که
طنازو مهديه رو ديديم ن توی راشرو بلند بلند ميخنديدن و سمت ما ميومدن.
توی دسیییت طناز يه جعنه ی کادو بود يه جعنه ی صییورتيه مربع .با خودم
گفتم معلوم نيسییت باز دارن برای کی نقشییه ميکشیین که انقدر شییادن .ولی
خوبيش اين بود که دسییت از سییر آرتام برداشییته بودن .النته شمه ی اينا يه
حدس بود .طناز بهم چ شم غره ای رفت و رو شو کرد اونور .ونتی دا شتن از
کنار ما رد ميشدن بلند گفت:
-مطمئنم خوشش مياد عزيزم.

طرف حرفش مهديه بود ولی به من نگاه ميکرد .منو پری به ديوار تکيه داده
بوديم داشییتيم نگاش ميکرديم .ونتی دور شیید پری چشییم ازش برداشییت و
گفت:
باز اين داره يه کرمی ميريزه شا.لنخندی زدم و گفتم:
-فکر کنم يکيو پيدا کرده.

نه بابا...کی مياد سراغ اين؟-اينقدر بدجنس نناش...

بی خيال بابا .ونتمونو از سییر راه نياورديم که برای اون احمق تلر کنيم.بگو بنينم چی ميخوای براش بگيری؟؟؟
باز دلهره تمام وجودمو گرفت و گفتم:
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وای پری اينقدر بهش فکر کردم که شنا خواب بوتيک و ساعت فرو شی وخريد کردن مينينم .گيج شدم.

خب چرا از خودش نمي رسی؟؟؟آخه دو ست دارم خوشحالش کنم .ميخوام از چيزی که بهش ميدم را ضیباشه.
پری با حالت خاصی نگاشم کرد...لنخند مرموزی زد و گفت:

خب...ديگه چيا دوست داری؟؟؟من ورشییو فهميدم...حتما فکر ميکرد که بين منو اون خنريه .چشییم غره ايی
بهش رفتم و گفتم:

-آدم باش پری...دارم ن

رت و مي رسم .از اون فکرای مزخرفم نکن اطفا...

 آخه شر کسییی جز منم بود فکر ديگه ای نميکرد .اگه آرتام برات اشميتینداشت اينقدر حساس نميشدی و راحت از کنار اين موضوع ميگذشتی.
من بخاطر باباش...حرفمو نطع کرد و در حالی که ل مو ميکشيدن گفت:
-بهونه ی الکی نيار نا نال.

پری اين فکرارو بی خيال شییو .اصییال تو راسیییت ميگی...بگو من چیبخرم؟؟؟
چند روز ديگه تولدشه؟؟؟يه شفته ی ديگه.-شوخی نکن...

دروغ شيرين

339

پس فکر کردی واسه چی دارم اينقدر جلز و ولز ميکنم؟؟؟آخه تو چرا زود تر نميگی؟؟؟من خودم ديروز فمميدمبابا تو ديگه نوبری واسه خودتو شروع کرد به فکر کردن ...بعد چند لح

ه گفت:

بذار شيراد بياد بنينم چيزی ميدونه.-خدا کنه اون بدونه.

پری ساکت شد و فکر کرد اين باعث شد منم شروع کنم به فکر کردن ولی
مَل شميشییه درگير اين بودم که چی بخرم .داشییتم فکر ميکردم که صییدای
آرتام و شنيدم که در حالی که دا شت با يکی از رزيدنت شا به ا سم جناری
حرف ميزد اومد تو بخش .با ديدن ما لنخندی زد و اومد کنارمون.
-بنينين کيا اينجان.

پری :سالم دکتر ...حالتون خوبه؟آرتام :از اين بهتر نميشه .شيراد کجاست؟ شنوز نيومده؟نه جديدا خيلی دير مياد .فکر کنم سر و گوشش ميجننه.آرتام :نه بابا .شيراد از اين کارا بلد نيست ...باز من و بگين يه چيزی.-مينينی تو رو خدا .حدانل جلوی من اين حرفا رو نزن.

آرتام :بده باشات صادنم؟آنای جناری گفت :تازه خنر ندارينن االن اومديم به دوسیییت دختر جديد
دکتر سر بزنم.

يکی از ابروشام و باال انداختم و گفتم  :بله بله؟
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پری شم دستشو زد به کمرشو گفت:

داشتيم دکتر؟آرتام لنخندی زد و گفت:

اگر دوسیییت دارين ميتونين شمراه ما ب ياين .مطمئنم شیی ما شم بنينينشعاشقش ميشين.
ميدونستيم که شمه ش شوخيه ...اما ننل از اين که مخالفت کنم پری گفت:

پس چی که ميايم .بايد بنينم کی بوده که انقدر زود آناشيد و از گود خارجکرده.
آرتام مهربون نگام کرد و گفت:
-نفرماييد .جای آناشيد روی تخم چشمامه.

جوابشییو با لنخند دادم .آرتام بنخشییيدی گفت و شمراه جناری جلوتر راه
افتادن .من و پری شم دننالشون  .پری آروم گفت:

که روی جفت چشاش جا داری؟بس کن پری.وا اينو ديگه خودش گفت .جناری شم شاشده.واسه ی فيلم بازی کردن جلوی شما بود خره.-من که اينطور فکر نميکنم.

بلهن تو کال شر جور که دلت ميخواد فکر ميکنی .بعدم چرا گفتی باشا شونميريم .تو که ميدونی شوخی ميکرد.
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 خب ديوانه ما بايد با حرف زدن يه جوری از زير زبونش بکشییيم بيرونبنينيم چی دوست داره يا نه؟
-فعال که داری مخ منو کار ميگيری.

وانعا پررويی .ا صال از کجا معلوم؟ شايد وانعا از اين بيمار خو شش ميادکه جناری شم فهميده.

خيلی بيراه شم نميگفتا .برام جالب شیید بدونم کی رو نراره بنينيم .درسییته
آرتام با شمه ی بيماراش شوخی ميکرد ولی تا حاال نشنيده بودم به يکی شون
بگه که دوست دخترشه .حتما بايد دختر خوشگلی باشه .آرتام در اتاق 217
زد و رفت تو .ما شم پشییت سییرش وارد شییديم .با ديدن پيرزن بانمک و فوق
العاده شییيکی که تو اتاق بود لنخندی زدم .به شمه چيز فکر کرده بودم جز يه
خانم مسیین .صییورت گردی داشییت که پر از چين و چروک بود .چشییمای
م شکی و موشای ی سفيد که معلوم بود س شوار ک شيده بود .اما جالنتر از
شمه رژ نرمز رنگی بود که لنای نازکشییو زيناتر کرده بود .عينکشییو از روی
چشماش برداشت و کتاب توی د ستشو بست و نگاشی به تک تک مون کرد
و با صدايی که بخاطر سنش لرزش خفيفی داشتن رو به آرتام گفت:

نميخوای اين خانمای خوشگل و معرفی کنم؟آرتام اول اشاره ايی به پری کرد و گفت:
بله ...پری خانم شمسر يکی از بهترين دوستام و النته...با اشاره به من ادامه داد:
صميمی ترين دوست نامزدم آناشيد.پيرزن با شنيدن اين حرف نگاه دنيقی بهم کرد و با لنخند مهربونی ادامه داد:
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ميدونسییتم خيلی خوش سییليقه ايی ...از آشییناييتون خوشیینختم دخترایخوشگل.
منم شمينطور.آرتام لنخندی به من زد و بعد به پيرزن اشاره کرد و گفت:
-ايشونم طوبی جوونن دوست دخترمه.

طوبی جوون با کتابی که دستش بود ضربه ی آرومی روی شونه ی آرتام زد و
گفت:

 با وجود دختر به اين خوشییگلی مگه من پيرزن که زياد مهمون اين دنياِ
نيستم به چشم ميام؟
 آرتام :شر گلی يه بويی داره .ب عدم دي گه از اين حرفا نداري مااا .تا دکترخوبی مَل من داری ننايد غصییه بخوری .يه جوری عملت ميکنم که از منم
سرحالتر بشی.
جناری :بله مادرجان .دکتر مهرزاد از بهترين دکترای ما شستن.پيرزن نگاشی به من کرد و پرسيد:
تو شم موافقی دخترم؟ اگر تو بگی من رضايت ميدم شوشرت عملم کنه.نگاه بدجنسی به آرتام کردم و گفتم:
-واال منم شنيدم کارش خوبه ولی تا حاال نديدم.

آرتام بامزه نگام کرد ولی ننل از اينکه چيزی بگه تقه ايی به در خورد و شيراد
جلومون ظاشر شد .پری با ديدن شيراد دستی به کمرش زد و گفت:

-تا حاال کجا بودی؟
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شيراد لنخندی زد و گفت:
-بذار برسم عزيزم .باور کن ترافيک بود.

پری :من موندم اگر معضل ترافيک حل بشه شما آنايون چه بهونه ی ديگهايی ميخوايين برای دير کردنتون بيارين؟ بيا بريم کارت دارم.
آرتام بلند خنديد و گفت:
-ننل از رفتن وصيتی داری بگو رفيق.

شيرادم خنديد و در حالی که سییرشییو به دو طرف تکون ميداد از اتاق رفت
بيرون .آرتام مش.ول معاينه کردن طوبی خانم شد .انقدر ازش خوشم اومده
بود که اگر باشاش راحت تر بودم ميرفتم و ماچش ميکردم .نيافه ی خيلی
ُ
مهربونی داشیییت و منو ياد مامانی مينداخت .مونع حرف زدن بخاطر تن
صداش که آروم بود و اينکه با فاصله حرف ميزدن آرماش خاصی بهت دست
ميداد ...معلوم بود آرتام خيلی دوسییتش داره .نگاشاش به طوبی خانم يه
جوری بود .حتی ونتی کارش تموم شیید از کنار پيرزن بلند نشیید .به جناری
شم گفت که ميتونه بره  .فقط ما سیییه تا تو اتاق مونده بوديم .طوبی خانم
پرسيد:

کی منو عمل ميکنی آرتام جان؟آرتام :به زودی .يعنی انقدر از دسییت ما خسییته شییدی که ميخوای زودتربری.

اين چه حرفيه عزيزم ...تو شم مَل پسییرمی ولی من از محيط بيمارسییتانخوشم نمياد.
-آرتام :چرا؟ بنين چقدر پزشکای خوشگل تو بيمارستان شستن .يکيش من.
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طوبی خانم نگاه مهربونی به آرتام کرد و بعد روشییو برگردوند طرف منو و
گفت:
-بيا جلوتر عزيزم .من چشمام زيادم خوب نمينينه.

لنخندی زدم و رفتم نزديکتر .اما طوبی خانم اشییاره کرد کنارش بشییينم .تا
نشستم دستمو گرفت و گفت:

ميدونستی خيلی خوشگلی؟ممنون .شما لطر دارين.-خيلی بهم ديگه مياين ...اميدوارم به پای شمديگه پير بشين.

با اين حرف من و آر تام نگاشی بهم ديگه کرديم .اما اين من بودم که زودتر
نگامو دزديدم .طوبی خانم لنخندی زد و گفت:
تو منو ياد جوونيای خودم ميندازی.لنخندی زدم .پری اومد تو و رو به من گفت:
ميشه بيای بيرون.بنخشيدی گفتم و خواستم از در برم بيرون که صدای طوبی خانم مانع شد:

بازم ميای بهم سر بزنی؟حتما.سری تکون داد .از اتاق اومدم بيرون که پری گفت:

شيرادم چيز خاصییی نميدونه .يه سییری چيزای معمولی رو گفت که فکرنميکنم خيلی خوب باشه.
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اينطوری نميشه .اگر بخوايم يه جا بشينيم و فکر کنيم به نتيجه نميرسيم5 .شییننه دانشییگاه و مي يچونم تا بريم چند تا م.ازه رو بنينيم شییايد يه چيزی
چشممو گرفت .آشا ....به شيرادم يادآوری کن چيزی به آرتام نگه.
پری سری تکون داد و رفتيم سر کارمون.

مشکی توی ويترين گرفتم و به پری که منت ر
نگاه بی تفاوتمو از روی پالتوی
ِ

جوابم بود دوختم و با باال انداختن ابروم گفتم:
-نچ ...اينم خوب نيست.

چرا؟ به اين خوشگلی ...تو تن مانکن اينه بنين تو تن آرتام چی ميشه.-من نگفتم زشته ولی اينم چيز خاصی نيست.

کير که تو م.ازه ی ننلی ديديم چی؟ بن
-اون ِ

رم اون خوبه.

-آرتام زياد کير دستش نميگيره.

-خب شايد بخاطر اينه که کسی تا حاال براش کير نخريده.

آشا ...اونونت خودش بلد ننوده کير بخره؟ من بخرم ميگيره دستش؟معلومه که ميگيره ...شر چی نناشه تو روی چشاش جا داری.خندم گرفت .ضربه ی آرومی به بازوش زدم و گفتم:
باز شروع کردی.پری شم خنديد و گفت:
-من شر چی که شنيدم ميگم.

بجای حرف زدن يه ذره م.ازه شا رو نگاه کن تا يه چيز خوب پيدا کنيم...مَال اومدی کمکم کنيا.
پری دشنشو باز کرد تا اعتراض کن که من زودتر گفتم:
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-النته دور لناس و کفش و کير و ساعتو خط بکش ...يه چيز خاص.

پری خنديد و جلوتر از من راه افتاد و به ويترين م.ازه شا نگاه ميکرد .چند تا
م.ازه رو رد کرديم که پری گفت:

ای کاش از خودش مي رسییيدی ...اينطوری تا فردا شم بگرديم چيزی پيدانميکنيم .دو روز ديگم که تولدشه...
-گفتم که نميشد...

حاال مطئنی که شنوز چيزی نفهميده؟ تا جايی که من مي شنا سمش خيلیتيزه...

فکر نمی کنم ...اين مدت تو بيمارسییتان خيلی درگيره ...تازه بيشییتر ونتآزادشم با طوبی خانم ميگذرونه و فرصت فکر کردن به خودش و نداره.

دنت کردی چقدر ميره پيشش؟-فکر کنم خدا طوبی خانم و فرستاد تا حواس آرتامو پرت کنه...

پريشیینم سییاعت  11بود که اومد و بازم يه سییاعتی کنارش بود .مَل اينکهخيلی از اون خوشش مياد.
منم خيلی ازش خوشم اومد ....خيلی مهربون و شيرينه.پری آروم زد کمرم و گفت:

 ِا ....اگر شمين جناب دکتر فردا تو رو بی خيال نشیید و نرفت شمين طوبیخانم مهربون و گرفت...
با فکر کردن به رفتار شای آرتام تو اين دو شفته گفتم:
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من اح ساس ميکنم آرتام بخاطر اينکه تو سن کمی مادر شو از د ست دادهانقدر زياد با خانمای مسیین ميگرده ....تا حاال به نگاشاش به طوبی خانم
دنت کردی؟ دنت کردی شر دفعه که کلمه ی پسییرم و از دشنش ميشیینوه
چقدر خوشحال ميشه؟
 آره شاا ...عزيزم .دننال محنت مادرانه ميگرده .فقط خدا کنه ز ياد بهشعادت نکنه ...اونطور که شیینيدم وضییعيت نلب طوبی خانم زياد خوب
نيست.
-منم نگران اين موضوعم ...خيلی داره احساسی عمل ميکنه.

من که دعا ميکنم حالش خوب بشییه ...زن خيلی خوبيه ...شمه ی بخشدوسش دارن.
-ايشالله که خوب ميشه.

دو باره شر دو تامون سیییاکت به م.از شا خيره شیییديم ....اما شر دو تو فکر
بوديم ....نم يدونم پری به چی فکر ميکرد ولی من ت مام فکرم پيش طوبی
خانم و آرتام بود ....وانعا مادر يه نعمت ديگه سییت ...با وجود تمام تالش
شای بابا بيژن برای پر کردن جای شم سرشن بازم آرتام کمنود مهر مادری رو
اح ساس ميکنه .ا صال حوا سم به م.ازه شا ننود ...صدای پری منو به خودم
آورد .به تابلوی نقاشی ايی اشاره کرد و گفت:

اين چطوره؟با ياد آوری اونروزی که با شم رفتيم نمايشگاه نقاشی لنخندی زدم و گفتم:
-آرتام عالنه ايی به نقاشی نداره.

-درست بر عکس تو ...دنت کردی شما دو تا چقدر به شم مياين؟
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پس ديدی من و اون به درد شم نميخوريم؟چه ربطی داره؟دوباره نگاشی به تابلو کرد و گفت:

فهميدم ...بيا يه کاری کنيم .اين درسییته که ما نميدونيم آرتام چی دوسیتداره ولی حدا نل م يدونيم از چی بدش م ياد ....ميتونيم اين تابلو رو براش
بگيريم .اگرم کسی چيزی گفت ميگيم واسه ی خنده اينو گرفتيم و خواستيم
اذيتش کنيم.

فکر بدی نيست ولی بعدش اگر ازم خواستن کادوی اصلی رو که با عشقبراش گرفتم و بهش بدم بايد چه ِگلی به سرم بگيرم؟
-خب ...کادوی اصلی رو بده ديگه.

شر دو تامون خنديديم .گفتم:
-خيلی پررويی.

اما با فکری که به سییرم زد خنده مو خوردم ....شمچين بيراشم نميگفتااا...
پری که ديد خشکم زده تکون آرومی به شونم داد و گفت:

چی شد؟نگاشی به تابلو کردم و گفتم:

شمين و ميخريم؟پری با تعجب نگاشم کرد و گفت:

حالت خوبه؟ مگه نگفتی از نقاشی خوشش نمياد؟-چرا.
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و بدون اينکه مهلت اعتراض کردن بهش بدمن دسییتشییو گرفتم و رفتيم تو
م.ازه .فروشنده با ديدنمون لنخندی زد و گفت:

ميتونم کمکتون کنم؟با نگاشی به نيافه ی متعجب پری در مورد تصميمی که گرفتم مسمم تر شدم
و گفتم:
اون تابلوی توی ويترين و ميخواستم.***********************

صییدای زنگ گوشییيم بلند شیید ....مطمئنم که کسییی جز پری ننود .با اينکه
پشت فرمون بودم ولی بايد جواب ميدادم.

بله؟کجايی تو؟ شمه سراغ تو رو ميگيرن .آرتام خيلی ناراحته .شمه ميگن حتمابا شم دعواتون شیده که نيسیتی .بيچاره مادر و پدرت و آنا بيژن و آرتام مردن
بس که برای شمه يه دليلی آوردن...

يه نفس بگير ....دارم ميام ....يه ربع ديگه ميرسم-مردشورتو بنرن.

کادو مو گذاشتی اونجا؟بله ...زود خودتو برسون...-اومدم.

گوشییی رو نطع کردم .خيلی ترافيک بود ولی باز خوبيش اين بود که ديگه
نزديکای خون شون بودم ...از توی آينه نگاشی دوباره به شديه ی ام شنم کردم
و لنخندی زدم که بی جواب نموند .ديروز برای  okکردنش خيلی دوندگی
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کردم ....انقدر برای کارم شيجان دا شتم که حا ضر شدم از ديدن صحنه ی
سورپرايز شدن آرتام بگذرم ...طنق برنامه ی بابا بيژنن نرار بود من و آرتام با
شم بريم خونه که شمه ی مهمونای دعوت شده اونجا منت رمون بودن ....اما
من لح ه ی آخر يه بهونه تراشییيدم که ميخوام برم خونه ی مامانی ...با اين
حال آرتام گفت که ميرسییونتم و مجنور شیییدم ننول کنم که منو تا خونه ی
مامانی برسونه .ونتی رفت آژانس گرفتم و سريع رفتم خونه تا شم حاضر شم
و شم ماشينمو بگيرم و از اونجام رفتم سراغ شديه م ....با اين شمه فکر ميکنم
ارزششو داره....

ونتی رسییيدم در باز بود و آنا شیییاپور دم در وايسییتاده بود .لنخندی زدم و
پرسيدم:

شمه اومدن؟چه سوال احمقانه ايی ولی خوب بهتر از شيچی بود .آنا شاپور نگاشی به من
و دو نفر شمراشم کرد و گفت:
بله ...ولی شما خيلی دير اومدين.-ميدونم.

سری براش تکون دادم و رفتيم تو ...دم در ورودی س يده خانم ديدم که تا منو
ديد گفت:

باالخره اومدين؟و بدون اينکه منت ر جوابم بمونه رفت تو سییالن...صییداشییو که اومدن منو
اعالم ميکرد شیینيدم...يه لح ه ياد جارچی شای توی فيلما افتادم ...با فکر
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کردن به سیی يده خانم با لناس جارچی شا لنخندی زدم و رفتم تو...از سییر و
صدا معلوم بود که تو خيلی شلوغه....با ورودم به سالن شمه نگاشم کردن و
صیییدای شمهمه کم کم خوابيد ....با چشییم دننال آرتام گشییتم که با نگاه
دلخورش مواجه شدم ....خيلی خو شتيپ کرده بود ....يه شلوار پارچه اييه
مشییکی با يه بليز مردونه ی سییفيد که آسییتين شاشییو تا زده بود ....و النته
ساسنند شای بامزه ش...
لنخندی زدم و گفتم:
-بنخشيد دير اومدم ولی بايد شدی ی امشنمو مياوردم...

نگاه آرتام رنگی از تعجب گرفت .دو باره لنخندی زدم و با به دو نفری که
بيرون در بودن اشاره کردم بيان تو....
امشب يه مهمون ويژه داريم.

شمه مسییير نگاشمو دننال کردن ....اما من نگاشمو از خانم دواچی و که
دسییت طوبی خانم و گرفته بود و توی راه رفتن بهش کمک ميکردن گرفتم و
به آر تام دوختم تا عکس العملشییو بنينم ....و برق خوشیی حالی رو توی
چشییمای آسییمونيش ديدم که ناباورانه به طوبی جوون زل زده بود ....بعد از
چند ثانيه به خودش اومد و نگاه ندر شییناسییانشییو بهم دوخت...نميدونم تو
نگاشش چی بود ولی دلم يه جوری شیید....سییری تکون داد و لنهاشییو به
حرکت در اومد و بی صدا گفت« مرسی » ....بعد رفت کنار طوبی جوون و
در حالی که دستاشو ميگرفت تا کمکش کنه با خوشحالی گفت:
خيلی خيلی خوش اومدين.پری خودشو بهم رسوند و گفت:
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-چرا انقدر دير اومدی؟ داشتم سکته ميکردم.

تا برم خونه ماشين و بگيرم طول کشيد .برای اينکه ب يچونمش مجنور شدمبرم خونه ی مامانی.

پری نگاشی به آرتام که دا شت طوبی خانم و به جمع معرفی ميکرد انداخت
و گفت:
فکر کنم موفق شديم...دستی به کمرم زدم و گفتم:

موفق شديم؟ چرا الکی خودتو جمع مينندی؟ فکر و نق شه و اجرا شمه شاز خودم بودم...
-وا ...من اينهمه کار کردم.

دنيقا کدومشو ميگی؟پری يه ذره فکر کرد و با خنده گفت:
-من و تو نداريم که خره ....من کلی بهت روحيه و انرژی دادم...

من ورت شمون تلفن شای پر استرسته ديگه؟نگاشی به دور و برم انداختم و بعد از لنخند زدن به چند نفری که مشیی.ول
کنکاش من بودن گفتم:
-تا بيشتر حواس شا به طوبی خانمه بيا بريم من لناسمو عوض کنم.

و دسییتشییو گرفتم و با شم رفتيم توی اتاق آرتام .شمونطور که دکمه شای
پالتومو باز ميکردم گفتم:
-در نفل کن...
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چرا؟-يهو يکی مياد تو.

من ورت آرتامه؟ اين که خو به ديوانه ...اخالق درسیییت و حسیییابی کهندارین شايد با ديدن شيکل نان صت خر گازش گرفت و شمه چی رو جدی
کرد.
چشم غره ايی بهش رفتم و گفتم:
در نفل کن.-باشه ولی از من گفتن بود.

سريع پيراشنم و از کاورش در آوردم .يه پيراشن دکلته ی ماکسی به رنگ سنز
کاشويی ...باال تنه ش خيلی گشییاد بود طوری که اصییال اندامم و نشییون
نميداد و کش شايی که روی نسمت دکلته و کمر لناسم بود اونو توی تنم نگه
ميداشت ...طوری بود که انگار دو تا دامن پوشيدم و پايين دامن بااليی رو با
کش جمع کردم دور کمرم ...پاينن تنه ش شم نه گشییاد بود و نه تنگ ....از
سییمت راسییت تا روی زانو چاک داشییت ...اليه ی دوم و زيری لناس نرمز
رنگ بود ...که اونم از سییمت راسیییت چاک داشیییت با اين تفاوت که 5
سانتيمتر زودتر از پارچه ی سنز رنگ ا صلی چاکش ب سته مي شد و شمين
باعث ميشییید ونتی راه ميرم پارچه ی نرمز رنگ به چشییم بياد....النته دور
نسییمت دکلته ش شم نوار باريک نرمز کار شییده بود .موشامم که تقرينا تا
کمرم ميرسيد و پايينش فر بود و مَل شمه ی موانعی که ونت ندارم به وسيله
ی ژل و موس مو ثابت نگه شیون داشیتم .رنگ مشیکيه موشام با لناس سینز
خيلی خوب در اومده بود .پری سوتی زد و گفت:
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محشر شدی دختر...از توی آينه لنخندی زدم و گفتم:
-ولی به پای تو نميرسم خوشگل.

پری وانعا نيافه ی خوشگلی دا شت و بن رم توی بخش و بين دو ستا از شمه
سرتر بود .پری گفت:

اون که معلومه من خوشییگلم ولی ميخوام يه اعترافی بکنم ....شميشییه تومدرسه به تو حسوديم ميشد و دوست داشتم نيافه ی تو رو داشتم ....جذاب
و وحشی.
بی ادب.-باور کنم راست ميگم ...نيافه ی خشنی داری.

حق با پری بود  ...ننال شم اين حرفو شیینيده بودم ....کاوه شميشییه ميگفت
بخاطر ابروشای تقرينا پهنو چشییمای کشییيدمه ...ولی به ن ر خودم بخاطر
اخمی بود که اکَر اونات تو صییورتمه و شمينطور بينيه نلمی و کشییيدم....
کاوه ميگفت عاشییق شمين چشییمای وحشییی و سییرکشییمه ...با ياد آوری
حرفاش يه ذره دلم گرفت .لنخند کم جونی به نيافه ی پکرم توی آينه زدم...
پری با ديدن نيافم گفت:

چی شد؟ باز ياد کاوه افتادی که پنچر شدی؟ن گاه غمگينم و از توی آي نه بهش دوختم و چيزی نگفتم....پری او مد
کنارم ....دست گذاشت روی شونمو گفت:
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بهش فکر نکن ...ميدونم برات خيلی سخته ولی بجای اينکه فکرتو حرومشميچين آدم بی معرفتی کنی يه ذره به آرتام توجه کن ...من مطمئنم که شما
دو تا خيلی بهم مياين و با شم خوشیینخت ميشییين ...اگر بهم فرصییت بدين
ميتونی روزای بهتری نسنت به کاوه رو باشاش تجربه کنی...

آرتام ...يه مرد فهميده و مهربون و دوسیییت داشییتنی ....از احترامی که به
خانما ميذاره خوشم مياد .تا حاال حرف يا حرکت نا شاي ستی ازش نديدم...
ياد نگاه چند دنيقه پي شش افتادم ....دو ست ندارم بهترين شن شو بخاطر يه
مشت خاطراته بی ارزش خراب کنم ...لنخندی زدم و گفتم:

بيخيال کاوه زودتر بريم پايين تا تولد تموم نشده ...نا سالمتی کلی زحمتکشيدم.
خواستم از جلوی آينه برم کنار که پری گفت:

کجا؟ نمی خوای آرايش کنی؟انقدر رفتم تو خاطرات که پاک يادم رفته بود...زير چ شمام و پ شت پلکهامو
ننال با سییايه ی نهوه ايی کمرنگ از بی رنگی در آورده بود .ريمل و رژگونمو
تمديد کردم...فقط ميموند يه رژ نرمز جيغ که با رنگ مشییکی موشام و النته
چشم و ابروم شارمونی خوبی داشت....

ونتی شمراه پری رفتيم طن قه ی پايين ش مه مشیی.ول حرف زدن بود و چ ند
نفری شم دا شتن اون و سط شنر نمايی ميکردن که من نمي شناختم شون....
النته صدای موزيک بخاطر آدمای مسن خيلی زياد ننود ....چشم چرخوندم
تا خانوادم و پيدا کنم .مامان و بابام و مامانی شمراه بابا بيژن نطوبی خانمن
خانم دواچی وعمه و عموشای آرتام يه گو شه ايی از سالن ن ش سته بودن...

wWw.Roman4u.iR

356

ولی آرتام اونجا ننود  ...رفتم تا به شون سالم بکنم .پری شم ازم جدا شد و
رفت سراغ شيراد.

با صییدای سییالمم شمه نگاشم کردن و جوابمو دادن .بعد از دسییت دادن به
شمه شون رفتم کنار ويلچر مامانی وايستادم  .مامان با لحنی دلخور و اخمی
ساختگی گفت:

تو ننايد يه خنر به من و بابات بدی که ديرتر ميای؟ ميدونی آنا بيژن از اولمهمونی داشت جواب مهمونا رو ميداد؟
عاشییق اين اخمای مامان بودم...لنخندی زدمو رو به بابا بيژن که روی منلی
کناريه مامانی نشسته بودن گفتم:
بنخشيد که شمراه آرتام نيومدم ...برای آوردن طوبی جوون الزم بود.بابا بيژن لنخدی زد و گفت:

اين چه حرفيه عزيزم ...فکر نمکنم شيچکدوم از ما تون سته با شيم به اندازهی تو امشب آرتام و خوشحال کرده باشيم...
و بعد ازم خواست برم نزديک تر و آروم زير گوشم گفت:
من کلی از کادوت لذت بردم ...تولد منم نزديکه...با ابرو اشاره ايی به مامانی کرد و گفت:
منم از کادو شای زنده بيشتر خوشم مياد.لنخندی زدم و نگاشی به طوبی جوون انداختم و پرسيدم:

بنخشییيد که برای شییما شم دردسییر شییدم ...صییدای موزيک که اذيتتوننميکنه؟

دروغ شيرين

357

نه عزيزم ....اتفانا ميخوا ستم ازت ت شکر کنم که برای چند ساعتی شم کهشده منو از بيمارستان آوردی بيرون ...االن حالم خيلی بهتره...

با احسییاس دسییتی که دور کمرم حلقه شیید رومو برگردوندمو آرتام و کنارم
ديدم ...نگاشش به مسییتخدمی بود که با يه سییينی توی دسییتش کنارمون
وايستاده بود ...با اشاره به يکی از ليوان شای توی سينی گفت:
-اينو بدين به طووبی خانم.

زن مشیی.ول پذيرايی شیید...تا جايی که فهميده بودم آنا بيژن شميشییه برای
مهمونی از يه شییرکت خدماتی نيرو مياورد و از کارکنای خونه برای پذيرايی
استفاده نميکرد .بابا بيژن رو به آرتام که شمچنان دستش دور کمرم بود گفت:
تو چرا شر  5دنيقه يه بار به يه بهونه ميای اينجا؟ برو به مهمونات برس...آرتام :االن ميرم پدر من ...چرا شاکی ميشی؟ اومدم آناشيد و با خودم بنرم.و رو به من ادامه داد:
-بيا بريم چند نفر ميخوان باشات آشنا بشن.

سری به نشونه ی موافقت تکون دادم...از بزرگتر شا جدا شديم ....آرتام آروم
زير گوشم گفت:

ميدونی امشب چقدر خوشحالم کردی خانووم؟جوابم به نگاه مهربونش تنها يه لنخند بود...اونم با لنخند جوابمو و داد و در
حالی که دستمو بين دستاش ميفشرد گفت:
بعدا بايد در موردش صحنت کنيم.و روبه چند تا دختر و پسری که روبرومون بودن گفت:
-اينم نامزد خوشگل من....
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به چهره ی سه تا پسر و دو دختری که روبروم بودن نگاه کردم ...آرتام شروع
کرد به معرفی کردنشون ...اولين نفر فرزين پسر عمه ش بود ...ند متوسط و
شيکل ت لی داشییت ...نيافه ش شم خوب بود ....چشییم و ابرو مشییکی با
پو ستی سفيد و ل ای گل انداخته  ...کنارش برادرش اي ستاده بود که ا سمش
فرشاد بود .النته از شییناشت زيادشییون ميتونسییتی بفهمی که برادرن...فرشادم
چشییم و ابرو مشییکی بود ...ند بلندتری نسیینت به فرزين داشییت و موشای
بلندش رو شم با کش بسییته بود ...عينک روی چشییمش شم حاکی از درس
خوندن زيادش بود ...دختری که کنار فرشاد بود و د ست شو دور بازوش حلقه
کرده بود; سوزانن نامزدش بود  .موشای بور با چشمای روشنش کامال نشون
ميداد که ايرانی نيسییت ....با اينکه روی صییورتش پر لک بود اما به زيناييش
آسينی نميزد و برخالف دختر کنارش آرايش مختصری کرده بود که اصال به
چشم نميومد.

نفر بعدی دختر عمو بزرگه ی آرتام بود که تو مراسییم خواسییتگاريم ننود.
ا سمش مونيکا بود .برعکس نيافه ی بانمکی که دا شت ولی اخالنش ا صال
دو ستانه ننود و تو ژ ست بود .آخرين پ سر شم که از شمه خوش نيافه تر بود؛
مهردادن پ سر عمه ی آرتام بود  ...چهره ی شرنی و جذابی دا شت .شر پنچ
نفر خوش پوش بودن ...بعد از اينکه مرا سم معارفه تموم شد فرزين نگاشی
به آرتام کرد و گفت:

بی معرفت چرا منو مراسم نامزديت دعوت نکردی؟-آرتام :مگه تو ايران بودی که گله ميکنی؟
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فرزين :خب صیینر ميکردی تا ب يام ...اصییال بهم ميگفتی من خودموميرسوندم.
و بعد رو به من ادامه داد:

باور کنين ونتی از بابا شیینيدم که واسییه ی آرتام رفته خواسییتگاری داشییتمشییاخ در مياوردم ولی حاال که ديدمتون به سییليقه ش آفرين ميگم .خيلی از
آشناييتون خوشنختم.
منم شمينطور.سوزان لنخند دوستانه ايی زد و گفت:
-منم بهت تنريک ميگم آرتام .نامزدت خيلی خوشگله.

به سییختی ميتونسییت پارسییی صییحنت کنه ولی لحجه ش خيلی بامزه بود.
ازش تشکر کردم.سوزان با يه لنخند که جوابمو داد و ازم پرسيد:

چرا آخر شفته شا با ما نميای بيرون؟فرشاد :سوزان راست ميگه ...چرا آناشيد خانمو و نمياری؟با تعجب به آرتام نگاه کردم .تازه فميدم که من ور آنا شاپور از اينکه ميگفت
جمعه شا آرتام خونه نيست چی بود.مونيکا م.رورانه نگاشم کرد و گفت:
-حتما يه دليلی داشته که آرتام چيزی بهش نگفته.

آرتام :نه دليلش فقط اين بود که نمی خواسییتم ونت شای آزاد آناشيد و کهميتونه استراحت کنه ازش بگيرم...شمين.
و برام توضييح داد:

اين بچه شا رو که مينينی بعد  12سال از آميريکا برگشتن ...يک ماه و نيمیميشییه که اومدن.از اونجايی که سییوزان خيلی به گردشییگری عالنه داره ما
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تصییميم گرفتيم که شر شفته بريم يه جای تفريحی رو بهش نشییون بديم.
اينطوری خودمونم يه تفريحی ميکنيم.
سوزان دستمو گرفت و گفت:

ميشه از اين شفته به بعد شمراشمون بيای؟نگاشی به آرتام کردم تا بنينم ن رش چيه .مطمئنم بخاطر راحتی شر دومون
بهم نگفته بود که برم تا معذب نناشم .نميدونم چرا ولی احساس کردم بدش
نمياد که ننول کنم .لنخندی به سوزان زدم و گفتم:
-حاال تا آخر شفته مونده.

سییوزان :اگر بيای خيلی خوشییحالمون ميکنی ...شر کسییی رو که دوسیتداری شم ميتونی شمرات بياری.
-فرزين :من که مطمئنم آناشيد خانم روی زن داداش منو زمين نميندازه.

جوابم فقط لنخند بود .پری و شيراد شم اومدن تو جمعمون و شمه مشیی.ول
صحنت کردن شدن...آرتامم شر جند دنيقه يک بار ميرفت تا به طوبی خانم
سر بزنه.پری شم مَل من از مونيکا خوشش نيومد ولی با سوزان حسابی گرم
گرفته بود و نرار شییید آخر شفته اون و شيرادم اگر تونسییتن شمراشمون بيان.
فرزين پسییر زود جوشییی بود .فرشاد آرومتر بود و از ن ر اخالنی به سییوزان
شینيه بود .اما مهرداد خيلی کم صیحنت ميکرد .در کل بيشیتر از چند کلمه
ازش ن شنيدم و بي شتر شنونده بود .م ش.ول صحنت کردن بوديم که مونيکا
دست آرتام و گرفت و گفت:
-بيا بريم يه دور برنصيم...مَال تولدته شا.
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آرتام دستشو پس کشيد و گفت:
من رنص بلد نيستم ...اگر خيلی دوست داری با فرزين برنص.فرزين سريع شر دو تا دستش و کشيد عقب و گفت:

نه تو رو خدا ...اين خواشر ما رن صيدن با کفش پا شنه بلند و بلد ني ست وشی پاتو لگد ميکنه .من نميفهمم مگه مجنورت کردن اون کفشارو ب وشی؟
مونيکا دوباره دست آرتام و گرفت و با لحن پر عشوه ايی به فرزين گفت:

حاال کی خواسییت با تو برنصییه که جنهه گرفتی؟ من فقط ميتونم با آرتامبرنصم.

آرتام کالفه نگاشی به من کرد .با سر بهش اشاره کردم که مونيکا رو شمراشی
کنه .ونتی رفتن پری آروم زير گوشم گفت:
ايیییییییییییییش .چقدر تو نيافه بود.شيس ....ميشنون.فرزين نگاشی به جمع کرد و گفت:

ما چرا مَل آدمای مسیین اينجا وايسییتاديم؟ بريم وسییط يه ارز اندامین؛چيزی...
و دست سوزان و گرفت تا بنرتش وسط .فرشاد معترضانه گفت:
-چرا سوزان و با خودت مينری؟ برو عشوه شاتو برای يکی ديگه بريز.

خاک بر سر خ سي ست کنن .منو بگو که ميخوا ستم تو اين فر صت پيشاومده دو تا حرکت نری به زن اجننيت ياد بدم که تو عروسییيش کم نياره.
مينينی زنداداش؟
سوزان که معلوم بود چيز زيادی از حرفای فرزين نفهميده گفت:
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نر چيه؟ بريم بهم ياد بده.فرزين با ابرو اشاره ايی به سوزان کرد و گفت:
-بنين خودش دوست داره من بهش ياد بدم .بريم زنداداش.

بعد از رفتن فرزين و سوزانن شيراد و فرشاد م ش.ول صحنت کردن شدن و
النته پری شم گهگداری تو بحَشییون شییرکت ميکرد منم از سییر بيکاری به
رنصیینده شا نگاه ميکردم.از حرکات آرتام معلوم بود که رنص ايرانی بلد
ني ست چون بي شتر بنيننده بود و مونيکا تا ميتون ست براش ع شوه ميومد النته
از حق نگذريم رنصییش عالی بود اما شر چند دنيقه يکنار نگاشم ميکرد و
وميخنديد .از کارش خندم گرفته بود...با صییدای مهرداد که منو خطاب نرار
داده بود چشم از مونيکا برداشتمو بهش نگاه کردم:
-از رفتارای مونا ناراحت نشين.

مونا؟بنخشییيد منطورم شمون مونيکاس ...مونيکا خيلی زود جو گير ميشییهن ازشمون سال اولی که اومد کانادا ا سم شو عوض کرد و گذا شت مونيکا .ولی
من شمون مونا صداش ميکنم.
-مونا که اسم نشنگيه.

موناسیییت ديگه .کال مدلش اينطوريه ...تا يه تازه وارد و مينينه شر کاریميکنه که نشون بده خيلی سرتره و شمه شم دوسش دارن .فقط خواستم بگم
که از کاراش ناراحت نشییين .شرچند از نيافتون ميشییه فهميد که براتون مهم
نيست.
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بخاطر اطمينانيه که به آرتام دارم.-خيلی خوبه.

شما تو چه زمينه ايی دارين تخصص ميگيرين؟-من پزشکی نخوندم.

ابروشام با شیینيدن حرفش از روی تعجب باال رفت .مهرداد لنخندی زد و
گفت:
انقدر عجينه.منم لنخندی زدم و گفتم:

راستشو بخواين بله ...از مونعی که اومدم با شر کی سالم و عليک کردم يهربطی به بيمارستان داشته.
لنخند مهرداد عميق تر شد.

حاال رشته تون چی شست؟-موسيقی.

از اينکه باالخره يه نفر و پيدا کردم که يه ربطی به شنر پيدا ميکرد خوشییحال
شدم و ذوق زده گفتم:
-چقدر خوبن پس تمام سازشا رو بلدين بزنين.

بيشترشونو ...معلومه به موسيقی عالنه دارينخيلی .چند سیییال پيش ميرفتم کالس کمانچه و پيانو ولی نصییفه و نيمهولش کردم چون ونت آزاد نداشتم.

اوووم ...اگر دو ست دا شتين من بهتون ياد ميدم .شايد شما باعث شدينآرتامم يه ساز ياد بگيره.
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اون که محاله.شر دو خنديدم .مونيکا در حالی که بهمون نزديک ميشد گفت:
وای آرتام تو عالی ميرنصی.آرتام نگاه متعجنی به مونيکا کرد و گفت:
مطمئنی؟ تو اولين نفری شستی که اينو بهم ميگه.مونيکا نری به گردنش داد و گفت:
شر کی بهت گفته بد ميرنصی از حسوديش بوده.فرشاد رو به آرتام گفت:

 حاال که مونيکا اينهمه داره ازت تعرير ميکنه تو شم يه چيزی بگو .خوبميرنصيد؟
آرتام :خوب که ميرنصییيد ولی يادم باشییه از اين به بعد بيشییتر به حرفایفرزين توجه کنم.

و بعد چشییمکی به من زد .شمه خنديدن و مونيکا به حالت نهر روشییو
برگردوند و گفت:
-اصال شم بامزه ننود.

با بنخشيدی از جمع جدا شدم تا به طوبی جوون سر بزنم که آرتامم شمراشم
اومد .از نيافه ی آرتام معلوم بود که از مصیییاحنت طوبی جوون داره لذت
مينره حتی شییامم کنارش خورديم .خانم دواچی شم اينطوری راحت تر بود.
باالخره کيک و آوردنن مونع فوت کردن شمع فرزين گفت:
-داداش آرزو کن من سر و سامون بگيرم .تولدم شد برات جنران ميکنم.
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-شرمنده خودم کلی آرزو دارم.

 بابا بيژن :زودتر آرزو کن و شییمع شا رو فوت کن .توران خانم دلش کيکميخواد
شمه خنديدن .آرتام نگاشم کرد و سر شو به ن شونه ی اينکه چه ارزويی بکنه
تکون داد .به طوبی جوون اشیییاره کردم .آرتامم يه نگاه به طوبی جونو يه
نگاشم به من کرد و کيک و فوت کرد .آرتام کادوشا رو باز کرد .کادوی بابا
بيژن يه تابلوی نقاشی از چهره ی شمسرش بود و که آرتام و خيلی خوشحال
کرد و شر چند دنيقه يه بار به عکس خيره ميشیید .کادوی مامان و بابای منم
يه سییاعت بود ...مامانی شم يه ديوان موالنا خريده بود .بقيه شم تقرينا شديه
ايی تو شمين حدودا خريده بودن .نو بت به کادوی دوم من رسییيد .شمون
تابلويی بود که اون روز با پری خريديم .چيزی که باعث شییید اين تابلو رو
بخرم پدری بود که توی نقاشی به پسرش کمک ميکرد تا راه بره .شيراد گفت:
-خوبه ديگه دو تا دوتا کادو ميگيری .ما که شمون يه دونه رو شم نميگيريم.

پری :من برای تو کادر نميخرم؟شيراد :نهپری نگاشی به جمع کرد و گفت:
باالخره که ميريم خونه عزيزم.شمه خنديدن .طوبی جوون گفت:

راسییتش من امروز صیینح فهميدم که نراره به عنوان مهمون و النته کادویتولدت بيام اينجا و ونت نکردم کادو بخرم .اما ميخوام يکی از وسییايلی رو
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که برام خيلی ارزش داره رو بهت بدم .جعنه ايی رو به سمت آرتام گرفت .يه
ساعت جينی مردونه ی نقره بود .طوبی جوون گفت:
اين يادگار شوشرمه.-آرتام :من نميتونم اينو ننول کنم.

طوبی جوون :اگر ننول نکنی ناراحت مي شم ...اگر پيش تو با شه خيال منراحت تره
آرتام نگاه مهربان حاکی از تشکر به طوبی جوون کرد و ساعت رو گرفت.

سیییا عت  12بود و منو آر تام نگران طوبی جوون که با يد برگردونيمش
بيمارستان .ونتی ديدم آرتام سرگرم مهموناست رفتم پيششو گفتم:

آرتام ساعت  12شد .من طوبی جونو مينرم بيمارستان .بايد نرصاشو ساعت
 1بخوره.
نگاشی به جمع کرد و گفت:
باشه .تو مانتو تو ب وش منم باشات ميام.

دا شت ميرفت سمت مهمونا که از شون خداحاف ی کنه که بازو شو ک شيدم
سمت خودمو گفت:

نه ...نميخواد .تو شنوز مهمونات شستن .زشته .بمون من ميرم ميرسونمش و
بعدش ميرم خونه.
نگاه دلخوری کرد و گفت:

بذار برم به بابا بگم که داريم ميريم طوبی جوونو برسونيم
و بدون معطلی رفت و منت

ر من نايستاد.
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توی ماشين طوبی جوون از جوونياش ميگفت و بعضی ونتا با حرفاش مارو
ميخندوند .خوشییحالی آرتام رو ميشیید از نگاشش به طوبی جوون فهميد.
نزديک بيمارستان بوديم که بحث ازدواج طوبی جوون و شوشرش افتاد که با
عشق  50سال با شم زندگی کردن .منو آرتامو نصيحت کرد ...گفت:

زندگی بايد توش عشق باشه .خيليا ميگن پول مهمه ...من از خيلی از جوونا
شنيدم که ميگفتن اگه پول نناشه عشق پلو بذاريم جلوی شم؟؟؟
بعد از اين جمله خودش زد زير خنده .انگار نفسییی برای خنديدن نداشییت
اما اين جمله اينقدر براش خنده دار بود که از ته دل ميخنديد...
ادامه داد:

ونتی عشییق باشییه تحمل بيشییتر ميشییه ...شییوشر نيش و کنايه ی زنو تحمل
ميکنه...زن کج خلقی شای مردو تحمل ميکنه .ونتی عشییق باشیییه تالش
بيشییتر ميشییه ...ونتی عشییق باشییه خنده شميشییه رو لناته .با شم ميخندين.
تلخ يای زندگی شییيرين ميشیییه .م گه ز مان ما مهر يه بود؟؟؟؟ ما حتی
شوشرامونو تا شب ازدواج نميديديم .اون مونع چشما پاک بود .نميگم االن
نيست ولی نسل نسل جووناييه که محدود شدن.

نفس عميقی کشییيد و به دورو بر نگاه کرد .ديگه به محوطه ی بيمارسییتان
رسیی يده بوديم .آرتام ماشییينو پارک کرد .با ويلچر برديمش توی ا تانش.
نرصاشو بهش دادم و روی تخت خوابوندمش .يه کم پيشش ن شستيم و بعد
باشاش خداحاف ی کرديم .داشییتيم از اتاق بيرون ميرفتيم که طوبی جوون
گفت:
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اميدوارم زندگيتون با ع شق ب سازين  .خوشنخت ب شين اي شالله  ...ندر شمو
بدونين ...تو زندگی برای شمديگه تالش کنين .خدا پشییت و پناشتون باشییه.
برين به سییالمت .شردو لنخندی زديم و از ته دل ميدونسییتيم که اين حرفا به
دردمون نميخوره ...از اتاق اومديم بيرون.

توی راشرو بوديم که يهو ط ناز او مد توی راشرو .منو آرتامو ديد .تعجنو تو
چشماش ميديم.

آرتام به چند تا از پرسییتارا سییالم کرد و برای اينکه طناز مارو ديده دسییتمو
گرفت و رفتيم سمت ماشين
چشمامو باز کردم .شنوزم خوابم مياد .فکر کنم نزديکای صنح بود که مهمونا
رضیییا يت دادن برن .ن گاشی به آرتام کردم که روی زمين ب .ل ت خت دمر
خوابيده بود و د ستا شم از دو طرف باز کرده بود .از مدل خوابيدنش خنده ام
گرفت .عقربه شای ساعت عدد  8رو نشون ميداد .تعجب کردم .معموال اين
سیییاعت آفتاب طلوع ميکنه ولی اتاق خيلی تاريک بود .آروم از جام بلند
شدمو سمت پنجره رفتم .با ديدن دونه شای برف که از آسمون ميومد و زمين
رو س يد پوش کرده بود خواب از سرم پريد  .جيغ خفيفی ک شيدم و شيجان
تمام وجودمو فرا گرفت .بعد از مدت شا زمين رنگ برف رو به خودش ديد.
برفای توی حياو دسییت نخورده بود و جون ميداد واسییه آدم برفی درسییت
کردن .به آرتام نگاه کردم که ديدم شنوز غرق خوابه و حتی يه تکونم نخورده.
رفتم سمتشو تکونش دادم و صداش کردم .چند بار ی سرشو تکون داد ولی

دروغ شيرين

369

چ شما شو باز نکرد .انگار خيلی خ سته بود .بازم تکونش دادم اما شديد تر.
چشماشو نيمه باز کرد و آروم گفت:

شوووووووم؟با شيجان گفتم:
آرتام پاشو داره برف مياد.روشو برگردوند و غلت زد و گفت:
چه خوب.با کالفگی تکونش دادم و گفتم:

 ِا...ميگم پاشو بريم برف بازی؟-برای اينکه بيخيال بشم گفت:

چی؟؟؟؟؟؟؟؟ برف بازی؟آخ...آخ...آخ ...سییرما ميخوری ...بشییين شواکه گرم تر شد ميريم.
خنديدم و گفتم:

چی ميگی؟ اگه برف نطع شییه که شوا سییرد تر ميشییه .پاشییو االن که برفتميزه بريم آدم برفی درست کنيم.

جوابمو نداد .ونتی ديدم توجهی نميکنه ت صميم گرفتم خودم تنهايی برم .اما
روم نميشییید برای شمين بايد مجنورش کنم باشام بياد .دوباره تکونش دادم.
ونتی ديدم با اين شمه تکونی که ميدمش شيچ عکس العملی نشییون نميده
بالشییتمو که توش پشییم شییيشییه بود و از رو تخت برداشییتم و محکم زدم تو
صورتش .شک زده چ شما شو باز کرد اما با ديدن نيافه ی کالفه ام شيطون
خنديد و دوباره چشماشو بست .دوباره بالشتو بردم باال و گفتم:
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-به خدا اگه بيدار نشی بازم ميزنمت.

تو يه حرکت ناگهانی بالشییتو از دسییتم کشییيد و ب.لش کرد و خودشییو زد به
خوابو با شمون لنخند گفت:
-شر کاری دوست داری بکن.

شم از کارش خنده ام گرفته بود شم ميخوا ستم کل شو بکنم  .با م شت زدم تو
بازوشو گفتم:
پاشو ديگه .تا برفا تميزه ميتونيم آدم برفی درست کنيم.با چشمای بسته گفت:

نچ...نچ...نچ...شمه ی زورت شمين بود؟من چی ميگم تو چی ميگی؟مَل اينکه زور جواب نميده بايد ازترفندای زنونه استفاده کنم:
اصال نخواستم بيای .حير من که دلم نيومد تنهايی خوش بگذرونم.خواستم بلند شم که دستمو گرفت و گفت:
-چه زودم نهر ميکنه.

لنخندی از روی پيروزی زدم .آرتام تو جاش ن ش ست و در حالی که از پنجره
به آسمون نگاه ميکرد با ناله گفت:

 خدا يا من چه کار بدی کردم که جزام برف روز ب عد تو لد مه .تو کهميدونستی من تا دمدمای صنح بيدار بود
خنديدم و گفتم:
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به جای غر زدن پا شو لنا ستو ب وش .اتفانا بايد خوشحال با شی اولين برفزمستون روز بعد از تولدته...
از ذوق سريع لناسامو پوشيدم .آرتام نگاشی به پالتوم کردو گفت:
-سردت ميشه ...بيا اين دست کشو شالگردنم بذار.

از خدا خواسییته گرفتم و دويدم بيرون .آرتام پشییت من از اتاق بيرون اومد.
شمونطور که داشت کاپشنشو مي وشيد گفت:

اگه ميدونسییتم برفو اينقدر دوسییت داری ديشییب تو مهمونی برف شییادیميزدم.
نگاشی بهش کردم و گفتم:

بنينم ميتونی اينقدر لفتش بدی تا برافا آب بشه؟خواستم برم سمت در ورودی که آرتام بازومو گرفت و گفت:
کجا؟؟؟؟ اول بريم يه چيزی بخوريم .ضعر ميکنی.خيلی شم بی راه نميگفت .سرمو به نشونه ی موافقت تکون دادم و گفتم:
-به شرطی که بيشتر از  5دنيقه طول نکشه.

 ای بابا ...ما تا بريم تو آشیی زخونه و يه ليوان آبميوه برای خودمون بريزيمخودش  10دنيقه طول ميکشه.
دستمو گذاشتم پشتشو به سمت آش زخونه شولش دادم و گفتم:
-حاال تو برو...

آر تام دو تا ليوان آب پرت قال ري خت .به منم گ فت از توی ک مد يه جع نه
بيسییکويت در بيارم.اينقدر تند تند ميخوردم که دوبار بيسییکويت پريد تو
حلقم .آرتام با ديدن حرکاتم بلند خنديد و مَل يه پدر مهربون گفت:
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-آروم تر...به خدا آب نميشه .اگه شد من خودم يه سفر مينرمت آالسکا...

مشیی.ول خوردن بوديم که فرينا اومد تو  .با ديدن ما که اول صیینحی لناس
تنمون بود تعجب کرد  .سالمی داد .منم بدون معطلی گفتم:
فرينا برو لناس ب وش بريم برف بازی.آرتام زد زير خنده .فرينا با ديدن خنده ی آرتام لنخندی زد و گفت:
-مرسی مزاحم نميشم.

نگاه چپ چ ی کردم به آرتام کردم که خنده شییو خورد ولی شنوز زير زيرکی
ميخنديد و به فرينا گفتم:

مزاحم چيه؟ زود برو حاضییر شییو ما اينجا منت ريم .به فرينرزم اگه بيدارهبگو بياد.

فرينا که انگار از پيشیینهادم بدش نيومده بود باشییه ای گفت و رفت تا لناس
ب وشه .آرتام با نوک انگشت زد رو دماغم و گفت:

تا امروز شمه رو مجنور به برف بازی نکنی بی خيال نميشینيافه ی حق به جاننی به خودم گرفتم و گفتم:

مگه تو االن به اجنار داری ميای برف بازی؟-نه واال...کی گفته؟ مديونی اگه فکر کنی خيلی خوابم مياد.

چشمامو باز کردم .شنوزم خوابم مياد .فکر کنم نزديکای صنح بود که مهمونا
رضیییا يت دادن برن .ن گاشی به آرتام کردم که روی زمين ب .ل ت خت دمر
خوابيده بود و د ستا شم از دو طرف باز کرده بود .از مدل خوابيدنش خنده ام
گرفت .عقربه شای ساعت عدد  8رو نشون ميداد .تعجب کردم .معموال اين
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سیییاعت آفتاب طلوع ميکنه ولی اتاق خيلی تاريک بود .آروم از جام بلند
شدمو سمت پنجره رفتم .با ديدن دونه شای برف که از آسمون ميومد و زمين
رو س يد پوش کرده بود خواب از سرم پريد  .جيغ خفيفی ک شيدم و شيجان
تمام وجودمو فرا گرفت .بعد از مدت شا زمين رنگ برف رو به خودش ديد.
برفای توی حياو دسییت نخورده بود و جون ميداد واسییه آدم برفی درسییت
کردن .به آرتام نگاه کردم که ديدم شنوز غرق خوابه و حتی يه تکونم نخورده.
رفتم سمتشو تکونش دادم و صداش کردم .چند بار ی سرشو تکون داد ولی
چ شما شو باز نکرد .انگار خيلی خ سته بود .بازم تکونش دادم اما شديد تر.
چشماشو نيمه باز کرد و آروم گفت:

شوووووووم؟با شيجان گفتم:
آرتام پاشو داره برف مياد.روشو برگردوند و غلت زد و گفت:
چه خوب.با کالفگی تکونش دادم و گفتم:

 ِا...ميگم پاشو بريم برف بازی؟-برای اينکه بيخيال بشم گفت:

چی؟؟؟؟؟؟؟؟ برف بازی؟آخ...آخ...آخ ...سییرما ميخوری ...بشییين شواکه گرم تر شد ميريم.
خنديدم و گفتم:
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چی ميگی؟ اگه برف نطع شییه که شوا سییرد تر ميشییه .پاشییو االن که برفتميزه بريم آدم برفی درست کنيم.

جوابمو نداد .ونتی ديدم توجهی نميکنه ت صميم گرفتم خودم تنهايی برم .اما
روم نميشییید برای شمين بايد مجنورش کنم باشام بياد .دوباره تکونش دادم.
ونتی ديدم با اين شمه تکونی که ميدمش شيچ عکس العملی نشییون نميده
بالشییتمو که توش پشییم شییيشییه بود و از رو تخت برداشییتم و محکم زدم تو
صورتش .شک زده چ شما شو باز کرد اما با ديدن نيافه ی کالفه ام شيطون
خنديد و دوباره چشماشو بست .دوباره بالشتو بردم باال و گفتم:
-به خدا اگه بيدار نشی بازم ميزنمت.

تو يه حرکت ناگهانی بالشییتو از دسییتم کشییيد و ب.لش کرد و خودشییو زد به
خوابو با شمون لنخند گفت:
-شر کاری دوست داری بکن.

شم از کارش خنده ام گرفته بود شم ميخوا ستم کل شو بکنم  .با م شت زدم تو
بازوشو گفتم:
پاشو ديگه .تا برفا تميزه ميتونيم آدم برفی درست کنيم.با چشمای بسته گفت:

نچ...نچ...نچ...شمه ی زورت شمين بود؟من چی ميگم تو چی ميگی؟مَل اينکه زور جواب نميده بايد ازترفندای زنونه استفاده کنم:
-اصال نخواستم بيای .حير من که دلم نيومد تنهايی خوش بگذرونم.
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خواستم بلند شم که دستمو گرفت و گفت:
-چه زودم نهر ميکنه.

لنخندی از روی پيروزی زدم .آرتام تو جاش ن ش ست و در حالی که از پنجره
به آسمون نگاه ميکرد با ناله گفت:

 خدا يا من چه کار بدی کردم که جزام برف روز ب عد تو لد مه .تو کهميدونستی من تا دمدمای صنح بيدار بود
خنديدم و گفتم:

به جای غر زدن پا شو لنا ستو ب وش .اتفانا بايد خوشحال با شی اولين برفزمستون روز بعد از تولدته...
از ذوق سريع لناسامو پوشيدم .آرتام نگاشی به پالتوم کردو گفت:
-سردت ميشه ...بيا اين دست کشو شالگردنم بذار.

از خدا خواسییته گرفتم و دويدم بيرون .آرتام پشییت من از اتاق بيرون اومد.
شمونطور که داشت کاپشنشو مي وشيد گفت:

اگه ميدونسییتم برفو اينقدر دوسییت داری ديشییب تو مهمونی برف شییادیميزدم.
نگاشی بهش کردم و گفتم:

بنينم ميتونی اينقدر لفتش بدی تا برافا آب بشه؟خواستم برم سمت در ورودی که آرتام بازومو گرفت و گفت:
کجا؟؟؟؟ اول بريم يه چيزی بخوريم .ضعر ميکنی.خيلی شم بی راه نميگفت .سرمو به نشونه ی موافقت تکون دادم و گفتم:
-به شرطی که بيشتر از  5دنيقه طول نکشه.

wWw.Roman4u.iR

376

 ای بابا ...ما تا بريم تو آشیی زخونه و يه ليوان آبميوه برای خودمون بريزيمخودش  10دنيقه طول ميکشه.
دستمو گذاشتم پشتشو به سمت آش زخونه شولش دادم و گفتم:
-حاال تو برو...

آر تام دو تا ليوان آب پرت قال ري خت .به منم گ فت از توی ک مد يه جع نه
بيسییکويت در بيارم.اينقدر تند تند ميخوردم که دوبار بيسییکويت پريد تو
حلقم .آرتام با ديدن حرکاتم بلند خنديد و مَل يه پدر مهربون گفت:
-آروم تر...به خدا آب نميشه .اگه شد من خودم يه سفر مينرمت آالسکا...

مشیی.ول خوردن بوديم که فرينا اومد تو  .با ديدن ما که اول صیینحی لناس
تنمون بود تعجب کرد  .سالمی داد .منم بدون معطلی گفتم:
فرينا برو لناس ب وش بريم برف بازی.آرتام زد زير خنده .فرينا با ديدن خنده ی آرتام لنخندی زد و گفت:
-مرسی مزاحم نميشم.

نگاه چپ چ ی کردم به آرتام کردم که خنده شییو خورد ولی شنوز زير زيرکی
ميخنديد و به فرينا گفتم:

مزاحم چيه؟ زود برو حاضییر شییو ما اينجا منت ريم .به فرينرزم اگه بيدارهبگو بياد.

فرينا که انگار از پيشیینهادم بدش نيومده بود باشییه ای گفت و رفت تا لناس
ب وشه .آرتام با نوک انگشت زد رو دماغم و گفت:

-تا امروز شمه رو مجنور به برف بازی نکنی بی خيال نميشی
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نيافه ی حق به جاننی به خودم گرفتم و گفتم:

مگه تو االن به اجنار داری ميای برف بازی؟-نه واال...کی گفته؟ مديونی اگه فکر کنی خيلی خوابم مياد.

بازوی آرتامو گرفتم و آروم از پله شا پايين رفتيم .فرينا و فرينرز شم پشیییت
سییرمون بودن .حدود بيسییت سییانت برف اومده بود .به حياو نگاه کردم .يه
تيکه از حياو که برف زيادی روش نشسته بودن به بچه شا نشون دادم و گفتم:

رفتن به اون سمت حياو ندغنه ...اون برفا زياده جوون ميده وا سه در ستکردن آدم برفی .اگه برين اونور با من...

برخورد گوله ی برف مانع شییید تا ادامه ی حرفمو بگم .برگشییتم و فرينرزو
ديدم که دست به کمر با لنخند پيروز مندانه ايستاده بود .گفت:
-خودتون اعالن جنگ کردين .من نميخواستم جنگو شروع...

گوله ی برفی که آرتام زد به پشییتش شم مارو به خنده انداختو شم فرينرز
ساکت کرد .آرتام لنخند بدجنسی زد و گفت:
-خواستم بگم ونتی با آناشيد حرف ميزنی منو نگاه کن.

فرينرزم بی معطلی يه مشیییت برف از رو زمين برداشیییت و در حالی که با
مشتش اونو تنديل به گلوله ميکرد گفت:

پس تورو نگاه کنم نه؟وگوله رو پرتاب کرد و خورد تو صورت آرتام .و شمين شد دليل شروع برف
بازيمون .منو آرتام شییده بوديم يه گروه .فرينا و فرينرزم با شم بودن ....النته
چون فرينا روش نمي شد به ما گلوله پرتاب کنه بي شتر گلوله در ست ميکرد و
ميداد د ست برادرش که اونم ح سابی از خجالت ما در ميومد ....حتی يکی
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دوباريم گلوله زد تو صییورت من .بعضییی ونتا شم برای اينکه حرص منو در
بياره ميرفت سییمت منطقه ی ممنوعه ای که انتخاب کرده بودم ....آرتامم
دننالش ميکرد .اينقدر خنديديم و جيغ و داد کرديم که صییدای بابا بيژن شم
در اومدن از روی بالکن داد زد:

چه خنره اول صنحی؟آرتام خنديد و گفت:
-به مهد کودک گلها خوش اومدين.

انقدر از کارای فرينرز و حرفای آرتام خنديده بودم که از دل درد نشییسییتم رو
زمين.
بابا بيژن به من گفت:
از روی زمين بلند شو باباجون .سرما ميخوری...گفتم:
مگه اين آرتام و فرينرز ميذارن من يه دنيقه سر جام وايستم.بابا بيژن خنديد و سرشو تکون داد و گفت:

معلومه که حسابی داره خوش ميگذره .پس من چی؟خوشحال شدم و گفتم:

شما شم مياين برف بازی؟آرتام زودتر گفت:

نکنه ميخوای بيای برف بازی؟بابا بيژن گفت:
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مگه من چمه که نيام؟آرتام -شوخی ميکنی؟ سرما ميخورين
پريدم وسط حرفشونو گفتم:
آرتام چرا اينقدر گير ميدی .بذار بابا بيژنم بياد...آرتام -آخه...
بابا بيژن حرف آرتامو نطع کرد و گفت:
آرتامو ولش کن ...من ميخوام بيام .فقط يکی بياد کمک.با خوشحالی رفتم سمت بابا بيژن و دستشو گرفتم و آوردمش پايين.

بعد از اينکه بابا بيژنم کمی بازی کرد آنا فريدون و گوشر و شوشرش شاش ور
خان شم به جمعمون اضافه شدن ....تنها کسايی که تو بازی ننودن بی بی و
س يده جون بودن که روی بالکن صندلی گذاشته بودن و مارو نگاه ميکردن.
ونتی از بازی خسییته شییديم رفتيم س یراغ آدم برفی درسییت کردن که س ی يده
جونم او مد کمکمون .بی بی شم بهمون شويج و دک مه داد و تونسییتيم ادم
برفيو تکميل کنيم .بعد ار تموم شییدنش شمه دورش جمع شییديم و نگاش
کرديم....و النته شمه زديم زير خنده ....فرينرز گفت:
به شمه چير شنيه جز آدم برفی.ديگه ما تواناييمون در شمين حد بود.فرينا به فرينرز گفت:

شمه ش تقصییير تو ِا  ....اگه خراب کاری نميکردی يه آدم برفيه خوشییگلداشتيم.
بابا بيژن خنديد و گفت:
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خيلی خب  ...دعوانکنين .مهم اينه درسییتش کرديم .منم بعد از  10سییالبرف بازی کردم.
آنا فريدون لنخندی زد و گفت:
-خيلی چسنيد ...بعد اين شمه سال دور شم بوديم و کلی شم خنديديم.

فري نرز در حالی که نگاش به آرتام بود با لحنی که ازش شییيطنت ميناريد
خطاب به من گفت:

ُ

-شمه ی اينا به يمن وجود آناشيد خانومه ديگه.

آرتام -مَل اينکه از اون گلوله شا دلت ميخواد
فرينز دستهاشو به نشونه ی تسليم باال اوردو گفت:
من که چيزی نگفتم...فقط تعرير کردم.فرينا دستاشو زد به شم و گفت:
راستی ...االن که شمه دور شميم بريم دوربين بياريم و عکس بندازيم.آرتام -فکر خوبيه ....بذارين من ميرم ميارم.
و بدون معطلی رفت توی خونه.

پايه ی دوربين و روی زمين گذا شت و دوربينو تن يم کرد .چند باری پ شت
شم گفت:

جمع تر ...فرينرز شییاخ نذار واسییه فرينا آدم باش...پدر يه کم بيا اينور تراون آدم برفی معلوم باشه...شمه يه لنخند...

و بعد سريع اومد کنار من ايستاد و دستشو گذاشت دور شونه ام.و بعد فلش
دوربين...
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شمگی خسته بوديم  .بی بی گفت:
بياين تو که بخاريو روشن کردم.داشتيم ميرفتيم سمت خونه که س يده خانم زد تو صورتشو گفت:
ای وای...ساعت  12شد...انقدر سرگرم بازی شدم که نهار نذاشتم.بابا بيژن گفت:

ناراحتی نداره که س يده جان ...يه ساعت ديگه زنگ ميزنيم از بيرون نهارسفارش ميديم.
آرتام گفت:
نه ...منو آناشيد ميريم بيرون يه چيزی ميگيريم.بهش نگاه کردم .لنخندی زد و گفت:

مگه نه؟منم که شنوز از برف بازی سير نشده بودم رو به جمع گفتم:
-راست ميگه.

شمه رفتن سییمت خونه و منو آرتام رفتيم سییمت در .اومديم درو باز کنيم که
فرينرز داد زد:

شوا بد جور شوای دو نفرسییتا ...خدايا يه دوسیییت دخترم نداريم باشاشدسیییت تو دسیییت توی اين شوای برفی به بهونه ی غذا خريدن بريم خوش
بگذرونيم.

ُ
فرينرز اذيت کنه د ست شو انداخت دور
منو آرتام خنديديم .آرتامم برای اينکه

کمرم و منو چسنوند به خودشو گفت:
-دلت بسوزه..
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فرينرز رفت توی خونه .آرتام منو از خودش جدا کرد و بهم نگاه کرد و گفت:
امروز خوب شمه رو دور شم جمع کرديا.ما اينيم ديگه...اومدم برم سمت پياده رو که عطسه کردم .آرتام گفت:
سرما رو خورديا...و بعد يقه ی پالتومو گرفت و به شم نزديک کرد و گفت:
خودتو ب وشون...

دسییتمو گرفت و رفتيم سییمت رسییتوران .شنوز برف ميومد و گوله شای برف
موشامونو سیی يد کرده بود .توی خيابون فقط مه بود و برف .شوا گرفته بود.
نگاشی به دستای آرتام کردم...

مگه نرار ننود فقط يه نمايش ساده باشه؟؟؟ پس االن چرا دست شمو گرفتيم
و شيچ کدوم اعتراضی نميکنيم؟ شيچکدوم از تماشاگرامون نيستن  ...صحنه
خاليه ...پس برای کيا اينهمه مدت نق شه ک شيديم؟ برای چی وارد اين بازی
شديم که شيچ سرو تهی نداره .پس کاوه کجاست که بنينه من دستای آرتامو
گرفتم و ديگه محتاج دسییتای اون نيسییتم؟؟؟؟ چرا نيسییت که بنينه ونتی با
آر تامم بهم خوش مي گذره؟؟؟؟ منو آر تام برای چی داريم اين قدر به شم
نزديک ميشم؟؟؟
بازم روزنامه رو ورق زد ...مطمئنم که فقط عک سا شو نگاه ميکنه.به اطرافش
توجه نداشت ولی من خيره نگاشش ميکردم.
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چند دنيقه ای ميشیید که منت رش نشییسییته بودم .شيچ کس توی پارک ننود.
تصميم گرفتم تا بياد به پير مرد نگاه کنم...کار ديگه ای شم نداشتم...
بستنی که جلوی صورتم اومد حواسم رو پرت کرد ...گرفتمش و گفتم:

رفتی از کارخونه خريدی که اينقدر طول کشيد؟خنديد و گفت:
-برای شما گفتم سفارشی بزنه برای شمين يه کم زمان برد...

واال من شر چی د نت ميکنم شيچ فرنی بين بسییتنی خودم و بسییتنی تونمينينم.
-فرنش اينه که توی بستنيه تو پر عشقه...

خنديدم و مش.ول خوردن بستنی شدم .به پير مرد نگاه کردم ...شنوز داشت
روزنامه رو ورق ميزد...اين دفعه ی صدم بود که اون صفحه رو نگاه ميکرد...
دستمالی بهم داد و گفت:

داره ميريزه...حواست کجاست؟به پير مرد اشاره ای کردم و گفتم:

به پير مرده ...خيلی با مزه ست...فکر کن يه روزی منو تو شم مَل اين پيرميشيم و ميايم پارک...

اگه من پير بشییم که با تو نميام پارک...تنها ميام که يه دختری مَل تو منوديد بزنه...
چشمامو ريز کردم و با تهديد گفتم:
کییییییییییاوه...خنديد و گفت:
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چرا عصنی ميشی حاال؟؟؟ مگه چی گفتم؟
يعنی چی ديد ميزنم؟ يعنی من من ور دار نگاش ميکنم؟-دنيقا من

ورم شمين بود...

آخه من پيرمردارو دوست دارم .خيلی شيرينن.-خوبه ....اين يعنی اينکه بهم خيانت نمی کنی...

به بازوش زدم و دوباره گازی به ب ستنيم زدم ...ساکت شديم که کاوه دوباره
گفت:

ن رت چيه ماه عسل بريم اروپا؟يه کم فکر کردم و گفتم:

اوممممم .به شرو اينکه پاريس باشهچه خوش اشتها...-کاوه اذيت نکنا..

بنخ شيد...چ شم...شرچی شما بگی شمون مي شه ...ت صويب شد ,ميريمپاريس.

يعنی من باالخره ايفلو مينينم؟اخمی کرد و گفت:

من نه ...ما ...اين صیید بار ...ديگه بايد عادت کنی از کلمه ی ما اسییتفادهکنی...
گاز آخرو به بستينيم زدم و گفتم:

-بريم ندم بزنيم؟
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بلند شد و گفت:
-چرا که نه...شما امر کن...

جای سر سنزی بود ...بعد يه بستنی ندم زدن توی اين پارک ميچسنيد .کاوه
دستمو گرفت و گفت:
-يه روز با يه کالسکه ميايم اينجا و با بچمون ندم ميزنيم.

کاوه جان ...راجع به آينده حرف نزن لطفاآخه چرا؟؟؟ منو تو تا چند ونت ديگه ازدواج ميکنيم...شنوز چند شفته مونده...-چشم رو شم بذاری اين چند شفته شم تموم ميشه عزيزم.

داشییتيم تو سییکوت کنار شم ندم ميزديم و از بودن باشم توی پارک لذت
مينرديم که دوباره کاوه گفت:

آناشيد باورت ميشیییه ونتی جوون تر بودم و شنوز جرئت اينو نداشییتم کهدستتو بگيرم شميشه خواب اين روزارو ميديدم؟؟؟؟
خواب چيو؟اينکه منو تو ...تنها ...توی يه پار ک خلوت و دنج ...با کلی عشییق راهميريم...

خواب نحطه؟ اين چه خوابايه که مينينی؟خوابای من شمش شيرينه ...چون شمش تو توشی عزيزم...و دستمو فشرد...

به رو به روم نگاه کردم که چند تا بچه داشییتن بازی ميکردن ...خواسییتم به
کاوه بگم بريم اون سمت که گوشيم زنگ خورد...
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دسییتشییو ول کردمو دننال گوشییيم گشییتم .بعد از کلی گشییتن از ته کيفم
کشيدمش بيرون .با ديدن شماره ی بيمارستان تعجب کردم...
من که امروز مرخصی بودم...
گوشی رو برداشتم...

بله؟-....

الو؟؟؟؟آناشيد...پری بود که با صدای مضطرب گفت:

کجايی؟چيزی شده پری؟آناشيد کجايی؟-من يا کاوه تو پارکم...

با کی؟با کاوه...چی شده؟ چرا نفس نفس ميزنی؟؟؟؟ نگرانم کردی؟پری بعد از مکث کوتاشی گفت:
-آناشيد خودتو برسون بيمارستان ...آرتام حالش بده ...زود بيا...

متعجب به تلفن نطع شده توی دستم نگاه کردم...آرتام حالش بده...نگاشم
به کاوه افتاد که داشیییت با تعجب بهم نگاه ميکرد و متت ر اين بود که بهش
بگم که کی پشت خط بود...
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بدون توجه به نگاشش از کنارش گذشتم و گفتم:
بايد برم...با تعجب پرسيد:

کجا؟؟؟؟ کی بود؟؟؟؟؟صییداشییو نميشیینيدم ...فکرم پيش آرتام بود ...به راشم ادامه دادم ...زير لب
گفتم:
حالش بده...حال آرتام بده...کاوه که انگار چيزی نشنيده بود پرسيد:
چی؟؟!!بازومو گرفت و مانع رفتن شد و گفت:

کجا ميری آناشيد؟بلند گفتم:
-ولم کن ...آرتام حالش بده ...بايد برم پيشش...

کاوه با حالت گنگ نگاشم ميکرد ...بعد چند لح

ه عصنانی گفت:

ميخوای بری پيش اون عوضی؟ آره؟راجع به اون درست صحنت کن...و بازومو از دستش بيرون کشيدم و دويدم سمت خيابون...

نفهميدم چه جوری خودمو رسوندم بيمارستان ...ونتی وارد بخش شدم نگاه
سنگين شمه رو احساس کردم ...مَل يک گناشکار نگاشم ميکردن ...کاوه ی
لعنتی...
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ش مه بودن ...دکتر افشیییار...ط ناز...م هد يه...دکتر نوروزی ...خانم
دواچی...شيراد و پری...

ميترسییيدم جلو برم...ندم شام سیینگين شییده بود...پری زود تر از بقيه اومد
سمتم...چرا داشت گريه ميکرد؟ اينجا چه خنره؟
آرتام چش شده؟ با شر ندمی که پری به سمتم بر ميداشت نگرانين صد برابر
ميشد ...ميترسيدم ازش سوالی ب رسم ...نميخواستم جوابی بشنوم که...

پری رو به روم ايستاد ...چشمای پر از سوالمو بهش دوختم ...پری بعد چند
لح

ه سرشو تکون داد و گفت:

-خيلی دير اومدی ...مَل شميشه...

و رو شو برگردوند و زد زير گريه ...تازه متوجه چ شمای گريون شمه شدم...
حتی طناز ...ا شک توی چ شمام جمع شد ...باورم نمي شه ...ملتم سانه به
پری نگاه کردم و گفتم:

دروغ ميگی نه؟پری به شییيشییه ی يکی از اتانا اشییاره کرد ...نميخوام باور کنم ...حقيقتی
وجود نداره ...به سمت شيشه رفتم.

ديدمش .خودش بود .به دستگاه کنار تخت نگاه کردم تا ضربان نلنشو بنينم
...ولی  ...تنها يه خط ممتد و بی انتها.

ديگه اختيار ا شکام د ستم ننود ...پاشام س ست شد ...ن ش ستم رو زمين...
نميتونسییتم آرتامو اينجوری بنينم ...سییرمو گذاشییتم روی پاشامو بلند گريه
کردم ...زير لب ا سم آرتامو ميگفتم ...شمش تق صير من بود ...ننايد تنهاش
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ميذاشییتم ...ننايد انکار ميکردم که دوسییتش دارم ...ای کاش بهش گفته
بودم...
با تکون دستی چشمامو باز کردم...

با چ شمايی خيس به مامان که باالی سرم اي ستاده بود نگاه کردم .نگرانی رو
تو چشمای اون شم ميديدم .پرسيد:

چی شده آناشيد جان؟ خواب بد ديدی؟دو باره ياد اون کاب*و*س کذايی اف تادم .خودمو به زور کنترل کردم و
اشکامو پاک کردم و گفتم:
-چيزی نيست مامان .يه خواب بد بود.

خيره ...نگران نناش عزيزم .چه خوابی ميديدی؟-چيز خاصی ننود ...شر چی بود تموم شد.

مامان که انگار فهميد نميخوام راجع به خوابم حرف بزنم حرفو کش نداد و
گفت:

ميخوای پيشت بمونم تا بخوابی؟-نه تهمينه جوون ...برو بخواب .بنخشيد شما رو بی خواب کردم.

صییدای گريه ت تا شفت تا کوچه اونور ترم ميرفت ...فکر کنم شمسییايهب.لی شم بيدار شد
نيمچه لنخندی زدم و گفتم:
امان از اين کاب*و*سای شنانه...مامان دستی به موشام کشيد و پتو رو روی تنم کشيد و گفت:
-بگير بخواب ...به شيچيم فکر نکن عزيزم ...شب بخير.
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شب بخير...مامان لنخندی زد و از جاش بلند شد و رفت...

مامان رفت و من دوباره درگير خوابم شدم ...ياد کاوه افتادم ...اون تو خوابم
چی کار ميکرد؟ چرا شمه چيز بينمون به حالت اول برگشته بود؟ سعی کردم
دي گه بهش فکر نکنمن ولی چرا؟ م گه کاوه شمونی ننود که يه روزی فکر
ميکردم اگه ن ناشیییه منم نيسییتم...پس االن چرا خودم دارم از توی خ يالم
بيرونش ميکنم؟ معنيه خوابم چی بود؟ آرتام...

نگرانش شدم .نکنه چيزی شده با شه؟ نکنه خوابم بی من ور ننا شه ...دلم
شری ريخت ...خواستم بهش زنگ بزنم ...گوشيمو برداشتم ولی تا چشمم
به ساعت افتاد پ شيمون شدم .ساعت  4صنح بود و مطمئن بودم که آرتام
خوابه ا صال چه دليلی دا شت که بهش زنگ بزنم؟ گو شی رو گذا شتم کنار
ولی باز دلم طانت نياورد .تصییميم آخرو گرفتم و شییمارشییو با اسییترس
گرفتم...چند تا بوق خورد تا اومدم نطع کنم صدای آرتامو شنيدم  ...گوشی
رو چسنوندم به گوشم و منت

ر شدم دوباره حرف بزنه...

آناشيد؟نميدونس یتم چی بگم ...شول کرده بودم .ولی اصییال به روی خودم نياوردم و
گفتم:

آرتام تويی؟آره ...مگه نرار بود کی باشم؟-اشتناه گرفتمت ميخواستم به پری زنگ بزنم ...شرمنده بيدارت کردم...
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با صدايی که کمی رنگ ترديد گرفته بود گفت:

بيدار بودم ...حالت خوبه؟آره .نرار بود بهش زنگ بزنم اشتناشی شماره ی تو رو گرفتم ...بازم شرمندهمزاحمت شدم .کاری نداری؟
-نه ...خوب بخوابی.

تو شم شمينطور .شب بخيرگوشی رو نطع کردم .خيالم يه کم راحت شد ولی بازم ا سترس دا شتم .چرا
آرتام بيدار بود؟ يادم رفت ب ر سم ...بيخيال شمه چيز شدم و پتو رو ک شيدم
رو سرم .چشمامو بستم و خواستم به شيچی فکر نکنم ولی شمش صحنه ی
خوابم ميومد جلوی چشییمم ...داشییتم بهش فکر ميکردم که صییدای زنگ
گوشيم منو از جا پروند .بدون معطلی جواب دادم و گفتم:

بله؟-سالم.

آرتام تويی؟تو چرا امشب منو نميشناسی؟-آخه تعجب کردم زنگ زدی...

چرا؟شمينطوری.منم تعجب کردم تو زنگ زدی.من که گفتم اشتناه گرفتم...-ولی صدات اينو نميگفت.
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خنديدم و گفتم:

يعنی تشخيص صدات اينقدر نويه؟اونم خنديد و گفت:

مَل اينکه شنوز باور نکردی من خيلی باشوشییم .اصییال خودت بگو چیشده؟
-گفتم که اشتناه گرفتم.

راست ميگی؟نميگم؟يعنی نميخوای بگی دلت برام تنگ شده؟خنديدم و گفتم:

کالسای خودباوری اثر کرده شاااخب بگو ديگه...عجنا...من که ميدونم دلت برام تنگ شده.اين اعتماد به نفست منو کشته.اعتماد به نفسو شما خانوما به من ميدين.پس خوب شد ما خانوما آفريده شديم.-من که شميشه شکر گذارم.

آفرين-تو خواب نداری؟
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-نه...

چرا؟چون دارم يه تحقيق مينويسم .تو چرا نخوابيدی؟-چون خوابم نميومد.

يعنی االن خوابت مياد؟آره.پس برو بگير بخواب.شنت خوش آنای دکتر.-شب توشم بخير .راستی آناشيد...

بله؟من که ميدونم دلت برام تنگ شده.خندم گرفته بود:

از کجا انقدر مطمئنی جناب خودشيفته؟چون االن شيراد گفت امروز که تو و پری با شم بودين گوشییيش افتاد توجوب.
خنديدم و گفتم:
برو بخواب...صداش رنگ خاصی گرفته بود و گفت:
خوی بخوابی عزيزم...تلفن رو نطع کردم ...خوشحال شدم از اينکه حالش خوب بود...
پتو رو کشيدم رو سرم و با لنخند به فردا فکر کردم...
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تازه از اتاق عمل اومده بودم بيرون و ح سابی خ سته بودم ..اح ساس ميکردم
پاشام بی حسن ...دو تا انترنی که با شماشنگی دکتر کشاورزی اومده بودن تو
اتاق عملن دو سیییاعت آخر ع مل و بی خيال شیییدن و رفتن ...شر چند که
اومدنشون به اصرار خودشون بود و جز دوره شون ننود...
ونتی رفتم تو اتاق رسییت يه نگاشی به گوشییی انداختم ...از خونه  2تا miss

callداشتم .پاشام و گذاشتم رو ميز و شمينطور که ماساژشون ميدادم شماره
ی خونه رو گرفتم:

سالمسالم به روی ماشت تهمينه جوون ..اصل حالت چطوره عسيسم؟خوبم ...تو چرا صنح بدون صنحونه رفتی؟-چون ديشب بدخواب شده بودمن صنح خواب موندم...

شی بهت ميگم شییب زياد شییام نخور ...گوش نميدی که .غذا رو مينينیديگه خدا رو بنده نيستی...
تقصير شماس که غذاشات خوشمزه س...پر خوری خودتو گردن من ننداز...-چشم...

ِ

زنگ زدم بگم اگر ميتونی امروز برو ديدن مامانی ...سرما خورده.باشه ...دلمم براش تنگ شده.ننلش بيا خونه يه سری وسايل بدم براش بنری.-چشم...
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چشمت بی بال ...کاری نداری مادر؟نه عزيزم..-ناشارتو تا آخر بخوريا ...وزنت داره روز به روز کم تر ميشه.

ای بابا .باالخره من چی کار کنم؟ کم بخورم يا زياد؟-من گفتم شنا غذای سنک بخور که راحت بخوابی...

اطاعت ميشه سرورم ...امر ديگه ندارين؟نه عزيزم ...برو به کارت برس .خداحافظ.بعد از نطع کردن تلفن از جام بلند شدم و رفتم تو بخش...

ضربه ايی به در اتاق زدم و بعد از شنيدن صداش که اجازه ی ورود داد رفتم
تو...
سالم .خسته نناشی.سرشو بلند کرد .لنخندی زد و گفت:
سالم .مرسی ...تو شم خسته نناشی.اومدم بگم من دارم ميرم.بنخشيد امشب خيلی کار دارم.و سوييچ و گرفت طرفم و گفت:
-بيا ...ماشين و بنر.

مرسی ...بيتا پايين منت رمه .فقط اومدم خداحاف ی کنم و بگم ميرم خونهی مامانی ...ماشين شمراشم شست .ديگه صنح نيا دننالم.
سری به نشونه ی موافقت تکون داد و گفت:
-سالم برسون.
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از طرف تو يا بابا بيژن؟خنديد و گفت:
-امان از دست بابام.

دستی براش تکون دادم و از در اودم بيرون .خيلی خسته بود ...از صنح  3تا
عمل داشت .ديشنم که اصال نخوابيده بود ...دکتر مهرزاد بودن شمين دردسر
شا رو داره ديگه...

بيتا منو دم خونه مون پياده کرد و رفت ...بالفاصله رفتم باال و وسايلی رو که
مامان گفته بود و برداشتم و گذاشتم تو ماشينم...سر راه برای مامانی شل.م و
يه ليمو شيرين و يه سری مواد تقويتی گرفتم .شمي شه ونتی ميخوا ستم برم
خونه ش ذوق زده بودم ...سییعی کردم از کوتاه ترين مسییير برم تا زودتر
برسم...

ونتی رسيدم زينت خانم و ديدم که با يه سند خريد داشت ميرفت تو خونه...
سريع از ما شين پياده شدم و صداش کردم ...با ديدنم از شمون جا شروع
کرد به حال و احوال کردن و پشییت سییر شم حال شمه ی اعضییای خانوادمو
پرسییيد ...يه ذره شم نيومد جلو و از شمون دم در با صییدای بلند حالشییون و
مي رسییيد .منم مَل خودش جواب ميدادم ...بهتر ديدم تا داد شمسییايه شا در
نيومده وسايل و از تو ماشينم بردارم و برم تو...
مامانی کنار بخاری داشت کتاب ميخوند.
سالم.از پشت عينک نگاشی بهم انداخت و گفت:
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سالم خانم دکتر .چه عجب از اينورا؟ شیینيدم يه مريض آم ول الزم داريم ...کار و بار و ول کردم و امدم تا يهآم ول جانانه بهش بزنم و برم.

ما مانی از آم ول متنفر بود ...تو دوره ی جوونيش خاطره ی بدی از آم ول
زدن داشت .عينکشو در آورد و گفت:

خوش اومدی ...ولی من ترجيح ميدم بقيه ی راه شای درمانی رو امتحانکنم.

وسییايل و گذاشییتم تو آشیی زخونه و رفتم تو ب.ل مامانی ...خيلی دلم برای
آغو شش تنگ شده بود .اونم مَل شمي شه موشامو نوازش ميکرد ...يه ذره که
به شمون حالت موندم مامانی گفت:

راستی چرا آرتام و نياوردی؟کار داشت ...بيچاره  48ساعته که نخوابيده.-زنده باشه...پسر خوبيه...

يعنی مورد تاييده ...شما که اينو بگی يعنی حله؟من از روز اولم که ديدمشن ازش خوشییم اومده بود .معلومه خوب تربيتشده .پدرش که خيلی با شخصيت بود.

آشا ....يعنی پدرشم آدم خوبيه؟چشم غره ايی بهم رفت ...خنديدم و گفتم:
من که حرف بدی نزدم ...تازه بابا بيژن کلی شم سالم رسوند.با نيمچه اخمی روشو برگردوند و گفت:
-نوه شم نوه شای نديم...
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عاشق شمين ادا و اصوالش بودم ...صورتشو يه ماچ محکم کردم و گفتم:
شوخی کردم عزيزم.زينت خانم با يه سينی چايی اومد کتارمون و گفت:

خيلی خوش او مدی مادر جوون ...امروز خيلی ذکر خيرت بود .تورانخانم شمه ش ميگفت دلش براتون تنگ شده.
دوباره به مامانی نگاه کردم و گفتم:
الهی من نربون اون دلت برم که برای من بی معرفت تنگ ميشه.-مامان :خدا نکنه عزيزم.

ِ

امشییب من شییام ميذارم ...ميخوام يه دونه از اون سییوپ شای دکتر پسیینددرست کنم تا حال مامانی زودتر خوب بشه.
زينت :نه مادر جوون تو مهمونی ...من خودم يه چيزی درست ميکنم.با دلخوری گفتم:

داشتيم زينت جوون؟ حاال شدم مهمون؟-زينت :نه مادر ...من

ورم اين بود که زحمت نکشی.

زحمت چيه؟ خودم ميخوام اينکارو بکنم .شییما شم بشییينين کنار مامانیگل بگين و گل بشنوين.
-مامانی رو به زيور گفت:

تو بشییين زيور ...بذار شرکاری ميخواد بک نه ...فکر کنم نسییمته که برمبيمارستان.
-دست درد نکنه توران جوون ...حاال که اينطور شد يه غذايی ب زم...
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-مامانی :بنينيم و تعرير کنيم.

نری به سییر و گردنم دادم و بی شيچ حرفی رفتم تو آشیی زخونه ...خونه ی
مادربزرگم چون نديمی بود آشییزخونه ش بسییته بود و نميديدن چی کار
ميکنم ...منم فقط صدای حرف زدن شون و مي شنيدم ...سريع د ست به کار
شدم
اول شل.م شا رو گذاشتم ب زه ...تصميم گرفتم يه غذای ديگه شم برای خودم
و زينت خانم درست کنم ...يادمه يه سال پيش که الزانيا درست کردم زينت
خانم خيلی خوشش اومد ...مخصوصا از پنير پيتذا ....از مامانی شنيدم که
بعد از اونروز چند باری سییعی کرد که درسییتش کنه ولی بيشییترش وارفت
چون فقط بلده غذاشای ايرانی ب زه که انصییافا شمه ش خوشییمزه س ...مواد
سوپ و ريختم تو نابلمه تا ب زه و رفتم سراغ الزانيا ...مواد شو آماده کردم و
ورنه شا رم گذا شتم تو آب جوش...ونتی آماده شدن اليه اليه چيدم تو ظرف
و يه عالمه شم پنير پيتذا ريختم ...حين کار کردن شمه ش فکرم ميرفت پيش
کاوه چون اونم عاشییق الزانيا بود .ظرف و گذاشییتم تو فر و ناخود آگاه يه آه
کشيدم .ياد خواب ديشنم افتادم .خيلی بد بود...خودمو با ميوه چيدن سرگرم
کردم تا ديگه بهش فکر نکنم...
ظرف ميوه رو بردم تو حال ...مامانی گفت:
بوی الزانيا مياد.بله ولی اون برای شما نيست ...سفارشی برای زينت جوون درست کردم.زينت خانم لنخندی از روی خوشحالی زد و گفت:
-راضی به زحمت ننودم مادر جوون.
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نفرماييد...-مامانی :راستی دختر خانم شاه ميری داره ازدواج ميکنه.

ترانه؟ ما مانی :آ شا ...آره .شمون ترا نه ...يه رب عه داريم با زي نت فکر ميکنيماسمش يادمون نمياد ...عوارض پيريه ديگه...
-اوال شما دو نفر تازه اول چلچلی تونه ...دوما منارکش باشه...

مامانی :اتفانا ديروز که اومد کارت عرو سي شو بده سراغ تو رو ميگرفت وکلی گله کرد که بی معرفت شدی و ديگه بهش سر نميزنی.

امان از اين پزشکی ...بخدا خودمم خيلی دلم ميخواد به دوستام سر بزنمولی نميشه...

 مامانی :ميدونم عزيزم ...منم اينارو بهش گفتم .مطمئن باش شمه درکتميکنن.
-تو اولين فرصت ميرم مينينمش و بهش تنريک ميگم.

زينت خانم :ايشییالله چند ونت ديگه عروسییی خودته ...اونطور که تورانخانم از نامزدت تعرير ميکنه يعنی پسر باکماالتی....

ِ
با يادآوری آرتام لنخند ناخوا سته ايی رو لنام ن ش ست و رفتم تو فکر ...ونتی
سییرمو باال گرفتم ديدم مامانی و زينت خانم با لنخند نگاشم ميکنن .خاک
برسییرم کنن حتما االن فکر ميکنن از ذوق شییوشر کردن خنديدم ...لنخندی

زدم و گفتم:
-من ميرم يه سر به غذا بزنم...
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سريع از جام بلند شدم و رفتم تو آش زخونه ...اول صدای خنده شونو شنيدم
ولی بعد دوباره شییروع کردن به حرف زدن ...منم بی خيال مشیی.ول سییاالد
درست کردن شدم....
زنگ آيفون به صدا در اومد ...کی بود؟ مامانی که مهمون نداشت...

از بيرون صدايی نيومد ...رفتم دم در آش زخونه که ديدم زينت و مامانی دارن
به شم نگاه ميکنن و مامانی با دست داشت به زينت اشاره ميکرد ...پرسيدم:

چيزی شده؟ کی بود؟ننل از اينکه چيزی بگن در باز شییید و کاوه در حالی که تو دسییتاش دو تا
نايلون خريد بود بلند گفت:
-سالم بر بهترين مادربزرگ دنيا...

و به مامانی نگاه کرد...شنوز متوجه من نشیییده بود ...خواسییتم برم تو ولی
پاشام ياريم نميکردن ...کاوه چشماشو بست و بو ايی کشيد و گفت:
به به ...بوی الزانيا مياد ...کی بوده که منو دوست داشته و برام الزانيی......و باالخره من و ديد که چانو بدست جلوی در آش زخونه وايستاده بودم.

با ديدنم چند لح ه ای خيره موند ...اما سییريع خودشییو جمع و جور کرد و
رو به مامانی گفت:
مَل اينکه مزاحم شدم ...مهمون داری...مامانی با اخم نگاشی به کاوه کرد و گفت:
از کی تاحاال آناشيد واسه ما مهمونه که اينجوری ميگی؟ بيا تو پسرم...زياد نميمونم ...شنيدم سرما خوردی اومدم بهت سر بزنم.بدون توجه به حرف کاوه رو به مامانی گفتم:
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-من ميرم ساالد درست کنم .کاری داشتی صدام کن.

و رفتم تو ...حس بدی داشتم .دستمو روی کابينت گذاشتم تا حال دگرگونم
بهتر ب شه .د ستمو گذا شتم روی نلنم .چرا اينقدر تند تند ميزد؟ ننايد حالمو
خيال خوشحالو بازی کنم...
لو بدم .بايد امشب خوب نقش يه دختر بی ِ

با صدای ويلچر مامانی نفس عميقی کشيدم و خودمو مش.ول ساالد درست

کردن نشون دادم.مامانی گفت:
-آناشيد بيا اين نايلونا رو ازم بگير...

رفتم سییمتشییو نايلون شايی که تو ب.لش بود از گرفتم ...بهش نگاه نميکردم.
مامانی شمي شه راحت از چ شمام حالمو ميفهميد .نگاه خيره شو اح ساس
کردم...نايلون شارو روی ميز گذاشتم .مامانی گفت:
آناشيد...لنخندی زدم .برگشتم و گفتم:

بله؟نگاه خاصییی داشییت ...از شمون نگاشايی که ونتی خنر عروسییی کاوه رو
شیینيده بودم و حالم خوب ننود بهم ميکرد ...توی نگاشش دلسییوزی بود
وبس ..گفت:

خوبی؟برای پنهون کردن حالم خنديدم و گفتم:

آره مامانی .چطور؟لنخند تلخی زد ...انگار که از دروغ گفتنم خوشش نيومد:

دروغ شيرين

403

خيلی صنوری...با حرفش ب.ضم گرفت ...برای اينکه جلوش گريه نکنم گفتم:
-مامانی کاوه اومده ...برين پيشش ناراحت نشه...

لرزش صدام مامانيو ناراحت کرد ...بدون اينکه چيزی بگه چرخ ويلچر شو
چرخوند و رفت...
نفس عميقی کشيدم و بلند گفتم:
-شام حاضره...

يه ربعی بود که تو آش زخونه نشسته بودم ...بعد چند دنيقه زينت خانم اومد
کمکم تا ميز شامو بچينيم.

شمه پشت ميز نشستيم .برای مامانی سوپ ريختم و گذاشتم جلوش .برای
زينت خانوم شم شمينطور  ...کاوه منت ر بود که بشییقابشییو بردارم و براش
سوپ بک شم ولی ب شقاب خودمو پر کردم و م ش.ول خوردن شدم .کاوه که
ديد براش نک شيدم خودش ب شقاب شو پر از غذا کرد ..چند تا نا شق خورد و
گفت:

مامانی اين دست خت کيه؟آناشيد...چطور؟کاوه نگاشی به من کرد و گفت:

ننلنا دسییت ختت بهتر بود .انای دکتر کم نمک دوسییت دارن يا نمک تمومشده بود.
بدون اينکه کم بيارم گفتم:
-نمکشو کم کردم که شما با نمک خودت بخوريش...
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کاوه که انگار جا خورده بود با حالت خاصی گفت:

عجب ...حاال آنای دکتر کجان؟ نميان؟نه ...سر کاره ...چيه؟ دلت براش تنگ شده؟-نه ...نگرانشم.

چرا؟تنهاس آخه ...برای يه شمچين آدم دنيا ديده و خوش مشییربی بده که تنهابمونه.
مامانی با صدای محکمی گفت:
-کاوه ...بس کن...

کاوه پوزخندی زد و ساکت شد .چند لح ه ای گذشت ...فقط صدای ناشق
ميومد ...صدای زنگ موبايلم بلند شد .شمه برگشتن سمت صدا ...مامانی
گفت:
-پاشو جواب بده...

نه االن داريم غذا ميخوريم بذارين بعد از شام خودم زنگ ميزنم-نه ...شايد از بيمارستان باشه .پاشو جواب بده.

ديگه نميتون ستم ننول نکنم .از جام بلند شدم و رفتم سمت گوشيم که روی
ميز بود .شماره ی آرتام بود ...خوشحال شدم از اينکه االن زنگ زد .لنخندی
زدم و جواب دادم:
-سالم عزيزم...
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متوجه شییدم شمه دارن منو نگاه ميکنن ولی به روی خودم نياوردم و سییعی
کردم توی صحنت کردنم اغراق کنم...
آرتام که يه کم متعجب شده بود گفت:
-سالم...

خوبی؟ کارت تموم شد؟-نه شنوزم کار دارم.

الهی بگردم ...خيلی خسته ای؟يیییییییییییه ...کییییم .خوبی؟از ک شيدن حرفاش معلوم بود که ح سابی گيج شده ...خيلی جلوی خودم و
گرفتم تا نخندم .گفتم:

خب چرا نگفتی بمونم کمکت کنم؟و رو به جمع بنخشییيدی و گفتم و رفتم تو حياو ....آرتام که ديد چيزی
نميگم گفت:

آناشيد؟ کجا رفتی؟با صدای آرومی گفتم:
-بنخشيد که اونجوری حرف زدم.

کسی اونجاست؟-آره ...کاوه.

آرتام چند لح

ه ايی ساکت شد ...بعد گفت:

تنها؟ مهری نيست؟-نه...
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تو رفتی اونجا کاوه بود؟نه ...نيم سییاعتی ميشییه که اومده ...فقط ميخواسییت مامانی رو بنينه و برهولی چون شام حاضر بود مامانی گفت بمونه.
آشا...صدای يه نفر شنيدم که آرتام و صدا ميزد .آرتام گفت:

االن ميامو ادامه داد:

اگر معذبی ميخوای بيام دننالت؟نميدونم من در ست حدس ميزدم يا نه ولی بن رم کالفه بود ...شايد بخاطر
خستگيه زيادشه.
نه ...تا بعد از شام ميتونم تحملش کنم.خيلی خب...دوباره صداش کردن که ايننار بلندتر گفت:

گفتم االن ميام خانم ....من بايد نطع کنم ...برم زودتر کارامو انجام بدم تابرم خونه .اگر چيزی بهت گفت محل نده .باشه؟
-باشه.

کاری نداری؟نه ...شب خوش.-شب بخير عزيزم ...خوب بخوابی.
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حاال که با آرتام حرف زدم يه ذره آرومتر شدم ...يه نفس عميق کشيدم و با يه
لنخند رفتم تو .ونتی نشستم گفتم:
-آرتام سالم رسوند.

مامانی :سالمت باشه ...چرا نگفتی بياد اينجا؟-شنوز کار داشت.

صدای پوزخند کاوه رو شنيدم ولی اشميت ندادم ...ميدونستم بخاطر اخطار
مامانی چيزی نميگه وگرنه يه تيکه مينداخت ...کاوه لب به الزانيا نزد ولی
زينت خانم خيلی خورد طوری که نگران شدم نکنه شب حالش بد بشه...

ظرفارو جمع کرديم و گذاشیتمشیون تو ماشیين ...برای شمه چايی ريختم و
رفتم تو حال .بخاطر مامانی و زينت خانم مجنور شییدم به کاوه شم تعارف
کنم .مامانی که ديد برای خودم چايی نريختم پرسيد:

پس خودت چی؟تو آشیی زخونه س ...ميخوام شییل.م شارو براتون پوسییت بکنمن شمون جاميخورم.

مامانی شم که فهميده بود دوسییت ندارم توی جمع باشییم مخالفتی نکرد.
رفتم تو آش زخونه ...تا در نابلمه و باز کردم و بوی شل.م بهم خورد حالم بد
شد ...شميشه از شل.م بدم ميومد ...حاال موندم چطوری پوست بکنمش...

اولين شییل.مو گرفتم .با نيافه ی مچاله شییده خواسییتم شییروع به کار کنم که
صدای کاوه رو از پشت سرم شنيدم:
-تا جايی که يادم مياد از بوی شل.م متنفر بودی.
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اين کی اومد تو آشیی زخونه که من نفهميدم؟ جوابشییو ندادم و بيتوجه بهش
کارمو انجام دادم .اما دسییتش که حاال روی دسییتم بود مانع از ادامه ی کارم
شد ...با تعجب بهش نگاه کردم .آروم چانو رو از دستم بيرون کشيد .لنخند
مهربونی زد و گفت:
تو چاييتو بخور ...من پوست ميکنم.اخمی کردم و گفتم:

الزم نکردهخواستم چانو رو از دستش بگيرم که دستشو عقب کشيد و گفت:
-چرا لج ميکنی؟ ميخوام کمکت کنم ...تو بشين چاييتو بخور...

کور خونده اگر فکر کرده که من تو آش زخونه کنارش ميشينم ...تعادل روحی
نداره ...نه به  10دنيه پيشییش که شی تيکه مينداخت نه به حاال که دايه ی
عزيز تر از مادر شیییده ...شیییک ندارم ميخواد باشام حرف بزنهن برای اينکه
حالشو بگيرم شونه شامو بی تفاوت باال انداختم و گفتم:

شر طور راحتیو ليوان چاييمو برداشییتم و رفتم تو حال کنار مامانی و زينت خانم ...مامانی
نگاه متعجنی بهم انداخت و پرسيد:

پس کاوه کو؟-داره شل.م پوست ميکنه...

-اون که گفت ميره بيسکوييت بياره ...چی شد يهو؟
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باالخره بايد يه جوری براتون چايی شيرين بازی در بياره ديگه ...تازه اگر يهذره کار کنه به جايی بر نمی خوره و واسییه ی زندگی شییخصییيشییم خوبهن
ورزيده ميشه...
شر دو تاشون لنخندی زدن و مامانی گفت:
-از دست تو.

بعد از چند دنيقه کاوه با يه بشییقاب شییل.م از آشیی زخونه بيرون اومد ...
بشییقاب و جلوی مامانی گذاشییت ...يه نيمچه اخمی شم روی صییورتش
بود ...بی توجه بهش مشیی.ول تماشیییای تلويزيون شیییدم ...اما صیییدای
صحنتاشون و ميشنيدمن مامانی پرسيد:

راستی مهری رو چرا نياوردی؟با دوستاش دو روزه رفتن کيش...-زينت :جاش خالی نناشه...

مامانی :تو کی ميخوای از ايران بری؟ کتايون که می گفت تو اردينشییته...راست ميگفت؟
به احتمال زياد ...بايد کارامون درست بشه.مامانی :نری ديگه پشت سرتم نگاه نکنيا...زينت با لحن غمگينی گفت:

وای توران خانم جوون تو رو خدا حرف از رفتن نزنين ...اگر آنا کاوه برنکی ديگه بياد به ما سییر بزنه؟ تو نوه شای پسییريتون شمين گل پسییره که زياد
مياد اينجا...
کاوه با کنايه گفت:

410
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نگران نناش زينت خانم ...ش ستن آدمايی که خيلی زود می تونن جای منوبگيرن...

با اينکه نگاشم به تلويزيون بود ولی از گوشییه ی چشییم متوجه کاوه بودم...
داشت منو نگاه ميکرد ...توجهی نکردم و گفتم:
-مامانی من ميخوام برم بخوابم ...شما شم بهتره زياد بيدار نمونين...

غير مسییتقيم به کاوه گفتم بره...از جام بلند شییدم و ليوان شارو جمع کردم.
مامانی گفت:

برو عزيزم ...ميدونم حسییابی خسییته شییدی .کاوه که بعد از نرن شا ياد ماکرده و اومده اينجان من و زينتم کاری نداريم ...تا اينجاست بيدار ميمونيم.
کاوه سريع گفت:

يعنی تا فردا صنح ميخوايين بيدار باشين؟متعجب بهش نگاه کردم ...لنخندی زد و خيلی خونسرد گفت:

ونتی که مهری خو نه نيسیییت چرا برم؟ اگر اشیی کالی نداره شمين جاميمونم ...از آخرين باری که با دختر دايی گرامی اين جا بوديم خيلی
ميگذره...
و منو مخاطب نرار داد و گفت:

 جای تو بودم االن نمی رفتم بخوابم خانم دکتر ...چند ونت ديگه که ازايران برم حسرت شمين لح

ه شا رو ميخوريا.

پوزخندی زدم و گفتم:
-شما برون من مينويسم و امضا ميکنم که حسرت نخورم...
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بعد از گذاشتن سينی توی آش زخونه به سمت پله شا رفتم و گفتم:
مامانی من امشب پيش شما ميخوابم.-مامانی :شر جا که راحتی بخواب عزيزم.

در اتاق و بسییتم و چند دنيقه ايی شمونجا پشیییت در موندم ...من کاوه رو
خوب ميشناسم...ميدونم که ميخواد از ننود آرتام استفاده کنه و باشام حرف
بزنه ...ولی ننايد اين فرصیییت و بهش بدم ...کاوه خيلی راحت با حرفاش
ميتونه روی ديگران به خ صوص من تاثير بذاره ...تجربه شو دا شتم ...بدون
اينکه لناسییمو عوض کنم روی تخت دراز کشییيدمو به خاطرات نديمم فکر
کردم ...روزای خوبی که با کاوه داشییتم ...دوسییت دارم ديگه بهشییون فکر
نکنم ولی نميتونم ...نميتونم خاطره ی  8سیییال زندگيمو توی چند ماه پاک
کنم و بريزم شون دور ...من تک تک اون روزا رو با کاوه گذروندم ...در سته
خيلی عادی با شاش برخورد کردم ولی به خودم که نميتونم دروغ بگم...
امشییب با ديدنش حالم دگرگون شیید ...نلنم تند ميزد ...خيلی سییخته ...يه
نطره اشک از گوشه ی چشمم روی صورتم راه باز کرد.

االنم که زندگی و آيندم روی شوا ست ...يه بازی م سخره رو شروع کردم که
تهش نامعلومه ...شر چند که تونسییتم حال کاوه و مهريو بگيرم و به شمه ی
کسییايی که پشییت سییرم حرف زدن نشییون بدم دارم خيلی راحت زندگيمو
ميکنم ولی بعدش چی؟ ونتی نامزديمو بهم بزنم بازم اين حرفا زده ميشییه...
چرا بخاطر اون دو تا اينکارو کردم؟
برای گوشيم  smsاومد ...آرتام بود:

-کاوه رفت؟
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-نه شب شمينجا ميمونه.

چند دنيقه ايی منت ر موندم ولی جوابی نيومد .خواسییتم بهش زنگ بزنم اما
صدای مامانيو کاوه رو شنيدم که شر لح ه نزديکتر مي شدن ...ا شکامو پاک
کردمو سرمو کردم زير پتو ...در آروم باز شد و اومدن تو...

پتوی از سییمت مامانی باال رفت ...مَل اينکه کاوه مامانی رو ب.ل کرد و
گذاشت رو تخت ...با احساس دستی که روی بازوم کشيده شد چشمام تا
آخرين حد باز کردم و تنم داغ شد ...خوبيش اين بود که سرم زير پتو بود...
مطمئنم کاوه بود که دور از چشییم مامانی اين کارو کرد ...آروم به مامانی
شیییب بخيری گ فت و رفت بيرون ...حالم ز ياد خوب ننود و از دسییتش
عصیینانی بودم ...مامانی چند دنيقه ايی آروم با موشام بازی کرد و کم کم از
شییل شییدن دسییتاش فهميدم خوابش برده ولی من شمچنان بيدار بودم .شر
کاری ميکردم خوابم نمی برد ...يه ساعتی ميشد که تو تخت غلط ميزدم...

دوباره برای گوشيم  smsاومد ...برای اينکه مامانی با زنگش بيدار نشه سريع
بازش کردم...

ميتونی بيايی دم در؟فکر کردم کاوه سییت خواسییتم پاکش کنم که چشییمم خورد به فرسییتنده و با
ديدن شماره ی آرتام تعجب کردم...

سییريع از جام بلند شییدم و رفتم پشییت پنجره .ماشییينش دم در بود .براش
نوشتم:
-االن ميام.
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آروم در اتانو باز کردم تا مامانی بيدار نشییه .اما شمين که خواسییتم برم بيرون
صدای خواب آلودش متونفم کرد:

کجا ميری؟با صدای آرومی گفتم:
بنخشيد بيدارتون کردم .آرتام پايينه .ميرم بنينم چی کارم داره.بهش بگو بياد تو.-چشم .شما بخواب.

ونتی از در ا تاق رفتم بيرون تازه متو جه چراغ خواب ا تانی که کاوه توش
خوابيده بود شدم ...روشن بود .پس بيداره .آروم از پله شا پايين رفتم .پالتو و
شالمو از روی جالناسی دم در برداشتم و رفتم بيرون.

تالشم برای آروم باز کردن در حياو بی نتيجه بود چون مونع باز شدن صدای
زيادی داشییت .با باز کردن در آرتامو ديدم که به در ماشییين تکيه داده بود با
لنخند نگاشم ميکرد ...در و نيمه باز گذا شتم و رفتم جلوتر ...خ ستگی توی
چهره ش کامال پيدا بود ...نرمزيه چشییماش نشییون از بی خوابی شییب ننل
بود.

بی شيچ حرفی آروم آروم رفتم جلو .اونم سیییا کت بود .توی يه ندميش
واي ستادم...چند ثانيه ايی به چ شمای مهربونش خيره شدم .چقدر خوبه که
االن اينجا ست .ناخود آگاه سرمو گذا شتم روی سينه شو و د ستام و دور
کمرش حلقه کردم .شییايد شر مونع ديگه ايی بود شيچونت اينکارو نميکردم
ولی ...معلوم بود تعجب کرده چون بعد از چند ثانيه مکث يکی از د ستا شو
گذا شت پ شتمو با د ستش ديگش سرمو نوازش کرد .شايد اونم متوجه حال
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دگرگونم شییده بود .وانعا به بودنش نياز داشییتم .برای اينکه از کارم شییرمنده
نشم به شوخی گفت:
-نميدونستم انقدر دلت برام تنگ شده بود.

لنخندی زدم و ضییربه ی آرومی به کمرش وارد کردم .بعد از چند دنيقه ايی
که به شمون حالت تو ب.لش بودمن گفت:

خوابت برد؟-نچ.

با  smsمن بيدار شدی؟-نچ.

چيزی بهت گفت؟ ناراحتت کرد؟-نچ.

خونه ی مادربزرگت موش داره؟سرمو بردم عقب و نگاشی به صورتش کردم که لنخندی زد و گفت:
-گفتم شايد زبونتو خورده باشن.

ننل از اينکه چيزی بگمن دوباره منو کشییيد تو ب.لشییو سییرمو گذاشییت روی
شونش .پرسيدم:

تو اينجا چی کار ميکنی؟-ونتی گفتی کاوه نرفته نگرانت شدم.

بيمارستان بودی؟-اوشووم ...تازه کارم تموم شده بود.
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و بعد از چند دنيقه گفت:
مَل اينکه پسر عموت شنوز بيداره.آره .داشتم ميومدم پايين چراغ خواب اتانش روشن بود.با ناراحتی گفت :پس برای شمين...

و بانی حرف شو خورد ...متوجه شدم چی ميخوا ست بگه اما شر کاری کردم
نتونستم بهش بگم بخاطر سوزوندن کاوه ب.لش نکردم .نتونستم بگم ب.لش
کردم چون به آغوشش احتياج داشتم....
آرتام سوار ماشين شد و درو بست .منم سرمو از شيشه کردم تو گفتم:

مطمئنی نميای باال؟آره ...توام برو بخواب .اين مونع شب توام از خواب بی خواب کردم.اتفانا خوب شد که اومدی...-خوش حالم که حدانل وجودم مفيد بود.

من ورت چيه؟بدون شيچ حرفی به پنجره ی ا تاق کاوه ن گاه کرد و با حا لت غمگينی
خنديد ...تازه متوجه حرفش شدم ...احساس کردم اونم ديگه از اين رابط ی
بی سرو ته خسته ست ...به چشمای نرمز شدش نگاه کردم و گفتم:

خيلی خسته ای؟خنديد و مَل شميشه لنخندش شيطون بودن گفت:
-با ديدن يه شمچين خانوم خوشگلی خواب و خستگی از تنم رفت بيرون.
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خنديدم .مَل نديما شد...شمون آرتامی که شميشه خنده شاش پر از شيطنت
بود ...ولی نميدونم چرا احسیییاس ميکردم داره نقش بازی ميکنه .با تکون
دستش جلوی صورتم فهميدم خيلی ونته بهش خيره شدم .گفت:

چی شد؟ کجا رفتی يهو؟آروم گفتم:
-ياد نديما افتادم.

ِ -کی؟

-اون مونعی که توی بيمارستان با شم آشنا شديم .چقدر زود گذاشت...

آره( ...خنديد) شمه چی از يه سو تفاشم شروع شد-يادش بخير ...از ترس چند ونت جلوت آفتابی نمی شدم.

سییاکت شیید ...انگار داشییت به اون روز فکر ميکرد...بعد مَل اينکه عجله
داشته باشه گفت:

خيله خب ...برو تو ...سییرما ميخوری عزيزم ...منم برم خونه که صیینحکلی کار دارم.
مواظب خودت باش.تو شم شمينطور.سرمو از پنجره آوردم بيرون .اشاره کرد که برم توی خونه و بعد خودش بره.

منم رفتم تو ...منت ر شد تا درو بنندم  ...ونتی درو ب ستم و به در تکيه دادم.
صییدای ماشییينش کوچه رو پر کرد ...چقدر خوبه که آرتام شسییت...چقدر
خوبه ميتونم بهش تکيه کنم ...تکيه گاه محکميه برام ...کاش شمي شه بود...
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کاش کاوه ای وجود نداشییت .چشییمامو باز کردم و سییرمو تکون دادم و با
خودم گفتم:
-ننايد به اين چيزا فکر کنم ...آرتام نميمونه ...من ننايد بهش فکر کنم...

خوا ستم برم توی خونه که چ شمم افتاد به پنجره ی اتاق کاوه ...با ديدن کاوه
پشیییت پنجره و ن گاه خيره اش عصیینی شیییدم .دي گه تح مل ن گا شاشییو
ندارم...چشییم غره ای بهش رفتم و و خودمو به اتاق مامانی انداختم .پتو رو
روی سرم ک شيدم و دعا دعا ميکردم که ونتی چ شمامو باز ميکنم کاوه رفته
باشه.

نگاشمو از روی سقر سفيد اتاق مامانی برداشتم و با بی حالی از جام بلند
شییدم ...ديشییب بعد از رفتن آرتام خواب از سییرم پريد ...از دسییت خودم
شاکی بودم که ناراحتش کردم ...دمدمای صنح بود خوابم برد .با نگاشی به
سییاعت تننلی رو کنار گذاشییتم و رفتم سییمت در اما با ياد آوری اينکه باز با
کاوه روبرو ميشم پاشام از حرکت ايستاد ...باالخره که چی؟ تا کی ازش فرار
کنم؟ دستی به صورتم کشيدمو رفتم بيرون.

ننل از اينکه برم تو آش زخونه دست و صورتمو شستم .با ورودم به آش زخونه
مامانی و زينت خانم حرفشون و نطع کردن .بهشون صنح بخير گفتم و برای
خودم چايی ريختم .مامانی لنخندی زد و گفت:

صنح تو شم بخير عزيزم ...خوب خوابيدی؟به صندلی خالی روبروم نگاه کردم و گفتم:
اوشووم.مامانی که متوجه نگاشم شده بود گفت:
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ديگه زينت ميخواسییت بياد بيدارت کنه ...کاوه از تو سییحرخيز تره .نيمساعت پيش صنحونه خورد و رفت.

نفسییی از سییر آسییودگی کشییيدم که از چشییم مامانی دور نموند و در جوابم
لنخندی زد .برای اينکه دير نرسییم تند تند شییروع کردم به خوردن صیینحونه.
مامانی نيم نگاشی بهم کرد و گفت:
آرومتر مادر.با دشن پر گفتم:
ديرم ميشه.-اشکالی نداره ...بخاطر آرتامم شده چيزی بهت نميگن.

يه نلپ چايی خوردم تا بتونم لقمه مو نورت بدم و شمونطور که لقمه ی
بعدی رو آماده ميکردم گفتم:

اوال که بيمارسییتان نانون دارهن دوما نميخوام دير برم تا آتو دسییت شمکاراندم .ننايد از مونعيت آرتام سو استفاده کنم.

مامانی با نيافه ايی که معلوم بود سییعی در بخاطر آوردن موضییوعی داره
پرسيد:
بنينم ديشب آرتام اومده بود اينجا يا من خواب ميديم.لنخندی زدمو گفتم:

خواب نم يد يدی توران جوون .او مده بود ...منم رفتم دم در ...يادتوناومد؟
زينت که انگار کشر بزرگی کرده بود با شيجان گفت:
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آشا ...پس تو بودی که ديشب در و باز کردی؟با سر حرفشو تاييد کردم که ادامه داد:
-منو بگو فکر کردم اشتناه شنيدم .پس گوشام شنوز خوب کار ميکنه.

نگاشی دوباره به ساعتم انداختم ...نلپ ديگه از چاييم خوردم و از جام بلند
شدم ...ننل از اينکه مامانی اعتراضی بکنه ب*و*سيدمشو گفتم:
-ديرم ميشه.

از شر دوشییون خداحاف ی کردم و رفتم سییمت بيمارسییتان .از اينکه خدا
صییدامو شیینيده بود و امروز کاوه رو نديدم خيلی خوشییحال بودم .اما از يه
طرف ناراحت بودم که ديشب ناخواسته ُ
آرتام رنجوندم ....نميدونستم امروز
برخوردش با شام چطور يه ...شرچ ند که آرتام آدم مهربون يه ا ما بازم نگران
بودم ....از اينکه دي شب ب.لش کردم اح ساس بدی ندارم برعکس خيلی شم
خوب بود چون آرومم کرد ...مطمئنم که آرتامم درکم ميکنه...
**********

داشیتم از جلوی پذيرش رد ميشیدم که صیدای مرد جوونی رو شینيدم که با
التماس از مسییئول پذيرش چيزی ميخواسییت ...اول خواسییتم بی تفاوت از
کنارشییون رد شییم ولی با ديدن گريه ی مرد طانت نياوردم و رفتم جلو .از
خانم کرمانین مسئول پذيرش پرسيدم:

چی شده؟خانم کرمانی شم با نيافه ايی درشم که انگار تحت تاثير گريه شای مرد نرار
گرفته بود گفت:
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 سالم دکترن اي شون ا صرار دارن که خانوم شون رو ب ستری کنيم ولی پولیبرای اينکار ندارن.

نگاشی به مرد جوون کردم که تازه متوجه دختر کم سن و سال و الغری شدم
که پشتش وايستاده بود و آستين کت شمسرشو ميکشيد تا از اينجا بنرتش...
معلوم بود حالش ز ياد خوب نيسیییت ...صییورتش رنگ پر يده بود ...با
چشمايی گود افتاده  ...و تنگی نفس....چشمای اونم نرمز بود ...معلوم بود
که گريه کرده .لنخندی بهش زدم تا آروم بشه .مرد جوون که فهميد منم يکی
از پرسنل بيمارستانم سريع اومد طرفم و گفت:

 خانم دکتر تو رو جوون بچه ت بگو کار منو راه بندازن ...حال زنم خوبني ست ...بايد زودتر ب ستری ب شه ...اگر ب ستری ن شه ميميره ...تو رو جوون
عزيزت ...اگر براش اتفانی بيفته من ميميرم.

انقدر پشت سر شم اين حرفا رو ميزد که اصال اجازه نميداد من چيزی بگم.
با تکون دادن دستام سعی کردم آرومش کنم و گفتم:

 آرومتر ...يه نگاه به خانمت بنداز ...تو که داری با به گر يه انداختنشحالشو بدتر ميکنی.

با اين حرفم مرد جوون به شمسرش که داشت گريه ميکرد نگاشی انداخت...
سريع رفت کنارش و گفت:
گريه نکن ...تو رو جون من گريه نکن ميترا.لنهای دختر تکونی خورد ...نشنيدم چی گفت ولی مرد جوون گفت:
-باشه تو ديگه گريه نکن شمين االن ميريم.
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و دوباره با التماس بهم نگاه کرد ...از گريه شاش معلوم بود که چقدر دختره
رو دوسییت داره ...نگاشی به چهره ی دختر معصییوم انداختم که از خجالت
سییرشییو پايين انداخته بود ...حالش زياد خوب ننود ...نميخواسییتم براش
ات فانی بيف ته .ن ها يت اين بود که خودم پول عملشییو جور ميکردم ...رفتم
نزديکشون و پرسيدم:

بيماريه خانمت چی شست؟دريچه ی نلنش مشکل داره.با اين اميد که آرتام ميتونه کمکم کنه و دختره رو عمل کنه گفتم:
-خيلی خب دننالم بيايين .اول بايد يکی از دکترامون ميترا خانمو بنينه.

چند ندم رفتم که ديدم اونا شمچنان سر جاشون وايستادن ...و مرد جوون با
تعجب بهم نگاه ميکردن پرسيدم:

چيه؟ مگه نميخوای خانومتو عمل کنيم؟از بهت بيرون اومدن سییرشییو با عجله تکون داد و دننالم راه افتادن .تو راه
داشییتم به اين فکر ميکردم که اگر آرتام ننول نکرد عملش کنه از دکتر يزدانی
ک مک بگيرم ...اون مرد خوب يه .شرچ ند که فکر نمی کنم آرتام ننول نک نه.
پول عملم خودم جور ميکنم.
مهراوه با ديدنم لنخندی زد و گفت:

به به ...خام دکتر .مگر اينکه با دکتر مهرزاد کار داشییته باشییی و بيای به ماسر بزنی.
در جوابش لنخندی زدم و گفتم:
-باور کن سرم شلوغه...

wWw.Roman4u.iR

422

و با اشاره به در اتاق آرتام پرسيدم:

تو اتانشه؟-آره ولی بايد بره اتاق عمل ...نيم ساعت ديگه عمل داره.

سری تکون دادم و به زن و شوشر جوون گفتم که شمونجا بشينن تا برگردم...
رفتم سمت اتانش .تقه ايی به در زدمو رفتم تو .بدون اينکه سرشو از پرونده
ی روبروش بلند کنه گفت:
-ممنون چايی نميخورم...

سالمآرتام که از ديدنم تعجب کرده بودن يه لنگه ابروشو باال انداخت و گفت:

سالم خانم دکتر ...چی شد صنح به اين زودی يادی از ما کردی؟يعنی انقدر عجينه که من يه روز صنح بيام اينجا حالتو ب رسم؟چند دنيقه ايی با دنت نگام کرد و درحالی که لخند مرموزی ميزد گفت:
به نيافه ات که نمياد برای پرسيدن حالم اومده باشی.راستش...ديدی گفتم!!!!-کارم واجنه...

چه کاری واجب تر از پرسيدن حال من؟اون که بله....به حالت شوخی ژشت پيروزی رو به خودش گرفت و گفت:

-ميدونستم ...حاال بگو اون کاری که پرسيدن حال من ازش واجنتره چيه؟
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را ستش...دا شتم ميومدم ...يه آنای رو ديدم که زن شو آورده برای ب ستریکردن ...ولی پول کافی نداره .دختره شم احتياج به عمل داره .عمل نلب...
گفتم اگه ميتونی ...تو...

چ شما شو ريز کرده بود با دنت بهم نگاه ميکرد .برای اينکه فکر نکنه دارم از
مونعيتش سو استفاده ميکنم سريع گفتم:
من حاضرم خودم پول عملشو بدم...با گفتن اين جمله چشماشو ريز تر کرد و گفت:

کی حرفه پولو زد؟پس چرا اونجوری نگام ميکردی؟مگه شر کی با دنت به حرفات گوش ميده ازت پول ميخواد؟آخه...از جاش بلند شد و به سمتم اومد ...لنخندی زد و گفت:

مگه ميشه شما چيزی از من بخوای من نه بگم؟؟؟اين حرفش خيلی شيرين بود ...از اينکه از دشنش يه شمچين حرفی ميشنيدم
خوشحال بودم ....لنخندی زدم و گفتم:
شما لطر دارين...دستشو پشت کمرم گذاشت و گفت:
برو بهشون بگو بيان تو...لنخدی از روی خوشحال زدم و گفتم:

چشیم ...خيلی ممنون که کمک ميکنی ...پس من ميرم صیداشیون کنم وخودمم ميرم سر شيفتم.
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خوشییحال از اتاق اومدم بيرون .آرتام شميشییه کمکم ميکنه ...نميدونم چرا
بيشتر از اينکه از کمک کردن به اونها خوشحال بشم از اينکه آرتام جواب نه
بهم نداد خوشحالم ...لنخندی زدم و رفتم سمت مردی که کنار زنش نشسته
بود و د ست زنش رو نوازش ميکرد .التماس رو از توی چ شماش ميخوندم.
لنخندی زدم و گفتم:
ميتونی برين توی اتاق دکتر...با اين حرف من مرد لنخند گل و گشادی زد و گفت:
-خيلی ممنون ...لطفتونو جنران ميکنم ...مرسی...

بعد از کلی ت شکر کردن د ست زن شو گرفت و با احتياو به سمت اتاق آرتام
برد.

سريع لناسامو عوض کردم و رفتم توی بخش تا عرض اندامی کرده باشم که
بقيه بنينن من اومدم .تمام حواسییم پيش آرتام بود که بدونم کاری براشییون
کرده يا نه .به چند تا از خرده کارام رسيدم تا ونت تلر کنم  .به ساعت نگاه
کردم .شنوز  5دنيقه به عمل آرتام مونده بود ...خودمو سريع رسوندم به اتاق
عمل و ارتام دم در اي ستاده بود .دا شت با دکتر زراف شان حرف ميزد  .متوجه
من شد که با فا صله ی ن سنتا زيادی ته راشرو اي ستاده بودم .لنخند مهربونی
زد و گفت:
-گفتم بسريش کنن ...نگران نناش...

امروز از زمانی که چشمام و باز کردم استرس داشتم ...سه روزی از بستری
فرشاد خيلی نگرانه و مدام
کردن ميترا ميگذره ...شوشرش که فهميدم اسمش ِ
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مياد از آرتام در مورد عمل مي رسییهن النته حق داره اما انقدر رفته و اومده که
منم دچار ا سترس شدم ...مَل پروانهن دور ميترا ميچرخيد ...شمه ی بخش
به شون لقب شيرين و فرشاد ....داده بودن و برای ميترا دعا ميکردن ...ا صال
نفهميدم اين سه روز چطور گذشت ...فقط دعا ميکنم که سالم از زير عمل
بيرون بياد...

بخاطر کارای زياد آرتامن اين شفته بيرون رفتن شمراه فاميالشییون و کنسییل
کرديم .اينطوری برای آرتامم بهتر بود ...اين چند ونت خيلی کار داشییت و
درستو حسابی نخوابيده بود...

دوباره به سییاعت نگاه کردم ...نيم سییاعتی تا شییروع عمل ميترا مونده بود...
تصییميم گرفتم برم و ننل از عمل بنينمش ...فرشاد کنارش نشییسییته بود و
دستاشو گرفته بود ...با ديدن من سريع از جاش بلند شد و گفت:
سالم دکتر...سالم.و رو به ميترا پرسيدم:

برای عمل آماده ايی؟ميترا لنخند مليحی زد و با صدای کم جوون و آرومی گفت:

آره ...آماده م  ...اماننل از اينکه بتونه چيزی بگه دو تا از شمکارامون اومدن تا بنرنش تو اتاق
عمل ...منم شمراششییون رفتم ...شمينطور که به سییمت اتاق ميرفتيم رو به
شوشرش گفت:
-حرفايی که بهت زدم فراموش نکن ...اگر برام اتفانی افتی...
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فرشاد اخمی کرد و گفت:
مگه نگفتم ديگه از اين حرفا نزن..بنخشيد ...نميخواستم ناراحتت کنم.فرشاد چيزی نگفت .ميترا ادامه داد:
-نذار با ديدن اين نيافت برم زير عمل.

ديگه ر سيده بوديم به در اتاق عمل و فرشاد نميتون ست بياد تو ...لنخندی زد
و سر ميترا رو ب*و*سيد ...زير گوشش چيزی گفت که ميترا شم خنديد .به
شمکارا اشاره کردم تا ميترا رو بنرن و رو به فرشاد گفتم:
-نگران نناش ...دکتر مهرزاد کارشو بلده ...فقط براش دعا کن.

فکر نکنم زياد تو دادن روحيه بهش موفق شییده باشییم چون خودمم خيلی
نگران بودم ...آرتام و ديدم که از ته راشرو به سییمتمون ميومد .ونتی بهمون
رسيد سالمی کرد ...فرشاد سريع گفت:

تو رو خدا نذار اتفانی براش بيفته ...باشه؟آرتام لنخندی زد و گفت:

آروم برادر من ...مگه ميشییه من دکتر جراح بيماری باشییم و برای بيمارماتفانی بيفته؟
نگاشی به من کرد و پرسيد:

ميايی تو؟سییرمو به نشییونه ی آره تکون دادم ...ننل از اينکه بريم تو آرتام رو به فرشاد
گفت:
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-نگران نناش...

با شم رفتيم تو ...داشیتن ميترا رو آماده ميکردن که بنرنش تو اتاق .آرتام رفت
باالی سرشن سالمی کرد و گفت:

خب ...بيمار ما چطوره؟-ميترا :خوبم.

استرس که نداری؟ميترا با سر نه ايی گفت .آرتام گفت:

آفرين ...شمين خوبه ...چيه اون شیوشرت به شمه اسیترس وارد کرده ...ازصنح که اومدم تو بخش به شر کی سالم ميکنم با نگرانی ازم ميخواد کارمو
درسیییت انجام بدم ...چی کارش کردی انقدر دوسیییت داره؟ از اينجا که
مرخص شییدی دسییتشییو بگير و بنرش ...پشییت سییرتونم نگاه نکنين ...خنر
خونش تشیینه شسییتن ...از بس که
موثق دارم که شمسیرای خانمای بخش به ِ

خانماشون تو خونه شوشر تو رو چماغ کردن زدن تو سرشون ..خالصه از من

گفتن بود.

ميترا فقط ميخ ند يد ...يکی از شم کارا او مد و ميترا و رو برد تو ا تاق تا
متخصص بيهوشی کارشو انجام بده ...از استرس مش.ول کندن پوست لنم
شدم ...آرتام نگاشی بهم کرد و گفت:
-نکن اون کارو ...چيزی از اون لب بيچاره بانی نموند..

خوب ميشه؟به کار من شک داری؟سری به عالمت نه باال انداختم که گفت:
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ميخوای بيای سر عمل؟نه...به عادت شميشه ضربه ايی روی بينيم زد و گفت:

 پس برو و نگران نناش خانووم دکتر ...يه پارچ ن آب نندم برای فرشاد کوهکن درست کن ...ميترسم تا تموم شدن عمل کار دست خودش بده.

از حرفش خندم گرفت ...چشییمکی زد و رفت ...ننل از اينکه بره تو اتاق
دوباره نگاشم کرد و با ديدن من که دوباره لنمو می جويدم با اخم اشییاره ايی
به لنام کرد و رفت...

کجا ميری؟برگشتم و به خانوم دواچی نگاه کردم .گفتم:
ميرم سمت اتاق عمل...سری تکون داد  .خنديد و گفت:

تو خسته نشدی انقدر رفتی اونجا؟نه ...نگرانم...-برو ...بعدش بيا به منم خنر بده.

چشمی گفتم و با عجله راه طوالنيه راشرورو طی کردم ...فرشاد روی صندلی
نسییشییته و بود و گيجگاششییو ماسییاژ ميداد .نزديکش شییدم...انگار متوجه
حضور من شد چون سرشو بلند کرد .لنخند عصنی ايی زد و گفت:
سه ساعت گذشته..نگران بود ...برای آروم کردنش گفتم:
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يه ساعت ديگه تموم ميشه...خيلی دير ميگذره ...کاش ساعت شيچونت اختراع نشده بود.خنديدم و گفتم:

چرا ساعتتو در نمياری؟به سیییاعتش نگاه کرد و شییروع کرد به به بازی کردن با بندش ...انگار که
داشت با خودش حرف ميزد گفت:

-اين انت

ارو دوست دارم...

با گيجی نگاشش کردم که ادامه داد:

-انت

اری که آخرش به سالمتی ميترا ختم ميشه برام نشنگه.

حرفاش برام جا لب بود ...ما مانی شميشیییه ميگ فت عشییقای که دور از
تجمالت باشه صاف و ساده تره.

خيلی دوستش داری؟مگه ميشه فرشاد شيرينشو دوست نداشته باشه؟خيلی خو به که اينقدر دوسییتش داری ...نگرانش نناش ...حالش خوبميشه ...مَل روز اول...

سییاکت شییده بود ...حرف نميزد ...منم حرفی برای گفتن نداشییتم ...برای
شمين ساکت شدم ...بعد از چند لح ه سرشو گرفت تو د ستاش ...لرزش
شونه شاشو ميديدم ...گفت:
دوست ندارم مَل روز اول بشه...بی پروا گريه ميکرد ...خيلی زير فشار بود.

430
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تازه متوجه سوتيم شدم .م شکل ميترا مادر زادی بود .نميدون ستم چی بگم.
سر شو بعد چند لح ه باال آورد .انگار آروم شده بود .بيني شو باال ک شيد و
گفت:

بنخشییيد ...ديگه کنترل اشییکام دسیییت خودم نيسیییت .ونتی رو تختبيمارستان مينينمش دگرگون ميشم ...تحمل ديدنش تو اين وضعيتو ندارم.

لنمو به دنون گرفتم .انگشییتامو تو شم گره کردم و گذاشییتم رو پام ...بعد از
چند لح

ه بدون مقدمه پرسيد:

دوستش داری؟بله؟شمسرتو ميگمد يدم ن گاشش روی حل قه ام ثا بت مو نده ...تازه من ورشییو فهم يدم...
نميدونستم چی بگم ...دوباره پرسيد:

عاشق شدی؟شمين يه جمله کافی بود که منو برگردونه به گذشییته ...ب.ض بدی راه گلومو
بست .با سر آره ايی بهش که شنوز منت

ر جوابم بود گفتم.

پس حالمو ميفهمیسکوت کردم ...دوباره پرسيد:
اميدوارم شمسرت شيچونت مريض نشه.لنخند زدم و گفتم:
-مريضم بشه خودش از پس خودش بر مياد ...دکتره.
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لنخند بی جونی زد و گفت:
جدین چه خوب.آره ...دکتر مهرزاد نامزدمه.ابروشاش از تعجب باال رفت:

جدی آدم مهربونيه ...تو بيمارستان با شم آشنا شدين؟با سییر تاييد کردم .کالفه نگاشی به سییاعت انداخت .برای اينکه حواسییش
پرت بشه پرسيدم:

شما کجا با شم آشنا شدين؟به نقطه ايی خيره شد و رفت تو فکرن انگار خاطرات گذشته شو مرور ميکرد.
بعد از چند دنيقه گفت:

 پدر منو ميترا دوسییتای نديمی بودن .دو تا معلم که توی يه مدرسیییه کارميکردن .بخاطر دوستی اون دوتا زياد خونه ی شمديگه رفت و آمد داشتيم...

برای چند لح

ه ايی با نيافه ايی درشم ادامه داد:

شنوز اولين باری که ميترا رو ديدم يادمه ...يه دختر الغر و رنگ پر يده.خيلی سخت نفس ميکشيد .اون مونع  12سالم بود ...اون روز اصال با من
حرف نزد .شمي شه تنها بود چون اجازه ی فعاليت زياد و ندا شت ...النته اگر
شم ميخواسییت نمی تونسییت بازی کنه چون خيلی ضییعير بود .اوال دلم
براش مي سوخت ولی شر چی بي شتر شناختمشن بي شتر ازش خو شم اومد.
خيلی خاص بود .بايد شییعرشاشییو بخونی تا بفهمی چی ميگم .سییکوتش
خيلی برام جا لب بود و ت مام فکرمو درگير کرده بود ...يهو به خودم اومدم
ديدم تمام ذشنم پرشییده از ميترا ...عاشییقش شییده بودمن به شمين راحتی...
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پدور مادرم به خاطر مريضییيش زياد راضییی ننودن ولی بخاطر اصییرارشام
حا ضر شدن بريم خوا ستگاريش ...باالخره اونام ميترا رو دو ست دا شتن.
ذوق زده رفتم خوا ستگاری و منم شمه چی رو تموم شده ميدون ستم .انت ار
شر چيزی رو داشییتم جز جواب رد ميترا رو ...باورم نميشییید .فکر ميکردم
چون دارم با مريضيش کنار ميام کلی نربون صدنم شم ميره ولی...
لنخند محوی زد و ادامه داد:

اولش خيلی بهم برخورد طوری که با خودم عهد کردم ديگه ننينمش ولیفقط دو روز تونستم سر حرفم بمونم ...ديدم نميتونم ازش دل بکنم واسه ی
شمينم تمام تالشمو کردم تا توجه شو به خودم جلب کنم ...خيلی کارا انجام
دادم که اگر بخوام بگم تا شب طول ميک شه .آخرين دليل مخالفتش اين بود
که شیییايد نتونيم بچه دار بشییيمن ونتی بهش ثابت کردم برام مهم نيسیییت
رضايت داد...

چند سال از ازدواجتون ميگذره؟يک سال و نيم.لنخند آرامش بخشی زدمو و گفتم:

ايشییالله ميترا خيلی زود از اينجا مرخص ميشییه و چند ونت ديگه شم باباميشی.

نگاشی به سییاعتم کرد .نزديک به يک سییاعت و نيم بود که اينجا نشییسییته
بودم ...اگر منو از اينجا بيرون نکردن .دلشوره داشتم .از جام بلند شدم تا برم
تو بنينم چه خنرهن چون بايد بر ميگشتم بخش.
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ونتی رفتم تو آرتام و ديدم که از اتاق عمل اومد بيرون .نگران رفتم طرفش.
از نيافه ی جديش نمتونسیتم حدس بزنم چی شیده اما جرات اينکه سیوالی
ب رسییم رو شم نداشییتم ...آرتام چند لح ه ايی نگاشم کرد و ونتی ديد حرف
نميزنم گفت:

احيانا االن نميخوای بهم خسته نناشيد بگی؟نلنم داشییت از دشنم ميزد بيرون ...شنوز منت ر نگاشش ميکردم که لنخندی
زد و گفت:
-نگران نناش حالش خوبه.

انقدر خوشییحال شییدم که زمان و مکان رو فراموش کردمو به عادت بچگيم
صورت شو ب*و* سيدم و پريدم ب.لش کردم ...چند لح ه طول ک شيد تا به
خودم بيام ...سريع از ب.لش اومدم بيرون  .متوجه دو تا از رزيدنتا شدم که با
لنخند از کنارمون گذشییتن ...تازه فهمييدم چه گندی زدم ...با خجالت به
آرتام نگاه کردم که ديدم اونم داره ميخنده ...دستی روی ل ش کشيد و گفت:

شووم ...شنيده بودم پاداش کار نيک خيلی خوبه ...اگر بازم از اين مورد شاديدی رو کمک من حساب کن...
و بعد انگشتشو به حالت اخطار جلوی من گرف و گفت:
فقط روی کمک من...و رفت.

به ميترا که داشییتن مينردنش ريکاوری نگاه کردم و تو دلم از خدا تشییکر
کردم ...چقدر دادن خنر خوب لذت بخشیییه ...با ياد آوری فرشاد لنخندی
زدم و رفتم بيرون...
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آرتام کليد و تو نفل چرخوند و در باز کرد...

فقط چند تا آباژور رو شن بود ...عادت ندا شتم اينجا رو انقدر سوت و کور
بنينم .به آرتام نگاه کردمن اونم مَل من داشت به دور و برش نگاه ميکرد .بعد
از چند لح

ه گفت:

-خب مَل اينکه فقط خودم و خودت مونديم.

با سییر حرفشییو تاييد کردم .شمه چيز يهويی شییید ...دو روز پيش يکی از
دو ست شای خانوادگی آنا بيژن از شيراز تماس گرفتن آنا بيژن و خانواده ی
بی بی رو برای عروسيه پسرش دعوت کرد .تازه ونتی فهميد آرتام نامزد کرده
خانواده ی ما رو شم دعوت کرد ...منو آرتام بخاطر کارمون نتونسییتيم بريم
اما به اصییرار بابا بيژنن پدر و مادرم به شمراه مامانی و زينت خانم شم
باشاشییون رفتن ...از اونجايی که آرتام اجازه نميداد من تنها تو خونه بمونم
امشییب با شم اومديم اينجا ...ولی خب اينجام بخاطر سییوت و کور بودنش
خيلی دلگير شده.

آرتامم روی منل ن ش ست و گوشه ی چ شمامو ما ساژ ميداد .منم مش.ول در
آوردن پالتوم شدم .بعد از چند لح ه چ شما شو باز کرد ولی شنوز ساکت
بود ...پرسيدم:

چرا بغ کردی؟خونه ساکته اعصابم خورد ميشه...لنخندی زدمو با شيجان گفتم:
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خب شییلوغش ميکنيم .من شميشییه عاشییق ونتايی بودم که مامان و بابامميرفتن مسیییافرت و من تنها تو خونه ميموندم ...تا برگردن خونه کويتی بود
واسه ی خودش.
آرتام با شنيدن حرفام لنخند زد .دوباره گفتم:

پاشییو اونطوری نننرک نزن  ...بنين ما االن يه خونه ی بزرگ داريم که تا يهشف ته ميتونيم توش خوش ب گذرونيم .تازه دو نفرم شسییتيم بيشییتر خوش
ميگذره.
موزيانه خنديد و گفت:
-خوشگذرونی.

يه چيزی تو شمين مايه شا .کسل بودن و تننلی شم تعطيلهن ننول؟ننول.-خب اول پاشو بريم يه چيزی بخوريم تا بعد يه برنامه ريزی اساسی بکنيم.

و خودم زودتر رفتم تو آشیی زخونه که طنقه ی پايين بود .روی در يخچال يه
کاغذ چسیینونده بودن  .آرتام اومد تو آشیی زخونه و به کاغذ توی دسییتم نگاه
کرد:

اون چيه؟نوشتن که برای اين چند روزمون غذا درست کردن و تو يخچاله.-چه خوب ...خيلی گشنمه.

در يخچال و باز کردم .چند تا ظرف غذا بود ...بعد يه مشورت کوتاه تصميم
ُ
گرفتيم کتلتو گرم کنيم و بخوريم .سريع د ست به کار شدم ...آرتام کتلت و
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گذا شت تو ماکرو ويون منم ساالد در ست کردم .النته آرتامم بيکار نموند و
در حين حرف زدن شی ناخنک ميزد .بار آخر زدم رو دستشو گفتم:
-شمه شو تموم کردی.

چرا ميزنی؟-بجای ناخنک زدن ميزو بچين.

چون آ ش زخونه بزرگ بود يه د ست ميز ناشارخوری  6نفره اون تو بود .آرتام
ميز و چيد .نشستيم پشت ميزن براش ساالد ريختم و گفتم:
حاال ميل بفرمايين.يه ذره از ساالدشو خورد و گفت:

حاال تو اين يه شفته چی کار کنيم؟خب ...بنين تو اين مدت دوسییت داشییتی چه کاری رو انجام بدی؟ يعنیکاری رو که شمه ش به خودت ميگفتی اگر تنها بشم انجامش ميدم...
يه ذره فکر کرد و گفت:

خيلی دلم ميخوا ست يه شب شمه ی چراغا رو خاموش کنم و با صدایبلند فيلم ترسناک بنينم
-شووممم ...بد نيست .من پايه م اما به شرو اينکه پاپ کورنم داشته باشيم.

دو دنيقه ايی امادش ميکنم ...راسییتش يکی از بزرگترين آرزوشام اين بودکه تنها تو يه خونهن بدون اينکه کسی به کَير کاريام گير بده زندگی ميکردم
-مگه مونعی که اروپا بودی تنها تو يه خونه زندگی نمی کردی؟
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نه ...برديا و يکی ديگه از دوستامم باشام بودن .از شانس من شر دوتاشونمخيلی به تميزی اشم يت م يدادن ...شر دو روز در ميون با يد خونه رو تميز
ميکرديم...

به دکتر زرافشان مياد که خيلی من م باشه ...فکر نکنم اصال شيطونی کردهباشه.

برديا رو اينطوری نگاه نکن اگر رو دور شییوخی و خنده بيوفته از منم جلوميزنه.
ابروشام از روی تعجب باال رفتن و گفتم:
-باورم نميشه.

خب اين بخاطر اينه که تو شمي شه تو محيط کار ديديش ...شر چند که ذاتاآدم آروميه ولی خب اگر بخواد ميتونه شيطونم بشه
شاممون و خورديم ...من مش.ول درست کردن پاپ کورن شدمو آرتام رفت
تا فيلمو انتخاب کنه .کارم که تموم شد با يه کاسه پر از پاپ کورن رفتم توی
شال .آرتام جلوی تلويزيون ايستاده بود و داشت فيلمو آماده ميکرد...
رفتم روی منل نشستم که آرتام گفت:
-يه دنيقه صنر کن من االن ميام.

و سییريع از پله شا باال رفت ...شنوز نميدونم چه فيلمی انتخاب کرده ولی از
فيلم شای ترسییناک خوشییم مياد ...چون ميدونم شمه ش جلوه شای ويژه و
گريمه...
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بعد از چند دنيقه سر و کله ی آرتام در حالی که دو تا مالفه د ستش بود پيدا
شد ...کنارم ن ش ست .از طرز نگاه کردنش معلوم بود که ميخواد سربه سرم
بذاره نگفت:
شر مونع ترسيدی کله تو بنر زير مالفه.من نميترسم ...خودت ازش استفاده کن...لنخند موذيانه ايی زد و گفت:
-خواشيم ديد.

حاال اسم فيلم چيه؟- paranormal activity

اسیمشیو نشینيده بود ...شیونه ايی باال انداختم و بی خيال به تلويزيون نگاه
کردم .اما آرامشم دو دنيقه بيشتر طول نکشيد ...تو شمون دو دنيقه ی اول از
ُ
ترس کپ کرده بودم....اح ساس ميکردم رنگم پريده ...بي شتر شنيه م ستند
ارواح بود تا فيلم ...آرتام ميخ تلويزيون شییده بود و رفته بود تو بحر فيلم...
انقدر که يادش ميرفت پاپ کورنايی که تو دشنش ميذاره رو بجو ِا...

منم که از ترس مالفه رو گرفته بودم جلوی صورتم ...يه چشممو کامل بسته
بودم و با چشییم ديگم که نيمه باز بودن فيلمو نگاه ميکردم ...خيلی جلوی
خودم گرفتم تا جيغ نزنم ...صدای فيلمم که انقدر زياد بود اگر کسی از دور
و بر خونه رد مي شد فکر ميکرد ارواح خنيَه به اين خونه حمله کردن ...اما با
شمه ی ترسم ميخواستم بنينم آخرش چی ميشه ...از اينکه فيلمی رو نصفه
بنينم متنفر بودم.
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ونتی فيلم تموم شد يه نفس راحت کشيدم ...ولی خيلی کير داد ...تا حاال
فيلم ترسییناک و با صیییدای بلند گوش نداده بودم ...سیییاعت نزديکه 2
بود....چون فردا بايد زود بيدار ميشییديم رفتيم تو اتاق آرتام تا بخوابيم .مَل
شمي شه آرتام روی زمين خوابيد ...نمی دونم چقدر گذ شت بود اما چ شمام
تازه گرم شده بود که حس کردم که يه صدايی از حياو شنيدم ...خواب از
سرم پريد و نلنم تند تند ميزد ...از صدای نفس شای من م آرتام ميشد فهميد
که خوابيده ...شمين باعث شیید ترسییم بيشییتر بشییه ...يه ذره به خودم تلقين
کردم که چيزی نيسیییت ...اينا توشمات ناشییی از فيلمه ...فيلم ....دو باره
صحنه شای تر سناک فيلم اومد جلوی چ شمم ...حاال اح ساس ميکردم يه
نفر از تو آينه داره بهم نگاه ميکنه ...يا مَال يکی پشت پنجره ست ...احساس
ميکردم از د ستشوييه تو اتاق صدا مياد ...سرمو زير بالش پنهون کردم اما با
فکر اينکه االی يکی پامو ميگيره از جام پريدم ...نگاشی به دور تا دور اتاق
انداختم ...چيزی ننود .خواسییتم بخوابم که دوباره احسییاس کردم يکی زير
پتو مه ...سییريع پتو رو زدم ک نار و از جام بل ند شیییدم ...ت ند ت ند نفس
ميکشيدم ...اگر شمينطوری پيش برم تا صنح سکته رو زدم ...تصميم گفتم
آرتام بيدار کنم ...حتی اگر با اينکارم از فردا بخواد مسییخره م کنه و بهم بگه
ترسو ...آره اصال من ترسو...

کنارش رو زمين نشستمو آروم شونه شاشو تکون دادم ...بعد از چند بار صدا
زدنش چشماشو باز کرد ...نميدونم نيافم از ترس چه شکلی شده بود که با
ديدنم پرسيد:

-ميترسی؟
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الل شده بود ...فقط سرمو به نشونه ی مَنت تکون دادم.
-چرا؟ من که اينجام...

ميشه ....بيای ....رو تخت ...کنارم بخوابی؟چند لح ه نگاشم کردن بعد از جاش بلند شد و رفت سمت ديگه ی تخت
خوابيد ...منم ذوق زده برگشتم سر جام .ولی شنوز ميترسيدم ...تا چشمامو
می بستم با حس اينکه يه نفر باال سرم وايستاده دوباره بازشون ميکردم ...از
ترس مَل ج.د چشمام و باز کرده بودم و دور و برمو نگاه ميکردم ...نميدونم
چقدر گذشییته بود که دسییت آرتام دور کمرم حلقه شیید و منو کشییيد تو
ب.لش ...آروم زير گوشم گفت:

نترس عزيزم ...مگه من ميذارم کسی اذيتت کنه؟لنخند ناخواسییته ايی زدم ...باز خوبيش اين بود که چراغا خاموش بود و
آرتام نمی تون ست صورتمو بنينه ...سرمو بي شتر تو سينه ش فرو بردم ...با
احساس آرامش عجينی تو ب.لش خوابم برد...

با تکون خوردن شییونه شام چشییمامو باز مردم .تار ميديدم .آرتام باال سییرم
نشسته بود و با ديدن اينکه چشمام باز کردم گفت:

صنج بخيربه پنجره نگاه کردم و گفتم:
صنح شده؟ شوا که شنوز تاريکه.ساعت  5صنحه.با گفتن اين حرف چشمامو گشاد کردم و گفتم:
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- 5صنحه؟ چرا بيدارم کردی؟
و پتو رو کشيدم رو سرم . .پتو رو از سرم کشيد کنار و گفت:
تننل نناش .پاشو کارت دارم.با کنجکاوی گفتم:

اين مونع صنح؟؟؟ چی کار داری؟تو پاشو ...بهت ميگم .می خوام بنرمت يه جای خوب.دستمو کشيد سمت خودشو منو از جام بلند کرد...
*******************

در ماشییينو برام باز کرد .خودم با بی حالی روی صییندلی انداختم  .خودش
خيلی سرحال بود .چ شمامو ب ستم که در سمت راننده باز شد .بالفا صله
گفت:

چشماتو باز کن ....اينقدر بيدار شدن برات تو صنحه زود سخته؟لنخندی زدم و گفتم:
سخت نيست...ولی ديشب دير خوابيدم...بلند خنديد و و در حالی که ماشينو روشن ميکرد گفت:
يادم باشه بازم فيلم ترسناک بذارم بنينی.از بازوش بشکونی گرفتم و گفتم:
-بد جنس نناش.

اون شم خنديد و راه افتاد .نميدونستم کجا دا شتيم ميرفتيم .و سط راه که ديد
من ساکتم برا ی باز کردن بحث گفت:

-تو که گفتی از فيلم ترسناک نميترسی ...پس چی شد؟
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اين که فيلم ترسناک ننود ...فوق ترسناک بود .فيلمای ديگه به خاطر اينکهميدونم شمش گيريمه نميترسم ولی اين يکی انگار وانعيت بود .عين مستند
بود.
-به شر حال مهم اينه که اعتراف کردی ميترسی.

من نميفهمم شییما مردا چرا دوسییت دارين بفهمين ما خانوما از يه چيزیترسيديم؟ ونتی يکی ميفهمه يه دختر ترسيده انگار کل دنيارو دادن بهش.
-بستگی داره اون دختر کی باشه.

يعنی چی؟-تو فکر کردی شمه ی اينا الکيه؟ شمه ی اين کارا يه دليل پشتشه.

چی؟بنين ...مردا ضییعير بودن زنا رو دوسیییت ندارن فقط حس ترس اونا رودوست دارن.
-يعنی دوست دارن زنا بترسن ديگه.

نه ...تو ونتی ميتر سی دلت ميخواد يکی کنارت با شه که اح ساس امنيتبهت بده .مردا دوست دارن شما خانوما بهشون تکيه کنين .دوست دارن يه
حريم امنيتی براتون باشن.
-چه خودخواه.

تو خودت دوست نداری به يه مرد تکيه کنی؟ناخواسته گفتم:
-يه بار به يکی تکيه کردم کل زندگيمو خراب کرد.
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ساکت شد .منم از اينکه اين حرفو زدم پشيمون شدم .دست خودم نيست.
با تک تک کلمه شا ياد کاوه ميوفتم .بعد چند لح ه برای اينکه جو ايجاد
شده رو از بين بنره با شيجان گفت:

خب ...اگه گفتی کجا دارم مينرمت؟ماشين رو نگه داشت .پياده شد و در سمت منو باز کرد  .ونتی پياده شدم با
ديدن تابلوی بزرگ طناخی گفتم:

وااااااييييی .کله پاچه؟دوست داری؟آره خيلی.چشمکی زد و گفت:
حدس ميزدم.

دسییتمو گرفت و سییمت طناخی رفتيم .جای شییيکی بود .ولی من دوسییت
نداشتم .ونتی پشت ميز نشستيم آرتام گفت:

چرا اينجوری اطرافتو نگاه ميکنی؟-عادت ندارم کله پاچه رو اينجا شا بخورم.

پس کجا ميخوری؟يه جای داغون تر .از اين کله پزی شايی که نديميه .نوشابه شيشه ای ميدن.آب کله پاچه رو تو کاسه شای نديمی فلزی ميريزن ...اونا بيشتر مزه ميده.
آرتام که داشت با تعجب نگام ميکرد گفت:
-بهت نميخوره اشل اين جور جاشا باشی.

444
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جدی؟؟؟؟ من عاشق جاشای نديميم .موزه شا ...آثار باستانی ...رستورانو اينجور جاشا رو شم نديمی دوست دارم.

دستشو گذاشت زير چونه اشو در حالی که تعجب کرده بود و به حرفام دنت
ميکرد گفت:

خب ...جالب شد .يعنی جاشای شيکو دوست نداری؟نه ...دوست دارم جايی که غذا ميخورم راحت باشم .تو رستورانای شيکبا شد شمش مواظب با شی .اينجوری غذا بهم نميچ سنه .ولی اين ر ستوران
نديميا ...اگه بدونی چه کيفی ميده .مخصوصا ساندويچی شاش .ونتی توی
کاغذ کاشی و توی نون نازک شات داگ ميخوری انگار دنيارو بهت ميدن.
بهش ميگن ساندويچ کَير .خيلی خوش مزه است.
-تا حاال امتحان نکردم.

شر مونع خواسییتی مينرمت يه جا تا امتحان کنی .بهش ميگن فری کَير.مردم برای ساندويچاش صر ميکشن.
شوم ...اولين دختری شستی که مينينم اين سليقه رو داری.-ما اينيم ديگه.

خنديد .شمون لح

ه آب م.زمونو آوردن .آرتام نگاشی بهش کرد و گفت:

شيچ غذايی کله پاچه نميشه.نون برداشتم و گفتم:

تو شمه جای کله پاچه رو ميخوری؟-آره .چطور؟
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من چشم و پاچه دوست ندارم.امروز خوردن چشمو با من تجربه ميکنی.-وای نه تورو خدا...

با کلی خنده آب م.زو خورديم و نوبت رسییيد به بقيه ی جاشای گوسییفند.
ونتی صاحب م.ازه ديس رو جلومون گذا شت آرتام د ستا شو به شم ماليد و
گفت:
-به اين ميگن غذا.

شییروع کرد شمه چی رو تقسییيم کردن  .بعد يه چشییم برای من تو بشییقابم
گذاشت .با چنگال چشمو برداشتمو دوباره گذاشتم تو بشقابشو گفتم:
من نميخورم.چرا؟ يه بار امتحان کن.-نه...

به امتحانش می ارزه .تا حاال خوردی؟-نه ...دلم نمياد...

يعنی چی؟چشم گوسفند ...فکر کن يکی چشم تورو بخوره .چه حسی بهت دستميده؟
 اين گوسییفنده االن خودشییم نميتونه تشییخيص بده ما داريم بدن اونوميخوريم.
خنديدم و گفتم:
-گوسفند بيچاره .نگاه کن چه جوری تيکه پاره اش کردن.
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با گفتن اين حرفم آرتام خنديد  .شر دومون م ش.ول خوردن شديم .ديگه جا
نداشتم .کل بشقابمو خوردم  .به صندلی تکيه دادم و گفتم:
چقدر خوردما.-شنوز اصل کاری مونده.

چی ؟چشم....نه  ....خيلی بدی ...نمی تونم بخورم.-مجنورت نميکنم عزيزم .ميتونی نخوری.

از امتحان کردنش بدم نميومد .آرتام چشمو گذاشت الی نون و داشت لقمه
ميگرفت .کمی به دستش نگاه کردم .لقمه رو مينرد سمت دشنش که گفتم:
بده بخورم...لنخندی زد و لقمه رو داد دستم.

يه بار الی نونو و باز کردم و به چشییم نگاه کردم .با ديدن چشییم يه جوری
شدم .به آرتام نگاه کردم که دا شت با لنخند مرموزی نگاشم ميکرد .با شک
و ترديد دوباره لقمه رو بسییتم و بردم سییمت دشنم .آرتام مهربون نگام کرد و
گفت:
اگه دوست ندارین نخور.با سر نه ای گفتم و لقمه رو نزديک دشنم بردم .دوست داشتم بخورم .ولی...

بالخره شک و ترديد و گذشتم کنار و لقمه رو کردم تو دشنم .يه کمی گاز زدم
ولی شر کاری کردم نتونسییتم نورتش بدم .احسییاس خفگی داشییتم .نيافه ام
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مچاله شییده بود ياد گوسییفندی افتادم که داشییت با دوتا چشییمش بهم نگاه
ميکرد .آرتام گفت:
-آناشيد رنگت نرمز شد .اگه نميتونی نخور.

نه ميتونسییتم نورتش بدم نه ميتونسییتم بريزمش بيرون .دوتا دسییتمو جلوی
دشنم گذاشییتم .ارتام بلند خنديد طوری که شمه برگشییته بودن مارو نگاه
ميکردن .منم از خ نده اش خ نده ام گرف ته بود .توی اون اوضیییاع حتی
نميتونستم بخندم .آرتام يه دستمال داد بهم و گفت:
-بريز توی اين.

د ستمالو جلوی دشنم گرفتم ولی نميخوا ستم کم بيارم .يه کم ديگه گاز زدم.
آرتام که فکر ميکرد االن ميريزم بيرون با ک مال نا باوری ديد که لق مه رو
نورت دادم .بعد از نورت دادنش سرمو روی ميز گذاشتم انگار از يه مسابقه
ی سخت پيروز بيرون اومدم .آرتام که حالمو ديد بلند خنديد و گفت:

نورتش دادی؟-اوشوم.

آفرين .فکرشم نميکردم .حاال خوشمزه بود؟سرمو باال اوردم و گفتم:

خيلی بد بود .چشمای گوسفنده رو ميتونستم ت صور کنم که داره بهم نگاهميکنه.

با اين حرفم شر دو اول سییکوت کرديم و بعد زديم زير خنده .شمه داشییتن
مارو نگاه ميکردن .آرتام با خنده گفت:

-حاال چطوری نگات ميکرد؟
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-شر چی بودن دوستانه ننود.

و دو باره خنديديم .ارتام شر چی ميگفت من نا خودآ گاه ميزدم زير خنده.
اون شم شمينطور دستمو گذاشتم رو بينيم گفتم:
شيييششششش .نخند .....تورو حدا ....آبرومون رفت...-تو نخند تا منم نخندم.

دسییتمالی بهم داد تا اشییکامو که از زور خنده ی زياد جاری شییده بود پاک
کنم.

اينقدر خنديدی مترسم به اتفاق بد بيوفتهخنديدم و گفتم:
بهت نمياد خرافاتی باش...پاشو زودتر بريم بيمارستان تا دعوامون نکردن...من کارم تموم شده وايستا ميام دننالت.نه آرتام .ميام خودم .االن که دير ونت نيست.عزيزم بمون ميام...-تا تو بيای طول ميکشه .يه آژانس ميگيرم ميام.

تعارف ميکنی؟-نه...

باشه .پس من برم خونه؟آره .چيزی نميخوای برای خونه بخرم؟-نه خريد کردم.
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باشه مينينمت.-مواظب خودت باش.

توام شمينطور .خدافظگوشییی رو نطع کردم .با بچه شای بخش خداف ی کردم و به نگهنان گفتم
برام آژانس بگيره .نيم ساعتی توی راه بودم .از ب.ل شيرينی فروشی رد شديم.
ه*و*س کيک کردم .به راننده گفتم يه جا نگه داره....

زنگ درو زدم .بعد چند دنيقه در باز شد.بازم حياو ...ديگه ازش نميترسيدم.
وسط راه بودم که آرتام اومد روی بالکن .تا منو ديد گفت:
بدو بيا...از لحن حرف زدنش خنده ام گرفته بود .گفتم:

چرا؟؟؟با شيجان بيشتری گفت:
-بدو...بدو...

ندم شامو تند تر کردم .ونتی رفتم تو آرتام يه م شت تخمه بردا شت و سريع
نشییسییت روی منل و به تلوزيون خيره شیید .با تعجب به دورو برش که پر از
پوست تخمه بود نگاه کردم و گفتم:

اينجا چه خنره؟؟؟ چرا گفتی تند بيام؟ميدونستم از حياطمون خوشت نمياد .اومدم دننالت که نترسی .ای بابا...گل بودا...

از صدای گراز شگر و شيجان آرتام فهميدم که داره فوتنال مينينه .به من نگاه
کرد و پرسيد:
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فوتنال نمينينی؟مينينم ولی نه با اين شيجان.بيا بنين .بازيش نشنگه.االن ميام.خريدارو توی آش زخونه گذاشتمو بعد از عوض کردن لناسام رفتم تو شال.

کنار آرتام نشییسییتم  .با شيجان داشیییت فوتنال نگاه ميکرد .فکر کنم حتی
نفهميد من کنارش نشستم .تو بحر فوتنال بود طوری که پوست تخمه شاشو
به جای اينکه توی ظرف بندازه گوشه شای ظرف ميريخت .خنديدم و گفتم:
ميدونستم مردا فوتنال دوست دارن ولی نه اينقدر...-تو بچگيت اسناب بازيت توپ فوتنال ننوده که بتونی حس مارو درک کنی.

حاال بازيه کجا و کجاست؟بارسا و رئال مادريد .تو طرفدار کدومی؟-من اصال فوتنال اروپا رو نميشناسم .فقط فوتنال وطنی نگاه ميکنم.

شمون لح

ه دوربين خوزه مورينيو رو نشون داد .پرسيدم:

اين خوزه مورينيو نيست؟تو که گفتی فقط وطنی نگا ميکنی؟اينو شمه ميشناسن.يکی داشت گل ميزد که آرتام شمراه با اون صحنه با شيجان ميگفت:
-برو برو ...پاس بده...ميگم پاس بدهِ .ده...
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گل نشیید ...باورم نميشیید آرتام داره اين کارارو ميکنه .فقط با خنده نگاش
ميکردم.
پرسيدم:

حاال تو طرفدار کدوم تيمی؟-معلومه بارسا.

خوزه مورينيو مربيه کدوم تيمه؟رئال مادريد...خب معلومه که رئال مينره.-عمرا.

مگه ميشه يه تيم با يه شمچين مربيه خوبی بنازه؟مطمئن باش که مينازه.نمينازه.لنخند مرموزی زد و پرسيد:

ميخوای شرو بننديم؟سر چی؟يه کم فکر کرد  .انگشت کوچيلشو آورد جلو و گفت:
-شر کی برد يکی از خواسته شای طرف مقابلشو انجام بده.

باشهحاال فوتنال برای منم شيجان داشییت .بعد چند لح ه آرتام يه مشییت تخمه
ريخت کر دستمو گفت:
-فوتنال بدون تخمه نميچسنه رنيب.
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خنديدم و گفتم:

پس اون ظرفو بده به من .برای شما که کاربرد ندا شت .شمه پو ست تخمهشارو شمه جا ريختی اال تو ظرف.
به دورو بر خودش نگاه کرد و خنديد:
-من که ريختم .توام بريز  .بعدا جمع ميکنم.

شميشه دوست داشتم اين کارو بکنم .ولی مامانم نميذاشت .فرصت خوبی
بود .دوباره م ش.ول ديدن فوتنال شدم .را ست ميگفت فوتنال با تخمه مزه ی
بيشتری داشت.

از کارای خودمو آرتام خنده ام گرفته بود .ونتی تيم من ميرفت سییمت دروازه
ی حرير من شيجان زده ميشییدم و ونتی تيم آرتام ميرفت تو زمين رئال اون
باال و پايين مي ريد .اينقدر برای شم رجز خونی کرديم که حرف کم آورديم.
اون اسییم کل بازيکنارو ميگفت ولی من فقط با خوزه مورينيو که حتی يه
بازيشییم نديده بودم و فقط تو مجله عکسییاشییو نگاه کردم با آرتام کل کل
ميکردم .آخر سر خنديد و گفت:

خوب شد خدا اين مربيه رو آفريد .تو به جز اين کسه ديگرو نميشناسی؟چيه؟؟؟ حسوديت ميشه تيمم يه مربيه خوب و جذاب داره؟جذاب؟شم جذاب  ...شم خوشتيپ ...شم کاردان...مَل من...مشتی توی بازوش زدم و گفتم:

دروغ شيرين

453

-خوب شد خدا اين اعتماد به نفسو برای شما آنايون آفريد.

شر دومون خنديديم .تخمه تموم شد .آرتام از کنار منل يه نايلون ديگه تخمه
بيرون کشيد .با ديدن اون شمه تخمه گفتم:

چه خنره؟ اين شمه تخمه؟-گفتم که فوتنال بدون تخمه مزه نميده.

خوا ست بهم تعارف کنه که رئال يه گل زد .با شنيدن صدای عادل فردو سی
پور که پشت شم ميگفت گیییییییییل دستمو از شيجان بلند کردم که خورد
زير نيلونو شمه اش ريخت روی پام و نصییر ديگه ش شم روی زمين پخش
و پال شد .با شرمندگی گفتم:
معذرت ميخوام ...شمه شو ريختم.نايلونو از روی زمين برداشت و گفت:

فدای سرت ...من موندم بارسا به اين نويی اونونت از اين تيم ضعير کهمربشم خوزه س بايد گل بخوره؟
ديدی گفتم ...مربی داريم تو کل دن يا يه دو نه اسیییت .ن گاه کن چ قدرخوشتي ه.
آرتام خنديد و گفت:

خدا نگه داره .خوشم مياد اصال از چيدمان بازيکن و روش بازيشم تعريرنميکنی .از اول فقط گفتی خوش تي ه.

خوش تي ه ديگه ...حاال چيکار کنيم تخمه تموم شد؟خنده ی شيطونی کرد و د ست شو برد سمت گو شه ی منل .ونتی آورد باال با
ديدن يه نايلون ديگه با تعجب گفتم:
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آرتام ....چه خنره؟؟؟؟ چند تا ديگه جا ساز کردی؟-اين آخريش بود.

مطمئنی؟باور کن راست ميگم.خدا کنه.دوباره مش.ول ديدن بازی شديم .دنيقه ی  79بود که گفتم:
مينينم که دارين مينازين...-جوجه رو آخر پاييز ميشمرن.

تا حاال اين قدر تخ مه نخورده بودم .فکر کنم ل نام ور او مده بود .فکم درد
گرفت .فقط دعا دعا ميکردم گل نخوريم .دا شتم تو دلم دعا ميکردم که آرتام
محکم زد رو پاش و گفت:
ای بابا ...بازی بلد نيستن که .يه توپه نانابلو نميتونن گل کنن.-تيم ما زيادی ندره...

نکنه حتما به خاطر اينه که مربيش خوش تي ه؟خنديدم و گفتم:
-شک نکن.

اينقدرام که ميگی خوش تيپ نيستاتفانا شم خوش تي ه شم جذاب.ما که چيزی نديديم.-چون دلتون نميخواد بنينين.
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خواسییت چيزی بگه که دوباره با شیینيدن صییدای گل شر دو به تلوزيون نگاه
کرديم که نتيجه ای جز آويزون شییدن لب و لوچه ی من نداشییت .آخه االن
چه ونته گل خوردن بود .فقط  10دنيقه ی ديگه مونده بود...

آخه االن چه ونت گل خوردن بود؟ دو دنيقه نميتونين مواظب دروازه باشين؟
بعد ميليارد ميلياردم پول ميگيرن ...تو اين چند دنيقه بجای تماشییای بازی
شمه ش دعا ميکردم که ننازيم ...اگر مسییاوی ميشییديم خوب بود چون نه
حرف من ميشد و نه حرف اون...
آرتام نيم نگاشی بهم کردن لنخندی زد و گفت:

چيه؟ ترسيدی؟ تا چند دنيقه پيش که شمه ش داشتی پز مربيه کاردانتون وميدادی...
شنوزم سر حرفم شستم ...مربيه خيلی خوبيه ...مطمئنم که مينريم.-نيافت که چيز ديگه ايی ميگه.

معلوم بود حسیییابی از زدن گل روح يه گرف ته .به تقل يد از خودش لنخ ند
خونسردی زدمو گفتم:
ميگه ما برنده ايم.مرموز خنديد و گفت:
-دعا کن که بنرين وگرنه...

وگرنه چی؟-نقشه شا دارم برات...

456
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ميتونی بی خيالشون بشی چون نميتونی عملی شون کنی .از اون گذشته يهجوری رجز ميخونی انگار جلويين ...فعال که مسییاوی شسییتن شر ونت گل
زدين ميتونی تهديد کنی.
-نگران نناش ...تا چند دنيقه ی ديگه گل دومم تقديمتون می....

با صدای فرياد گزار شگر دوباره به تلويزيون نگاه کرديم ...باورم نمي شد...
اين بازيکن شای سفيد پوش بودن که دا شتن توی زمين از خوشحالی باال و
پايين می پريدن ...محکم د ستامو بهم کوبيدمو و ت شويق شون کردم ...حال
نيافه ی آرتام ديدنی بود ...معلوم بود شنوز تو شوکه...
دو تا زدم روی شونش و گفتم:

کجايی برادر؟يه ذره نگام کرد و گفت:
-بازی بلد نيستن که...

بازی بلد ش ستن يا نه بهتره تا ننل از اينکه ت صميم وح شتناکی در موردتبگيرم حرفاتو پس بگيری...
شنوز ونت تلر شده مونده.-فکر نميکنم تو دو دنيقه بتونين کاری بکنين...

يه نگاه به تلويزيون و يه نگاه به من انداخت و با لحن م

لومی گفت:

تو که نميخوای اذيتم کنی؟بستگی به خودت داره.داور سوت پايان رو شم زد .آرتام تلويزيون و خاموش کرد و گفت:
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من شمينجا تمام حرفامو پس ميگيرم ...تازه آالن که دنت ميکنم مينينممربيتون وانعا خاصه...
اونو که خودم ميدونم...ولی انصافا خيلی خوب بازی کردن.اونم ميدونم...لنخدی زد و گفت:
-مث اينکه اين کارا جواب نميده ...بريم سر شرطمون ...فقط سخت نناشه.

شمينطور که بهش نگاه ميکردمن تو فکره خواسییتم بودم ...حاال چی بخوام؟
ميتونم اذيتش کنم ولی دلم نمياد ...ميدونم خيلی خ سته س .شر چی بي شتر
فکر ميکردم کمتر به نتيجه ميرسییيدم .آرتا شنوز منت ر نگام ميکرد .يهو يه
چيزی يادم اومد .سريع پرسيدم:

فيلم اون عملی رو که برای اولين بار برامون گذاشتی رو داری؟کدوم عمل؟شمون که روی اون پسر جوونه انجام دادی.

از فرم صییورتش ميشیید فهميد که داره فکر ميکنه ...ولی يادش نيومد .ديگه
مجنور شدم اون چيزی رو که نميخواستم بگم:
-شمون که مونع توضيحش من حواسم به شيراد بود.

با تموم شدن جملم صدای خنده ی آرتام بلند شد .انگشتمو به حالت تهديد
جلوش گرفتمو گفتم:

بنين خودت داری شییروع ميکنيا ...منو بگو که دلم نيومد تننيه ت سییختباشه.
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آرتام سعی کرد جلوی خنده شو بگيره؛ اما زياد موفق ننود:
-باور کن دست خودم نيست ...ياد اون روز که ميوفتم...

و دوباره زد زير خنده .چشییم غره ايی بهش رفتم که دوباره خنده شییو جمع
کرد ...ونتی يه ذره آرومتر شدن پرسيد:
حاال ميخوای اونو برات توضيح بدم.با سر آره ايی گفتم که از جاش بلند شد و گفت:
خيلی خب .من ميرم لب تابمو بيارم.منم سريع از جام بلند شدمو گفتم:
منم ميرم کيکی رو که مونع اومدن خريدم با چايی بيارم.سری تکون داد و شر کدوم رفتيم تا کارمون و انجام بديم.

ب عد از يه ربع شر دومون روی شمون کا نا په در حالی که زير پامون پر از
پوست تخمه بود نشستيم.نگاشی به دور و برم کردم و گفتم:

مطمئنم اگر بی بی خونه رو اينطوری بنينه سییکته رو زده ...انگار تو خونهجنگ جهانی راه افتاده.

يه روز ننل از اومدنشون چند تا کارگر ميگيرم تا تميزش کنن .تازه پس فردااز اونجا حرکت ميکنن.

برای شر دوتامون يه برش کيک ريختم .آرتام لب تابو گذاشیییت رو پاشییو
توضییي حاتشییو روی فيلم م يداد ...وای که چ قدر دلم ک يک شییکالتی
ميخواست ...ديدم شی مونع بريدن کيک با چنگال حواسم پرت ميشه واسه
ی شمين کل برش کيک و گرفتم تو يه دسییتمو فنجون چايی شم تو دسییت
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ديگم بود ...کل دسییتم کاکائويی شییده بود ولی اشییکالی نداشییت .ننل از
خوابيدن ميشستمشون.

وسطای عمل بوديم که چشام کم کم گرم شدن و سرم سنگين شد ...خيلی
خوابم ميومد ...سرم آروم آروم خم شد و افتاد روی شونه ی آرتام و نفهميدم
کی خوابم برد...

با ضییربه ايی که گالره زد روی شییونم چرتم پريد ...طلنکارانه نگاش کردمو
گفتم:
-يواش تر...

کجايی دختر؟ چرا امروز انقدر گيج ميزنی؟در حالی که کش و نوسی به بدنم ميدادمن گفتم:

وای دارم از زور خواب ميميرم ...دي شب دير خوابيدم يعنی ا صال نفهميدمکی خوابم برد ...صنحم که زود بيدار شدم.

حاال چرا دير خوابيدی؟ياد ديشییب افتادم ...اصییال نفهميدم کی خوابم برد .صیینحم که بيدار شییدم
ديدم روی شمون کاناپه بودم و آرتامم روی يکی ديگه از کاناپه شا خوابيده
بود .از دسییتمال کاکائويی روی ميز ميشیید فهميد که ننل از خواب دسییتامو
تميز کرده بود .با يادآوری اين موضوع لنخندی زدمو گفتم:
داشتم فوتنال تماشا ميکردم.گالره با تعجب پرسيد:

-بخاطر فوتنال تا دير ونت بيدار بودی؟
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شمه ش بخاطر فوتنال ننود ...تا فوتنال تموم ب شه ساعت شد نزديک يکبعد اونم داشتم يه فيلم از يکی عمل شای آرتامو ميديم که خوابم برد...
خيلی خلی .شمونه که از صنح تا حاال داری چرت ميزنی.خميازه ايی کشيدمو گفتم:

وای چرا اين ساعت نميگذره؟-االن يه کاری ميکنم که نفهمی چطور زمان ميگذره.

اومد کنارم نشست و شروع کرد به صحنت کردن در مورد چند تا از بيمارای
جديد و يه ذره شم غينت کرديم تا خواب از سرم ب ره.
از خستگی دارم ميميرم.-تا زنگ ميزنم از بيرون شام بگيرم برو يه ذره استراحت کن.

تو خوابت نمياد؟-نه ...برعکس توی خوشخواب من به خواب کم عادت دارم.

ِ ِ
-پس من ميرم يه کوچولو ( با تاکيد) بخوابم.

آرتام رفت سمت تلفن و دکمه ی  playپي.امگير و زد .صدای مامان بود:

سالم بچه شا ...چند بار زنگ زديم به گوشی شر دوتون ولی جواب ندادين.خواسییتم بگم که ما داريم راه ميوفتيم ...تا سییاعت  10اينطورا ميرسییيم .می
ب*و*سمتون ....مواظب خودتون باشين.
سر جام خشکم زد .آرتام خيلی خونسرد سری تکون داد و گفت:
چرا زودتر دارن ميان؟ اينا که گفتن تا آخر شفته اونجا ميمونن.ونتی نيافه ی متعجب منو ديدن پرسيد:
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چی شده؟ چرا خشکت زده؟مَل اينکه متوجه دور و برش ننود ...با دست به خونه ايی که تو اين چند روز
تنديل شده بود به ميدون جنگ ا شاره کردم .آرتام نگاشی به خونه انداخت و
بعد ضربه ايی روی پيشونيش زد و گفت:
وای ...به کلی فراموش کرده بودم.سريع پرسيدم:

ساعت چنده؟- 8:30

بدبخت شديم ...بدو تا نيومدن اينجارو تميز کنيم .من ميرم تو آ ش ز خونهتو شم شالو تميز کن.

سريع رفتم تو آ ش زخونه .باورم نمي شد ...يعنی تمام اين کَير کاريه مال ما
دو نفر بوده؟ ننايد ونت و تلر ميکردم....تمام ظرفا رو ريختم تو ماشییين...
خدا رو شکر دو تا ما شين ظرف شويی بزرگ تو آ ش زخونه بود و شمين کارمو
کمتر ميکرد .تمام آش.ال شا رو شم جمع کردم و ريختم تو سطل .نيم ساعت
تو آشیی زخونه بودم تا باالخره کارم تموم شیید .چند تا دسییتمال برداشییتم تا
گردگيری کنم .ونتی رفتم تو شال تقرينا تميز شیییده بود و آرتام داشیییت با
جاروبرنی پوست تخمه شارو جمع ميکرد ....منم شروع کردم به گردگيری.
کار من زودتر تموم شیید رفتم سییراغ اتاق شا ...اتاق شا زياد کَير ننود فقط
روی وسايل خاک نشسته بود ...اونجا شا رو شم گردگيری کردم....

دا شتم از خ ستگی ميمردم ...منو بگو که کلی نق شه ک شيدم که رسيدم خونه
بگيرم بخوابم ...از شمون اولم شانس نداشتم .خيس عرق شده بودم ...ونتی
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رفتم پايين آرتام تو شال ننود ولی شمه جارو تميز کرده بود .دسییت مال شای
کَير و گذاشتم تو لناسشويی ...لناس شای کَير رو شم شمينطور....

شمراه آرتام روی منل نشییسییته بوديم و به خونه که حاال از تميزی برق ميزد
نگاه ميکرديم .آرتام پرسيد:
ساعت  10شد.باورم نميشه ...تو يک ساعت و نيم شمه جا رو تميز کرديم.خنديد و گفت:

اولين بار تو زندگيم بود که انقدر تو خونه تميز کردن سییرعت عمل به کاردادم.
نيم نگاشی بهم انداخت و گفت:
ولی تو خيلی فرزيا...برای اينکه مامانم زيادی ازم کار کشيده.-مهم اينه که جواب داده ...شمه جا تميز شده.

باالخره بايد يه جوری به فاميل شییوشر نشییون بدم که دختر کدبانو و خونهداری شستم ديگه.
از خستگی نای خنديدن نداشتيم .نگاشی به لناسام کردمو گفتم:
بايد دوش بگيرم.منم.-به نوبت بريم ...شايد بيان .اول تو برو ولی زود بيا بيرون.
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آرتام ننول کرد و رفت حموم .منم شمونجا رو منل چشییمامو بسییتم تا يه ذره
آروم بشییم .نيم سییاعتی گذشییت ...نخيرن مَل اينکه نميخواد از حموم دل
بکنه .با بی خيالی از جام بلند شدم تا صداش کنم ....تمام تنم درد ميکرد.
انگار چند نفر حسییابی کتکم زده بودن .حال نداشییتم از پله شا برم باال ولی
چاره ايی ننود...

ونتی در اتانو باز کردمن با ديدن آرتام در حالی که فقط يه حوله دور کمرش
بود خشکم زد...

چند لح ه ايی به شمون حالت موندم ...آرتام داشییت با حوله ی ديگه ايی
موشاشو خشک ميکرد .ونتی ديد صدايی از من در نمياد نگاشم کرد و گفت:

بيا تو ...مگه نميخواستی بری حموم؟نگاشم افتاد به بدن خوش فرمش ...معلوم بود که سیییاختن شيکلش براش
خيلی مهم بوده و خيلی براش ونت گذاشییته ...دو باره به صییورتش نگاه
کردم ...شنوز منت ر بود برم تو ...برای يه لح

ه از تنها بودن باشاش ترسيدم.

آرتام چشماشو ريز کرد و با دنت زل زد تو صورتم ...چند لح ه ايی گذشت
که پرسيد:

بنينم ...تو از من ميترسی؟يه ذره خودمو جمع و جور کردم سعی کردم عادی رفتار کنم:
-نه ...چرا بايد بترسم.

بی تفاوت شییونه ايی باال انداخت و دوباره مشیی.ول خشییک کردن موشاش
شد .اما صداشو شنيدم که گفت:
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به شر حال الزم ني ست بتر سی ...من تا خودم نخوام کاری به شيچ خانمیندارم.
يه ذره خيالم راحت شد ولی برای خالی ننودن عريضه گفتم:

ولی بن ر من شمه ی مردا با کوچيکترين عشوه ی يه دختر حتی اگر زشتباشه دست و پاشونو گم ميکنن.
ابروشاش از تعجب باال رفت و گفت:

وانعا اينطوری فکر ميکنی؟فکر نميکنم ...مطمئنم.منم از خودم مطمئنم ...تا از کسی خوشم نياد کاری باشاش ندارم.تو ميخوای بگی که از تافته ی جدا بافته ايی که اين حقيقت نداره.ولی شستم...دستی به کمر زدمو ادامه دادم:
-نيستی .من شمين االن ميتونم از راه به درت کنم.

تا نخوام نميتونیيه ذره نگاش کردم ...مَل اينکه از اذيت کردنم لذت مينرد ...برای يه لح ه
تصییميم گرفتم تا بهش ثابت کنم که اونم با مردای ديگه فرنی نداره .نيمچه
لنخندی از روی بدجنسییی زدمو و دسییتامو پشییت سییرم نالب کردم ...آروم
اروم رفتم جلو ...آرتامم شمونطور بی حرکت وايستاده بود و نگاشم ميکرد...
مطمئنم که فهم يده بود ميخوام چی کار کنم چون سییعی ميکرد جلوی
خنديدنشییو بگيره ...يه ذره ناز رو شم توی راه رفتنم ناطی کردم ...خودمم
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خندم گرفته بود ولی نيافه ی حق به جانب و مطمئن آرتام باعث ميشییید به
کارم ادامه بدم ...يه ذره رفتم جلوتر گفتم:

که مطمئنی از راه بدر نميشی؟چيزی نگفت .فقط لنخندش عميق تر شیید ...حاال ديگه رو به روش بودم...
آروم انگشتامو روی نيم تنه ش برشنه ش به حرکت در آرودم .دست ديگم رو
شم زدم به کمرم ...ترجيح دادم به صییورتش نگاه نکنم ...در حالی که با
چشم مسير حرکت انگشتامو دننال ميکردم ادامه دادم:
-درسته که تو ....خيلی ....خوش چهره و ...خوش پوشی...

د يدم تکونی نميخوره واسیییه ی شمين نيم ن گاشی بهش کردم ...دي گه
نميخنديد ...زل زده بود تو چ شام ...فکر کنم حرکتم دا شت جواب ميداد...
منم زل زدم بهش و با لحن کشداری ادامه دادم:
درستییییه کیییه ...خيیییلی از ...دختییییرا ...دنیینالتن...بهش نزديکتر شدمو زير گوشش گفتم:
-ولی مطمئن باش تو با بقيه ی شمجنس شات شيچ فرنی نداری.

سییرمو کشییيدم عقب ...ولی دسییتمو برنداشییتمو شمچنان منت ر بودم تا
شکست و ننول کنه ...آرتام شمونطور که زل زده بود بهم آروم گفت:
به نفعته که بازی دستت روی تنمو تموم کنی.لنخند پيروزمندانه ايی زدمو به تقليد از خودش آروم گفتم:

چرا؟اما جوابی نداد ...بعد از چند لح ه احسییاس کردم سییرش داره يواش يواش
مياد جلو...
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پاشام نفل شده بودن ...با اينکه ميدونستم ميخواد چی کاری کنه ولی از جام
تکون نخوردم ...انگار مسخ شده بودم.يه دستشو پشت کمرم گذاشت و بهم
نزديکتر شد ...ما داشتيم چی کار ميکرديم؟؟؟
به خودم اومدم و ننل از اينکه اتفانی بيفته سییريع خودمو کشییيدم عقب ...با
ناباوری به ارتام نگاه کردم  ...اونم گيج بود ...فقط يه ذره ديگه مونده بود...
آرتام دسییتی به پيشییونيش کشییيد و يه ندم رفت عقب تر ...کالفه بود و النته
عصنی...

بدون شيچ حرفی برگشییتم و رفتم سییمت حموم ولی آرتام دسییتمو گرفت و
متونفم کرد .چند لح ه ايی منت ر موند تا نگاشش کنم ولی من شمچنان
ُ
اصرار به ديدن جلوی پام داشتم اما صداشو شنيدم:
ديگه شيچ ونت اينکارو نکن.صداش گرفته بود ...نگاش کردم:

ديدی تو شم مَل بقيه ای؟تو چشام خيره شد و گفت:
-شايد به خاطر اينه که تو با بقيه فرق داری.

خوا ستم چيزی بگم که صدای باز شدن در و به تعقيب اون صدای حرکت
الستيک ماشين شا روی سنگ ريزه شای حياو اومد ....شر دون نگاشمون به
سمت پنجره چرخيد .آرتام دستمو ول کرد .منم سريع به سمت حموم رفتم.
درو بستم و بهش تکيه دادم.

من داشتم چيکار ميکردم ...يعنی اگر کنار نميرفتم منو ميب*و*سيد؟ آرتام؟
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ياد جمله ی آخرش افتادم...

احسییاس ميکردم گر گرفتم ...دوش آب سییرد و باز کردمو رفتم زيرش تا يه
ذره آرومتر بشم...
*****

رو تختم دراز کشییيده بودم و به چند سیییاعت ننل فکر ميکردم ...اصییال
نفهميدم چطور اومدم خونه فقط ميدونم که دلم ميخواست تنها باشم...

از لح ه ايی که از حموم اومده بودم بيرون تا لح ه ايی که اومديم خونه
سعی کردم به آرتام نگاه نکنم ...يعنی روم نمي شد نگاه کنم ...فقط يه بار از
روی کنج کاوی نتونسییتم جلوی خودمو بگيرم که د يدم اونم م َل من تو
خود شه و ساکت به حرف ديگران گوش ميده ...انقدر آروم بود که بابا بيژن
چند باری ازش پرسيد« حالت خوبه؟»

معلوم بود اونم بدتر از من از ات فاق پيش او مده ناراح ته ...حتی طرفم شم
نميومد.

اما خنری که امشب شنيدم و خيلی خوشحالم کردن خواستگاری مهرداد از
فري نا بود که شمون جا شم فري نا جواب ب له رو داده بود ...ش مه چيز يهويی
شیید ...گويا برادر شای بابا بيژنن شمراه بچه شاشییون اونجا بودن ...اصییال
فکرشم نميکردم مهرداد و فرينا با شم ازدواج کنن ...با اين حال خيلی به شم
ميو مدن .فري نا خيلی دختر مهربون و خانمی بود ...ا ما من شنوزم مطمئن
بودم که از آرتام خوشش مياد ...حتی مونعی که اين خنر و دادن به آرتام نگاه
ميکرد ...فکر کنم ميخوا ست عکس العمل شو بنينه ...شمونجا بود که باعث
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شیید به آرتام نگاه کنم ...آرتامی که از حسییابی تو فکر بودن اونقدر که يادش
رفت به فرينا تنريک بگه....
دوباره به فرينا فکر کردم ...خوشحالم  ...خيلی خوشحال.

امروز يکی از بدترين روزای عمرم بود ...الن ته اين شف ته کال خيلی بد
گذشت...

از صنح شننه که رفتم بيمار ستان حالم خوب ننود .بخ صوص اينکه بعد از
ماجرای اونشب رفتار منو آرتامم ناخواسته سردتر شده بود ...يعنی شردومون
از شم کناره ميگرفتيم ...شايد اينطوری بهتر بود...

رفته بودم برای تست ورزش يکی از بيمارا ...داشتم با يکی از دکتر شا حرف
ميزدم که چون صداش کردن چند دنيقه ايی تنهام گذاشت ...تو فکر بودم که
صییدای گفتگوی دو تا از انترن شا توجهم و جلب کرد ...شر چند که تالش
ميکردن آروم حرف بزنن ولی من گوشام تيز بود.
خيلی عصنانی بود ...دو بارم سر يکی از رزيدنت شا داد زد.-منم تا حاال اينطوری نديده بودمش.

من که شمي شه خندون ديدمش ...ا صال فکر نميکردم يه روز ع صنانيت شوبنينم.

يعنی چی شده؟يکی شون خنديد و گفت:
فکر کنم با زنش زدن به تيپ و تاپ شمديگه.-اون که زنش نيست .نامزدشه.
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-چه فرنی ميکنه خره؟ باالخره که زنش ميشه...

خدايا نمي شد منو زودتر راشی اين بيمار ستان ميکردی تا دل دکتر مهرزاد وبدست بيارم؟
حتما فکر ميکنی ميتونستی؟معلومه که ميتونستمچقدر خودتو دست باال ميگيری؟ای بابا ميميری به جای زدن تو برجکم يه ذره بهم روحيه بدی ...حاالشمون نامزدش مگه چه تحفه اييه؟ مَال خيلی خوشگله؟
اووم ...خيلی خوشییگل نيسییت ولی صییورت جذابی داره ...من که ازشخوشم مياد.

با شیینيدن حرفاشییون خندم گرفت .دکتر کرمانی اومد و به کارمون رسییيديم
ولی شمه ش فکرم پيش آرتام بود ...يعنی چرا عصنانی بود؟
ونتی رفتم تو بخش مينا با ديدنم با دست اشاره کرد برم کنارش.
-چيه؟ چرا بال بال ميزنی.

برو يه سر به دکتر مهرزاد بزن ...پيش پات اومد تو بخشن خيلی ع صنانیبود.

ميدونی چرا؟از دکتر برومند شیینيدم که ميگفتم گو يا دکتر وزيری مخالفه دکتر مهرزادطوبی خانم و عمل کنه.

-آخه چرا؟
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شونه ايی باال انداختو سرشو به نشونه ی ندونستن کمی کج کرد .ازش جدا
شدم تا برم سراغ آرتام .خنرا درست بود ...خيلی عصنانی بود...

ونتی در اتانشو زدم جواب نداد ...مجنور شدم بدون اجازه برم تو ...آرنجشو
روی ميز گذا شته بود و با نوک انگ شتاش سر شو ما ساژ ميداد .بدون اينکه
نگام کنه با صدای نسنتا بلندی گفت:
-مگه نگفتم کسی مزاحم نشییی...

اما با بلند کردن سرش و ديدن من ادامه ی حرف شو خورد ...ننل از اينکه در
و بنندم به بيمارايی که تو سیییالن با تعجب نگاشم ميکردن نيمچه لنخندی
زدم...

معذرت ميخوام ...اعصابم خوردهشنيدم چی شدهمن نميفهمم چرا ننايد عملش کنم؟-حتما يه دليلی داره که دکتر شمچين حرفی زده.

ميگه زيادی بهش وابسییتم ...ميگه اگر زير عمل بره ممکنه رو کارم تاثيربذاره.

-خب ...بن

ر منم ...حق داره..

ننل از اينکه اعتراض کنه با دست اشاره کردم گوش کنه و ادامه دادم:

من با دکتر وزيری موافقم ...تو خيلی داری احسییاسییی برخورد ميکنی...مَال اگر شر کدوم از عمالی ديگه تو به يه دکتر ديگه واگذار ميکردن انقدر از
کوره در ميرفتی؟
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من کارمو بلدم ...ميدونم احتمال شر اتفانی زير عمل شست.منم نگفتم کارتو بلد نيستی ...اما اينطوری خيلی بهتره...از بخش پيجم کردن ...دوباره نگاشی به آرتام کردمو گفتم:

نگران نناش ...چيزی نميشییه ...من بايد برمن لطفا اعصییاب خودتو خوردنکن .امروز با داد شات حسابی شمه رو ترسوندی.

نيمچه لنخندی زد و چيزی نگفت .تا در و باز کردم دکتر زرافشان و رو به روم
ديدم ...لنخندی زد و سالم کرد.
سالم دکتر.شنيدم يه بيمار اعصاب خراب داريم...درست شنيدين...اومد تو رو به آرتام گفت:

چته پسر؟ کل بيمارستان ازت شاکين؟آرتام :مگه واسه آدم اعصاب ميذارن؟-پس درست اومدم ...بيمار جديدم توايی.

د ست شمديگرو ف شردن ..منم ديدم بهتره تنها شون بذارم .با اجازه ايی گفتم
و از اتاق اومدم بيرون.

نميدونم اون روز دکتر زرافشییان چی به آرتام گفت ولی شر چی بود تا شییب
حالش بهتر شیید ...تمام اين چند روز با اينکه سییعی ميکرد عادی رفتار کنه
اما ميدون ستم خيلی تحت ف شاره ....مدام با دکتر ک شاورزی در مورد عمل
بحث ميکردن.

wWw.Roman4u.iR

472

فکر نکنم تو اين مدت سر جمع  20ساعت خونه رفته باشه ...بيشتر ونتشو
تو بيمارسییتان ميگذروند ...النته کنار طوبی جوون ...آرتام که خيلی به
عملش اميدوار بود .تو ابن مدت منم خيلی به طووبی جوون سییر ميزدم...
حاال خيلی چيزا ازش م يدونسییتمن از زندگيش ...از ب چه شاش که ايران
ننودن ...از شوشرش که خيلی دو ستش دا شت .روحيه ی خوبی دا شت و
شمين باعث ميشیید که بيشییتر اميدوار بشییم ...شمه چيز خوب بود تا امروز
صنح...

شنوز باورم نمي شه که طووبی جوون دو ساعت پيش زير عمل طانت نياورد
و رفت....

موبايلمو نطع کردمو برگشییتم تو شال ...اما ديدم بابا بيژن تنها نشییسییته...
پرسيدم:

آرتام کجاست؟-رفت تو حياو...

شمون لح ه س يده خانم با يه سينی چايی اومد تو شال ...شمينطور که سينی
حياو سريع
رو روی ميز ميذاشت سوال منو تکرار کرد .ونتی فهميد آرتام تو ِ

گفت:

 ِاوا ...بيرون سرده ...حاال چرا حياو؟بابا بيژن :حالش خوب ننود ....رفت ندم بزنه.االن به فرينرز ميگم بياد و چاييشو براش بنره تا گرم بشه.سريع گفتم:
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نميخواد ...من خودم براش مينرم.سری تکون داد .شمونطور که چند تا شيرينی تو سينی ميذاشت ادامه داد:

پس اينارم بنرين ...شمونطور که حرف ميزنين بخورين ...مَل اينکه تو اينمدت که ما ننوديم ا صال به خودتون نر سيدين ...شر دو تاتون الغرتر شدين
مادر جوون...

خيلی جلوی خودمو گرفتم که نخندم ...بيچاره خنر نداشییت ما تو اين چند
روز حسابی از خجالت شکم شامون در اومديم ...سينی رو بردا شتمو رفتم
بيرون ...روی بالکن وايسییتادم تا پيداش کنم ...بعد از کلی فشییار آوردن به
چشمام باالخره ديدمش که لنه ی استخر خالی نشسته بود...

از ديروز تا حاال سیییاک ته و ش مه ش تو فکره ...ديروز ونتی فهم يد طووبی
جوون فوت کرده شيچی نگفت و رفت تو اتانش ...بعد از چند سیییاعتم از
بيمارستان زد بيرون و شنم خونه نيومد ...منم تنها برگشتم خونه ...گوشيش
رو شم جواب نميداد و شمه رو نگران کرده بود تا صیینح که در کمال ناباوری
ديدم اومد بيمارسییتان ...رفتارشییم خيلی عادی بود ...النته ديگه شییوخی
نميکرد ....از مونعی شم که اومديم خونه چيزی نميگه...

از فکر اومدم بيرون و نگاشی به چايی شا کردم ...از بخارشییون معلوم بود
شنوز گرم شستن ...بهتر بود تا سرد نشده برم پيشش...

آروم کنارش نشییسییتم ...نيم نگاشی بهم کرد ولی چيزی نگفت و زل زد به
کر استخر ...ليوان چايی رو گرفتم جلوش:
-بخور ...گرمت ميکنه.
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چند لح ه ايی به ليوان نگاه کرد و بدون شيچ حرفی ازم گرفتش .تو سکوت
چاييمون و خورديم ...مَل اينکه نميخواسییت حرفی بزنه ...خودم شییروع
کردم به حرف زدن ...از خاطرات نديمم ...ا ستادای دان شگاشم ...شيطنت
شای بچگيم ولی فايده نداشت .اون فقط شنونده بود و عکس العملی نشون
نميداد...
يه ذره نگاش کردم و گفتم:

آرتام اينطوری نناش ...سییاکت نناش ...ميدونم ناراحتی ...منم ناراحتم...ولی مرگ حقه ...تقدير طووبی خانم شمين بودن از دسییت منو تو شم کاری
بر نميومد .ميدونی دي شب با نيومدنت چقدر شمه رو نگران کردی؟ ميدونی
بابات چه حالی داشت؟
زمزمه وار چيزی گفت که من متوجه نشدم...

چی؟سرشو بلند کرد و چند لح

ه ايی تو چشمام خيره شد:

پرسيدم تو چی؟ تو شم نگرانم شدی؟-معلومه که نگرانت شدم.

دوباره زل زد به کر ا ستخر ...چون روی لنه ی ا ستخر ن ش سته بوديم سرما
رفت تو تنم ...يهو لرزم گرفت .اگر به آرتام باشه تا فردا صنح شمينجا ميشينه
و حرف نميزنه ...از جام بلند شدم و گفتم:
بيا بريم تو .بابات تنهاست...-تنها...
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ه ايی با يه حالت خاصی نگام کرد:

-من خيلی تنهام...

ميتون ستم ب.ض و تو صداش حس کنم ...خيلی ناراحت بود ...دوباره روی
پاشام نشستم و دستمو روی شونه ش گذاشتم ...اما نمی دونستم چی بگم
که آروم بشییه ...بعد از چند دنيقه در حالی که به روبه روش خيره شییده بود
ادامه داد:

ديشییب خيلی به خودم و زندگيم فکر کردم ....حتی به آدمای دور و برم...من با داشتن کلی دوست بازم خيلی تنهام ...شميشه اونايی رو که دوستشون
داشتم از کنارم رفتن ...مرگ مادرم و حال بد بابام باعث شد تو شمون بچگی
بشییم يه پسییر گوشییه گير ...تمام ونتمو با درس خوندن پر ميکردم  .بخاطر
شمينم شییاگرد درسییخونی شییدم ...اما اين راضییيم نميکرد ...ميخواسییتم از
بابامم جدا بشییم ...يه جورايی با خودم لج کرده بودمن ميخواسییتم تنها تر
بشییم ...بخاطر شمينم عالرغم ميل بابام رفتم ارو پا ...زندگيه اونجا و دور
بودن از با بام و خونمون خيلی چيزا رو عوض کرد ...اول از ش مه شم خود
منو ...اونجا بود که به خودم اومدم ...سییعی کردم کلی دوسییت پيدا کنم....
خودمو خوشحال نشون بدم ...با شمه رفتار دوستانه ايی داشته باشم ...حتی
اونايی که برای بار اول ميديدم ...فکر کنم از رفتارم تو بيمارسییتان متوجه
من ورم بشی ...خب چون نيافه م شم خوب بود در خواست دوستی شام بی
جواب نميموند ...ولی شمه ش ت اشره ...دا شتم خودمو گول ميزدم ...ديروز
دوباره بهم ثابت شیید که من ليانت داشییتن آدمايی که دوسییتشییون دارمو
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ندارم ...البد اين سرنو شت منه ...شمه شون از کنارم ميرن و در نهايت باز
اين منم که تنهام ....تنهای تنها.

به نيمرخ نگاه کردم ...خيلی گرفته بود ...باورم نميشیید آرتام اين حرفارو زده
با شه ...فکر شم نميکردم انقدر بخاطر اين مو ضوع رنجيده با شه ...اونم در
حالی که شمي شه سعی کرده با شوخی شاش شمه رو شاد کنه ...چند باری
دستمو روی کمرش به حرکت در آوردمو گفتم:

اين چه حرفيه؟ چرا فکر ميکنی تنهايی؟ اين شمه آدم دور برت شسییتن کهدوسییت دارن ...بايد حال خراب اعضییای شمين خونه رو ديشییب ميدی تا
بفهمی چی ميگم ...از فرينرز گرفته تا بابات ...اتفانا اصال شم تنها نيستی...
بابات شست ...خانواده ی بی بی شستن ...دوستات شستن...م

...

ساکت شدم .نگام کرد ...من وانعا کنارش ميمونم؟ ...منت ر بود ...ترديد و
کنار گذاشتم ...لنخندی زدم:
من شستم...نگاشش يه طوری بود ...انگار ميگفت دورغ ميگی...

حتی اگر اين ماجرا تموم بشیییه بازم ميتونی روی من به عنوان يه دوسییتحساب کنی.
لنخند غمگينی زد ...نگاششو ازم گرفت و زير لب تکرار کرد:
يه دوست...بعد از جاش بلند شد و گفت:
-بهتره ديگه بريم تو ...نميخوام سرما بخوری.
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**
بوق ...بوق...

با انگشتام روی ميز ضرب گرفتم و منت

ر برنراری ارتناو شدم...

الو؟-سالم.

سالمن بفرماييد؟منو نشناختی؟شرمنده به جا نميارم ...شما؟دلم خواست يه ذره اذيتش کنم برای شمين گفتم:

 به اين زودی فراموشییم کردی؟ من شمونم که چند روز پيش اومدم فرشفروشيتون بهم شماره دادی ...يادت اومد؟
برو مزاحم نشییو خانم ...شر کی بهت اطالعات داده مَل اينکه چند ونتيهاز من خنر نداره ...من خيلی ونته اونجا نميرم.
صدای يه دختری رو شنيدم که پرسيد:

کيه پدرام؟مزاحمه عزيزمو خطاب به من گفت:

شییما شم برو تورت رو يه جا ديگه پهن کن خواشر من ...من زن و بچهدارم...
بلند خنديدمو گفتم:
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چشمم روشن ...بدون من عروسی گرفتی؟ ...حاال ونتی فرشته ی عزيزتمي رسه کيه ميگی مزاحمه؟
چند لح ه ايی سییاکت شیید .حتما داشییت فکر ميکرد چه مزاحم پر رويی
گيرش افتاده ...گفتم:

 امروز ثابت کردی که خون زند تو رگاته و تو شم مَل مردای خاندان زنذليلی...

آناشيد توايی؟؟؟ خدا خفت نکنه ...منو ميذاری سر کار؟من کی گذاشتمت سره کار؟ مگه تو فرش فروشيه عمو شماره موبايلتو بهمندادی؟
-اون مال  5ساله پيش بود ...من يادم نيست ديشب شام چی خوردم...

خوبی؟مرسی ...چه عجب يادت افتاد يه پسر عموايی شم داری؟-من شميشه به يادت شستم عزيزم...

معلومه ...کارتو بگوبخدا خيلی پر روايی ...منو بگو که ميخواستم دعوتت کنم بريم بيرون.- ....

الو؟؟؟-چی گفتی؟ باورم نميشه ...باالخره يه نفر منو آدم حساب کرد.

دلتو خوش نکن ...کسییی با تو کاری نداره ...من ميخوام عروس آيندموبنينم ...ميخوام بنينم سليقه ت در چه حده؟
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ا شکالی نداره ...من به بهونه ی آتو سا شم که شده يه جا دعوت ب شم برامکافيه ...حاال کجا شست؟
پس اسیمه فرشیته جونت اتوسیاسیت ...آخر شفته با چند تا از فاميل شایآرتام ميريم فشم...

 اوووم ...ما که ميايم ...راسییتش خيلی دلم گرفته ...بايد بنينمت ...بايدباشات حرف بزنم.
معلوم بود که خيلی ناراحته...

ندمتون روی چشم ...منم خيلی دلم برات تنگ شده ...اين آدرسی رو کهميگم يادداشت کن ...صنح از خونه ی آرتام اينا حرکت ميکنيم.

سريع آدرس و براش گفتم ...يه ذره ديگه شم با شم حرف زديم ...گو شی رو
که نطع کردم تمام فکرم درگير پدرام شییده بود ...چرا فرش فروشییی نميره؟
چقدر ناراحت بود ...پدرام خيلی برام عزيزه و دوسیییت ندارم ناراحتيشییو
بنينم ...جمعه ميفهمم چه خنر شده.
گوشی رو برداشتم تا به پری شم بگم که بياد...

چون اين شفته حال آرتام گرفته بود تصییميم گرفتم آخر شفته با فاميالشییون
بريم بيرون ...اينطوری روحيه ش شم بهتر ميشیید ...فرينا شم بخاطر مهرداد
باشامون مياد...
تلفنم با پری که تموم شد مامان اومد تو شال و گفت:
چی شد؟ به پدرام گفتی بياد...آره.سريع از جام بلند شدم و رفتم کنار مامان نشستم:
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مامان تو از خانواده ی عمو اينا خنر داری؟-نه مادر جوون چه خنری؟ تو که ميدونی ما باشم ميونه ی خوبی نداريم.

مَال مامانی چيزی بهت نگفته؟نه...بعد انگار يه چيزی يادش اومده باشه سريع گفت:
-آشا ...ونتی شيراز بوديم گفت که نراره برای پدرام برن خواستگاری...

خواستگاری؟آره .حاال چی شده؟ پدرام نمياد؟چرا مياد ...اينارو پرسییيدم چون پدرام خيلی ناراحت بود ...گفت ميخوادباشام حرف بزنه...

خير با شه ...پدرام خيلی آنا ست بچم ...شمي شه دو ست دا شتم اگر نرارهپسر داشته باشم يکی باشه مَل پدرام.
لنخندی زدمو گفتم:

من چی؟ دختر خوبی نيستم؟مامان دستی به سرم کشيد و با لنخند مهربونی گفت:
-تو نور چشم منی...

يه ربعی ميشیییه که من و آرتام به شمراه شيراد و پری و فري نا دم در منت ر
ايستاديم ...شيراد و آرتام سرگرم صحنت کردن بودن.

پری :پس چرا نميان؟ مگه بهشون نگفتين چه ساعتی اينجا باشن؟-چرا گفتيم...
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 پری :ای بابا ...بخدا اگر تا ده دنيقه ديگه نيان ميرم تو خونه ی آرتام ايناميخوابم ...يعنی چی؟ ما از خوابمون زديم اومديم اينجا که معطل بمونيم...
و رو به فرينا گفت:

بن ر من شمين امروز شمه چی رو بهم بزن ...مردی که  on timeنناشییه کهبه درد زندگی نميخوره...

فرينا چيزی نگفت و به يه لنخند اکتفا کرد ...من موندم اين اصییال حرفم
ميزنه؟
-انقدر غر نزن پری ...اوناشش اومدن...

پری :چه عجبشيچ کدوم شون از ما شين پياده ن شدن جز مهرداد ...فرشاد که پ شت فرمون
بود گفت:

سوار شين بريمن دير شد ...روب*و*سی شم بمونه شمونجاآرتام :بايد يه ذره منت ر بمونين ...نراره پسییر عموی اناشيدم شمراشمونبياد...
مونيکا سريع گفت:
اه چقدر معطل ميکنين ...دير شد...پری زير لب گفت:
-ايییییییشش ...حاال خوبه خود نکنتشم دير اومده شا...

شر دو خنديديم ...با صیییدای بوق بلندی يه متر از جا پريدم ...ابروشام با
ديدن چيزی که روبروم بود ار تعجب باال رفت ...پدرام با يه پيکان نهوه ايی
سوخته کنار پام نگه داشته بود ...خندم گرفت ...پدرام شم خنديد و گفت:
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سام عليک آبجی ...بی باال برسونيمت....با خنده به ماشين اشاره کردم...

اين چيه؟ کی خريديش؟ن صه ش درازه ...شمين االن شم بخاطر خانم ( به دختر کنار د ستش ا شارهکرد) خيلی دير اومديم ...ب ر باال بريم ددر.

تازه متوجه دختر بانمکی که کنارش نشییسییته بود شییدم ...صییودت سییفيدی
داشیییتن تمام اجزای صییورتش ريز بود و يه نوز خيلی کوچولو روی بينی
کشییيدش بود ...النته زياد به چشییم نميومد ...در کل خيلی بانمک بود و
شيکل ظريفی شم داشت ...آرتام اومد جلو و با پدرام که حاال از ماشين پياده
شییده بود حال و احوال کرد...حاال ديگه شمه مجنور شییدن از ماشییين پياده
شن ...بازار روب*و*سی گرم شده بود ...بل بشويی بود اون وسط ...فرزين
که کلی با ماشين پدرام حال کرده بود شی روش دست ميکشيدو در موردش
سوال مي رسيد ...فرشاد گفت:
-آنا روب*و*سی بسه ...دير شد .ظهرم نميرسيم.

شيراد :خب ...کی مياد تو ماشين ما؟چون نرار ننود زياد ماشییين بنريم ننال به ارتام گفته بودم ما بريم تو ماشییين
بچه شا اما چون احتمال اينو دادم که آرتام تو ماشين پدرام راحت نناشه بهش
گفتم:

تو و فرينا و آنا مهرداد برين تو ماشییين پری اينا ...ماشییين آنا فرشادم کهتکميله .منم با پدرام ميام.
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با تعجب پرسيد:

چرا من با شيراد برم؟اينطوری بهتره ...فکر نکنم به پيکان عادت داشییته باشییی ...ممکنه بهتسخت بگذره.
نيمچه اخمی کرد و با لحن دلخوری گفت:
اين چه حرفيه؟ من جايی راحتم که تو اونجا باشی...لنخندی زدم...
-باشه ...پس خودت خواستی.

اونم خنديد ...به مهرداد و فرينا گفت برن تو ماشییين شيراد بشییينن .مونيکا
نگاه تحقير آميزی بهم انداخت...

 خب مَل اينکه فاميلتونم اومد .ديگه بهتره بريم ( .اشییاره ايی به ماشییينکرد) فقط اميدوارم تو راه معطلمون نکنه ...آرتام تو با ما بيا...

النته ن سمت آخر حرفاش با يه لنخند گل و گ شاد به آرتام شمراه بود ...آرتام
سری باال انداخت و گفت:
-من با پدرام ميام...

مونيکا :شر جور راحتی عزيزم ...شر ونت خوا ستی زنگ بزن به گو شيم تاجاتو عوض کنی.
آرتام به تکون دادن سر اکتفا کرد و شمه سوار شدن ...منم رو به آتوسا گفتم:
تو عقب پيش من بشين...آتو سا موافقت کردو ما شم پشت سر بچه شا راه افتاديم...
پدرام از تو آينه نگاشی بهم کرد و پرسيد:
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چطوره؟خوبه ...ولی چرا خريديش؟گفتم که ن صه ش مف صله بعدا واست ميگم ...فعال ميخوام برات يه آشنگبذارم حال کنی ...خوراک خودته ...آق دکتر در اون داشیی ورت و وا کن بی
زحمت...
خنديدم و گفتم:
حاال چرا لحن حرف زدنت عوض شده...-پدرام :از بس که بی جننم...

دسییتمال يزدی ايی رو از جينش در آورد و دور گردنش انداخت ...به يه نوار
کاست سياه با برچسب نارنجی اشاره کرد و گفت:
-آشا اون بذار تو ضنط...

آرتام يه ذره باشاش کلنجار رفت تا تونست راش بندازه ...با بلند شدن صدای
خواننده منو پدرام و آتوسا زديم زير خنده ...آرتام اول يه ذره باتعجب بهمون
نگاه کرد ...بعد دنيق به آشنگ گوش داد تا بنينه خواننده چی ميخونه که ما
داريم ميخنديم...

گفته بودم اگه برگردی مينينی
نقش غمها رو تو آيينه ی چشمام
ميدونی اينجا تو اين خونه ی غمگين
رنگ بی رنگی گرفته بی تو دنيام
اومدی اما ديدم دسته تو سرده
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گفتی اون روزا ديگه بر نميگرده
گفته بودم اگر برگردی دوباره
غم ميره از دل و تاريکی ميميره
بعد اون بی تو نشستن شا يه روزی
دستای سردمو تو دست تو ميگيره
اومدی اما ديدم دست تو سرده
گفتی اون روزا ديگه بر نميگرده
گفته بودی اگه برگردی مينينی
روی اين پنجره شا اسم تو مونده
نصه ی اومدنت باز منو تنها
توی اين تاريکيه شنها نشونده
بی تو بودن لح ه ی جنر منه
صنر ايوب زمان صنر منه
خونه بی تو خونه نيست ننر منه
صنر ايوب زمان صنر منه
بيا تا اون روزای خوبم بياد
دست من گرميه دستاتو ميخواد
نهر تو جونمو آتيش ميزنه...
آرتام :اينکه چيز خنده داری نميگه که شما دارين ميخندين...با انگشت اشکايی که از زور خنده تو چشمم جمع شده بود و پاک کردم...
-به متن ترانه نميخنديم...
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آرتام :پس به چی ميخندين؟پدرام :بی خيال دکتر ...توضيحش سخته...-من بعدا بهت ميگم...

آرتام موافقت کرد و مشیی.ول صییحنت کردن با پدرام شیید ...به آتوسییا نگاه
کردمو گفتم:

از دست پدرام ...اذيتت که نميکنه؟-نه بچه ی خوب و حرف گوش کنيه.

شمون زن ذليل خودمون ديگه ...يه خصییوصییيت خوب از خاندان زند بهارث برده باشه شمينه...
آتوسا خنديد:
-پدرام خيلی از شما تعرير ميکنه...

 باشام راحت باش ...نگو شییما ...اينطوری احسیییاس پيری ميکنم .فکرنميکنم زياد ازت بزرگتر باشم...
-من  24سالمه.

پس راحت باش .پدرام که چيزی نميگه ...تو بگو چرا ماشییينشییو عوضکرد....
لنخند غمگينی زد و گفت:
بذار خودش بهت بگه.برای اينکه بحَو عوض کنم و از ناراحتی درش بيارم لنخندی زدم:
-سليقه ی داداشمم خيلی خوبه شااا...

دروغ شيرين
با شروع شدن آشنگ بعدی دوباره شردومون زديم زير خنده....

س يده دم اومد ونت رفتن
حرفی ما نداريم برای گفتن
شرچی که بود بين ما تموم شد
اينجا برام نيست ديگه جای موندن
من ميرم از زندگی تو بيرون
يادت باشه خونمو کردی ويرون
يادت باشه خونمو کردی ويرون
ميخوام برم نگو که ديوونه ای
برای موندن ندارم بونه ای
ونت خداحاف يه
تو گلوم حلقه زده ب.ض غرينونه ای
من ميرم از زندگی تو بيرون
يادت باشه خونمو کردی ويرون
يادت باشه خونمو کردی ويرون
اول آشنايی مون يادم مياد
يادم مياد
گفتی به من دوست دارم خيلی زياد
خيلی زياد
رو سادگی حرف تو باورم شد
تو عاننت زندگی مو دادی به باد

487
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من ميرم از زندگی تو بيرون
يادت باشه خونمو کردی ويرون
يادت باشه خونمو کردی ويرون
*******

از بس کل راه از د ست پدرام و آرتام خنديده بوديم فکم درد ميکرد ...به بچه
شا که شر کدوم يه گو شه ن ش سته بودن نگاشی کردم ...فرشاد و شيراد دا شتن
آتيش درسیییت ميکردن ...فرينا و مهرداد شم رفته بودن ندم بزنن ...آرتام و
مونيکا شم مش.ول تخته بازی کردن بودن و بقيه ی بچه شا شم دورشون جمع
شیده بودن و تشیويقشیون ميکردن ...منم داشیتم با پری در مورد دختری که
ديشییب بخاطر اسییيد پاشییی آوردنش حرف ميزديم ...من که نديدمش ولی
پری خيلی حالش بد بود ...ونتی دا شت اتفاق شای دي شب و تعرير ميکرد
آروم اشک ميريخت ...اما ننل از اينکه بچه شا بفهمن به خودش مسلط شد.
از سرو صدای بچه شا مخصوصا جيغ شای مونيکا معلوم بود که ارتام بازی
برده ...آرتام بلند گفت:

خانم دکتر بيا بنينم بازيت در چه حده؟-مونيکا :ونتی من نتونستم بنرم پس بدون کسی ديگه شم نميتونه.

فرزين :چه ربطی داره؟ چون تو بازی بلد ني ستی و باختی دليل نمي شه بقيهشم بنازن...
مونيکا اخم وحشتناکی کرد:

-من بازی بلد نيستم؟
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فرزين :آره ...جز عروسک بازی چی بلدی؟-مونيکا :زود حرفتو پس بگير...

معلوم بود فرزين از حرص دادن موني کا لذت مينرد .دسییتی به کمر زد و
گفت:

نگيرم؟-بيچارت ميکنم...

ميتونی؟مونيکا رو کرد به آرتام و در حالی که سعی ميکرد خودشو لوس کنه گفت:
-آرتام تو يه چيزی بهش بگو...

آرتام :من چی بگم ...خودت بزرگ شیییدی ...زبون داری از خودت دفاعکن...

مونيکا :مگه نميشنوی حرفاشو ...يه چيزی بهش بگو ديگهآرتام :آی ب چهن برو دم خونه ی خودتون بازی کن ...يه بار ديگم توپتوبندازی تو حياطمون پاره ش ميکنم ...خوب شد؟
و چشمکی به من زد.
مونيکا :وانعا که...پدرام اومد طرفم ...دستشو به طرفم دراز کرد و بلند گفت:
-اگر اشکالی نداره ميخوام دختر عموم و برای يه ساعتی ازتون نرض بگيرم.

آرتام تنها لنخند زد ...با کمک پدرام از جام بلند شیییدم و از بچه شا جدا
شديم:

-حاال چرا گفتی بيايم اينورتر؟
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ميخواسییتم بنينم دکی شم مَل کاوه گيره ...اون که نميذاشییت من و تو دودنيقه با شم خلوت کنيم....
آرتام اونجوری نيست.-چه خوب.

يه ذره تو سییکوت ندم زديم ...پدرام سییاکت بود .به تخته سیینگی که کنار
رودخونه بود اشاره کردم و گفتم:

موافقی بريم اونجا بشينيم؟موافقت کرد ...ونتی نشستيمن تو چهرش دنيق شدم...

چته پدرام؟ چی انقدر ناراحتت کرده؟از خانوادم جدا شدمچی؟بخاطر مخالفت شای مامان با ازدواج من و آتوسییا از خونه نهر کردم ...يهماشی ميشه...
آخه چرا؟ ايطوری که مشکلت حل نميشه ...موافقت نميکنن.-برام مهم نيست ...ازشون جدا شدم تا رو پای خودم وايستم...

با دست خالی؟ تو که سرمايه ايی نداریما شين ننليمو با پول زحمت ک شيده ی خودم خريده بودم ...اونو فروختمبجاش اين پيکان و خريدم ...بقيه شو شم زدم به کار.

-مامان که ميگفت برات ميخواستن برن خواستگاری؟؟؟
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آره ...ميخوا ستن برن خوا ستگاری دختر دو ست بابا ...اونم بدون اينکه بهمن بگن نرار و گذاشته بودن ...منم نرفتمن شمينم شد دليل دعوا.

مامانی چيزی بهم نگفت اونم نميدونه ...فکر کردی مامانم بخاطر آبروش پيش فک و فاميل روشمي شه بگه من از شون جدا شدم؟ اونم زنی که ادعا داره که انقدر بچه شا شو
خوب تربيت کرده که امکان نداره رو حرفش نه بياريم ...چند روز پيشم عمه
ب خاطر مهمونی ايی که گرف ته بود ز نگ زد و دعوتم کرد ...منم چون
ميدونستم کار مامانه نرفتم..
مهمونی...-آره ديگه ...شما شم دعوت بودين...

به چه مناسنت؟يه ذره نگام کردن پرسيد:

مگه بهت نگفتن؟نه ...چی رو بايد بهم ميگفتن؟پدرام يه لح

ه دست پاچه شد و گفت:

شيچی بابا ...عمه رو که ميشییناسییی شمه ش منت ر تعطيليه تا مهمونیبگيره ...باالخره بايد يه جوری خونه و زندگيشییو به رخ اين و اون بکشیییه
ديگه...
من که چيزی نفهميدم ...شونه ايی باال انداختمو گفتم:

شنا کجا ميمونی؟-با يکی شمخونه شدم...
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ديوانه چرا نميای پيش ما يا مامانی؟ اينطوری که نصر درآمدت ميره برایکرايه خونه...

اينطوری بهتره ...نميخوام پای کسی رو به اين ماجرا باز کنم ....مخصوصاخانواده ی شما رو...

چرا به مامانی نميگی؟شییايد بهش بگم ...راسییتش يه تصییميم شايی دارم .ميخوام با مامانی برمخواستگاری آتوسا
-خانوادش ننول ميکنن.

آره ...پدر و مادر خيلی خوبی داره .بخدا از روشون خجالت ميکشم ...ازآتوسا شم خجالت ميکشم ...خنر بهم رسيده مامان يه روز رفته سراغشو شر
چی از دشنش در اومده بهش گفته ...نميدونی چقدر اشییک اين دختر و در
اوردن ...اون پري ناز بی شییعورم چ ند باری رف ته سییراغش ...ونتی مينينم
خانوادم با اين ش مه اد عای فرش نگ شيچی حاليشییون نيسیییت خ جا لت
ميکشم ...ای کاش من برادر تو بودم.
لنخندی زدم و گفتم:

ديگه از اين دعا شا نکن ...من کلی دارم با يکی يه دونه بودن خودم حالميکنم ...مزاحمم نميخوام.
خنديد ...شالمو کشيد رو صورتم:
ننلنا دست و دلناز تر بودی...شالمو مرتب کردم و گفتم:
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اون مال نديم بود.دوباره نيافش جدی شد...

بن رت مامانی کمکم ميکنه؟معلومه ...تازه من حا ضرم به عنوان خواشر داماد بيام ...حيفه آتو سا فيضخواشر شوشر و ننره...
پوزخندی زد و گفت:

نگران نناش ...به لطر پريناز خانم اين فيض و بارشا برده ...پاشییو پاشییوبريم بنينم عيالم در چه حاله ...اغفالم کردین تنها گذاشتمش اومدم اينجا...

چقدر تو رو داری بشر ...من آوردمت اينجا؟ازت ممنونمن خيلی سنک شدم باشات حرف زدم.-خوشحالم که اينو ميشنوم.

ندم زنان برگشییتيم کنار بچه شا ...ونتی رسییيديدم ديديم شمه ی بچه شا دور
يه چيزی جمع شدن ...پدرام پرسيد:

چه خنر شده؟-نميدونم.

سرعت ندم شامون رو بيشتر کرديم ...يه ذره رفتيم جلوتر ...از چيزی که می
ديدم خشکم زد...
فرينا رو زمين نشسته بود و در حالی که سرش تو ب.ل آرتام بود گريه ميکرد...

گره ايی روی ابروشام ايجاد شد ...رفتم جلوتر ...تازه متوجه پای فرينا شدم
که پوستش رفته بود و داشت خون ميومد...النته خونش زياد ننود ولی خوب
حجم پو ستی که ساييده شده بود زياد بود ...چيزی که اذيتم ميکرد اين بود
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که چرا تو بقل نامزد خودش گريه نميکنه ...چشم چرخوندم تا مهرداد و پيدا
کنم ولی فايده نداشت چون ننود .صدای آرتام که داشت فرينا رو آروم ميکرد
باعث شد بهش نگاه کنم...
-چيزی نيست دختر خوب ...يه زخم ساده س..

صدای گريه ی فرينا بلندتر شد و بي شتر خود شو به آرتام چ سنوند ...اخمم
عميق تر شد ...آروم ضربه ايی به پری زدم و با اشاره پرسيدم چی شده؟
پری آروم زير گوشم گفت:

شيچی ...اينو نامزد جونش ه*و*س کردن پاشییون رو بکنن تو آب ...بعدآب بازی شم که داشتن ميومدن طرف ما چند تا شوخی پشت وانتی کردن و
از اونجايی شم که کر کفش شا شون خيس بود  .بع ضی از سنگام يخ زده
بود فرينا خانم پخش زمين شد...

مهرداد کجاست؟-رفت کير پزشکی فرشاد و بياره...

خب اين چرا تو بقله آرتامه؟اوشو ...حسودی؟؟؟-گمشو...

رومو ازش گرفتم و به آرتام نگاه کردم ...انگار زياد از چسیینيدن فرينا بهش
را ضی ننود ...شايدم را ضی بود و من دا شتم خودمو گول ميزدم ...يه لح ه
سییرشییو آورد باال و لنخندی بهم زد ولی من بی تفاوت رومو برگردوندم...
دسیییت خودم ننود ...آخه چه دليل داشیییت فرينا اين کارو بکنه و آرتامم
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اعتراضییی نکنه که شيچن دلداريشییم بده ...از دور مهرداد و ديدم که کير
بد ست ميدويد طرفمون ...بيچاره معلوم بود خيلی نگرانه ...منت ر موندم تا
واکنش اونو نسیینت به اين صییحنه بنينم ...برام جالب بود ...اصییال ناراحت
نشدن تازه کنارشونم نشست و دستی روی سر فرينا کشيد ...ايننار خود فرينا
بود که تا صیییدای مهرداد و شیینيد از بقل آرتام اومد بيرون ...پس خجالتم
بلده ...نميدونمن شايد من خيلی بزرگش ميکردم ...ا صال چرا بايد ناراحت
ميشدم؟
با وجود اونهمه دکتر ترجيح دادم برم کنار تا راحت تر کارشییون و بکنن.
شمراه پری رفتيم لب رودخونه ...فاصییله مون از بچه شا تقرينا زياد بود ولی
باز تو ديدمون بودن ...شر دو تا ساکت داشتيم به جريان اب نگاه ميکرديم...
-پری :اووو ...نيافت چرا مَل برج زشرماره؟ چه اخمی کرده واسه من...

ونتی ديد جوابشو نميدم اومد روبروم وايستاد ...با لنخند زل زد بهم ...انگار
دننال يه چيزی ميگشت .از طرز نگاشش کالفه شدم:

-چيه؟ خوشگل نديدی؟

چرا خوشگل ديدم ولی خوشگله حسود نديدم ...چی شد؟ ُسريدی؟چرا چرت و پرت ميگی پری؟من چرت و پرت ميگم؟ يه نگاه به خودت بنداز ...منم دخترم ...درکتميکنم خانم...
-تو با اين اراجيفات مزاحمم نشو درک کردنت پيش کش...

اراجير؟ داره يه اتفانايی ميوفتهن آره؟-پری بس کن.
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چی رو بس کنم؟ آخه دختر تو چقدر بی احساسی؟ شر کی جای تو بود تاحاال خود شو ميک شت تا دل اين شازده پ سرو به د ست بياره ...حتی شده با
بچه پس انداختن ...ولی تو؟ يه نگاه به فرينا بنداز بجای نامزدش خودشییو
پرت کرد تو ب قل آر تام ...الن ته منم بودم شمين کارو ميکردم .ونتی آر تام
شست شيراد کيلو چنده؟
خندم گرفت
که شيراد کيلو چنده؟اين شمه حرف زدم تو فقط گير دادی به تيکه ی آخرش؟ بنينم يعنی وانعاآرتام نميتونه برات جای اون پ سرعمه ی  ...ال اله اال الله ...شنوز فرامو شش
نکردی.

اگر بگم نه باور ميکنی ...تا ننل از اون شنی که خونه ی مامانی بننمش فکرميکردم شمه چی تموم شده ولی نشده پری ...تا ديدمش حالم عوض شد...
شر چند مَل نديم ننود ولی بازم يه چيزايی بينمون شست.
پری دستمو گرفت:
اگر خودت بخوای تموم ميشه ...بخواه آناشيد ...بخواه.-گفتنش آسونه.

ونتی تنهايی فکر کن ...به شر دوتاشون .وانعا فکر ميکنی کاوه بهتر بود؟خب نميشه مقايسه کرد ...شر کدوم يه جورن .کاوه خيلی دوستم داشت.شميشییه کنارم بود ...شر چی که اراده ميکردم برام انجام ميداد ...تنها بديش
گير بودنش بود که ميگفت اونم بخاطر دوسییت داشییتنه زياد از حدشییه...
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بخاطر حس مالکيتی شم که دا شت شمي شه خوا سته شا شو با سيا ست بهم
تحم يل ميکرد ولی خب منم دوسییتش داشییتم .واسیییه ی شمين تح مل
ميکردم ...چون ز ياد اذيتم نميکرد ولی بعضییی ونت شا ديگه خيلی ز ياد
ميشد که کار به دعوا ميکشيد.

و آرتام؟ايننار با فکر کردن به آرتام لنخندی روی لنام نشست:

آرتام خيلی متفاوته ...اونم مهربونه ...خيلی باشییخصییيته و شميشییه درکمميکنه .چيزی رو که خيلی توش دوسییت دارم اينه که حتی اگر خودش کلی
غم و غصه داشته باشه سعی ميکنه بروز نده و بجاش شمه رو خوشحال نگه
داره .ميتونم بگم ميتونه يه دوست خيلی خوب برات باشه ...يه دوست نابل
اطمينان...
شوووم ...مينينم که نيشت باز شد...مشتی به بازوش زدم:

زشر مارچيه؟ بعد از ماجرای امروز و نيش باز شیده ت کشیر کردم که يه چيزايیش ست ولی تو نميخوای ننول کنی ...يادم با شه از فرينا جوون يه ت شکر ويژه
بکنم...
و عين ديوونه شا يهو بلند زد زير خنده ...ونتی نگاه متعجب منو ديد گفت:

وای ننودی بنينی چقدر صییحنه ی افتادنشییون خنده دار بود ...فرينا که ليزخورد مهرداد نتون ست بگيرتش و خود شم افتاد روش ...حاال جدا از صحنه
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شای 18+ن لح ه ی افتادنشون آخر خنده بود ...من نميدونستم بخندم يا برم
کمکشون ...خدايی خيلی جلوی خودمو گرفته بودم.

دوباره ياد فرينا و گريه کردنش افتادمو اخمام رفت تو شم ...پری دسییتی رو
شونم گذاشت و گفت:

باز که اخم کردی ...من جای تو بودم اخمام و باز ميکردم چوون شییووویگراميتون دارن ميان اينطرف .منم ديگه ميرم تا يه ذره براش عشوه بيای.
نگاه چپ چ ی به پری انداختم و گفتم:
منم ميام.صدای آرتامو از پشت سرم شنيدم:
-امان از اين حرفای خانما که تمومی نداره.

پری:اگر بگم که ذکر خيرتون بود چی؟پس ادامه بدين لطفا...شر دو خنديدن .حاال ديگه کنارمون بود .نگاشی بهم کرد و گفت:

مَل اينکه زياد بهت خوش نميگذره؟شر کاری کردم نتون ستم اخمامو باز کنم اما سعی کردم تو صدام ن شونی از
عصنانيت نناشه:
چرا اتفانا شمه چی خوبه ...گويا به شمه شم داره خوش ميگذره.متوجه کنايم شد چون ابروشاش باال رفت و لنخندی زد ...پری سريع گفت:
-من برم مَل اينکه شيراد کارم داره.

دروغ شيرين

499

آرتام انقدر به پری نگاه کرد تا دور شیید ...منم از فرصییت اسییتفاده کردم و
لی م شکی با بلوز
خوب براندازش کردم ...وانعا خوش تيپ بود ...يه شلوار ِ

سرمه ايی و کفش شای باديه م شکی که با کاپنش به شمون رنگ ست شده

بود ...النته منم کم تيپ نزده بودم ...يه بلوز بافت کلفت تا باالی رونم شمراه
توسی تنگم پوشيده بودم ...بافتی به رنگ شلوارم که گشاد و شل بود
شلوار
ِ

شم به عنوان مانتو روش پوشيده بودم ...کف شای ال ا ستارم شم توسی بود...
وانعا سییرد بود ...من نميدونم فرينا اينا چطوری تونسییتن پاشییون و بکنن تو
آب؟
حاال چرا با اخم داری بررسيم ميکنی؟چند لح ه به چشییمای آبی خندونش نگاه کردم .بی تفاوت شییونه ايی باال
انداختمو گفتم:
-شمين طوری .دليل خاصی نداره.

يعنی ميخوای بگی از دستم ناراحت نيستی؟نه ...چرا بايد ناراحت باشم؟پس از دست فرينا ناراحتی...اخمم عميق تر شد:

 ونتی فري نا با من شيچ ارت ناطی برنرار نکرده چطور ميتونم از دسییتشناراحت باشم؟
بعد از چند لح

ه که موشکافانه نگاشم ميکردن کالفه شدم و گفتم:

وانعا چرا فرينا با من حرف نميزنه ...ميدونم از من خوشش نمياد ولی آخهچرا؟
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خيلی خونسرد نگام کرد:
-چون از من خوشش مياد.

پس ميدونی؟-اوشووم...

از کی؟يه ذره فکر کرد و گفت:
از مونعی که برگشتم.پس ميدونستی و بقلش کردی.من بقلش نکردم اون خودش اين کارو کرد.لنخندی زد و ادامه داد:

دخترای ز يادی بهم گفتن که ونتی بقلشییون ميکنم کلی لذت مينرن.مخصییوصیییا موانع دلداری دادن ...خب چی کار کنم ...ديگه کاريه که از
دستم بر مياد...

چشمام از تعجب گرد شد ...بلند خنديد .دستمو گذاشتمو رو سينشو شلش
دادم عقب:

شرم آوره؟چی؟ آغوش گرم من يا حسادت تو؟کی گفته من حسودم؟-من ...يادت نرفته که ...من ذاتا آدم باشوشيم.
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صورت شو آورد جلوی صورتمو زل زد تو چ شمام ...يه لح ه از نگاه خيرش
د ست اچه شدمو سرمو انداختم پايين ...اما آرتام يهو منو بقل کرد ...سعی
کردم خودمو از بقلش بکشم بيرون که دستشو دور کمرم سفت کرد:
انقدر تکون نخور ...تو رو بشتر از فرينا بقل ميکنم تا ديگه حسودی نکنی.-زشته  ...يکی مينينه.

چيزی نگفت و منو بيشییتر تو بقلش فشییرد ...منم مقاومتی نکردم...چقدر
بوی عطر مردونش خوب بود...چشییمام و بسییتمو به ضییربان من م نلنش
گوش دادم ...دسییتامو که تقرينا داشییت يخ ميزدن اروم بردم زير کاپشیینش...
چ قدر تنش گرم بود ...اگر يه ذره دي گه تو شمون حا لت ميمو ندم خوابم
مينرد ...آروم گفت:
-ديگه ننينم بهم اخم کنيا...

ايننار من جوابی ندادم ...بعد از چند دنيقه رفت عقب و دوباره زل زد بهم...
يه لح ه سرشو آورد جلو که ترسيد ...اما پيشونيش رو چسنوند به پيشونيم...
نفس شاش ميخورد تو صورتم ...با اينکه آرامش خوبی دا شتم ولی مطمئنم
از پشت اگر کسی مارو ميديد برداشت بدی ميکرد:
االن فاميالتون مينينن ...فکر بد ميکنن.نگران نناش ...اونا تو خيابون شای اونور بدتر از اينشم ديدن...بقيه که نديدن...-خب منم ميخوام بنينن.

من

ورشو فهميدم....لنخند زدم ولی سرمو کشيدم عقب و گفتم:

-بهتره بريم...
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ديگه از دستم ناراحت نيستی؟از اولم ننودم...-پس الکی اين شمه منت کشی کردم.

خنديدم و دسییتشییو کشییيدم تا بريم پيش بچه شا ...بقيه ی روز جلو ی نگاه
محزون فرينا و مونيکا آرتام کلی بهم محنت کرد...

اين دو شفته خيلی بخش شییلوغ بود .آخرای سییال بود و کارای بيمارسییتان
زياد...

بيشییتر دلم برای آرتام ميسییوخت که خيلی کار رو سییرش ريخته بود .تو اين
مدت کمتر ميخوابيد و بيشتر کار ميکرد...

معموال شنايی که بيمارستان ميموند من ميرفتم خونه ولی امشب چون بيکار
بودم و خوابمم نميومد تصییميم گرفتم بمونم .اينطوری چند سییاعتی رو شم
کنار پری و شيما که حسابی دلم براش تنگ شده بود ميگذروندم...

اول پری رسيد و کلی خوشحال شد از ديدنم ...ونتی رفت لناساشو عوض
کنه شيما اومد .با ديدنم جيغ خفه ايی کشيد:
سالم بی معرفت.شمديگرو ب.ل کرديم...

سالم به روی ماشت .خوبی؟از احوال پرسییی تون بابا تو که از پری بدتری ....ول کن اون شییووورتو...مگه نراره ننود برگردی سر شيفت ننليت؟
خنديدم:
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ديگه نميشه ...مزه ی شووور رفته زير دندونم بد...يه دونه آروم زد تو سرم و با خنده گفت:
خاک ...شمه ی اميدم به تو بود که تو شم وا دادی.صدای پری مانع ادامه ی بحَمون شد:
چيه عزب انلی؟ آناشيد به حرفاش گوش نده ...شمه از روی حسادته....و رو به شيما گفت:
-بجای اين حرفا برو يه خری رو راضی کن بياد بگيرتت.

شيما :وا ...از خداشونم باشه ...دختر به اين ماشی کجا پيدا ميشه؟پری :از من گفتن بود.شيما نگاه چپ چ ی حواله ی پری کرد و گفت:
تو حرف نزن ...بعد از مدتها آناشيد و ديدم ميخوام باشاش درد و دل کنم.خانم دواچی شيما رو صدا کرد ...ننل از اينکه برهن ازم پرسيد:

تا کی ميمونی؟-فعال شستم ...برو به کارت برس.

سری تکون داد و سريع رفت تا لنا س شو عوض کنه و بعدم بره کارشو انجام
بده .به پيشنهاد پری رفتيم تو استيشن ...کم کم داشتن مريض شايی که عمل
شده بودن و تو اتاق شا جابجا ميکردن ...بخش داشت خلوت ميشد...
وای آرامش شب...
-پری خوش به حالت...

چرا؟-بنين چقدر اينجا آرومه ...روزا خيلی شلوغه...
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-خب شيفتتو عوض کن...

ميخوام اين کارو بکنم ولی شر دف عه يا يادم ميره به آرتام بگم يا مونعيتخوبی نيست که بخوام اينکارو بکنم.
شايدم به خاطر دکتر مهرزاد نميای...برو بابا...شيما اومد کنارمون...
بدون من غينت و شروع کردين...-غينت چيه؟ داشتم ميگفتم چقدر دلم براش شنکاری تنگ شده.

دسییت رو دلم نذار ...منم دلم برای جمع سییه نفرمون و غينت شیینانمونتنگ شده...
شر سه خنديديم ...شيما سريع گفت:
ونت کمه ...چند تا خنر دست اول دارم...پری :بعد به من ميگی فضول ...اين رادار شاش از منم نوی تره...شيما :خودت فضولی ....اصال نميگم.-پری :ای بابا ...لوس نکن خودتو ...بگو تا خانم دواچی نيومده...

نگاششییو با اکراه از پری گرفت و در حالی که لنخند موذيانه ايی رو لناش
نقش بست گفت:
-دکتر يزدانی آخر ماه ميره خواستگاريه مهديه...

-پری :چرت نگو ...تو از کجا ميدونی؟
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اونش محرمانه س ...مننعش موثقه ...فقط به کسییی نگين چون کسییینميدونه...
پری :اوشوو ...شمين تو برای خنر کردن يه شهر کافی شستی...شيما اخمی کرد و گفت:
-ديگه شيچی بهت نميگمااا.

پری خنديد ...کرمش بود .ميخواسییت حرص شییيما رو در بياره .آفرين به
مهديه ...برخالف دوسییتش تونسییت دل دکتر يزدانی رو بنره .از شییيما که
شمچنان در حال کل کل کردن با پری بودن پرسيدم:

طناز چی کار ميکنه؟شیيما :خودت ديگه تصیور کن بخاطر عقب افتادن از دوسیتش چه حالیداره.
-پری :من که اصال دوست ندارم تصور کنم.

شییيما :خب خنر بعدی ...دکتر سییليمی جديدا خيلی با سیییالومه تيکميزنه...

سالومه؟شيما:اره ديگه ...شمون که تو پذيرش کار ميکنه.-پری :نییییه ...اينا که زياد شمديگه رو نمينينن...

شییيما :خب اين ماله تو بيمارسییتانه ...بيرون که ميتونن شمديگرو زيارتکنن.

تو مطمئنی؟-شيما :گفتم که خنرام موثقه...
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پری :تو اين خنرا رو از کجا مياری؟شيما شونه ايی باال انداخت و با خنده گفت:
-ديگه ديگه ...و اما آخرين خنر دست اولمندکتی...

صدای خانم دواچی شر سه تامون و از جا پروند .به پری و شيما گفت چند
تا کار انجام بدن که چون منم بيکار بودم رفتم کمکشون...

کار من يه ذره دير تر از اون دو تا تموم شد ...ونتی ر سيدم اون دوتا م ش.ول
حرف زدن بودن...
نرفتم تو استيشنن دستامو روی ميز بلند روبروم گذاشتمو از شمونجا گفتم:

صنر نکردين تا من بيام؟ شيما :اينارو ول کن...و اما خنر ا صليه ...در مورد دو تا از پر ستارای تازهوارده که چ شم شون دکتر زراف شان و گرفته بد ...بيچاره شا نميدونن اع صاب
نداره و يه چيزی بهشون ميگه که نتونن خودشون و جمع کنن.
-اووم ...انقدرام ترسناک نيست بيچاره ...فقط يه ذره جديه...

 پری :خب اينو مايی ميگيم که ترکش شاش بهمون نخورده ...ولی ب چهشای ديگه ح سابی ازش ميتر سن ...مخ صو صا انترن شااا .چند روز پيش تو
اورژانس چنان دادی سر يکی از انترن شا زد که کم مونده بود دختره خود شو
خيس کنه...
با شنيدن اسم اورژانس ياد ديروز افتادم...
بچه شا يه چيزی ...ديروز که داشتم ميومدم تو بخش دکتر رفعت و ديدم...پری بلند شد و در حالی که برای شر سه تامون چايی ميريختن پرسيد:
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رفعت؟-رزيدنته اورژانس ...االن گفتی اورژانس يادم اومد.

سری به نشونه ی فهميدن تکون داد ...چاييمو گذاشت جلومو و خودشم از
استيشن اومد بيرون و کنارم وايستاد.

ديروز ديدمش خيلی پکر بود ...ونتی ازش پرسيدم چی شده گفت پريشبيه راننده تاک سی جوون که حدودای  35سال دا شته بخاطر سکته ی نلنی
آوردن اورژانس ...مَل اينکه حالش بد بوده و اميدی نداشییتن ...ولی در
کمال نا اميدی بر ميگرده و حالشییم رو به بهنود بوده ...ميگفت طرفای ظهر
زنش به شمراه بچه ی  6سالش خيلی نگران ميان و ا صرار ميکنن بنيننش...
اينم ننول ميکنه ولی بچه با ديدن باباش ميزنه زير گريه و اونم ميگه مالنات
تعط يل چون تو روح يه ی ب چه تاثير م يذاره ...اون ران نده شم که خيلی از
و ضعيتش نگران بود با ترس مي ر سه خوب مي شه يا نه ...دکتر رفعتم که ديد
حالش خوبه بهش اطمينان ميده خوب ميشه اما ديگه نميذاره بچه شه باباشو
بنينه....
آشی کشيدمو ادامه دادم:

اما امروز صنح که اومد بهش گفتن مرده دي شب تموم کرده ...دکتر رفعتشنگ کرده بوده ...بيچاره عذاب وجدان گرفته بود که نذاشت پدره با بچه ش
درست و حسابی خداحاف

ی کنه....

پری و شيما شم مَل من از شنيدن اين دا ستان متاثر شدن ...چند دنيقه ايی
شر سه تامون ساکت بوديم که پری گفت:

-آخه يه جوون  30ساله چرا بايد سکته کنه؟
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و دوباره سکوت ...ايننار صدای آرتام از پ شت سرم بود که سکوت بينمون
رو شکست:

چی باعث شده شما سه تا بانوی زينا ناراحت بشين؟پری و شيما شمزمان سالم کردن که آرتام با خوش رويی جواب شون رو داد و
منت ر به من نگاه کرد تا دليل ناراحتيمو بگم ...چون از ماجرا خنر داشییت با
اشاره ی کوچيکی فهميد .سری از روی تاسر تکون داد:
بيچاره بچه ش و شمسرش...يه نلپ از چاييم که حاال خنک تر شده بود خوردم ...شيما پرسيد:

دکتر چايی بريزم براتون؟خيلی دلم ميخواد ولی کار دارم بايد برم و ونت ندارم صیینر کنم تا خنکبشه.

فنجون چاييمو بلند کردم تا يه نلب ديگه ازش بخورم که آرتام د ست شو روس
دستم گذاشتو فنجون به لنای خودش نزديک کرد...
يه ذره ازش خورد ...بعد لنخندی به نيافه ی متعجب من زد و گفت:
-مرسی ...خيلی چسنيد.

با اجازه ايی گفت و جلوی چ شمای خندون پری و شيما ازمون جدا شد...
فکر نميکردم شمچين کاری بکنه ...با رفتنش پری و شيما شروع کردن چشم
و ابرو اومدن ...ريز ريز می خنديدن .شيچی ديگه از فردا شمينو برام دسییت
ميگيرن ...چشم غره ايی بهشون رفتم ولی فايده ايی نداشت.
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با صدای زنگ  alarmگو شيم چ شمامو باز کردم ....ونتی که خواب از سرم
پريد و مونعيتم يادم اومد لنخندی زدم ...باورم نميشد ...امروز اول فروردين
بود ...اول عيد ...چقدر عيد و دوست داشتم ...شميشه فصل بهار و دوست
داشییتم ...احسییاس ميکردم با شر برگی که روی درخت شا سیینز ميشییه منم
شاداب تر مي شم ...با اينکه شوای تهران آلوده س اما اين چند روز شر جا که
ميتونسییتم چند دنيقه ايی می ايسییتادم شوا رو با لذت ميفرسییتادم توی ريه
شام ...شوای آلوده رو ...وانعا برام لذت بخش بود ...با اينهمه آلودگی ولی
بازم بوی تازگی و طراوت ميداد ...شر کی تو خيابون از کنارم رد ميشیید فکر
ميکرد من خل شدم...

با ذوق از جام بلند شدم تا برم حموم ....ساعت  5:30بود و ساعت  8شم
سال نو ميشد ...نرار بود مونع تحويل سال خونه ی مامانی جمع بشيم ...تو
سال شای اخير بي شتر سال تحويل خونه ی مامانی جمع مي شديم ....يادمه
بخاطر اينکه با کاوه سر يه سفره ی شفت سين ب شينم مامان و بابا رو را ضی
ميکردم که بريم اونجا ...از مونعی که کاوه اومد ايرانن با اينکه شر سییال تو
خونه ی خودمون شم سفره ی شفت سين پهن ميکرديم ولی يه بارم سال نو
رو تو خونه مون جشن نگرفتيم...

ام سال وانعا گيج شده بودم که سال نو کجا برم؟ خونه ی خودمون ...خونه
ی آرتام اينا ...يا خونه ی مامانی.

اما پري شب که مامانی زنگ زد و شمه رو دعوت کرد خون شون م شکل بزرگ
منم حل شیید ...از فکر اينکه اين موضییوع چقدر برام بزرگ جلوه کرده بود
خندم گرفت...
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سییريع چ يدم تو حموم ...بی حرکت زير دوش وايسییتادم تا آب شمه ی
خستگی شای اين يکسالمو بشوره و بنره ...حس خيلی خوبی بود...

حولمو دورم پيچيدم ...به ساعت نگاه کردم ...منوبگو چقدر نگران بودم که
زيادی تو حموم بودم ...شمه ش يه ربع گذشته...

شموينطور که موشامو با حوله خ شک ميکردم در کمد لنا سام رو باز کردم...
امروز ميخوام ح سابی به خودم بر سم ...لناس نو پو شيدن يکی از آيين شای
اين نوروز بود ...از امروز سییعی ميکنم عوض بشییم ...خندم گرفت ...شر
سال شمين مونع اين حرفا رو ميزنم ولی شمه ش مال شمون روز اوله...

دوباره به لناسام نگاه کردم ...از اونجايی که من از اون دسته آما بودم که فقط
روزای خاصی به خريد نميرفتم و شر ونت ميرفتم بيرون اگر چيزی چشممو
ميگرفت ميخريدم کلی لناس نو و اسییتفاده نشییده داشییتم ...شرچند نصییر
لناس شای تو کمدم شم کادوشای اشداييه کاوه بود که بايد سییر فرصیییت
م يدادمشییون به کسیییايی که احت ياج دارن ...چون مطمئ نا دي گه او نارو
نمي وشيدم ...بايد شمه چی رو تموم کنم ...پری حق داشت...
بايد زندگيمو بکنم...
بايد به خودم فکر کنم...
به آيندم...
به آرتی....

به آرتام که ننايد فکر کنم ...ولی مگه مي شد؟ ...مگه مي شد به روزای خوبی
که کنارش بودم فکر نکنم ...دوباره لنخند مهمون لنام شد ...انگار به اسمش
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حساسيت پيدا کردم ...شر دفعه بهش فکر ميکنم لنخند ميزنم ...به حلقه ی
نامزديم ن گاه کرديم ...کم پيش او مده بود که از دسییتم درش ب يارم ...با
اطمينان ميتونم بگم آرتام تنها پسری بود که تونستم باشاش رابطه ی دوستانه
ايی داشییته باشییم ...ونتی با کاوه بودم شمه چی عاشییقانه بود...کاوه بيشییتر
معشونم بود تا دوستم ...ولی آرتام يه دوسته خوبه ...خوش به حال زنش...
پس فعال خوش به حال من...خندم گدفت ...امروز خيلی دلم ميخواسییت
يه ذره براش دلنری کنم ...شايدم ميخواستم...

بين لناسام گشتم و يه پيراشن بدون آستين به رنگ ياسی که يقه ش دور گردن
بشته مي شد و پارچه ش لخت بود انتخاب کردم ...ندش تا روی زانوم بود...
فکر کنم رنگ لناس به رنگ سنزه ی پوستم ميومد ...سری از روی رضايت
تکون دادم و لناس و گذاشتم رو تخت ...اول بايد موشامو خشک ميکردم...

پريروز رفته بودم آرايشییگاه ...به پيشیینهاد آرايشییگر موشامو بلوطی کردم...
پشت موشامم خرد و جلوشم چتری کوتاه کرد برام ...موی چتری خيلی بهم
ميومد و صورتمو بچه گونه تر ميکرد ...س شوار موشام که تموم شد پ شت
موشامو يه ذره پوش دادمو شییلوغ پشیییت سییرم جمع کردم ...چتری شامم
ريختم تو صییورتم ...يه شییلوار لی به شمراه بليز آبی تنم کردم و پيراشنمم
گذاشتم تو کاور تا بنرم اونجا عوضش کنم...

به سیییاعت نگاه کردم 6:30 ...بود ...حتما مامان اينا بيدار بودن ...از اتاق
رفتم بيرون ...حدسم درست بود ...مامان داشت ميز صنحونه رو ميچيد...
بلند سالم کردم و رفتم کنارش...
-صنح بخير عزيزم ...برو به بابات بگو عجله کنه...
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بابا رو صییدا زدمو مشیی.ول خوردن شییدم ...نرار بود آرتام اينا مسییتقيم بيان
شمونجا...
*********************

ونتی رسییيديم خونه ی مامانی آرتام و بابا بيژن شنوز نيومده بود ...اينطوری
بهتر بود ...سريع با شمه روب*و* سی کردم و رفتم تو اتاق تا لنا سمو عوض
کنم ...از سر و صدای پايين معلوم بو که اونام رسيدن ...نميدونم چرا يه ذره
استرس داشتم ...من ننال شم جلوی آرتام لناس کوتاه پوشيده بودم ولی ايننار
فرق ميکرد ...ايننار عکس العملش برام مهم بود ...يه ذره صنر کردم تا آروم
بشم و بعد رفتم بيرون ...بازار تعارفات گرم بود و شمه سرپا وايستاده بودن...
نگاشم روی آرتام که داشیت با بابا حرف ميزد پابت موند ...يه کت و شیلوار
اس رت کرم رنگ شمراه پيراشن مردونه ی سفيد که دو تا دکمه ی باالييش رو
شم باز گذا شته بود به تن دا شت ...موشای نهواييش رو مرتب داده بود باال و
بوی عطرش شم خونه رو بردا شته بود ...فقط اح ساس ميکردم يه ذره خ سته
س...

محوش شده بدم که متوجه من شد ...اونم زل زد به من ...بعد از چند دنيقه
به خودم اومدم و لنخندی زدم ...رفتم جلو با بابا بيژن سالم وعليک کردم...
آراتام شنوز نگاشم ميکرد ...رفتم جلو سالم کردم ...سری تکون داد و چيزی
نگفت ...ولی نگاشش يه طوری بود ...يه طوری که معذبم ميکرد ....بهش
تعارف کردم بشییينه و خودمم به بهونه ی چايی آوردن رفتم تو آش ی زخونه....
يه چند تا نفس کشيدم تا التهاب دورنيم کم بشه...
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با سییينی چايی رفتم تو شال ...تمام مدت چايی تعارف کردن سیینگينی نگاه
آرتامو احسییاس ميکردم ...دو تا چايی بيشییتر نمونده بود ...بدون اينکه به
آرتام تعارف کنم يه دونه رو گذاشییتم جلوش و چاييه خودمم برداشییتم...
بجای اينکه کنارش بشییينم رفتم روی يه منل درسییت روبروش نشییسییتم...
امروز خيلی بدجنس شیییده بودم ...لنخندی زدم ...پاشای خوش تراشییمو
انداختم روی شم و وانمود کردم که دارم به حرف بقيه گوش ميدم ...حرف
بجايی رسيد که بابا بيژن از آرتام سوالی پرسيد اما ارتام جوابی نداد ...نگاش
کردم ...داشییت به من نگاه ميکرد ولی فکرش جای ديگه ايی بود ...بار دوم
که بابا بيژن صداش کرد به خودش اومد...

چيزی گفتين؟بابا بيژن با چشم اشاره ايی به من کرد و گفت:

حواست کجاست بابا جوون؟شمه خنديدن حتی خود آرتام ...ولی من يه کوچولو خجالت کشییيدم ...بابا
بيژن دوباره سوالشو پرسيد و آرتامم جوابشو داد ...ديگه داشتيم به زمان سال
تحويل نزديک ميشییديم ...مامانی گفت شمه بريم دور سییفره ...دنايق آخر
بود ...شمه مشیی.ول دعا کردن بودن ...منم چشییمامو بسییتم و داشییتم دعا
ميکردم ...يهو مامانی بلند گفت:
شر آرزويی دارين بکنين...بابا بيژنم سريع گفت:
-من که آرزايی جز ديدن نوه شام ندارم...
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چ شمام از تعجب باز شد و به جمع نگاه کردم ...انگار اين فقط آرزوی بابا
بيژن ننود ...به زور لنخندی زدمو به آرتام نگاه کردم ...معلوم بود اونم از اين
حرف شکه شده ...نگاشم کرد و لنخند آرامش بخ شی زد ...د ستمو از زير
ميز گرفت و گذاشت روی پاش...

بچه ...از آرتام ...فکر کن  ...مادر شدن ...ولی بچه ی آرتام خيلی خوشگل
ميشه ...انقدر تو فکرم غرق بودم که نفهميدم کی سال تحويل شد...
***

ميز ناشار و جمع کردم و رفتم تو آشیی زخونه ...به زينت خانوم گفتم بره تو
شال کنار بقيه...

اولش ننول نميکرد ولی انقدر ا صرار کردم که رفت ...يه نيم ساعتی مش.ول
بودم ...شمه ش داشییتم به آرتام فکر ميکردم ...بن رم يه ذره عجيب شیییده
بود...نگاشش به من بود ولی حواسییش جای ديگه ...شر چی که بود از کار
امروزم ناراحت ننودم ..خيلی شم راضییی بودم ...ميخواسییتم به خودم يه
فرصت بدم...

با يه سينی چايی رفتم تو شال ...چشم چرخوندم تا آرتام و بنينم ...مامان که
انگار از نگام فهميد دننال چی شستم گفت:
آرتام خسته بود ...گفتيم بره تو اتق بخوابه...-مامانی :تو شم برو استراحت کن عزيزم ...حسابی خسته شدی...
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مخالفت کردمو خوا ستم ب شينم ولی مگه اونا ميذا شتن ...انگار فقط من تو
جمع شون ا ضافه بودم ...خب چی مي شد منم مين ش ستم به حرفاتون گوش
ميدادم ...ديدم بی خيال نميشن از جام بلند شدم که مامانی گفت:
-برو تو اتاق آخريه....

اتاق آخريه ...اين اتاق تو خونه ی مامانی ر سما مال من و کاوه بود ...زمانی
که کل خانواده دور شم جمع ميشییدن من و کاوه برای اينکه زياد جلو چشییم
عمه و بابام نناشییيم ميرفتيم تو اون اتاق ...از ونتی شمه چی بهم خورد ديگه
اونجا نرفتم ...ولی کاوه اون شب رفت تو شمين اتاق ...دستگيره ی درو چند
لح

ه ايی تو دستم فشردم و سعی کردم ب.ضمو نورت بدم...

با ورودم به اتاق اولين چيزی که توجه مو جلب کرد آرتام بود ...روی تخت
دراز ک شيده بود .آ ستين پيراشن شو تا آرنج تا زده بود و ساعد شو گذا شته بود
روی چ شماش ...از باال و پايين رفتن من م نف سه ی سينه ش مي شد فهميد
که خوابيده ...آروم در اتاق و بستم ...به در و ديوار اتاق نگاشی انداختم ...با
نگاه به شر گوشییه ش يکی از خاطراتم برام زنده ميشیید ...شنوز کتابی رو که
برام خر يده بود و من اين جا جا گذاشییتم رو با خودش ننرده بود ...رفتم
جلوتر ...يادمه برام توش چند خط يادگاری نوشییته بود ...صییفحه ی اولشیو
باز کردم..

از طعنه ی جاشالن نخواشم ترسيد
بر خنده ی اين زمانه خواشم خنديد
من بر سر عشق پاک خود خواشم ماند
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تا کور شود شر آنکه نتواند ديد
لنخند تلخی زدم ...چقدرم سییر عشییقش موند ....چند صییفحه ی ديگه از
کتابم ورق زدم که رسيدم به يه کاغذ که بينش بود ...چند تا شعر روش نوشته
شده بود و يه سری شکل شای عجق وجق شم بود...

گذشته در چشمانم مانده است
عنور ثانيه شا ی رد شده در تمام نگاه شايم مشهود است
چشمانت را با شقاوت تمام به روی حقايق بستی
صنور ميمانم و بی تفاوت می گذرم
که نفهمی شنوز شم دوستت دارم
چند جای کاغد با مدل شای مختلر نوشته شده بود:
«بايد باشات حرف بزنم»

انگار شر چيزی که تو ذشنش ميومده رو نو شته ...يه جوری شدم ...ب .ضم
شديدتر شد ...کتاب و بستم و چندتا نفس عميق کشيدم ...رومو برگردوندم
که دوباره نگام افتاد به آرتام...

بخاطر غلتی که زده بود دسییتش از روی صییورتش کنار رفته بود .چقدر آروم
خوابيده  ...رفتم کنارش و لنه ی تخت نشستم...

صورت نازی داره ...استخون چونشو خيلی دوست دارم ...بخصوص حاال
که که بخاطر شییيش تي.ه کردن صییورتش نشیینگ تو چشییم بود ...چقدر تو
خواب چهرش معصوم تر ميشد ...ياد حرفاش در مورد تنها بودنش افتادم...
ناخوا سته د ستمو بين موشاش فرو بردم و چند باری شم کارمو تکرار کردم...
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انقدر خسته بود که بيدار نشه ...خيلی دلم ميخواست کنارش دراز بکشم...
ولی اول اينکه تخت يه نفره بود و دوم اينکه لنا سم چروک مي شد ...بی خيال
دراز کشيدن شدم و رفتم روی صندلی نشستم ...دستی به کتش که به پشتيه
صندلی بود کشيدم ...سرمو گذاشتم روی ميز تحرير ...يواش يواش خوابم
برد...
***************

با احسییاس نوازش گونم چشییمامو باز کردم ...آرتام با لنخند خم شییده بود
روم ...ونتی ديد چشمامو باز کردم پرسيد:

چرا اينجا خوابيدی؟تکونی خوردم ...گردنم خشک شده بودم ...يه ذره ماساژش دادم...
-اومدم ديدم خوابین نشستم اينجا که کم کم خوابم برد...

چرا بيدارم نکردی؟ميدونسییتم خيلی خسییته ايی ...اين چند ونت کار بيمارسییتان خيلی زيادبود .ساعت چنده؟
-نگاشی به ساعت مچيش کرد و گفت:

نزديک 5سريع از جام بلند شدم:
-اوووه ...چقدر خوابيدم...

نگران نناش ....اون پايينی شا انقدر سیرگرم شسیتن که من و تو رو فراموشکردن.
-بهتره بريم پايين...
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خواسییتم برم سییمت در که دسییتمو گرفت ...ونتی ديد منت ر نگاش ميکنمن
پرسيد:

نميخوای عيدی تو ازم بگيری؟اينکه جلوی شمه بهم عيدی يه پيراشن داد ...با تعجب بهش نگاه کردم و
گفتم:

تو که عيدی مو دادی؟لنخند زد:
اين فرق ميکنه...و رفت سمت کتش و از تو جينش يه جعنه مخمل در آورد...
-اميدوارم دوسش داشته ياشی...

بازش کردم ...يه گردننند ظرير و خيلی خوشییگل بود که روش برليان شای
ريز کار شده بود ...فوق العاده بود .ذوق زده گفتم:
-چقدر خوشگله...

نابل تو رو ندارهميشه بندازی گردنم؟لنخند زد و گردننند و از تو جعنه ش در آورد ...پشییتمو کردم بهش  ...نفس
شاش که ميخورد به گردنم يه جوری ميشیییدم اونم منی که به شیییدت روی
گردنم و پ شت گو شم ح ساس بودم ...منت ر بودم تا زودتر کارش تموم ب شه
ُ
گردنم ب*و*سيد ...يه لح ه خشکم زد ...نمی تونستم رومو برگردونم...
که
چند لح

ه شمون طور موندم که آرتام آروم زير گوشم گفت:

دروغ شيرين

519

-امروز خيلی خوشگل شدی...

شر کاری کردم نتونسییتم لنخ ندمو جمع کنم ...باالخره رومو برگردو ندم
طرفش و گفتم:
تو شم شمينطور...يه ذره نگام کردن بعد با دستش چتری شامو بهم ريخت ...با اعتراض کفتم:
موشامو خراب کردی...بلند خنديد:
-دست خودم نيست ...دستم به موشای چتری حساسيت داره...

رفتم جلوی آينه دوباره مرتنشون کردم ...و با آرتام رفتيم بيرون .از شال سر و
صدا ميومدن گفتم:
-مَل اينکه شمه بيدارن.

شمين که پامون و گذاشییتيم تو شال با خانواده ی ع مه ی ک تايون مواجه
شییديم ...چند لح ه ايی مکث کردم ...حاال شمه متوجه ما شییده بودن...
چشییمای مهری با ديدن من برنی زد ....شمچين ذوق زده به من نگاه ميکرد
شر کی نميدون ست فکر ميکرد چقدر منو دو ست داره ...اما من مطمئنم باز
يه سییوژه ی جديد داره تا باشاش اعصییاب منو بريزه به شم ...اين بار اصییال
تعجب نکردم چون از صنح احتمال اومدنشون رو ميدادم ...ميدونستم عمه
شر طور شیییده يه سییر به مادرش ميزنه ...آرتام نگران نگاشم کرد ...لنخند
خونسردی زدم و آروم گفتم:
-مَل اينکه مهمون داريم...
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آرتامم به طنعيت از من لنخندی زد .د ست شو پ شت کمرم گذا شت و رفتيم
جلو ...خيلی سییرد به عمه کتی سییالم کردم ولی تا تونسییتم با عمو شییهرامن
شییوشر عمم گرم و صییميمی برخورد کردم ...مرد نازنينی بود ...ميدونسییتم
عمه با زبون نيش دارش خيلی اذيتش کرده .حاال خوبه شمه ی اين ثروتشون
شم از صدنه سر شمين عمو شهرام دارن ...به کاوه و مهری شم ا صال نگاه
نکردم ...چيزی که برام کامال نابل پيش بينی بودن رفتار عمه با آرتام بود...
چنان گرم باشاش حال و احوال کرد که انگار صد ساله ميشناستش ...خوب
ديگه اينم مدل عمه ی من بود ...آدما رو با پول تو جينشییون ميسیینجيد ...تا
جايی که ميتونسیییت به خودش طال و جواشر آويزون کرده بود ...پوزخندی
زدم و م ش.ول ميوه پو ست کندن شدم ...ونتی کارم تموم شد ظرف ميوه رو
گرفتم جلوی آرتام:
-بخور عزيزم...

مامانی که نزديک به من ن ش سته بود نگاشی بهم کرد .گردننندمو تو د ستاش
گرفت و گفت:
اين گردنند صنح گردنت ننود...لنخندی زدم و گفتم:
-عيديه آرتامه.

بابا :تو که صنح عيديشو داده بودی ...از االن زن ذليلی رو شروع کردی؟مامان :عزيزم ...چرا زحمت کشيدی؟-آرتام :ارزش آناشيد بيشتر از اين چيزاست...
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 بابا بيژن :وظيفشیییه ...برای عروسییم شر کاری بکنه کمه ...فکر کنم اگرآناشيد ننود من آرزوی ديدن عروسيه آرتامو به گور مينردم.

در جواب بابا بيژن لنخندی زدم .نشنگ ميتونستم سنگينيه نگاه کاوه و مهری
رو اح ساس کنم ...بی خيال به بحث بابا و عمو شهرام گوش دادم ...آرتامم
دستشو گذاشته بود روی لنه ی منل پشتم که شمين باعث ميشد يه احساس
امنيت خاصییی داشییته باشییم ...نگاشی بهش کردم که ديدم با اخم به جايی
نگاه ميکنه ...م سير نگاش شو دننال کردم ...پس اخمش بخاطر نگاه خ شک
شییده ی کاوه رو پاشام بود ...دامنو کشییيدم پايين تر .نگاشم با اکراه از کاوه
گرفتم و دستمو گذاشتم رو پای آرتام که لنخند پيروزمندانه ايی زد.
شمه از شر دری حرف ميزدن که يهو عمه از آرتام پرسيد:
آرتام جان چرا تو مهمونی ايی که دعوتتون کردم نيومدين...ننل از آرتام مامان سريع گفت:
-من که بهت گفتم کار دارن و نميتونن بيان...

عمه نيم نگاشی به مامان کرد ولی دوباره منت ر بود تا آرتام جوابشییو بده...
آرتامم که معلوم بود مَل من حسابی گيج شده گفت:
-تهمينه جوون راست ميگه ...ما خيلی کار داشتيم.

شايد ما رو نابل نميدونيننگاشی به مامان و بابا و مامانی کردم ...شر سیییه تاشییون نگران به من نگاه
ميکردن ...معنی اين رفتارشون و نمی فهميدم ...آرتام دوباره گفت:
کم سعادتيم ...ان شالله دفعه شای بعد.-ان شالله ...ولی خب مهمونيه اين دفعه خيلی برام خاص و مهم بود...
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نگاه بدجنسی بهم کرد و ادامه داد:
شنوز باورم نميشه دارم مادربزرگ ميشم...شمه به من نگاه ميکردن و من...

نميدونم چرا نگاشم رفت سمت مهری ...در حالی که د ست کاوه رو گرفته
بود دا شت ميخنديد .سريع چ شمامو که دا شت توش ا شک جمع مي شد
دوختم به گل شای روی فرش ...االن نه ...االن نه...
خدايا خردم نکن...
خواشش ميکنم...

آرتام دسییتشییو دور کمرم حلقه کرد و فشییاری خفيفی بهم وارد کرد .خيلی
خونسرد گفت:
تنريک ميگمن پس جامون حسابی خالی بوده.مهری و عمه تشکر کردن .آرتام دوباره گفت:
اگر دکتر خوب خواستين بگين تا بهتون معرفی کنم...-مهری :ممنون ن بين دوستای کاوه پزشک زنان شست...

آرتام داشییت ونت ميکشییت تا من به خودم بيام ...چون ميدونسییت کاوه
پزشکی خونده.
-در شر صورت تنها کاريه که از دستم بر مياد.

مطمئن و با آرامش حرف ميزد ...انگار آرامش آرتام به منم منتقل شییید...
توجه کردنش آرومم ميکرد .شمين چند دنيقه برام کافی بود تا خودمو جمع
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کنم ...پس نگرانيه شمه بخاطر اين بود ...اينطور که معلومه از زندگيشییون
راضی شستن .من چرا بايد ناراحت باشم؟؟؟ منم زندگيه خودمو دارم.
منم ...منم آرتامو دارم .شمه چی تموم شده...

ننايد کم بيارم ...چند تا نفس عميق ک شيدم .من شمون دختر م.رور نديمم.
ديگه اشکی تو چشمم ننود ...سرمو آوردم باال و با غرور تو چشمای مهری
نگاه کردم .با آرامشی که برای خودمم عجيب بود گفتم:
-منم تنريک ميگم ...اگر مناسنت مهمونی رو می دونستم حتما ميومدم.

و بعد خودمو بي شتر به آرتام چ سنوندم ...تقرينا مي شد گفتم رفتم تو ب.ل شو
دسییتمو توی دسییتش که دور کمرم حلقه شییده بود نفل کردم ...چون بهش
تکيه داده بودمن کامال باال و پايين رفتن نفسه ی سينه شو احساس ميکردم...
بهم آرامش ميداد...

از نيافه ی مهری ميشد فهميد که تونع اين برخورد و از من نداشت .با لحنی
که معلوم بود از روی اجناره گفت:

مرسی عزيزمبابا دستی روی شونه ی عمو شهرام گذاشت:

ديگه پير شدی .داری بابا بزرگ ميشیعمو شییهرام :من کجام پيره؟ ولی باور کن دارم لح ه شییماری ميکنم تازودتر ب دنيا بياد .حس خوبی داره .اميدوارم خدا نسییمت خودت بکنه تا
بفهمی چی ميگم.

بابا يه جور خا صی نگام کرد و زير لب « ان شالله» ايی گفت .پس آرزوی
ديدن نوه شو داره .خندم گرفت...
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 بابا بيژن :نگران نناش .با اين عالنه ايی که اين دو تا بهم دارن من مطمئنمبه زودی نوه مون تو ب.لمونه.

چییییییی؟؟؟ ايندفعه ديگه وانعا از خجالت سرخ شدم .مَل اينکه اينا تا يه
ب چه تو پا چه ی ما نکن بی خ يال نميشیین .به آرتام ن گاه کردمن داشیییت
ميخنديد .رو آب بخندین چه خوشییش اومد .شییايد داشییت به خوش خيال
بودن بابا بيژن و سرکار گذاشتن خانواده شامون ميخنديد .شر چند که از گفته
شدن اين حرف جلوی اونا کلی ذوق کردم...

دوباره بحث باال گرفت و من بی خيال شمهن تمام حواسم به ريتم نفس شای
آرتام بود...
عمه از مامانی پرسيد:

مامان برای تعطيالت برنامه ايی نداری؟ ميخوای با ما بيای بريم اروپا؟باشیییه بابان خانواده ی آرتام فهميدن خيلی پولدارين ...ننل از مامانین بابا
بيژن سريع گفت:

ننلش من ميخواسییتم شمينجا ازشییون دعوت کنم که شمراه ما بيان بريممسافرت...

عمه :کجا؟راسییتشییو بخواين پدر من تو جوونياش يه خونه تو گيالن خريده بود کهنسییمت نشیید زياد اونجا بمونه .خيلی ونته که خالی مونده .چون من خيلی
دلم برای جنگل و آب و شوای شییمال تنگ شییده با کيومرث خان صییحنت
کردم و نرار شد چند روزی رو بريم اونجا.
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من از اين برنامه خنر ندا شتم ...به آرتام نگاه کردمن با چ شمکی که زد حرف
باباشو تاييد کرد ...برای من جاش مهم ننودن مهم خود مسافرت بود که وانعا
بهش احتياج داشتم ...مسافرت با آرتام چه شود؟؟ از فکر رفتن به مسافرت
لنخندی زدم که متاسفانه زياد دووم نداشت
-عمه :خوش به حالتون ...منم خيلی دلم ميخواست برم شمال.

خوبهن تا  5دنيقه پيش که ميخواسییت بره اروپا ...بابا بيژن که از شيچی خنر
نداشت لنخندی زد و گفت:
-خوشحال ميشم شما شم تشرير بيارين.

عمه که انگار کارخونه ی تی تاب سیییازی رو به نامش کرده بودن ذوق زده
گفت:

وای چه عالی ...من که حتما ميام ...واال ديگه از اين شوای آلوده تهرانخسته شدم ...شمه ش دود ...سر و صدا ...ترافيک .تهمينه جوونم شست از
تنهايی در ميام.

اوشوون تهمينه جوون؟ مامان پوزخندی زد و چيزی نگفت .می دونسییتم که
اونم مَل من از اومدن عمه راضی نيست .تونع داشتم کاوه مخالفت کنه ولی
چيزی نگ فت .ونتی ن گاش کردم متو جه اخم غلي ش شیییدم و ن گاه
وحشییتناکش به من و آرتام ...دسییت مهری رو شم ول کرده بود .بعد از چند
دنيقه شم بلند شیید و از شال رفت بيرون .حرفای بزرگتر شا داشییت خسییتم
ميکرد .بهتر بگم فخرفروشییی شای عمه ناراحتم ميکرد .آروم زير گوش آرتام
گفتم:

-ميشه ما از اينجا بريم؟
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با دست آزادش ل مو کشيد:
چرا نميشه.و رو به جمع گفت:
بنخشيدن اگر اشکالی نداره من و آناشيد جمعتون و ترک کنيم...بابا بيژن :کجا بابا جوون؟تازه صحنت گل انداخته.من و آرتام که ميدونستيم بخاطر مامانی اين حرفا رو ميزنهن خنديديم.
-آرتام :شما بمون پدر من.

منم بلند شییدم رفتم تو اتاق مامانی تا لناسییمو ب وشییم بعدم رفتم تو اتانی که
ظهر آرتام توش خوابيده بودن کتشییو بيارم ...اما با ديدن کاوه تو اتاق که کنار
پنجره اي ستاده بود و دا شت سيگار ميک شيد اخمام رفت تو شم ...بی توجه
بهش رفتم سمت صندلی تا کت و از روش بردارم...
مَل اينکه خيلی از زندگيت راضی شستی.از صداش معلوم بود خيلی عصنانيه .چپ چ ی نگاش کردم:

ننايد باشم؟راسییت ميگی...چرا نناشییی؟ يه دکتر پولدارن خوش تيپن جذاب ...گوربابای بقيه .شر چی نناشه لقمه ش چرب تره.

جوش آوردم ...ب.ضییم کرده بودم ...اما اجازه ندادم بشییکنه و بجاش آب
دشنمو نورت دادم تا راه گلوم باز بشه ...تمام کينه مو ريختم تو نگامو گفتم:
-حق با تو ...من شميشه دننال بهترينا بودم...

ِ
چند لح ه ايی با اخم نگام کرد ...پوزخندی زدم و با کنايه ادامه دادم:
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تا يادم نرفته بذار بخاطر بچه دار شییدنتون بهت تنريک بگم ...مطمئنا بچهزندگيه شيرينتون رو شيرين تر ميکنه.

اخماش از بين رفت و جاش يه عالمه غم اومد تو صورتش ...با صدايی که
بی نهايت غمگين بود گفت:
-آناشيد ...بايد باشات حرف بزنم.

تو نگاش پر التماس بود ...خيلی ونت بود اينطوری صیییدام نکرده بود .با
اينکه باشام بد کرد ولی دوسیییت نداشییتم اينطوری بنينمش .اما بی تفاوت
رومو برگردوندم و رفتم سمت در:
-من ونت اضافه ندارم.

شمون لح ه آرتام تو چارچوب در ظاشر شییید ...يه نگاه به من و يه نگاه به
کاوه انداخت ...نميدونم چرا شول کردمن سريع گفتم:
اومدم کتت رو بيارم.لنخندی زد:
تو چرا زحمت کشيدی؟ بريم دير ميشه.و رو به کاوه گفت:
فعال ...در ضمن سيگارتو ترک کن .برای سالمتی مضره.شمين که از در خونه اومديم بيرونن آرتام آروم پرسيد:

حالت خوبه؟لنخ ندی زدم و سییرمو چ ند باری تکون دادم ...او مد جلو پيشییونيمو
ب*و*سيد .چقدر دوست داشتنی بود .ميدونستم کاوه داره نگاشمون ميکنه.
در و برام باز کرد تا بشينم...
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ماشين و به حرکت درآورد:
بابت مسافرت بنخشيد ...بابا از چيزی خنر نداره.-مهم نيست .من که دلم برای مسافرت لک زده بود...

لک زده بود؟لنخندی زدم ...شنوز تک و توک معنی بع ضی از کلمه شا يا ا صطالح شا رو
نميدونست.
يعنی خيلی دلم ميخواست برم مسافرت.-شووم ...خب چرا زودتر نگفتی.

حاال که گذشت ولی ميخوام کلی خوش بگذرونم ...شستی؟به ...معلومه که ش ستم ...را ستش اون يه شفته خيلی بهم خوش گذ شت وفهميدم ميشه روت حساب کرد.

حاال کجاشو ديدی؟يه ذره به سکوت گذ شت ...آرتام به روبروش خيره شده بود و معلوم بود تو
فکره...

آناشيدبله؟چند ثانيه نگام کرد و گفت:
-شيچی...

چی ميخواستی بگی؟-شيچی ...مهم نيست.
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-بخاطر شيچی صدام کردی؟ بگو ميشنوم...

دو باره يه ذره با شیییک نگاشم کرد ...معلوم بود درگيره که بگه يا نه؟ ولی
باالخره در حالی که به روبروش خيره بود پرسيد:

تو شنوز ...شنوز به کاوه فکر ميکنی؟چند ثانيه نگاش کردم ...از صورتش نميشد چيزی رو فهميد:

چرا اينو مي رسی؟شمينطوری ...آخه امروز از شیینيدن خنر بچه دار شییدنش يه ذره ناراحتشدی.

يه ذره فکر کردم ...ناراحت شده بودم...شايدم حسوديم شد .شايد دوست
ندارم بازنده باشییم ...ولی شر چی که بود زود يادم رفت و به خودم اومدم...
آروم شدمن چون آرتام کنارم بود ...با شمه ی اين حرفا تا ندونم چمه نميتونم
جوابی بدم .انگار سکوتم خيلی طوالنی شد:
-اگر نميخوای ميتونی جواب ندی...

لنخندی زدم ولی چيزی نگفتم ...شییايد بايد اول به خودم رجوع کنم ...من
شنوز کاوه رو دوست دارم؟
امروز خيلی خ سته بودم ...امان از اين ديد و بازديد شای عيد ...مخ صو صا
روز اولش ...حاال انگار روزای ديگه رو ازشون گرفتن ...يکی نيست بهشون
بگه بابا  30روز فروردين ونت دارين به انوامتون سییر بزنين ...از صیینح تا
حاال شر  5دنيقه يه بار زنگ خونه ی ما به صیییدا در اومد و منم مَل کزت
فقط آوردم و بردم و شییسییتم و پذيرايی کردم ...ديگه کمر برام نمونده از بس
که جلوی مهمونا خم و راست شدم...
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تازه چون آرتام اينا شم مَل ما درگير مهمون بازی بودن و نتونسییته بود بيادن
بايد به سییوال تکرار يه مهمونا در موردش ننودنش و اينکه چيکار ميکنهن
جواب ميدادم ...دي شنم که در ست نخوابيده بودم و چ شمامو به زور باز نگه
داشته بودم...

راستش از ديشب که اومدم خونه شمه ش داشتم به احساسم نسنت به کاوه
فکر ميکردم ...بايد تکلير خودمو روشیین ميکردم ...مجنور شیییدم تمام
خاطراتمو و دوباره مرور کنم ...فکر ميکردم خيلی سخته ...سخت بود ولی
تا جايی که رسییيدم به آرتام ...يهو شمه چی عوض شیید و اون ب.ضییی که از
اول فکر کردن به کاوه تو گلوم گير کرده بود از بين رفت و جاشییو داد به يه
لنخنده گل و گشاد ...يه حس خيلی خوب بود...

مَل ديروز که بعد شیینيد حرف عمه با احسییاس اينکه آرتام کنارمه شمه چی
يادم رفت و تا لح ه ايی که رسییوندم دم خونه فقط خند يدم و بهم خوش
گذشییت ...کاوه شميشییه برای جواب ندادن به ديگران از شمه خودشییو نايم
ميکرد .مَال برای اينکه بخاطر من با عمه درگير نشییه بيشییتر موانع خونه ی
مامانی ميموند ...ولی آرتام اينطور نيسییت ...آرتام ميره جلو و با حرف زدن
م شکل و حل ميکنه ...نايم نمي شه ...از ونتی باشا شم حالم خوبه ...آرامش
دارم ...اح ساس امنيت ميکنم ...دوباره دارم مي شم شمون دختر سرزنده ی
نديم ...و دوسییت ندارم اين شمه حس خوب رو از دسییت بدم ...دوسییت
ندارم آرتامو از دسییت بدم ...باورم نميشییه شمچين نتيجه ايی از فکرم گرفته
باشم ولی وانعا نميخوام از دستش بدم...
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چيزی که برام جالب بود اينه که کاوه فقط نيم سییاعت اول فکرمو درگير کرد
ولی تا صنح به آرتام فکر ميکردم و سعی ميکردم برای دلخو شيه خودمم که
شده شر کاراشو تو اين مدت برای خودم تفسير کنم...

کاوه داره زن بچه دار ميشییه و با اين کارش ثابت کرد که از زندگيش راضییيه
پس چرا من الکی بشينم غصه بخورم و اون با مهری کيفشو بکنه؟
از فکرای دي شنم به اين نتيجه ر سيدم که کاوه برام خيلی کمرنگ شده و اين
ارتامه که خيلی راحت داره جاشییو ميگيره ...ولی ايکاش اونم مَل من فکر
کنه ...از صیینح تا حاال يه زنگ بهم نزده ...خيلی بده که ندونی احسییاس
طرف مقابلت چيه ...من شر چقدرم بشییينم برای خودم خيال بافی کنم بازم
نتيجه نداره چون آرتام ذاتا خيلی مهربونه و کاراشییو ميشییه گذاشییت پای
مهربونيش...
با صدای مامان به خودم اومدم و نگاش کردم:

حواست کجاست ...اين ظرفارو ول کن ...بيا آنای شامری داره ميره ...بياخداحاف

ی کن مادر جوون..

ظرفارو گذاشتم تو سينک و دستامو شستم...

باالخره سییاعت  10شیید و ديگه بعد از رفتن آخرين مهمون کسییی نيومد...
انقدر خسته بودم که نيد شامو زدم و رفتم تو اتانم ...النته دوست داشتم تنها
باشییم تا ونت بيشییتری برای فکر کردن به آرتام و تعنير رفتاراش برای خودم
باشم ...بی معرفت امروز اصال حالمو ن رسيد...

چرا ناراحت ميشی دختر؟؟؟
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اون شميشیییه شمينطور بوده و موانعی که کارت داشیییت بهت زنگ ميزد...
خيلی دوسییت داشییتم بدونم االن داره چيکار ميکنه ...حتما کل فاميل دور
شم جمعن و دارن خوش ميگذرونن ...مخصییوصییا با وجود فرزينن فرشادن
مه رداد ...فرينا ...يه لح ه از فکر اينکه فرينا اونجاسیییت و داره با چشییم
آرتامو ميخوره ته دلم خالی شییید ...ای کاش شر جا شسیییت فرينا اونجا
نناشه ...چقدر حسود شدم ...به فکر خودم خنديدم...

شمينطور داشییتم به آرتام فکر ميکردم ...نميدونم چقدر گذشییت که صییدای
زنگ گوشییيم بلند شیید ...از ترس ضییربان نلنم شییدت گرفت و افتادم به
سکسکه....

نگاشی به ساعت کردم که عدد  2رو ن شون ميداد ...من تا االن بيدار بودم؟
تازه م.زم شرع کرد به فعاليت و پريدم رو گو شيم تا با زنگش مامان و بابا رو
بيدار نکرده جواب بدم ...با شیینيدن صیییدای آرتام يه لح ه دلم يه جوری
شد...
سالم...-سالم.

بنخشيد اين ساعت زنگ زدم ...خواب که ننودی؟ن ...شيعو سکسه نذاشت ادامه ی حرفمو بزنم...

چی شد؟-شيچی ...شيع ...سکسکم گی ...شيع ...گرفته.
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صدای خند شو شنيدم ...خودمم خندم گرفته بود ...حتی و سط خنديدنم
سکسکه ميکردم...

-چند لح

ه نفستو حنس کن...

چی؟گفتم چند لح ه نفستو حنس کن؟ نطع ميشه-حرفتی ...شيع ...حرفتو بزنن بعدا اينکی ...شيع ...اينکارو ميکنم...

-شمين االن اينکارو بکن ...من منت

ر ميمونم...

از اونجايی که دوسییت نداشییتم زود نطع کنم ديگه اص یرار نکردم ...از خدا
خوا سته به حرفش گوش دادم ...نف سمو حنس کردم و به صدای نفس شای
من مش گوش دادم ...اونم چيزی نميگفت ...ونتی که نفس حنس شیییدمو
فرستادم بيرونن پرسيد:
-نطع شد...

چند لح ه منت

ر موندم ولی گويا ديگه خنری از سکسکه ننود...

-اوشووم ...مرسی از راه کارت.

خواشش ميکنم ...راستی چرا نخوابيدی؟خوابم نميومد...-اگر ميدونستم ميومدم دننالت تا تو شم باشامون بيای مهمونی...

مهمونيه کی؟يکی از دوستای بابام ...شر سال يه مهمونی ميگيره.پس خيلی خوش گذشته...-بد ننود ولی اگر فرزين اينا ننودن خوابم مينرد...
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ابروشام تو شم گره خورد ...پس فرينا شم اونجا بوده ...صیییدای آرتام منو از
فکر بيرون آورد:

از پا درد دارم ميميرم ...من نميفهمم خونه به اون بزرگی فقط بايد چهار تادونه منل داشیته باشیه ...تا آخر مهمونی يه سیره وايسیتاده بودم ...تازه خانم
دوس بابام کلی به دکور خونه ش که يه طراح ايتاليايی براش درست کرده بود
افتخار ميکرد و ميگفت کلی پول بابتش داده ...من که ميگم سرشون و کاله
گذاشییتن ...اگر به من بود دور تا دور خونه از اين نيمکت شا شسییت که تو
پارک ميذارن ...از اونا ميذا شتم مهمونا راحت با شن ...بی خيال کالس و از
اين برنامه شای مسخره...
از غر زدنش خندم گرفت ...گفتم:
خب رو زمين مينشستی...يه ذره ساکت شد ...انگار داشت به پيشنهادم فکر ميکرد .بعد گفت:
فکر کن با کت و شلوار بشينم رو زمين...خنديدم:
ولی جالب ميشد...نميدونم ...شايد اگر تو بودی اينکارو ميکردم ولی تنهايی نميتونستم...از حرفش تعجب کردم:

وانعا اگر من بودم رو زمين مينشستی؟اوشووم ...ونتی با تو يه کاری رو ميکنم حتی اگر بدم باشه من حس خوبیدارم ...کلی شم بهم خوش ميگذره...
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تو دلم کيلو کيلو نند آب ميکردن...
اونونت بابا بيژن جفتمونو دعوا ميکرد...-مهم ننود...

و شر دو سییکوت کرديم ...من که ذوق مرگ شیییده بودم ...ولی زياد دووم
نداشت:
بگذريم ...زنگ زدم بگم من فردا ميرم شمال...-چرا؟ مگه نرار ننود شمه با شم بريم...

نرار بودن ولی اين پدر گراميه بنده بدون فکر کردن به اين موضییوع که اونخونه خيلی ساله که متروکه مونده پيشنهاد اين سفر و داد ...حاال دستور داده
من زودتر برم يه سر و سامون به اونجا بدم تا مونعی که شما ميايين شمه چی
درست باشه ...تو اين دو سه روزم شما به ديد و بازديدشاتون ميرسين...

پس من چی؟تو چی؟-منم ميخوام بيام...

چند لح

ه ساکت شد و بعد پرسيد:

جدی؟نميدونم تفکرای دخترونه بود يا حقيقت داشت ولی احساس کردم خوشحال
شد...

اوشووم ...من اصال حوصله ی ديد و بازديد ندارنم ...بخصوص اينکه شرکی منو بدون تو مينينه مي رسییه نامزدت کجاسییت؟ چرا نيسییت؟ تو کدوم
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بيمارسییتان کار ميکنه؟ کی مياين خونمون ...عروسییينتون کيه؟ شییماره
شناسنامه ش چنده؟ رنگ مورد عالنه ش چيه؟
آرتام بلند خنديد...

درکت ميکنم ...منم امشییب شمين شییرايطو داشییتم ...به شر حال من کهخوشحال ميشم بيای...
-پس ميام...

اول نميخوای به مامان و بابات بگی؟راضيشون ميکنم...-يکی يدونه و از اين لوس کردنا.

من کجام لوسه؟-خيلی خب ...پس من فردا  8صنح دم خونتونم...

- 8منت

رم...

لناس گرم بيار ...شايد بارندگی باشه...
چشم...چشمت بی بال ...برو بگير بخواب که فردا سر حال باشی...باشه ...شب بخير.-شب تو شم خوش عزيزم.

سريغ تلفن و نطغ کردم و رو تخت دراز کشيدم ...عزيزم؟
ساعت گوشيم و رو  6تن

يم کردمو خوابيدم...
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صینح که از خواب بيدار شیدم اسیترس داشیتم ...اول يه دوش ده دنيقه ايی
گرفتم تا سییرحال بشییم ...بعد سییاک کوچيکی رو از تو کمدم در آوردم و با
و سواس شروع کردم به انتخاب لناس ...دلم ميخوا ست ح سابی به چ شم
آرتام بيام ...يادمه گفته بود رنگ آبی رو دوسییت داره ...پس چندتا لناس اون
رنگی شم برداشییتم ...موشامو تند اتو کشییيدم و چترشامو صییاف کردم ...يه
شییلوار جين تيره رو شمراه با مانتوايی مشییکی و کوتاه پوشییيدم ...روسییری و
کفشم شم توسی_ مشکی بود ...يه آرايش ماليمم کردم تا صورتم از بی روح
بودن در بياد ...کلی شم عطر رو خودم خالی کردم...

يه نامه ی بلند باال برای مامان و بابا نوشییتم و با چسیییب روی در اتانم
چ سنوندمش ...اينطوری بهتر بود چون مطمئنم مامان اگر ميفهميد نراره اين
چند روز جيم بشم کلی غر ميزد ...حق داره من شميشه عيدشا از ديد بازديد
کردن فرار ميکردم و مامانم سر اين مو ضوع کلی حرص ميخورد ....النته به
ديدن آدمايی که ميشناختم و خيلی برام عزيز بودن حتما ميرفتم...

شنوز نيم سییاعت ونت داشییتم ...دوباره نگاشی به دور تا دور اتانم کردم تا
چيزی رو جا نذا شته با شم ...نه مَل اينکه شمه چيز و بردا شتمن نهايت اگر
چيزی از نلم افتاده بود ميگم مامان بياره ...اوه مامان ...بهتر بود تا بيدار
نشده سريع برم بيرون...

يک ربع آخر و تو پارکينگ سر کردم و با بلند شدن صدای زنگ گوشيم رفتم
دم در...

لی کَيفی رو شمراه با يه تي شرت
آرتام با ديدنم از ما شين پياده شد .شلوار ِ

سفيد و يه پيراشن چهارخونه ی آبی رنگ پو شيده بود...دکمه شای پيراشن شو
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باز گذا شته بود و آ ستين شا شم طنق عادت تا زده بود ...کفش شا شم بادی
مشییکی رنگ بود ...موشاشییو مرتب داده بود باال و ميتونم بگم مَل شميشییه
مرتب و خوش تيپ ...اومد جلو و ساکمو گرفت ...تازه بوی ادکلون تلخش
مشییاممو پر کرد ...خندم گرفتن من چقدر از ديشییب تا حاال روش دنيق
شدم .لنخند زد:
اوه ...چقدر سنگينه...-عوض سالم کردنه...

نيمچه تع

يمی کرد و گفت:

سالم عرض شد ...بدو سوار شو...با دست چتر شامو بهم ريخت ...آروم زدم تو بازوشوگفت:
 ِا ...کلی ونت واسه درست کردنشون گذاشتم.ساک و گذاشت صندوق عقب .نشست و ماشينو به حرکت در آورد.
-خدا کنه جاده خلوت باشه...

ايشالله که خلوته ...اگرم شلوغ بود اشکالی نداره ...دو نفريم حوصله مونسر نميره...

پشت چراغ نرمز مونديم ...احساس کردم داره نگام ميکنه ولی به روی خودم
نياوردم که صداشو شنيدم:

خيلی خوشگل شدیبودم.-اون که بله ...خوشگل تر شدی.
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مرسی ...ولی با شمه ی اينا من نميگم تو شم شمينطور...چراغ سنز شد ...لنخندی زد و گفت:
-ولی گفتی...

خنديدم .از شمون اوالی جاده معلوم بود که امروز خيلی شییلوغه ...بعضییی
جاشا ماشییين شا کيپ ميشییدن و يه مسییير  100متری رو تو نيم سییاعت
ميرفتيم ...ميگفتن ترافيک بخاطر ت صادف تو جاده ست ...فقط دعا ميکردم
اتفانی نيفتاده با شه ...باالخره راه باز شد و خدا رو شکر ت صادفه خ سارت
جانی نداشت ...مامانم يه ساعت بعد از حرکتمون زنگ زد و کلی غر زد که
چرا سییر خود پاشییدم رفتم مسییافرت ولی ونتی آرتام باشاش حرف زد کوتاه
اومدن تازه ابراز خوشییحالی شم کرد که من با اون رفتم ...مامان انقدر دوماد
دوست ...واال...

به پيشیینهاد آرتام برای ناشار جلوی يکی از رسییتوران شای کنار جاده تونر
کرديم ...از شمون رسییتوران شای کَيرن که خوراک خودم بود ...روی
صییندلی شای سییفت و نديميش نشییسییتيم ...ارتام نگاشی به دور و برش
انداخت و گفت:
-اينجا يه بازسازيه اساسی ميخواد...

-بن

ر من که شمينطوری خوبه ...بنين چقدر مشتری داره...

تقرينا بينشتر صندلی شا اش.ال شده بود...
شايد بخاطر شلوغيه جاده ست...-شايدم بخاطر غذای خوشمزش باشه ...کسی چه ميدونه...
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خنديد ...پسییر جوونی اومد سییمتمون تا سییفارشییمون و بگيره ...نگاشی
سرسری به منو انداختم و گفت:
-من کوبيده ميخورم با دوغ.

آرتامم سفارشی مشابه من داد و پسر رفت ...آرتام به صندلی تکيه داد و در
حالی که لنخندی رو لناش بودن با چشمای ريز شده رو صورتم دنيق شد...

پس مامانت اينا رو تو عمل انجام شده نرار دادی؟خنديدم ...سری تکون داد و گفت:
-شوووم ...روش خوبيه...

 مامان من کال اين مدليه ...ونيی بخواد جلومو بگيره تا يه کاری رو انجامندم ميتونه مگر اينکه تو عمل انجام شده نرارش بدم ...امسال خوشحال بود
من ايام عيد خونم.
مگه سالهای پيش کجا ميرفتی...-خب ...بيشتر با کاوه بودم ...يعنی شمه ش بيرون بوديم...

احسییاس کردم لنخند روی لنش از روی اجناره ...ايکاش حسییم درسییت
بگه ...ديگه چيزی ن رسيد و منم دوست نداشتم در مورد کاوه حرف بزنيم...
غذا رو آوردن .برای عوض کردن جو گفتم:
آخ جوون  ...کناب.مهربون خنديد و گفت:

دوست داری؟-خيلی.
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يکی از دو تا سيخ کناب توی ب شقابشو با چنگال گذا شت تو ب شقاب من...
خواستم اعتراض کنم که شمينطور مهربون نگام کرد و گفت:
من زياد گرسنه نيستم...ولی اين خيلی زياده...-فکر نکنم اضافه بياد...

حق داشت ...چون صنحونه نخورده بودم حسابی گشنم بود ...شروع کرديم
به خوردن...
يه ذره که خورد گفت:
حق با تو بود ...مشتری شاش بخاطر غذای خوشمزشه که اينجان.سری تکونئ دادم ...بعد از نورت دادن لقمم پرسيدم:

تو تا حاال تو اون خونه نرفتی؟-نه ...بابا شم خيلی ساله نرفته...

پس چی شد ياد اونجا افتاد؟ميگه جاش خيلی باحاله ...حيفه ننل از برگشییتنم به امريکا يه سییفر نرماونجا...

پس باباش ميخواسییت برگرده ...کاوه و مهری شم که تا دو ماه ديگه ميرن...
اين يعنی شمه چی تمومه ...پکر شیییدم و ب.ض ايجاد شیییده تو گلوم و با
خوردن دوغ فرستادم پايين ...اشتهام کور شده بود ...آرتام متوجه شد...

چرا نميخوری؟-سير شدم ...گفتم که زياده...
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 پس بيا زودتر راه بيفتيم تا شیییب نشیییده ...بايد بريم دم خونه ی يکی ازروستاييه اونجا...

چرا؟ نراره چ ند تا کارگره مطمئن برامون پ يدا ک نه ..گفتم که اون خونه تقري نامتروکه شده...

روح موح نداشته باشه؟خنديد و گفت:
-اگرم داشته باشه تا من شستم کسی جرات نميکنه اذيتت کنه...

شين کافی بود تا از گرفته بودن در بيام ...حرفاش و رفتاراش صییادنانه بود...
بجای غصیییه خوردن بايد يه ذره تالش کنم ...يه تيکه از کنابمو با دسیییت
کندمو گذاشتم تو دشنم ...آرتام با تعجب نگام کرد و گفت:

مگه نگفتی سير شدی؟برای توجيه خودم گفتم:

سییير شیییدن من اين مدليه ...يه جوری ميخورم که تهش يه چيزی برایناخنک زدن مونده باشه...

از جامون بلند شییديم و آرتام رفت حسییاب کنه ...ونتی حرکت کرديم جاده
خلوت تر شیییده بود ...داشییتم از پنجره به بيرون نگاه ميکردم که يهو آرتام
شي شه شا رو داد باال ...با تعجب بهش نگاه کردم ...چ شمکی زد و صدای
ضنط رو که از صنح تا حاال انقدر کم بود که ياد وز وز مگس می افتادی رو
زياد کرد ...تمام آشنگاش خارجی بود که کامال بهش حق ميدادم ...اولش
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گوشییام اذيت شیید ولی بعد بهش عادت کردم ...آرتام با اشنگ شا ميخوند.
منم يواش يواش زمزمه ميکردم ...تا اينکه رسيد به آشنگ follow the leader

جنيفر ...ننال اين آشنگ و شیینيده بودم و شییروع کردم به خوندن ...شر چند
صدای ضنط انقدر زياد بود که صدای من توش گم بود ...چون شي شه شا
باال بود صیییدا ز ياد بيرون نميرفت ...من تيکه شای جنيفر رو ميخوندم و
آرتامم نسییمت شای  wisinو yandelن دو تا خواننده ی اسیی انيايی رو...
نميدونسییتم اسیی انيايی بلده ...خيلی کير داد ...تازه کلی ادا و اصییولم
ميومديم ...با اينکه صدای آشنگ بعضی جاشا انقدر زياد ميشد که چشمامو
مينسییتم ولی خيلی باحال بود طوری که سییر چند تا آشنگ بعدی شم شمين
بساو بود...

باالخره رسيديم به شهر ...آرتام کنار يه آبميوه فروشی نگه داشت و دو تا آب
انار خريد ...از ترش بودن زيادش دلم ضییعر رفت ولی خيلی چسیینيد...
دوباره ما شينو رو شن کرد و حرکت کرديم ...شهرم رد کرديم ...بارون نم نم
شروع شد ...با پرس و جو از اين و اون رسيديم به يه جاده ی خاکی که بهتره
بگم ِگلی چون بارون زمين شا رو ِگل کرده بود ...يه آنايی بهمون گفت که

خونه مش رحمت توی شمين جاده س و ما اول بايد ميرفتيم اونجا تا اون

خونه رو بهمون نشییون بده ...جاده ش فوق العاده بود ...مه بودن بارون بودن
دار و درختم که دي گه حرف اول رو ميزد ...شر  200متر يه خو نه پ يدا
ميکردی ...من نميدونم اگر خدايی نکرده خونه ی يکی رو دزد بزنه چطوری
ميخواد به بقيه خنر بده؟ تا طرف بخواد بره خونه ی شمسايه دزد کل خونه رو
خالی کرده...
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مَل اين نديد بديد شا سرمو از پنجره کرده بودم بيرون و نفس ميکشيدم ...به
نطره شای کوچ يک بارون شم که داشیییت صییورتمو خيس ميکرد توجهی
نکردم....

آرتام بازومو ک شيد و مجنور شدم سرمو بيارم تو ...شي شه ی سمت منو داد
باال و بخاری رو روشیین کرد ...دسییتمالی گرفت طرفم تا صییورتمو خشییک
کنم:
سرما ميخوری دختر...اشکال نداره ...می ارزه ...شوا خيلی خوبه...-اگر مريض نشی بيشتر بهت خوش ميگذره...

من عاشق بارونم ...ونتی بارون مياد از خود بی خود ميشم و دوست دارمبرم زيرش ندم بزنم ...حاال تونع داری تو شمچين جايی کوتاه بيام؟
لنخند زد ...با ديدن مردی که کنار جاده داشیییت راه ميرفت زد رو ترمز و
پرسيد:

بنخشيدن شما ميدونين خونه ی مشت رحمت کجاست؟-سه تا خونه ی ديگه رو رد کنی بهش ميرسی...

آرتام ت شکری کرد خوا ست حرکت کنه ولی من صرف شد و از مرد خوا ست
سوار شه ...مرد اول ننول نکرد ولی با توجه به بارون ا صرار شای من و آرتام
کوتاه اومد ...خونه ی اون دورتر بود ولی خوبيش اين بود که از کنار خونه ی
مشت رحمت رد شديم و فهميديم کجاست...
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مرد رو رسونديم و برگشتيم سمت خونه ی مشت رحمت ...آرتام پياده شد و
 15بعد با يه پيرمرد اومد بيرون ...بهش ميخورد  60سالش با شه ...موشا و
ريشش يه دست سفيد شده بود ...چهره ی مهربونی داشت ...لناس محلی
تنش بود والنته يه کاله گرد کوچيک روی سرش...

به احترامش از ماشين پياده شدم و سالم کردمن که سريع با لهجه ی گيلکی
گفت:
سالم عروس خانوم ...برو تو ماشين االن خيس ميشی...آرتام :شر چی بگين کار خودشو ميکنه ...عاشق بارونه...مشت رحمت خنديد و گفت:
-پس مَل منی...

من رفتم عقب ن ش ستم و م شت رحمت با کلی تعارف را ضی شد جای من
بشییينه ...راه زيادی تا خونه ی بابا بيژن ننود .ونتی رسییيديم دشنم با ديدن
خونه از شییگفتی باز مونده ...خيلی خوشییگل بود ...يه خونه ی دو طنقه ی
نديمی ...دور تا دور خونه چيزی به اسییم ديوار وجود نداشیییت و شمه ش
حصیار شای چوبی بود ...توی حياطشیم پر درخت ...من ره ش فوق العاده
بود...
آرتام نيم نگاشی بهم انداخت و پرسيد:

چطوره؟-اينجا يه تيکه از بهشته ...ايکاش اينجا زندگی ميکردم...

مشت رحمت :اميدوارم ونتی رفتی تو خونه شم شمين ن-آرتام :انقدر خرابه؟

ر و داشته باشی.

546
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مشییت رحمت چيزی نگفت ولی با باال دادن ابروشاشییو کج کردن سییرش
خودمون فهميديم چه خنره ...حق با اون بود ...توی خونه افتضیییاح بود...
بوی بد نا و تار عنکنوت شای بسییته شییده روی در و ديوار ...فکر کنم يه بند
انگ شت روی شمه ی و سايل خاک ن ش سته بود ...بدترين ن سمتش چند تا
موشی بود که داشتن برای خودشون تفريح ميکردن...
آرتام نگاشی به شمه جای خونه انداخت و گفت:
اين بابای منم فقط برای آدم کار درست ميکنه...و رو به مشت رحمت گفت:

فکر ميکنين چند تا کارگر برای روبراه کردنش تو دو روز الزمه؟مشت رحيم بعد از کلی فکر کردن گفت:
فکر کنم دو تا کافيه...-باشه شر چی خودتون صالح ميدونين...

و با شم از خونه اومديم بيرون ...م شت رحمت و ر سونديم دم خون شون...
خواستيم خداحاف

ی کنيم که پرسيد:

کجا؟آرتام :ما ميريم شهر تو يه شتل ...فردا يه سری تنقالت ميخريم و ميايم...کارگرام ديگه با شما...

م شت رحمت :کارگرشا رو که فردا ميارم ...ولی االن يه حرفی زدی که اگربخاطر پدرت ننود نمينخشيدمت...
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آرتام يه لح ه شنگ کرد ...منم دسییت کمی از اون نداشییتم ...داشییتيم فکر
ميکرديم چه حرفی آرتام زده که ناراحت شیییده ...انگار خودش از نيافمون
فهميد اوضاع از چه نرارهن گفت:

ونتی خونه ی من شست تو اسم شتل و مياری؟آرتام يه نفس راحت کشی و لنخند زد:
-مزاحم نميشيم ...بايد بريمن فردا صنح زود ميايم.

مشت رحيم :باز که تکرار کردی ...ياال ماشين و خاموش کن دست عيالتوبگير بيا باال...

و بدون اينکه منت ر ما بمون رفت تو ...من و آرتام وانعا نميدونسییتيم چيکار
کنيم ...باالخره آرتام گفت:
پاشو بريم تو...فکر بدی ننود ...شوا تاريک شده بود و جاده شم مه داشت...

توی خونه شییون خيلی ناز بود ...يه فرش دسییت بافت و چند تا تشییک کنار
ديوار روی زمين پهن شده بود که جای ن شستن بود و يکی يه دونه پشتی شم
روشییون بود برای تک يه دادن ...يه طان چه و چ ند تا گ لدونن يه تلويزيون
نديمی و يه بوفه و النته يه سری خورده ريز شای تزيينین تنها وسايل تو خونه
شون بود ...ايکاش اين خونه مال من بود ...زن م شت رحيم گل ن سا خانم
خيلی گرم ازمون پذيرايی کرد ...ب.ير از اون و م شت رحمت دختر شون آشو
شم تو خونه بود ...النته بخاطر حاملگی و اينکه شییوشرش ماموريت کاری
رف ته اون جا مو نده بود ...دختر خيلی خوب و خونگرمی بود ...من که
عاشییقش شییدم ...ونتی فهميد عاشییق بچم شر بار که بچه ش تو شییکمش
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تکون ميخورد بهم اشییاره ميکرد تا دسییتمو بزارم روی شییکمش ...انقدر از
تکونای بچه خوشم اومده بود که گل نسا خانوم تو جمع گفت:
-ايشالله نسمت خودت بشه عزيزم .مادر خوبی ميشی..

از خجالت نمی تونسییتم چيزی بگم و فقط لنخندی از روی اجنار زدم...
شمون برام درس عنرتی شییید که جلوی خودمو بگيرم و انقدر تابلو بازی در
نيارم ...آرتامم که مَل سری ننل فقط خنديد...

خيلی خوابم ميومد ...تو دو شب ننل که اصال خواب راحتی نداشتم ...اگر
ميتونسییتم شمون وسییط دراز ميکشییيدمو ميخوابيم .آشو که کنارم بود رو به
مامانش گفت:
مار (مادر) جان ...آناشيد خانم خوابش مياد.آخه من چقدر تابلو شستم ...سريع گفتم:

نه خوبه ...من معموال دير ميخوابم ...مگه نه آرتام؟و به آرتام که با لنخند نگام ميکرد اشاره کردم يه چيزی بگه ...ننل از اون گل
نسا خانوم از جاش بلند شد و رفت توی يکی از اتاق شا ...بعد از چند دنيقه
در حالی که نفس نفس ميزد اومد و گفت:
-بفرماييد ...اون اتاق و براتون آماده کردم...

يه ربع ديگه شم ن ش ستيم و بعد شب بخيری گفتيم و رفتيم تو اتاق...با ديدن
يه تشک پهن شده کر اتاقن من و آرتام به شم نگاشی کرديم...
آرتام شونه ايی باال انداخت ...لنخندی زد و گفت:
-برو بخواب...
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تو کجا ميخوابی؟به يکی از تشییک شای کوچيکی که توی شالم بود و برای نشییسییتن اسییتفاده
ميشد اشاره کرد و گفت:
-من رو اون ميخوابم...

ايکاش ميرفتيم شتل ...يه دونه پتو بيشییتر ننود ...نربونش برم تشییکش شم
انقدر کوچيک بود که نميشد بهش بگم بياد با فاصله کنارم بخوابه...تشکش
را ست کار کفترشای عا شق بود ...تنها شان سمون وجود دو تا بال شت بود...
آرتام يکی از بالشیییت شا رو گرفت و رفت کنار ديوار دراز کشییيد ...الهی
بگردم که بچم انقدر مهربونه ...يکی از چشییماشییو باز کرد و با ديدن من که
سردرگم جلوی در ايستاده بودم لنخندی زد و گفت:
چرا نميخوابی؟ فردا بايد زود بيدار شيااا .کلی کار داريم.-آخه اونطوری تا صنح يخ ميزنی.

من پوستم خيلی کلفته ...نگران من نناش و راحت بخواب عزيزمچراغو خاموش کردم .مانتوم رو در آوردمو انداختم روش که باعث شییید
چشماشو باز کنه ...با تعجب نگاشی به من و مانتوم که روی تنش بود کرد.
-مرسی.

سییری تکون دادم و خزيدم زير پتو ...وای که چه لذتی داشییت .چشییمامو
بسییتم ولی مگه خوابم مينرد؟شمه ی حواسییم پيش آرتام بود ...نگران بودم
سرما بخوره ...شوا دا شت سرد مي شد و اونم شيچی روش ننود جز مانتوی
کوتاه و نازک من که بود و ننودش فرنی نميکرد ...دو باره بهش نگاه کردم...
از صدای نفس شاش مي شد فهميد که خوابيده ولی مَل يه جنين تو خودش
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جمع شده بود ...اينطوری نمي شه ...از جام بلند شدم و نگاشی به دور و بر
اتاق انداختم تا شییايد چيزی پيدا کنم که بشییه ازش به عنوان مالفه اسییتفاده
کرد ...ولی شيچی ننودن يه راه بيشتر نموند ...تشکو که خيلی شم سنگين بود
کشيدم سمت آرتام ...مشالله معلوم نيست توش چيه ...کمرم درد گرفت.

اينطوری بهتره ...پتوش برخالف تشیییک خيلی بزرگ بود و برای جفتمون
خوب بود .حاال خيالم راحت شده بود ...آرتام انقدر خسته بود اصال از سر
و صدای من تکون نخورد ...کنارش دراز کشيده بودم و بهش نگاه ميکردم...
به ک سی که ا سما خيلی بهم نزديکه ولی از شمه برام غرينه تره  ...نف سمو يه
جا دادم بيرون ...د ستامو تو شم نفل کردم تا با و سو سه ی لمس صورتشن
مخصوصا استخون چونش که عاشقشم منارزه کنم ...انقدر نگاش کردم که
کم کم خوابم برد.
****************

با صدای خروسی که داشت حنجره شو پاره ميکرد شوشيار شدم ...اما دلم
نميخوا ست چ شمامو باز کنم چون شنوزم خوابم ميومد ...د ستامو گذا شتم
رو گوشم تا ديگه صداشو نشنوم ولی مگه ميشد ...مَل اينکه اين خروسه تا
مطمئن نمي شد شمه بيدارن کوتاه نميومد ...از ک شتن حيوونا متنفرم ولی اگر
شمين االن يه چانو دا شتم ميرفتم سرشو از تنش جدا ميکرده که انقدر مردم
آزار نناشه ...دوباره صداش بلند شد ...شکست و پذيرفتمو کالفه چشمامو
باز کردم که با دو تا چشییم آبی خندون مواجه شیییدم...از اينکه انقدر بهم
نزديک بود يه لح

ه شول شدم و سريع گفتن:
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از خروس متنفرمبلند خنديد ...تازه کم کم دا شت مونعيتم يادم ميومد ...دي شب من بودم که
اومدم کنارش .يه ذره آرومتر شده بودم...

سالم ...بيداری؟تو صداش شنوز رگه شايی از خنده وجود داشت...
-صنح بخير ...شمين االن بيدار شدم.

دنيق نگاشش کردم ...بهش نميومد تازه بيدار شییده باشییه .چيزی نگفتم و
بجاش نگاشی به پنجره انداختم  ...شوا روشن شده بود.

ساعت چنده؟دستشو از زير پتو بيرون آورد و نگاشی به ساعتش انداخت:

نزديکه 7يه ذره نگام کرد .بعد پتو رو کمی باال آورد و گفت:
بابت اين ممنون.-نمی تونستم بذارم اونطوری بخوابی ...از سرما مچاله شده بودی.

چيزی نگفت ...فقط نگام کرد .منم شمينطور ...ضربان نلنم باال رفته بود...
جالب بود حتی خوابيدنمون کنار شم مَل دو تا دوسییت بود که شمه چی رو
مساوی بين خود شون تق سيم ميکنن .النته جای من گرم و نرم تر بود ...نمی
دونم چقدر بهم خيره بوديم ولی اون زودتر به خودش اومد و تو جاش نيم
خيز شد ...بدون اينکه نگام کنه گفت:

موافقی زودتر بريم شهر؟-اوشوم.
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از جام بلند شدمو بدون اينکه بهش نگاه کنم لناسامو پوشيدم ...آرتام تشکو
گذاشت سرجاشو با شم رفتيم بيرون ...خدا رو شکر مش رحمت بيدار بود.
بعد از خوردن صنحونه باشا شون خداحاف ی کرديم تا ما بريم شهر و اونم
بره دننال کارگر...
*******

ننل از رفتن به شییهرن اول رفتيم تا دوباره نگاشی به خونه بندازيم و بنينيم چه
وسايلی الزم داره ...من عاشق اين خونه شده بودم ...خيلی خوشگل بود...
مخ صو صا پله شای چوبيش که به طنقه ی باال منتهی مي شد ...ديروز انقدر
ذوق زده بودم که زياد به اطرافم توجه نکردم ولی حاال که نرار بود برای خونه
اسییناب و اثاثيه بگيريم بايد بيشییتر دنت کنم ...طنقه ی پايين يه شال بزرگ
داشییت به شمراه يه آشی زخونه ی درب و داغون و يه اتاق و النته يه سییرويس
بهداشتی...

طن قه ی باال شم چ ند تا ا تاق تو در تو داشیییت و يه شال کوچيکتر ...يه
دستشوايی شم توی حياو بود ...صدای آرتامو شنيدم که گفت:
-اين خونه حدانل چند تا فرش ميخواد...

حق با اون بود ...کر خونه موزاييک بود و بايد شمه شییو مي وشییونديم ...يه
ذره تو کيفم گشتم و باالخره يه کاغذ و خودکار پيدا کردم ...تمام وسايلی رو
که الزم بود بخريمو نوشییتيم تا چيزی از نلم نيوفته ...کارمون که تموم شیید
مش رحمت شمراه  3نفر اومد ...دو تا شییون کارگر بودن و يکيشییون کابينت
سییاز .از حرفای مش رحمت فهميديم شمون روزی که بابا بيژن بهش زنگ
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زدهن کابينت سییازو اورده بود اينجا رو بنينه تا زودتر کابينت شا رو بسییازه...
اون کابينت شا بايد عوض ميشد...

نرار شد خود مش رحمت باال سرشون وايسته و ما شم بريم خريدارو انجام
بديم...

اولين م.ازه ايی که آرتام جلوش تونر کرد فرش فروشی بود ...تمام فرشارو
با سییليقه من خريديم و نرار شیید تا شییب برامون بفرسییتنش ...بعد رفتيم يه
د ست منل و چند تا راحتی و يه ميز ناشارخوری  12نفره سفارش داديم...يه
سرس ظرف شم خريديم ...آخرين م.ازه شم فروشگاه لوازم خونگی بود...
-صاحب م.ازه با ديدنمون لنخندی از روی اجنار زد و گفت:

خيلی خوش اومدين ...برای خريد جهيزيه تشرير اوردين؟آرتام نگاشی به من انداخت و لنخندی زد و گفت:
-بله.

صاحب م.ازه تند تند بهترين اجنا س شو رو معرفی ميکرد و آرتامم شر چی
رو که من انتخاب ميکردم بدون چک و چونه به ليسیییت اضیییافه ميکرد...
صییاحب م.ازه که از داشییتن يه مشییتری مَل آرتامن ِکيفش کوک شییده بود

ولمون نميکرد تا اينکه مشییتری شای جديد اومدن و مجنور به ترکمون شیید.
حس خوبی از اين خريد کردن داشییتم که شمين باعث ميشیید يه لنخند از
صنح روی صورتم با شه ...دا شتم نگاشی به گاز شا مينداختم که آرتام اومد

کنارمو گفت:

باالخره رفتخنديدم ...نگاشی به دور برش انداخت و گفت:
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چيز ديگه شم مونده بگيريم...-نه اين آخريه...

خسته شدی؟من از خريد کردن خ سته نمي شم مخ صوصا اين خريد ...اح ساس ميکنمدارم برای خونه ی خودم خريد ميکنم.
شونه ايی باال انداخت و با لنخند گفت:
-فکر کن وانعا برای خونه ی خودته.

نگاش کردم ...چشماش برق ميزد ...نمی دونم اين برق از روی شيطنت بود
يا خو شحالی ...تنها چيزی که در مورد آرتام اذيتم ميکرد اين بود که نمي شد
فهميد تو سییرش چی ميگذره ...بخاطر رفتارش و شییوخياش حدس اينکه
حرفش جديه يا نه خيلی سییخت بود ...نگامو ازش گرفتم و به کارم ادامه
دادم که دوباره سییرو کله ی صییاحب م.ازه پيدا شیید ...برای خودشییيرينی و
اينکه يه حرفی زده باشه رو کرد به من کرد و گفت:

معلومه آنا داماد خيلی دوسیییت داره شا ...رو حرفت نه نمياره ...از منميشیینوی شر چی دوسیییت داری االن بخر چون بعد از ازدواج ديگه انقدر
حرف شنوی نداره...

نگاشی به آرتام انداختمو شر دوتا خنديديم ...مردک چقدر دندون گرد بود...
برای اينکه بيشتر جنس بفروشه منو مينداخت به جوون آرتام ...گازم خريديم
و از م.ازه اومديم بيرون...
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ساعت نزديکه  4بود و ما شنوز شيچی نخورده بوديم ...انقدر درگير بوديم که
متوجه گذر زمان نشديم...

آرتام ميگ فت بريم رسییتوران يه چيزی بخوريم ولی من چون خيلی ذوق
داشییتم که زودتر بريم خونه رو اماده کنيمن مخالفت کردم ...به پيشیینهاد من
غذا و يه عالمه تنقالت خريديم و برگشتيم سمت روستا...
ونتی رسيديم تمام وسايل دور ريختنی جلوی وروديه باغ تلننار شده بود...

با ديدن توی خونه جيغ خفيفی از خو شحالی زدم ...خيلی تميز تر از صنح
شییدهن النته شنوزم کلی کار داشییت ولی االن ميشیید بهش گفت خونه ...کار
کابينت ساز شم تموم شده بود و آ ش زخونه خيلی خو شگل شده بود ...از
سفره ی پهن شده گوشه ی حياو معلوم بود غذاشون و خوردن ...ولی چون
کار ميکردن بازم گر سنه مي شدن ...آرتام م ش.ول حرف زدن با مش رحمت
بود که داشییت در مورد درخت شای باغ يه چيزايی بهش ميگفت ...سییريع
رفتم ميوه شا رو تو حياو شستم ...کارگرشا يه ذره استراحت کردن ...نگاشی
به شمه جای خونه انداختمن اگر ما شم کمک شون ميکرديم تا شب يا نهايت
فردا ظهر تموم ميشد .رفتم کنار آرتام:

ارتام موافقی ما شم کمکشون کنيم؟ننل از آرتامن مش رحمت گفت:
-چرا خانم جان؟ دارن کارشونو ميکنن.

اينطوری زودتر تموم ميشه .شا؟آرتام ن گاشی به خو نه و ن گاشی به ن يا فه ی ملتمس من کرد .لنخ ندی زد
وگفت:
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خيلی خب ...اونطوری نگاه نکن.و زير لب ادامه داد:
-امان از اين چشما.

حرفشو شنيدم ولی به روی خودم نياوردم ...خوا ستم مانتومو در بيارم .آرتام
با ديدن لنا سم که شم نازک بود شم آ ستين حلقه ايین پيراشن چهارخونه ايی
رو که روی تيشییرتش پوشییيده بود رو در آورد و داد به من ...از خدا خواسییته
لناسو پوشيدم .حاال تمام مدت بوی ادکلون تلخش توی دماغم بود...

سیرعت انجام کارا بيشیتر شید ...تو اين بين فرشیها و منال رو شم آوردن....
فقط مو نده بود لوازم خونگی که گفتيم بهشییون ز نگ ميزنيم تا برامون
بفرستنش .با اينکه کلی خوراکی خرديم ولی بيشترش تموم شده بود.

خونه عالی شده بود ...حاال فرش شا شم پهن کرده بوديم ...برای شام ژامنون
و الو يه ی آماده ايی رو که خريده بوديم رو روی ميز چيدم و بقيه رو صیییدا
کردم ...خيلی خسته بودم و دلم يه خواب اساسی ميخواست ...بحث خريد
مواد غذايی پيش اومد و يکی از کارگرا يه چيزايی در مورد جمعه بازاری که
فردا تو شمين حوالی راه ميوفتاد گفت .چ شمام از خو شحالی برنی زد که از
ديد آرتام دور نموند و در حالی که سر شو به دو طرف تکون ميداد خنديد...
خب چيکار کنم؟ من عاشق خريد کردنم...

سییاعت نزديکه  11بود که کارگرا و مش رحمت رفتن ...يه سییری کار موند
برای فردا و اونم تا ظهر تموم ميشد...
آرتام روی يکی از کاناپه شا دراز کشيد:
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دارم از خستگی ميميرم...-منم.

و روی يکی ديگه از کاناپه شا ولو شدم ...چشمامو بستم اما صدای خسته و
خواب آلود آرتام و شنيدم:

از دسییت تو ...خب چی ميشیید انقدر خودمونو خسییته نميکرديم؟ فونشديرتر تموم ميشد.

من دوسییییت دارم زودتر تموم بشییییییییه که تا ...بقيه نيومدن يییییییهذره...

از خسییتگی حال حرف زدنم نداشییتم و شمين باعث ميشیید حرفامو کشییيده
بگم.

از اينجا ...استفاده کنم .اينیجا جوون میییو چشمام گرم شد و خوابم برد.

با اح ساس نور شديد آفتاب روی چ شمامن بيدار شدم ...آرتام شنوز خواب
بود .يه نگاه به ساعت گو شيم انداختم .تا يه ساعت ديگه سرو کله ی کارگرا
پيدا ميشد.

دسییتامو از دو طرف باز کردم و کش و نوسییی به بدنم دادم .بعد از شییسییتن
دست و صورتم رفتم تا يه چيزی برای صنحونه آماده کنم ....بعد از فعاليت
شای ديروزن شییديدا به حموم احتياج داشییتم ولی متاسییفانه شنوز راه نيوفتاده
بود .نرار بود امروز آماده ش کنن .آب چندتا از پرتقال شايی رو که ديروز
خريديمن گرفتم که گند زدم به کل کابينت شای نو...
خب چيکار کنم؟ امکانات کمه...
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رفتم کنار آرتام و کمی روش خم شییدم ...چندباری تکونش دادم که باالخره
زمزمه وار گفت:

شوم؟آرتام پاشو ...کلی کار داريم.-نه.

از لحن ملتمسش خندم گرفت ...چشماشو باز نميکرد منادا خواب از سرش
ب ره ...ميدون ستم خيلی خ سته س .بدتر از من؛ اونم تو اين چند روز خواب
درست و حسابی نداشت .اما با اين حال ادامه دادم:

چی چی رو نه ...پاشییو ...باور کن منم خوابم مياد ولی بايد بريم خريد...تو خونه شيچی ندار..

حرفم شنوز تموم نشییده بود که آرتامو دسییتمو کشییيد و افتادم تو ب.لش ...يه
دستشو دورم حلقه کرد و با دست ديگه ش سرمو روی سينه ش نگه داشت:
-پس بيا با شم بخوابيم.

آرتام-شيیییش ...فقط ده دنيقه.

و شروع کرد به نوازش موشام ...چشمامو بستم و چيزی نگفتم ...شميشه از
اينکه يکی با موشام بازی کنه لذت مينردم ...از کارگرا شیینيده باودم که اين
بازار فقط تا ظهر برپاسییت ...بعد از چند دنيقه که به شمون حالت موندمن
برخالف ميلم سرمو آوردم باال و نگاشی به آرتام انداختم ...ا ستخون خوش
ترکيب چونش بدجور رو اعصابم بود ...بی اراده سرمو بردم جلو و چونه ش
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رو ب*و*سيدم ...از کارم شوکه شد چون سريع چشماشو باز کرد ...خندم
گرفته بود ولی به روی خودم نياوردم ...در جواب نگاه متعجنش سرمو کمی
کج کردم و شونه ايی باال انداختم...

ديگه خواب از سرش پريده بود ...بی شيچ حرفی از جام بلند شدم تا حاضر
شم اما صداشو که توش رگه شايی از خنده بود شنيدم:

از اين مدل بيدار کردنام بلد بودی و رو نميکردی؟ونتی رسییيديم بازار از ديدن اونهمه آدم به وجد اومدم ...مَل اين نديد بديد
شا از جلوی اين دسییت فروش ميدوييدم جلوی اون يکی ...ارتام بيچاره شم
در حالی که دسییتاشییو دورم نگه داشییته بودن مواظب بود به کسییی نخورم تا
جايی که د ستاش پر از کي سه شای خريد شد ...چون لناس شا و لهجه مون
مَل بقيه ننود نيمت شا رو چند برابر با ما حساب ميکردن .من کلی غر ميزدم
ولی آرتام بی خيال حساب ميکرد و به اعصاب خورد شده ی من ميخنديد.

چندتا شي شه تر شی و تخم مرغ خريديم و آرتام کيف شو در اورد تا ح ساب
کنه ...ديدم ممکنه طول بک شه رفتم کنار د ست فروش بعدی که لناس شای
محليش ح سابی دلنری ميکرد ...خيلی دلم ميخوا ست يکی شو بخرم ولی
شمه شییون ناز بودن و شمين انتخابو سییخت ميکرد ...دسییتی که روی بازوم
کشيده شد؛ به شوای اينکه آرتام با ذوق برگشتم:

-بن

رت کیی..

اما حرف تو دشنم ما سيد ...يه مرد شيکلی با نگاشی شيز و لنخند چندش تر
از نيافه ش داشت سر تا پامو برانداز ميکرد ...نگاه شوکه شدمو به دستش که
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روی بازوم بود ا نداختم ...اخمی کردم و خواسییتم چيزی بهش بگم ا ما
صدای آرتام باعث شد به اون نگاه کنم:

چه غلطی داری ميکنی؟مرد رد نگاشمو دننال کرد و متوجه شیید آرتام با اونه ...سییينه ايی س ی ر کرد و
گفت:

به تو چه؟آرتام کيسه شای خريد و ول کرد و يه مشت خوابون تو چونه ی مرده که افتاد
رو زمين ...چند نفری که دورمون بودن سییريع رفتن جلوی آرتام و مانع از
حمله ی دوباره ش به طرف مرد شدن ...آرتام با اخم وحشتناکی فرياد زد...

به چه حقی به زن من دست ميزنی؟من از داد آرتام ترسییيدم چه برسییه به اون مرده ...مرد که از درد چشییماشییو
جمع کرده بود با تته پته گفت:
با ..با زن ...خودم ...اش ...اشتناه گرفتمشون.-پاشو گمشو تا فکتو نشکوندم.

مرد نذاشیت به ثانيه بکشیه ...سیريع از جاش بلند شید و تقرينا ميتونم بگم
غينش زد ...چندتا از خانم شا کمک کردن و خريدايی که رو زمين پخش
شیییده بود رو دو باره جمع کردن و دادن دسییتمون ...ارتا اومد کنارم .نگاه
عصیینانيش رو بهم انداخت و با صییدايی که سییعی ميکرد پايين نگه ش داره
گفت:

-مگه نگفتم کنار من وايستا؟
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مَل بچه ايی که کار بدی کرده باشیه سیرم پايين بود ...ولی چرا؟ من که کار
بدی نکرم ...اون حق نداره با من اينطوری حرف بزنه .اخمی کردم و رومو
برگردوندم تا برم سمت ما شين ...اما ک شيده شدن بازوم تو سط آرتام مانع
رفتنم شید ...شمچنان با اخم به زمين خيره شیده بودم ...نفسیشیو يکجا داد
بيرون و بعد از چند ثانيه پرسيد:

چی ميخواستی از اينجا بخری؟شيچیبازومو از دسییتش بيرون کشییيدم و بی توجه بهش رفتم کنار ماشییين ...چون
سوييچ ندا شتم ده دنيقه ايی عالف شدم که اومد ...الهی بگردم ...د ستاش
پر از نايلون خريد بود ولی خودم رو از تک و تا ننداختم و کمکش نکردم...
اصال حقشه ...من کر دست بو نکرده بودم که اون مردک اذيتم ميکنه ...يه
جوری نگام ميکرد انگار من مقصرم.

کل راه به سییکوت گذشییت ...ونتی رسییيديم خواسییتم پياده شییم که دوباره
بازومو گرفت و گفت:
معذرت ميخوام.-من مقصر ننودم.

ميدونم ...ولی بهم حق بده ...نمی تونم بنينم کسییی بهت دسییت ميزنه...اونم يه آدم عوضی.

از نفس کشییيدنش فهميدم باز داره عصیینانی ميشییه ...يه ذره حق داشییت...
باالخره مرده و غيرت داره .بهتر بود اين بحث شمين جا تموم بشییه .لنخندی
زدم و گفتم:
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فقط ايننارو می بخشمت.دستمو ب*و*سيد:
-بانو لطر می فرمايند.

مونعی که ما ننوديم بقيه ی لوازم خونه رو آورده بودنن صینح آرتام باشاشیون
تماس گرنته بود ...با کمک آرتام تمام وسییايل چيده شیید و حاال خونه آماده
بود ...عصییرو نه ايی آ ماده کردم تا کارگرا بخورن ...وسیییا يل خوراکی رو
گذاشتم تو اش زخونه ...بين خريدا يه نايلون بود که توش لناس محلی بود...
آرتام شمون لح ه اومد تو آ ش زخونه و ديد که من با تعجب دارم به لناس شا
نگاه ميکنم ...چون بجای يه دونه سه تا بود ...لنخندی زد و گفت:

شمين و ميخواستی بخری ديگه؟خنديدم و سری تکون دادم:
حاال چرا سه تا...اخم بامزه ايی کرد:

بنين يه نهر کردنت کلی خرج رو دسییتم گذاشییت ...من که نميدونسییتمکدومو ميخوای .از خانمی که فرو شنده ش بود پر سيدم که گفت اين سه تا
رو پسنديدی ...منم پوالی نازنينمو دادم و خريدمشون...

ميدونستم داره شوخی ميکنه ولی با اين حال مشتی تو نفسه ی سينه ش زدم
و گفتم:
-پولشو بهت ميدم.

-آی ...ديگه نشنوم از اين حرفا بزنيا
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چتريهامو بهم ريخت و ننل از اينکه بتونم اعتراض کنم از آشیی زخونه رفت
بيرون...

کارا ديگه تموم شده بود و شمه چيز مرتب چيده شده بود ...آرتام پول کارگر
شا رو حساب کرد و نرار شد تا يه جايی برسونتشون .منم بقيه ی خريدارو تو
کابينت و يخچال جابه جا کردم ...ديگه حالم داشییت از بوی بد بدنم بهم
ميخورد ...سییريع چ يدم تو حموم ...حمومم طوالنی شیییدن اصییال فکر
نميکردم انقدر کَير با شم ...حوله ی ا ستخريمو دورم پيچيدم ...سرمو از
الی در حموم آوردم بيرون ...سییکوت خونه نشییونه ی اين بود که آرتام شنوز
نيو مده ...سییريع رفتم تو ا تانی که سیییاک هامون توش بود ...ل ناس زيرامو
لی تنگ و فاق کوتاه مشکی شمراه با يه پيراشن مردونه ی
پوشيدم ...يه شلوار ِ

چهارخونه که خط شای نرمز و ابی داشیییت انتخاب کردم ...ترجيح دادم
لناس محلی رو فردا ب وشییم ...چون شیییب بايد کنار ارتام ميخوابيدم و به

خوابيدنم اعتناری نيست...

شلوارمو پوشيدم اما پنراشنو گذاشتم کنار تا اول موشامو خشک کنم ...دوال
شییدم و در حالی که زبر لب برای خودم اشنگی رو زمزمه ميکردمن حوله رو
چند باری بين موشام ک شيدم ...فکر کنم يه ذره نم موشامو گرفتم ...سرمو با
شدت باال آوردم تا موشام بره پشتم
تازه متوجه آرتام شدم که بهم خيره شده بود...

توی شمون حالت خشک شده بودم .آرتام بدنم رو برانداز ميکرد .نميدونستم
بايد چی کار کنم .آب دشنش رو نورت داد و شمينطور که به بدن نيمه برشنه
ام خيره شده بود يه ندم اومد جلو.

564
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شول شدم .يه لح

ه ترس تمام وجودمو گرفت .ترس از نزديکی زياد...

تا حاال شمچين چيزايی رو تجربه نکرده بودم ...حتی با کاوه
نا خود آ گاه حوله رو گرفتم جلومو يه ندم رفتم ع قب .با حرکت من به
خودش اومدو از حرکت اي ستاد  .چند لح ه به صورتم نگاه کرد .انگار تازه
متوجه شیرايط بوجود اومده شییده بود ...سییرشییو انداخت پايين و دسییتی به
پيشییونيش کشییيد ...بعد از چند لح ه که آرومتر شییده بودن بدون اينکه بهم
نگاه کنه با لنخندی از سر اجنار گفت:

معذرت ميخوام ...فکر نميکردم تو  ...توی اتاق باشی ...اومدم ..حوله موبردارم تا برم حموم.

منت ر جوابم نموند و بدون شيچ حرفی حوله شیو برداشیتو رفت بيرون .چند
تا نفس عميق ک شيدم تا از شوک بيام بيرون ...به ت صوير خودم تو آينه نگاه
کردم ...با اين اوضییاعی که من داشییتمن حق داشییت اونطوری نگام کنه...
چنگی به پيراشنم زدم و سییريع پوشییيدمش تا دوباره نيومده ...خجالت رو
کنار گذا شتم و رفتم بيرون ...با اينکه ترسيده بودم ولی از اينکه تون سته بودم
روش تاپير بذارم حس خوبی داشتم...

سییعی کردم سییرمو به درسییت کردن غذا گرم کنم تا ديگه بهش فکر نکنم...
تصميم گرفتم حاال که اينجاييم يه خوراک محلی درست کنم ...ننال از عمه
کتايون ميرزا نا سمی رو ياد گرفته بودم ...چقدرم اونروز سرم منت گذا شته
بود.
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بادمجون شا رو تنوری کردم ...نگاشی به ساعت انداختم ...صدای شير آب
خيلی ونته که نطع شده بود ولی خنری از آرتام ننود ...شونه ايی باال انداختم
و کارمو ادامه دادم.

داشیتم تخم مرغ شا رو توی ماشيتابه ميشیکوندم که اومد تو آشی زخونه ...يه
گرمکن م شکی با تي شرت تو سی پو شيده بود ...موشای خيس و نمدار شم
مرتب داده بود باال .شمچنان اصییرار داشییت که نگاشم نکنه ...رفت سییراغ
يخچال و بطری آبو در آورد و يه نفس سر کشيد...

اين سییکوت و دوسییت نداشییتم ...حاال که اتفانی نيفتاده بود .منم به روی
خودم نياوردم و گفتم:

شام ميرزا ناسمی گذاشتم ...دوست داری؟جوابی نشنيدم ...نگاشش کردم ...داشت بطری رو ميذاشت تو يخچال ولی
حواسش اينجا ننود...

آرتام؟سرشو آورد باال و پرسشگرانه نگام کرد:

چيزی گفتی؟گفتم شام ميرزا ناسمی داريم ...دوست داری؟-نميدونم ...تا حاال نخوردم .ولی نگران نناش .من آدم بد غذايی نيستم.

از اينکه باشام سرد حرف ميزد يه جوری شدم ...يعنی از دستم ناراحت شده
بود؟ منم چيزی نگفتم تا زمانی که ارتام از آش زخونه رفت بيرون...

يه ذره بو کشییيدم .بوش که خوب بود .غذا رو توی ظرف ريختم .در کابينت
و باز کردم ...نمک و فلفل رو شم شمراه نون گذاشییتم تو سییينی ...خواسییتم
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بشییقاب شا رو بردارم که برنا رفت و آشیی زخونه در تاريکی فرو رفت ...از
ترس شينی گفتم و دسییتم کشییيدم عقب که با يکی از ظرفا برخورد کرد و
صدای شکسته شدن شيشه ايی بلند شد ...صدای آرتام و شنيدم:

آناشيد خوبی؟بلند گفتم:
آره ...دستم خورد.از جات تکون نخور تا شمع بيارم...

به حرفش گوش دادم .زير پام پر از شي شه خورده بود ...باز حدانل تو تهران
ونتی برق ميره خونه بخاطر نور المپ شای خيابون يه ذره رو شنهن ولی اينجا
تاريکه تاريک شییده بود ...باالخره نور شییمع و ديدم ...و بعد از چند لح ه
آرتام تو آستانه ی در ظاشر شد ...از نيافش معلوم بود نگرانه ...نگاشی به سر
تا پام انداخت و آروم پرسيد:

چيزيت نشد؟سری باال انداختم ...اومد جلو و دم ايی شامو گذاشت کنارم:
اينا رو ب وش.دستمو گرفت تا از آش زخونه بريم بيرون که ايستادم و گفتم:
وايستا ظرف غذا رو شم بنريم.آرتام سينی رو برداشت و رفتيم تو شال...
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الکی الکی محيط شام خوردمون شاعرانه شده بود ...من و آرتام کر زمين
نشییسییته بوديم و تمام شییمع شا و دوتا فانوسییی که ديروز تو بازار برای تزيين
خونه خريده بوديم رو روشن کرديم و دورمون گذاشته بوديم...
آرتام اولين لقمه رو گذاشت توی دشنشو گفت:
خوشمزه ست .خوشم اومد ازش.-نوش جونت.

اسمش چی بود؟؟؟-ميرزا ناسمی .يه خوراک محليه.

مال کجاست؟-فکر کنم گيالن.

تو مگه اشل شمالی؟-نه...

پس از کجا ياد گرفتی؟عمم بخاطر شوشرش که شماليه اين غذا رو زياد در ست ميکنه .اون بهمياد داد
مامان کاوه؟-اوشووم.

چند لح

ه ای ساکت شد ...بعد پرسيد:

مگه تو با عمه ات لج ننودی؟عمه ام سياست مدار خوبی بود .جلو رومون باشامون خوب بود ولی پشتسر زير آب ميزد.
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چی کار ميکرد؟باز متوجه نشده بود .خنديدم و گفتم:

-يعنی  ...چه جوری بگم

يعنی  ...پشت سرمون ازمون بد ميگفت...

آشا...آرتام بعد از سکوت چند دنيقه ايی که نشون از درگيری فکرش بودن گفت:

آناشيد يه سوال ب رسم؟؟آره  .ب رس.نگام کرد .پشيمون شد و گفت:
شيچی ولش کن...ِ -ا ...بگو ديگه...

چيز خاصییی ننود .خواسییتم يه چيزی بگم ولی االن مونعيت مناسیینینيست.
بگو آرتام ...به خدا اگه نگی تا صنح ولت نميکنم.چه بهتر پس نميگم.با مشت توی بازوش زدم و گفتم:
-بد جنس نناش ...بگو ديگه...

ناراحت نميشی؟؟؟يه لح ه فکر کردم چی ميخواد ب رسییه که من از شیینيدنش ناراحت ميشییم.
نکنه يه سوالی ب رسه که...

-تو رابطه ت با کاوه چه جوری بود؟؟؟
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اولين بار بود که داشییت در مورد کاوه و گذشییتم کنجکاوی ميکرد .نميدونم
چرا ديگه با اسم کاوه عصنانی نميشم .با بی تفاوتی گفتم:

مَل بقيه ی دوست پسر دوست دخترا .فقط يه کم صميمی تر .چون فاميلبوديم و خانواده شامون خنر دا شتن .حاال چی شد يهو يه شمچين سوالی به
ذشنت رسيد؟
آخه تو تا حاال راجع به رابطه ات با کاوه چيزی نگفتی.-خب چون تو تا حاال چيزی ن رسيدی.

حق با ِتوبراش لقمه ايی درست کردم و دادم دستش ...چشماش برنی زد .لنخند زدم
و گفتم:
-چی ميخوای بدونی .بگو تا بگم.

يعنی ناراحت نميشی؟چرا بايد ناراحت بشم؟خبن شر مونع اسم کاوه مياد تو حالتت عوض ميشه.نميخوام اذيت بشی.شونه ای باال انداختمو گفتم:
-ديگه مهم نيست .شر چی بوده تموم شده.

خب ...تو با کاوه تا چه حد صميمی بودی؟منو کاوه  8سال شب و روزمونو با شم گذرونديم .از صنح با شم بوديم تازمانی که منو مير سوند خونه ...ديگه صدای مامان اينا بلند شده بود .ا صال
تو خونه بند ننودم .توی اين  8سال بيشتر ونتامونو با شم گذرونديم.

-با شم مسافرتم رفتين؟
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خواستم جواب بدم که خودش زودتر گفت:
-دو نفره...

نگاشی بهش کردم .حسیادت؟؟؟ پس زيادم نسینت بهم بی تفاوت نيسیت.
گفتم:
چند باری با دوستامون رفتيم ولی شر بار خواستيم دو تايی بريم نشد.که اينطور...ديگه چيزی ن رسيد .اشاره ايی به ظرف کرد و گفت:
غذامون سرد شد .بخور.-اين غذا با فلفل سياه زياد ميچسنه.

فلفلو گرفتمو چند باری گوشه ی ظرفن سمت خودم تکون دادم .برنا اومد.
با خوشحالی گفتم:
-آخيش ...کور شدم تو اين تاريکی.

.چون به فلفل زياد عادت داشییتم کل نسییمت جلويی ظرفو پر فلفل کردم.
آرتام بلند گفت:
-آناشيد...

از صداش يه لح

ه شوکه شدم و گفتم:

چی شد؟؟؟؟چی کار داری ميکنی؟؟؟؟ بسه ...چقدر فلفل ميريزی؟-خب فلفل دوست دارم.

-خودت ميدونی فلفل زياد ضرر داره .بده من اون ظرف فلفلو
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بذار يه کم ديگه بريزم که خوب تند بشه.اومد ازم بگيره که دستمو کشيدم عقب.
اونو بده من.بذار يه کم ديگه بريزم بعد ميدم.-نميذارم بيشتر از اين بخوری .شمينشم زياده.

دستشو دراز کرد تا ظرفو ازم بگيره .منم تقال کردم .کارمون کشيده بود به لج
بازی .خندمونم گرفته بود .گفت:
-بده ...نذار به زور بگيرما.

نه اينکه االن داری با ماليمت ميگيری؟-بده من ...عجب دختره لجنازيه شا.

مَل دختر بچه شای سییرتق ابروشامو باال انداختم .خنديدم و دسییتمو بيشییتر
ازش دور کردم .خودشییو کشییيد جلوتر تا دسییتمو بگيره .منم خودمو عقب
کشيدم .وزن زيادش باعث شد رو زمين بيوفتم .اون شم با وزن زيادش روی
من افتاد.

ديگه شيچ کدوم به ظرف توجه ندا شتيم  .تنها نف سهامون بود که به صورت
شم ميخورد..

توی سییکوت به شم خيره شییده بوديم اما چشییم شامون کار خودشییون رو
ميکردن ...نلنم مَل دفعه ی ننل تند نميزد .برعکس آرامش خا صی دا شتم.
آرتام آرنجشییو سییتون بدنش کرده بود .دسییت آزادشییو باال آورد و صییورتمو
نوازش کرد ...ته دلم يه جوری شد .بی توجه به زمان بهم خيره بوديم...
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نگاشش گنگ بود ...پر از سوال .سوالی که نتون ست تو ناب چ شماش نگه
داره و به زبون آوردش:

چه اتفانی داره ميوفته؟فقط نگاش کردم ...سییردرگمی کامال توی چهرش پيدا بود ...با انگشییتش
چترشامو از روی پيشونيم زد کنار ...پيشونيم رو ب*و*سيد:

آخرش چی ميشه؟دوباره به چشمام نگاه کرد و پرسيد:

تو ميدونی؟انگار به دشنم نفل زده بودن .سرمو به نشونه ی نه باال انداختم...
-منم نميدونم.

دوباره دسییتی روی گونم کشییيد که چشییمامو بسییتم ...پشییت پلک شامو
ب*و*سيد:
-ولی تو ميتونی کمکم کنی.

نگاشش کردم .چشم به لنام دوخته بود و منت ر بود تا يه چيزی بگم ...منت ر
جواب بود .انگار اونم مَل من ميخواست تکلير خودشو بدونه ...اونم مَل
من سییردرگم بود و نگران جدايی بود که خيلی نزديکه .ميخواسییتم حرف
بزنم ...ميخواستم به شر دومون کمک کنم .االن ونتش بود.

نفسییی گرفتم تا جوابشییو بدم اما صییدای زنگ موبايلش توجه شر دومون رو
جلب کرد .نگاشی کالفه بهم انداخت و از جاش بلند شیید ...منم سییر جام
نشستم و به مکالمه ش گوش دادم.

دروغ شيرين

573

سالم- ....
نه تهران نيستم .با آناشيد اومديم شمال.- ....
خنديد و گفت:
نه جريانش مفصله...- ....
پس حسابی ادبت کرده؟ خدا رو شکر من برادر زن ندارم.و بلند خنديد.

شما کجايين؟-..........

آره .نميدونی چقدر اينجا با صییفاسییت .دسییت پری و بگير پاشییين بيايناينجا.
- ..........
باشه .بنين برنامه شات چه جوری ميشه.يه ذره ديگه حرف زد و بعد گوشی رو گرفت طرفمو گفت:
پری ميخواد باشات حرف بزنه.از جام بلند شدم و رفتم روی تراس تا يه بادی به کلم بخوره...

سالمبه سالم اناشيد خانم ...تنها تنها ميری مسافرت ...اونم دونفره.-تا چشت در بياد .نيست تو نرفتی مسافرت.
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شم مامان من شم خانواده ی شيراد شمراشمون بودن .به ما نيو مده تنهايیبريم جايی.

انقدر غر نزن ...خوش گذشت حاال؟خوش که گذشییت ولی اينکه بخاطر مامان شيراد تمام مسییير و با ماشییينرفتيم ستم بود ...به شر شهری شم که ميرسيديم يه تونفی داشتيم ...خودت
حساب کن با اين شلوغيه جاده حال و روز من چطوری بود.
خندم گرفت .پری داشت ميخنديد .پرسيدم:

پرشام خوب بود؟-آره خيلی دلم براش تنگ شده بود.

نيومد تهران؟نه بابا ...از جنوب دل نميکنه .ميگه حو صله ی شلوغی رو ندارم ...وا سهی عروسيمونم استَنا نائل شد که اومد.
-اگر تونستين يه سر بيايين اينجا.

واال ما که تو اين عيد سفرشای مارکو پولو راه انداختيم ...از اين شهر به اونشهر .حتما يه سر ميايم اونجا.

خيلی دلم ميخواسییت االن پری اينجا بود و باشاش حرف ميزدم ...وانعا به
بودنش احتياج داشتم ...اون سنگ صنور خوبی برام بود.
-پری...

شان؟-شان نه بله...
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خب بله؟- ....شيچی.

بگو چی ميخواستی بگی-پری ...بيا اينجا.

چرا؟ چيزی شده؟از صداش معلوم بود که نگران شده.
نه ...يعنی آره ...نميدونم ...ولی بيا .بايد باشات حرف بزنم.-داری نگرانم ميکنی.

گفتم که چيزی نيست .ميای ديگه؟معلومه که ميام ...شمين فردا راه ميفتيم.-مرسی .بنخش که برات مايه ی دردسرم.

گمشییو ...مگه من چند تا دوسییت مَل تو دارم؟ تازه يه مسییافرت شییمالمافتاديم ...من برم چترامو آماده کنم که مونع پهن کردن اونجا مشکلی نداشته
باشن.
خنديدم:
-ديوونه .پس مينينمت.

از پری خداحاف ی کردم و رفتم تو .آرتام داشییت با موبايل من حرف ميزد.
ديگه ميلی به غذا نداشتم ...با اشاره از اونم پرسيدم ميخوره که با سر جواب
منفی داد .ونتی تلفن و نطع کرد گفت:
-مادرت بود .گفتم خونه آماده س .نراره فردا ظهر راه بيفتن.
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از ساعت  7صنح بيدار بودم .ذوق زده بودم که شمه دارن ميان .مخ صو صا
پری ...خيلی دو ست دا شتم عکس العمل شون رو بعد از ديدن خونه بنينم.
تازه حسییابی شم به خودم رسییيده بودم ...دامن يکی از لناس محلی شا رو با
يه تاپ ب سکتنالی م شکی و بلند پو شيدم ...بي شتر شنيه رنا صای ا س انيايی
شییده بودم ...ولی خب چاره ايی نداشییتم چون پيراشن اصییلی لناس آسییتين
بلند بود و شوا شم که امروز زيادی گرم بود .لح ه ی آخر تصییميم گرفتم
جليقه ی لناس رو شم ب وشییم ...رنگش خيلی شییاد بود و شمين روحيه مو
بهتر ميکرد .موشامو دو دسته کردم و تيکه ی بااليی رو شل پشت سرم جمع
کردم ...چتری شامم کج ريختم روی پيشونيم .يه آرايش ماليمم کردم و رفتم
بيرون .آرتام تازه از بيرون اومده بود ...از لناس گرمکنشییو سییر و صییورت
خيسش معلوم بود که مَل شميشه رفته ورزش.

چشییمای آرتام لح ه ی اول با ديدنم برنی زد ولی خيلی زود نگاشش ت.يير
کرد ...انگار ناراحت شده بود .با گفتن اينکه ميره دوش بگيره ازم جدا شد...
واسه ی چی ناراحت شد؟
ونت رو تلر نکردم و رفتم تو آش ی زخونه تا شم صیینحونه رو آماده کنم و شم
يه چيزی برای ناشار بذارم ...حس خيلی خوبی داشتم...

شمه ش فکر ميکردم رفتم سییر خونه و زندگيم .مشیی.ول کار بودم که آرتام
اومد تو آش زخونه و در حالی که تيکه ايی از نون ميذاشت تو دشنش گفت:
لناسه خيلی بهت مياد.-مرسی.
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چرا پيراشنشو ن وشيدی؟-شوا گرمه.

چيزی نگفت .حاال من فرصییت داشییتم تا خوب براندازش کنم .يه شییلوار
گرمکن اس رت سرمه ايی با تيشرت سفيد پوشيده بود .بايد اعتراف کنم که
خيلی بهش ميو مد ...شيچ کدوم ات فاق شای ديروز رو به روی شم نمی
آورديم ...دو تا چايی ريختم و پشت ميز نشستم ...آرتام پرسيد:

با مامانت اينا حرف زدی؟اوشووم .گفت تا عصر ميرسن .ولی پری اينا زودتر راه افتادن.نگاشی به ساعت کردم و ادامه دادم:
تا يکی دو ساعت ساعت ديگه اينجان.بدون نگاه کردن بهم پرسيد:

عمت کی مياد؟-اونام با مامان اينا ميان.

سری تکون داد ...اخم کرده بود .امروز خيلی بد اخالق شده بود ....يه نلپ
از چاييش خورد:

از اينکه کاوه داره مياد ناراحت نيسییتی؟ يعنی ...خب ميگم اگر دوسییتنداری ما با پری اينا از اينجا بريم يه شهره ديگه ويال کرايه کنيم ...شوم؟
با تعجب نگاش کردم و گفتم:

نه چرا ناراحت بشییم؟ برام مهم نيسییت .از اون گذشییته من کلی اينجا رودرست نکردم که بذارم برم.
سرش پايين بود ولی شنوزم ميتونستم اخمشو بنينم:
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-آشان...

تو حالت خوبه؟نيافه ی خونسردی به خودش گرفت ...به صندلی تکيه داد و گفت:
-آره...

ديگه چيزی ن رسيدم ...بجاش آرتام شروع کرد به سر به سر گذا شتن من و
از خاطرات دان شجوييش تعرير کرد ...ميگفت اين و يکی از دو ستاش که
شم اتانيشونم بوده چون به آناتومی بدن و تشريح خيلی عالنه داشتن با اجازه
ی اسییتاد کنار رزيدنت شا ميموندن و جنازه شا رو برای کالس شای روز بعد
آماده ميکردن ...يه شیییب شمه رفته بودن و اين دو تا مونده بودن داشییتن
کارشون و انجام ميدادن که صدای پا ميشنون ولی شر چی ميگردن کسی رو
پيدا نميکنن ...چند باری اين اتفاق تکرار ميشه و اونام با وجود اونهمه جنازه
ايی که دورشییون بود تا مرز سییکته رفته بودن ...بی خيال کارشییون ميشیین و
برميگردن خونه ...فردا ا ستاد شون با خنده به شون ميگه که اون بوده که اون
صداشارو در ميا.رده تا يه ذره اين دو تا رو اذيت کنه...
انقدر بامزه تعرير ميکرد که اصال نفهميدم زمان کی گذشت...

با شیینيدن صییدای بوق دوييدم سییمت تراس ....با ديدن ماشییين شيراد جيغ
خفيفی ک شيدم و از پله شا پايين رفتم .آرتام شم پ شت سر من اومد تا کمک
کنه  .تا پری پياده شد خودمو انداختم تو ب.لشو با ذوق گفتم:

چرا اينقدر دير کردين؟ کلی منت رتون بوديم .خوبی؟ چه خنر؟پری با خنده منو از تو ب.لش کشيد بيرون و زير گوشم گفت:
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اين کولی بازيا چيه؟ االن پسییر مردم فکر ميکنه اين چند ونته اذيتت کردهکه داری اينجوری تو ب.ل من ناله ميکنی؟
شمه با شم سییالم عليک کرديم .تا اينکه چشییم شيراد به خونه خورد .سییوت
بلندی کشيد و گفت:

اينجا چقدر نديميه؟آرتام :آره .بيرونش نديميه .ولی توشو درست کرديم .خوب شده.شيراد :پس کلی کار ريخته بود رو سرت.پری با اکراه گفت:

سوسکم داره؟حنديدم و گفتم:
تا دلت بخواد ...تازه موشم داره.پری خودشو چسنوند به شيراد و گفت:
من تو نميام .تو ماشين ميمونم.شيراد پری رو تو ب.لش فشرد و گفت:
نترس عزيزم .تو رو پای خودم بشين.شمه خنديديم .پری اخمی کرد و با خجالت گفت:
بی ادب.شيراد :ای بابا باز ناراحت شد ...بيا ماچت کنم از دلت دربيارم.صدای خندمون بلند شد.

ليوان آب ميوه ای که خورده بودم توی سينی گذاشتم .خواستم سينی رو بنرم
تو آش زخونه که پری گفت:

580
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آناشيد بريم يه ذره ندم بزنيم.باشه ای گفتم و داشتيم ميرفتيم که آرتام گفت:
آناشيد خودتو ب وشون .به پريم يه شالی چيزی بده يه ونت سرما نخورين.پری خنديد و گفت:
-چشم آنای دکتر...

با پری زير يکی از درخت شا ن ش ستيم .چقدر دلم برای خلوت کردن با پری
تنگ شده بود .خيلی ونت بود دو نفری با شم حرف نزده بوديم .اون به جای
اينکه به درخت تکيه بده اومد رو به روم نشییسییت و بهم خيره شیید .مهربون
نگام کرد .ونتی اينجوری نگام کرد ب.ضییم گرفت .اشییک جمع شییده توی
چشمام گونه شامو خيس کرد .خواستم چيزی بگم که پری گفت:
-شيش ...چيزی نگو .گريه کن تا خالی شی.

سییرمو روی شییونه اش گذاشییتمو آروم گريه کردم .چقدر خوب منو درک
ميکرد .بعد چند لح

ه سرمو از تو ب.لش کشيد بيرون و گفت:

باشام حرف بزن...-پری خسته شدم .خيلی فشار رومه.

از چی؟از اين بالتکليفی ...از از روزای نفرين شده که نميدونم آخرش چی ميشه.-اين انتخاب خودتون بود.

چيزی نگفتم .نگاشموازش گرفتم ...د ست شو زير چونه ام گذا شت و سرمو
باال کشيد.
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آناشيد بهم نگاه کن ...خودت ميدونی من صییالحتو ميخوام .پس شر چیشست بهم بگو.
کمی مکث کردو بعد گفت:

شمونی شد که ننايد ميشد؟؟؟-پری....

از آخرش ميترسی؟ نه؟؟؟-پری ننايد اين راشو انتخاب ميکردم.

چرا تالش نميکنی؟ چرا يه پايان ديگه انتخاب نميکنی؟ خودت ميدونیکه آرتامم به تو بی ميل نيست.
-نه ...اون فقط....

 آ ناش يد جون پری چرت و پرت نگو ...ا گه عال نه ای ننود پس اين ش مهمحنت برای چيه؟ اينهمه توجه؟ اينهمه حمايت .آناشيد کاری نکن بعدا
پشییيمون بشییی .غرورتو بذار کنار .برای رسییيدن به اون چيزی که ميخوای
تالش کن.
-کاوه...

فرامو شش کن .کاوه ديگه تموم شد ...دفتر زندگيه تو و کاوه برای شمي شهبسته شده.

باز ساکت شد .بعد چند لح

ه سکوت رو شکست:

تو شنوز کاوه رو دوست داری؟با گفتن اين ب.ضم شديد تر شد.
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نميدونم پری ...نميدونم .خيلی ونته دارم به اين فکر ميکنم که با آرتام اينروزای خوبو تا آخر ادا مه ولی از ن گاشش شيچ چيو نميفهمم .از يه طرف
ونتی کاوه جلومو ظاشر ميشه ياد گذشتم ميوفتم .از يه طرف ميترسم خودمو
به آرتام نزديک کنم ولی اون حسی به من نداشته باشه و شمش ترحم باشه.

دلت کدومو انتخاب ميکنه؟- .....نميدونم.
آناشيد اين سفر بهترين مونعيته .آرتامو اينجا بشناس.کاوه اينا دارن ميان.پری که شوک زده شده بود گفت:

چی؟ کی؟ کجا ميان؟ برای چی؟تمام ماجرارو تعرير کردم .با حرص گفت:

وای که ج قدر دلم ميخواد گيسیییای اين ع مه تو بکنم .خب يه چيزیميگفتی.

چی ميگفتم مَال؟ ميگفتم نه نياين؟ای بابا .حاال ميخوای چی کار کنی؟نميدونم .کاوه مشییکوک ميزنه .اونروز خونه ی مامانی به گفت ميخوادباشام حرف بزنه.
پری با عصنانيت گفت:

غلط کرده .اصییال بهش رو نميديا .آناشيد اومد اينجا جلوش تابلو بازی درنياری بفهمه خنريه...
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نه بابا .حواسم شست .يه بار بازيم دادن ديگه نميخوام اين اتفاق بيوفته.آفرين .حاال سرتو بذار رو شونه ام و ادامه ی گريه تو بکن.خنديدم و گفتم:
توام خوشت اومده شاااا.خنديد و با مهربونی گفت:

آناشيد اينو بدون تو شر کاری کنی من پشییتتم .حتی اگه اشییتناشم بکنی...شيچ ونت تنهات نميذارم.
با اين حرفش دوباره ب.ضم گرفت و گفتم:
پری تو خيلی خوبی .اينارو که ميگی شمش دلم ميخواد گريه کنم.دوباره با خنده گفت:

 پاشییو جمع کن کاسییه کوزه تو ...نيومدم اينجا اشییک و ناله تو بنينما...ميخوام ونتی از اينجا ميريم خنر خاله شدنمو بشنوم.
-گمشو...

آبی به د ست و صورتم زدم و رفتيم تو .معلوم ننود شيراد و ارتام در مورد چی
حرف ميزدن که داشتن ميخنديدن .پری ننل از من گفت:
اگر خنده داره بگين تا ما شم بخنديم.-شيراد :شرمندم عزيزم ...يه بحث مردونه بود.

پریِ :ا ِا...که اينطور ..از شمين حاال مردونه زنونش کردين؟و نگاشی به من کرد و گفت:

 پس تو اين چند روز زندگيه مجردی داريم ...اتاق خانما از آنايون جداميشه.
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شيراد سريع گفت:
بابا غلط کردم ...من شنا تا برام الاليی نخونی خوابم نمينره.آرتام در حالی که ميخنديد گفت:

تو اينهمه زن ذليل بودی و من نميدونستم؟شيراد :کجاشو ديدی؟و با دوتا دستش به صورت نمايشی زد تو سرش.

ناشار چهارنفره مون عالی بود ...انقدر خنديديم که نتونسییتيم غذا بخوريم.
ساعت نزديک  5بود که دوباره صدای ماشين اومد و باعث شد منو آرتام به
شم نگاه کنيم .لنخندی زد و اشییاره کرد بريم اسییتقنال ...ايکاش عمه نمی
اومد ...ميدونم وجود شون خو شيه اين چند روز رو از دماغم در مياره .پری
و شيرادم اومدن .پری آروم زير گوشم گفت:
-به کاوه محل نميديا...

و شولم داد سییمت آرتام ...ونتی دسییتشییو گرفتم برای چند ثانيه نگام کرد و
لنخندی زد .با شم رفتيم پايين .دو باره رسییيديم به بخش جذاب سییالم و
عليک ...با شمه گرم برخورد کردم بجز عمه و کاوه و مهری .آرتام سییريع
رفت در سمتی رو که مامانی نشسته بود باز کرد و رو به من گفت:

آناشيد؟انقدر از ديدن خانوادم خوشحال شده بودم که به طور ناخودآگاه گفتم:

جوونم؟چند لح

ه با لنخندی محو نگام کرد و ادامه داد:
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بيا کير مامانی رو بگير تا من ب.لش کنم.مامانی :مرسی عزيزم.صدای کاوه باعث شد شمه بهش نگاه کنيم:
الزم نيست زحمت بکشينن خودم ميارمش.آرتام توجه نکرد .مامانی رو رو دستاش بلند کرد و گفت:
-زحمتی نيست .شما به خانمت کمک کن ...پله شا زياده.

ُ

مهری که از حرف آرتام بل گرفته بود سريع گفت:
-وای کاوه آنا آرتام راست ميگن ...پاشام وانعا درد ميکنه.

با شنيدن حرفش پوزخندی زدم ...حاال خوبه  3ماشه بارداره انقدر خود شو
لوس ميکنه؛ تو ماه اخر ميخواد چی کارکنه؟ خدا به داد کاوه برسییه .نگاشی
بهش انداختم که ديدم با اخم به آرتام خيره شده.

مامان که از ديدن پری تعجب کرده بود حال پروانه جوون رو پرسییيد و اينکه
چرا نيومده ...پری شم توضییيح داد که پروانه جون تا آخر تعطيالت پيش
پرشام ميمونه.

عمه شروع کرد به تعرير کردن از خونه اما مطمئنم که فقط برای چاپلو سيه
چون عمه از خونه شای نديمی خوشش نمياد.
من و پری رفتيم تو آش زخونه تا وسايل پذيرايی رو آماده کنيم.

پری :مهری خيلی نچسنه .تو چجوری با اين دوست شدی؟تو دانشییگاه زياد بهم ميچسیینيد .من کاری بهش نداشییتم چون اخالنشخاص بود شميشه تنها بود ...واسه ی شمينم دلم براش ميسوخت.
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خب خری ديگه ...ونتی ديدی کسی باشاش دمخور نميشه بايد ميفهميدیکه يه مشکلی داره.
بعد يه ذره چونشو خاروند و گفت:

النته حاال که فکر ميکنم مينينم بدم نشد باشاش دوست شدی ...اونطوریبا کاوه ازدواج ميکردی و آرتامی در کار ننود ...من آرتامو بيشتر دوست دارم.

خندم گرفت .سينيه چايی رو برداشتم و پری شم شيرينی بدست پشتم اومد.
بابا بيژن بلند گفت:

 به به ...چايی از دسیییت عروس خوردن داره ...اونم يه شمچين عروسباسليقه ايی.
و اشاره ايی به خونه کرد.
-من کاری نکردم ...بيشترش با آرتام بود.

-آرتام :من

ور بخش باربريه وگرنه سليقه من خيلی افتضاحه.

بابا بيژن :خودم ميدونم .فقط تو يه مورد ناپرشيزی کردی و سییليقه به خرجدادی اونم ازدواج با اين دختر خوشگلم بود.

چايی رو به شمه تعارف کردم ...تنها کسی که برنداشت کاوه بود .ونتی بهش
تعارف کردم با چ شمايی به خون ن ش سته زل زد بهم اما من خيلی خون سرد
رومو برگردوندم ...بعد از تموم شدن کارم شم کنار آرتام نشستم .عمه نگاشی
به دورو برش انداخت و گفت:

النته شنوز خيلی کار داره ...ميتونست خيلی بهتر از اين باشه .راستش زيادبه دل من ننشست.
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بيا نيومده شییروع کرد ...نگاشی به مامان که معلوم بود عصیینانيه کردم و با
اشاره خواستم چيزی نگه...
بابا بيژن :اتفانا من برعکس شما فکر ميکنم .شمه چيز عاليه.مهری با اکراه گفت:

حاال می ارزيد انقدر ونتتون رو حروم کنين و بياين اينجا رو سرو سامونبدين؟ ...يه خونه تو روستا؟ بن ر من بهتر بود ميرفتيم ويالی کتايون جون...
لب ساحلم بود.
آرتام دستمو گرفت و گفت:

اتفانا تجربه ی خيلی خوبی برای من و آناشيد بود ...باالخره تا چند ونتديگه ميخوايم بريم سییر خونه و زندگيه خودمون .اين مَل يه امتحان بود
برامون.

نگاش کردم ...چيزی جز يه لنخند مهربون تو صییورتش ننود .چرا نميشییه
فهميد تو سر اين ب شر چی ميگذره؟ مهری و عمه ديگه ساکت شدن .کاوه
شم که از اول با اخم نشسته بود و با سوييچش بازی ميکرد .خونه خيلی گرم
بود طوری که بابا بيژن با اعتراض رو به آرتام گفت:
چرا کولرو راه ننداختی...-آرتام :اين چند روز شی ميخواستم راش بندازم ولی شمه ش يادم ميره.

مامانی :تو اين سن حواس پرتی؟-آرتام :تقصير آناشيده که برای آدم شوش و حواس نميذاره.

بحث باال گرفت ولی سییکوت کاوه خيلی تو چشییم بود طوری که بابا بيژن
گفت:
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چرا ساکتی کاوه خان؟دارم از بحَتون در مورد سییليقه ی دختر داييم لذت مينرم ...منم با شییماموافقم .سليقه ی آناشيد فوق العاده ست.
با نگاشی به من ادامه داد:
-من تجربه زيادی تو خريد کرن باشاش دارم.

و با لنخندی از روی بدجنسییی به آرتام خيره شیید ...حاال جای آرتام و کاوه
عوض شد چون ايننار آرتام بود که با اخم به کاوه ی خندان نگاه ميکرد...
آرتام با اخم گفت:
-خوبه ...پس ميدونی خريد کردن باشاش چه لذتی داره.

کاوه چيزی نگفت و بجاش رفت تو فکر ...شیییام رو تو محيطی دوسییتانه
خورديم ...شميشیییه بخاطر تک فرزند بودنم از اينکه بين يه جمعيت زياد
باشم خوشحال ميشدم حاال برام فرنی نميکرد که تو اون لح ه از کدومشون
بدم مياد ...بعد از شیییام چند سیییاعتی دور شم بوديم و بابا بيژن از جاشای
ديدنی اين دور و بر برامون گفت ...تصميم بر اين شد که فردا بريم بازار توی
شهر و يه کم خريد کنيم .النته پيرترشای جمع خ ستگی و بی حو صله بودن
رو بهونه کردن و گفتن نميان ...عمه شم اول ادعا کرد که جوونه و ميخواد
بياد ولی ونتی ديد حتی شوشرشم فردا شمراشيش نميکنه منصرف شد...

ن نل از خواب ب حث اين پيش او مد که کی ک جا بخوا به ...آر تامم بدون
خجالت گفت:
-شر جوری ميخواين تقسيم بندی کنين ولی اناشيد پيش خودم ميخوابه.
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اين حرفش باعث شد نيمچه لنخندی روی لنای بعضی شا و اخمی شم روی
پي شونی بع ضی شای ديگه ب شينه ...ميدون ستم آرتام ميخوا ست جلوی کاوه
رژه ندرت بره ...شرچند که منم از حرفش بدم نيومد چون يه بار خوابيدن تو
ب.لشو تجربه کرده بودم که فوق العاده بود.

نرار بر اين شد که خانواده ی عمه تو يه اتاق برن ...خانواده ی منم تو يه اتاق
به جز بابا که ميرفت پيش بابا بيژن تا تنها نناشه...

من و آرتامم شمراه پری و شيراد ميرفتيم تو يه اتاق ...با اصییرار ما پری شيراد
رو تخت خوابيدنن من و آرتامم روی زمين ...شمين که کنارش دراز کشیيدم
بدون شيچ رودروايستی منو کشيد تو ب.لشو چشماشو بست ...منم مخالفتی
نکردم و خوابيدم .فقط نگران دامنم بودم که يادم رفته بود عوضییش کنم و
االنم ديگه نميشیید کاری کرد .پس بهترين راه بی خيالی طی کردن بود چون
مطمئنم از اون دسته آدما نيستم که بتونم درست بخوابم 800 ...باری تکون
ميخورم.
*********************
صنح با تکون شای پری از خواب بيدار شدم .تا چشم باز کردم با اخم گفت:
اووف .پاشو ديگه.پری بذار بخوابم.-پاشو شمه بيدارن دختر...

مگه ساعت چنده؟نزديکه 10-پس چرا زودتر بيدارم نکردی؟

590

wWw.Roman4u.iR

زودتر؟ خيلی پررويی بابا ...من تقرينا يه سیییاعته که باال سییرتم و دارمتکونت ميدم ...ماشیییالله نميخوابی که ميميری .تازه آبروی شییوشر جونتم
رفت.
کنارم دراز کشيد و گفت:
پشت سرتون ميگن معلوم نيست تا صنح داشتن چيکار ميکردن...-چرت و پرت نگو پری.

برو چشمای نرمز و پر کرده ی شوشرتو که از سر بيخوابی اونطوری شدهبنين .اگر بدونی چقدر پ شت سرتون حرف زدن ...شمه فکر ميکنن تا صنح
بين شییما دوتا ...تو شم که تا االن خواب بودی مهر تاييد و رو حرفاشییون
زدی.
بعد بلند بلند زد زير خنده .منم خنديدم و گفتم:

آخه دختره ی ديوانه با وجود تو و اون شییوشر مزاحمت مگه ما ميتونسییتيمکاری بکنيم؟
-اونش ديگه به من ربطی نداره...

-آرتام بيچاره انقدر خسته بود که شمون لح

ه ی اول خوابش برد.

پری با شيجان به نگاه کرد و گفت:

نوچنگاه پر سوالمو بهش دوختم که ادامه داد:
من نصفه شب بخاطر چکی که شيراد تو خواب زد تو گوشم بيدار شدم.دستی روی گونش کشيد و با اخم گفت:
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-پسره ی بيشعور شنوز بلد نيست بخوابه...

شر کاری کردم نتونسییتم جلوی خودمو بگيرمو بلند زدم زير خنده .پری شم
خنديد:

زشر مار ...اي نارو ولش کن من سییر فرصیییت اون شيراد و ادم ميکنم...بگذريم ...از ترس اينکه چک دومو نخورم رومو برگردوندم که ديدم ای دل
غافل...

ساکت شد و با چشمای خندونش که معلوم بود ميخواد اذيتم کنه بهم خيره
شد.

خب؟ديدم روی د ستش تکيه داده بود ودا شت نگات ميکردن النته يه کوچولو شمنازت ميکرد.

جدی ميگی يا داری شوخی ميکنی؟نيافه ی من شنيه آدمای شوخه؟به صورتش نگاه کردم و گفتم:

خودت چی فکر ميکنی؟من حرفام را سته حاال نيافم شر چی ميگه د ست من ني ست .خدا خوا ستهمن اين شییکلی بشییم ...تازه مواظب بود با اون خر نلت شايی که ميزدی و
پاشاتو ميريختی بيرون پتو روت بمونه تا سرما نخوری ...آخن جون ميده تو و
شيراد رو تو خواب بذارن کنار شم ...رينگ بوکسی ميشه واسه ی خودش.

معلومه دلت پره شا؟؟؟-واال شر شب زير پوستی داره منو کتک ميزنه.
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تقه ايی به در خورد و باز شد .مامان بود:
-پاشو دختر ...چقدر ميخوابی.

من خيلی ونته بيدارم تهمينه جوون .ولی اين پری با پرحرفياش نميذاره مناز جام بلند شم...
-دروغ ميگه تهمينه جوون...

ضربه ايی زد تو پهلوم .پری نميتون ست زياد از خودش دفاع کنه چون شمين
که کنارم دراز ک شيده بود خودش گواه بر در ستی حرفام بود ...مامان با اخم
ساختگی رو به من گفت:
-پاشو زودتر بيا بيرون.

چشم کشيده ايی گفتم و از جام بلند شدم ...به پری گفتم بره بيرون تا لناس
عوض کنم ولی مخالفت کرد و گفت:
-دکتر به شمه محرمه از جنين گرفته تا ميت.

اوشوو ...نيست که تو شم دکتری-حاال شر چی...

ديدم محاله بره بی تفاوت م ش.ول به عوض کردن لنا سام شدم .با فکر کردن
به حرفای پری ته دلم يه جوری ميشیید ...يه لذت شییيرين ...من فکر کردم
خوابيده بود .دوسییت داشییتم امروز خيلی خوشییتيپ کنم ...يه شییلوار ليه
مشکی تنگ و چسنون رو شمراه يه بليز خفاشی يشمی که آستين سه ربع و
گشاد يود پوشيدم ...دور آستيناش و پايين بليز کش داشت و يقه ش شم دور
گردنم کيپ ميشیید ...تصییميم گرفتم موشامو با اتو لخت کنم ...يرای اينکه
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زياد ونت نگيره از پری خواسییتم با اتوی لناس اين کارو برام بکنه ...بعدم
موشامو با کش پشت سرم بستم و چتر شامو ريختم تو صورتم .خط چشمی
کشییيدم و توی چشییمام شم مداد سییفيد کشییيدم تا درشییت تر بن ر بيادن رژ
نرمزم شم تکميل کننده ی کارم بود ...از تو آينه نگاشی به پری انداختم و
پرسيدم:

چطوره؟ مي سندی؟مطمئنم که برای يکی ديگه اينکارو کردی که اميدوارم با ديدنت از خود بیخود نشه.

لنخندی زدم و با شم از اتاق رفتيم بيرون ...از سیرو صیدا پيدا بود شمه طنقه
ی پايين جمع شییدن ...شمينطور که از پله شا ميرفتيم پايين با چشییم دننال
ارتام گشتم تا عکس العملشو بنينم ...داشت با لب تابش کار ميکرد.
-مامانی :باالخره اين دختر تننل ما شم بيدار شد.

لنخندی به مامانی زدم و دوباره به آرتام نگاه کردم که حاال متوجه من شییده
بود ...چند ثانيه خيره نگاشم کرد ولی يهو يه اخم کوچيک روی پيشییونيش
پيدا شیید و سییرشییو انداخت پايين .حسییابی تعجب کرده بودم .به پری نگاه
کردمن اونم دسییت کمی از من نداشییت ...شییونه ايی باال انداخت .ديگه از
خوشیی حال يه چ ند دني قه پيش خنری ننود .منو بگو واسیییه ی کی خودمو
خوشگل کردم.

سريع رفتم تو آ ش زخونه تا شمه متوجه ناراحتيم ن شدن ...دا شتم برای خودم
چايی ميريختم که يه نفر اومد کنارم وايسییتاد .با فکر اينکه آرتامه رومو
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برگردوندم ولی در کمال تعجب کاوه رو ديدم .يه جور خاصییی بهم زل زده
بود .يه کم ازش فاصله گرفتم و منت

ر شدم تا بگه چی کار داره...

-خيلی خوشگل شدی...

کاری داشتی اومدی اينجا؟يه ندم اومد جلوتر و گفت:
-آناشيد بايد باشات حرف بزنم.

من حرفی با تو ندارم .االنم برو بيرون .نميخوام کسییی من و تو رو باشمبنينه.
پوزخندی زد و گفت:
چرا؟ نامزدت بهت شک داره ...يا شايدم ميدونه شنوز به من فکر ميکنی.دستی به کمر زدم و با اخم گفتم:

خيلی خودتو دسیییت باال گرفتی ...من خيلی ونته که بهت فکر نميکنم.آرتام به من اعتماد داره ...از مادرت ميترسییم که دوباره رويا بافی کنه و شمه
جا بگه من چشمم دننال دردونشه...
اخمی کرد و گفت:
ما بايد با شم حرف بزنيم.ليوان چاييمو برداشتم و در حالی که از کنارش رد ميشدم گفتم:
-منم گفتم که حرفی با تو ندارم.

و از آشیی زخونه خارج شییدم ...رفتم روی منل نشییسییتم و با اخم زل زدم به
صییفحه ی تلويزيون ...چشییمام به تلويزيون بود و فکرم پيش کاوه ...فيلش
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ياد شندسییتون کرده ...اون حرفا رو بايد چند ماه پيش ميزد نه االن ...انگار
نمينينه شر دوتامون تو چه شییرايطی شسییتيم ...خير سییرش داره بابا ميشییه.
دست پری که روی دستم نرار گرفت منو به خودم آورد:
چاييت يخ کرد بده برم عوضش کنم.يه نلپ خوردم و گفتم:
-نه خوبه...

کاوه چی بهت گفت؟گفتم که ميخواد باشام حرف بزنه...پری اشاره کرد بريم تو حياون منم از خدا خواسته ننول کردم...

چن دنيقه ايی تو شوای آزاد نفس کشییيدم تا يه ذره آروم بشییم ...ديگه اين
سفرو دوست ندارم ...پری اومد روبروم وايستاد و پرسيد:

تو بهش چی گفتی؟ نميخوای که باشاش حرف بزنی؟معلومه که نميخوام ...برای حرف زدن خيلی دير شیییده اونم االن که منفقط به آرتام...

پس آرتامو دوست داری؟يه ذره مکث کردم:

پری ديروز که کاوه رو کنار مهری ديدم اصال ناراحت نشدم ...يعنی خيلیونته که با ديدنشییون ناراحت نميشییم اما بعضییی ونتا يه سییری از خاطراتم
جلوی چشییمام رژه ميره ...شمين .اگر دودلم ...اگر حرفی نميزنم ...بخاطر
خود آرتامه ...چون اونم شییک داره ...شییک داره که من شنوزم به کاوه فکر
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ميکنم ...من اينو از رفتاراش و حرفاش متوجه ميشم ...شايد اگر مطمئن بود
تو اين دو روز که تنها بوديم يه اتفانايی ميوفتاد...
پری با خنده گفت:

مَال خاله ميشدم؟بی ادب...-خوب مطمئنش کن .تو اين چند روز تالشتو بکن.

فکر ميکنی دلم نميخواد اينکارو بکنم؟ شمين االن اخمشییو نديدی؟ منبرای اون اين شمه به خودم رسيدم ولی اون گذاشت به حساب بودن کاوه...
مشکل اينجاست که من شرکاری بکنم اون اول به اين فکر ميکنه که من برای
در آوردن حرص اون دو تا اينکارا رو انجام ميدم .شییايدم اصییال براش مهم
نيست و من دارم خودمو اذيت ميکنم؟
اين تيکه آخرو با خودم بودم ...شايد من بيخودی دارم تالش ميکنم.

مهم که شست ...ونتی کاوه اومد تو آش زخونه خيلی عصنی بود ...حتی يهبارم به ن صد اومدن تو آ ش زخونه از جاش نيم خيز شد ولی من صرف شد و
دوباره نشست ...حواستو جمع کن تا تو اين چند روز تنها نمونی.
صدای آرتام اجازه ی ادامه ی حرفامون و نداد:
عزيزم حاضر شو که بريم بازار ...پری خانم شما شم مينطور.*********************

بن رت اين خوشگله؟-نه پری ...اين چيه؟
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بی سليقه ...به اين خوشگلی.گوشواره رو چند باری تکون داد و گفت:
تازه بنين صدا شم ميده.عين بچه کوچولو شا شده بود .خنديدم و گفتم:
من که ميگم خوشگل نيست.تو بيخود ميکنی.صدای کالفه ی شيراد باعث شد بی خيال بحث بشيم و بهش نگاه کنيم...
خانما لطفا بريم ...اگر سر شر م.ازه انقدر تونر کنين که تا شب اينجاييم.پری طلنکارانه گفت:

 خب بمونيم ...خر يد کردن يعنی شمين ...اگر حوصییله ندارين ميتونينبرگردين.
شيراد رو به آرتام که شرايط مشابهی داشت گفت:
-بيا  ...يه چيزيم بدشکار شديم.

حق با شيراد بود ...نيم ساعتی ميشد که منو پری اومده بوديم تا پری يه جفت
گو شواره انتخاب کنه .پ شت ويترين يه چيزی چ شم شو گرفت و توی م.ازه
شمه شون ...خودشم نميدونست چی ميخواد ...اما بهش حق ميدادم بيشتر
اجناسییش خوشییگل بود .باالخره بعد از  40دنيقه از اون م.ازه دل کنديم و
رفتيم بيرون ...بازارش بخاطر اينکه مسافر زياد اومده بود خيلی شلوغ بود...
منم ب خاطر تجر به ی بد ننلی از ک نار آرتام تکون نميخوردم ...خيلی پکر
بود ...انگار حوصییله نداشییت .تو ماشییينم خيلی سییاکت بود .مهری که از
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شمون اول فقط دننال خوردن بود ...النته شر چی ميديد ميگفت و يار داره و
ما رو عالف ميکرد تا کاوه بره و براش يکی از ويارونه شاشو بخره...

فروش کنار
داشییتم به م.ازه شا نگاه ميکردم که لناس شای بسییاو يه دسییت
ِ

خيابونن توجه مو جلب کرد ...لناس شاش خيلی ناز بود .رفتم تا از نزديک
يه نگاشی بهشییون بندازم ...انقدر خوشییگل بودن که نميدونسییتم کدومو
بردارم ...يه پيراشن صدری خوشرنگ چشممو گرفت .خواستم برش دارم که
دسییتی زودتر از من اونو برداشییت .سییرمو که بلند کردم کاوه رو کنار خودم

ديدم:
ميدونستم اينو برميداری...خودمو از تک و تا ننداختم .بی تفاوت نگاشش کردم و گفتم:
-آفرين به تو که انقدر باشوشی.

رومو برگردوندم تا يه لناس ديگه انتخاب کنم ...دوباره صییداشییو شیینيدم که
گفت:
شمينو بردار .به رنگ پوست مياد.-ولی من از رنگش خوشم نمياد...

آناشيد؟صدای آرتام بود که کنارم وايستاده بود ...خوبه حاال وسط جفتشون بودم...
اينم از شانس من .نگاشی به کاوه کرد و پرسيد:

چيزی چشمت و گرفته؟کاوه زودتر گفت:
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-از اين لناس خوشش اومده.

-نه ...بن

رم خوشرنگ نيست.

آرتام بدون نگاه کردن به لناس گفت:

-بن

ر منم بدرنگه...

با اشاره جايی گفت:

من ميگم اون رنگ بيشتر بهت مياد ...شوم؟به لناسییی که اشییاره کرده بوده نگاه کردم ...يه پيراشن کوتاه تا سییر زانون النته
تنگ و آسییتين حلقه ايی با يه کمر بند نازک مشییکی باالی کمرش ...رنگش
فوق ال عاده بود ...يه چيزی بين نارنجی و صییورتی ....رنگش جيغ بود.
لنخندی از سر رضايت زدم و گفتم:
-عاليه .شمون و برميدارم.

آرتامم با ژسییتی پيروزمندانه لناس و خريد .کاوه شم برای اينکه کم نياره اون
لناس و برای مهری خريد .حاال آرتام يه ذره اخماش باز شیییده بود ...پری
راسییت ميگفت چشییماش شنوزم پر داشییت و معلوم بود که خوابش مياد.
خريدمون چند ساعتی طول ک شيد و اگر بخاطر گرسنگی ننود من و پری از
اونجا دل نميکنديم.

مونع ناشار آرتام از شمه پرسییيد چی ميخورن .من و پری زودتر جوجه کناب
و پيشیینهاد داديم که شمه موافقت کردن الی مهری ...به بهونه ی اينکه ويار
پيتذا کرده رای شمه رو زد و حرف خودشییو به کرسییی نشییوند ...راسییت و
دروغش پای خودش ولی شمه بخاطر شییرايطش ننول کرديم و رفتيم توی
فست فود.
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مهری شییروع کرد به غر زدن که دلش يه چيز ترش ميخواد و کاوه رو مجنور
کرد بره براش لواشک بخره ...ونتی کاوه برگشت مهری سريع لواشک رو باز
کرد و گذاشت تو دشنش .تو شمون حالت گفت:
اوووم ...مرسی عشقم ...داشتم تلر ميشدم.بعد دست کاوه رو گرفت و گذاشت رو شکم باال نيومده شو گفت:
-از بابا تشکر کن...

اين دختر وانعا خل بود .نگاشی به پری انداختم که با اشیییاره به م.زش بی
صدا گفت « تعطيله»

دوباره به شون نگاه کردم اما ايننار نگاشم روی د ست کاوه که تو سط مهری
روی شکمش نگه دا شته شده بود خيره موند ...دا شتم خودم رو شمراه آرتام
بجای اون دو تا تصییور ميکردم ...آرتام بابای مهربون تری ميشیییه ...اونم
بخاطر اينه که وجودش پر از مهربونيه ...ايکاش حرف بزنه ...ايکاش بجای
کاوه آرتام بخواد باشام حرف بزنه ...ناخودآگاه آشی کشيدم.

با سییقلمه ايی که پری بهم زد به خودم اومدم ونگاشی بهش انداختم .با اخم
به آرتام اشییاره کرد .نگاشی به آرتام انداختم که با اخم وحشییتناکی به بيرون
خيره شده بود...

از ديدن اخمای آرتام ذوق کردم ...اين يعنی اينکه داره حسییودی ميکنه .اين
رفتاراش باعث ميشیییه تا نتيجه شای خوبی پيش خودم بگيرم .شرچند به
درست بودنشون شک دارم ولی باالخره يه ذره آرومم ميکنه و روزنه ی اميديه
برای تالش بيشتر.
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پری آروم زير گوشم گفت:
چرا نيشت بازه؟ رو اعصاب پسر مردم راه ميری و بعد ميخندی.-حسودی ميکنه.

پری اول متوجه من ورم نشد اما بعد از چند لح ه لنخند گل و گشادی زد و
گفت:
-ديدی گفتم از تو خوشش مياد.

تمام مدت ناشار آرتام ساکت بود و چيز زيادی شم نخورد ...شمه ش تو فکر
بود و اين منو خوشیی حال ميکرد .برای اولين بار از وجود کاوه ب عد از بهم
خوردن رابطه مون خوشییحالم ...شییايد حکمت بودن کاوه تو اينه که ارتام يه
تصميم اساسی بگيره ...النته منم بايد کمکش کنم.

ونتی از فست فود اومديم بيرون ساعت نزديک  6بود ...بيشتر شنيه اين بود
که ع صرونه خورده با شيم .به پي شنهاد شيراد نرار شد بريم لب ساحل ...از
جايی که بوديم تا يه شییهر سییاحلی يک سییاعت راه بود ولی می ارزيد که تا
اونجا بريم.

نزديک شای غروب خورشییيد رسییيديم .جايی که بوديم خيلی خلوت بود.
پری ذوق زده گفت:
-چه مونع خوبی رسيديم ...خورشيد داره غروب ميکنه.

د ستمو ک شيد و برد لب ساحل .صدای خندون شيراد و از پ شت سرمون
شنيديم که گفت:
پری خانم شما االن بايد دست منو که يارتم بگيری با خودت بنری.-پری :اتفانا دست يارمو گرفتم و دارم با خودم مينرم.
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شيراد :خيلی خبن منم االن ميرم يکی ديگه رو پيدا ميکنم.-پری :شر کاری جرات ميخواد عزيزم .اگر جراتشو داری برو.

رو شو برگردوند و با شم رفتيم لب ساحل ...پاچه ی شلوارامون رو زديم باال
و پامون رو کرديم تو آب ...چقدر دلم ميخواست شنا کنم .تمام دريا نارنجی
شیده بود ...تقرينا دور و برمون سیاکت بود و صیدای امواج ميشینيديم .شوا
بس ناجوانمردانه دو نفری بود .االن جای آرتام کنارم خاليه...به اطرافم نگاه
کردم تا پيداش کنم .چند متر اونطرفتر تنها با فاصیله از آب وايسیتاده بود .به
پری گفتم ميرم کنار آرتام...

چرا تنها وايستادی؟نيم نگاشی بهم کرد و گفت:
-شمينطوری ...داشتم فکر ميکرد.

اونو که از صنح فهميدم ...ولی به چین خدا داند؟-شيچی...

اووم ...پس شيچی انقدر فکرتو درگير کرده؟بعد از چند لح

ه سکوت يهو روشو برگردوند طرفمو گفت:

-ديشب وکيل بابا برام يه ايميل فرستاد که در وانع برای بابا بود.

خب؟از طرز نگاه کردنش کامال پيدا بود که برای زدن حرفش ترديد داره .کالفه
رو شو برگردوند و دوباره به دريا خيره شد ...چ شماش بخاطر نور خور شيد
جمع شییده بود و اخمی شم روی پيشییونيش بود اما من مطمئنم اين اخم يه
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دليل ديگه دا شت .يه چيزی دا شت اذيتش ميکرد که بهم نگفت ...دو ست
نداشییتم اينطوری بنينمش .دسییتمو دور بازوش حلقه کردم و ناخودآگاه از
دشنم پريد و گفتم:

عزيزمنگام کرد ...اول به دستم و بعد به چشمام ...چقدر خوشگل شده بود .مدل
نگاه کردنش يه طوری بود ...يه طوری که دووم نياوردم و دستشو ول کردم تا
برم اما اون سريع بازوم و گرفت و سرجام نگهم داشت.
گيجم نکن آناشيد...پرسشگرانه نگاشش کردم که ادامه داد:
دارم اذيت ميشم.يه ذره رفتم جلوتر و گفتم:

پس باشام حرف بزن ...بگو چی ناراحتت کرده؟چند لح ه ايی تو سییکوت نگام کرد و شمين که دشن باز کرد تا چيزی بگه
شيراد مزاحم داد زد:
آرتام بهتره برگرديم ...شوا داره تاريک ميشه.آرتام نفسشو پرصدا بيرون فرستاد و گفت:
بعدا بهت ميگم.دستمو گرفت و رفتيم کنار بچه شا...
***************

امروز با بچه شا نرار گذاشتيم که بريم شنا ...النته فقط ما خانمان که متاسفانه
شییامل مهری شم ميشیید .شر چی به مامان اص یرار کرديم بياد زير بار نرفتن
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اونم مامان من که ع شق شنا بود .ساعت  9ر سيديم اونجا ...کلی شم تيکه
شیینيديم که بخاطر دريا از خوابمون زديم و از اين حرفا .مهری و پری که
ميخواسییتن برنزه کنن از شمون اول که رسییيديم دو تا زير انداز پهن کردن و
شروع کردن به روغن ماليدن به تنشون اما من ميخواستم برم تو آب.
نميدونم چقدر تو آب بودم ولی با اشاره ی پری رفتم کنارشون.
-وايستا منم االن ميام تو آب ...ديگه زيادی تو آفتاب خوابيدم.

مهری :وا تو که شنوز رنگ نگرفتیپری :برای من شمينقدر کافيه ...نميخوام خودمو خفه کنم.رو به مهری گفتم:
-بد نيست تو شم يه تنی به آب بزنی اون بچه تو شکمت پخت.

خدا نکنه ...راستش تو عروسيمون برنزه کردم کاوه ميگفت خيلی خوشگلشدم و نميتونست چشم ازم برداره ...حاال ميخوام دوباره اينکارو بکنم چون
دوست داره...
بعد انگار که چيزی يادش اومده باشه پرسيد:

راستی تو چرا عروسيمون نيومدی؟پررو تر از مهری آدم تو زندگيم نديدم ...يه ذره نگاش کردم شییايد خجالت
بکشه ولی با وناحت تمام ادامه داد:

نميدونی چه مراسمی بود ...يه باغ گرفتيم که يه درياچه مصنوعی کوچولودا شت ...بايد عک سامونو بنينی .بهترين شام و بهترين فيلم بردار ...پيانوی
زنده ...شعری که کاوه برام خوند .وانعا که جات خالی بود...
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بيشییتر چيزايی که تعرير کرد پيشیینهادشايی بود که بعضییی ونتا که با مهری
بيکار بوديم در مورد عرو سيم ميدادم تا ن ر شو بدونم .تونع دا شت ناراحت
بشم اينو از نگاه بدجنسش که روی صورتم خيره مونده بود فهميدم ولی من
با خونسرديه تمام که برای خودمم عجيب بود گفتم:

چه جالب ...خو شحال مي شم فيلم عرو سيتون و بنينم .مطمئنا فيلم بردارهکارشو خوب بلد بوده و چيزی از اون شب جا ننداخته.

مهری مات موند ولی بعد از چند لح

ه با دست اچگی گفت:

خب فيلم ...شنوز حاظر نيسییت ...اگر حاضییر شیید برات ميارم .النته اگرايران بوديم.
پوزخندی زدم و گفتم:

ان شالله که شستينبدون شيچ حرفی از جام بلند شدم .پری شم شمراشم اومد:
آفرين .مينينم که اشل منارزه شدی...داشت بلوف ميزد.من شنوز موندم تو چطوری با اين تحفه دوست شدی ...خيلی بچه ست.-به ظاشرش نگاه نکن به مونع عقلش ند صد تا آدم بزرگ کار ميکنه.

سییاعت نزديکه دو بود که سییوار ماشییين شییديم تا برگرديم ...ونتی رسییيديم
خونه فقط پسییرشا اونجا بودن و خنری از بزرگتر شا ننود .ونتی سیراغشییون و
گرفتيم آرتام با خنده گفت:

رفتن گردش و ما رو شم ننردن .ونتی شم پرسيديم چرا گفتن چون ما ديروزبدون اونا رفتيم ساحل و ميخوان جنران کنن.
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-شيراد :شنيده بودم آدما ونتی پير ميشن بچه تر ميشن ولی باورم نميشد!!

به پيشیینهاد بچه شا رفتيم تا يه ذره بخوابيم ...تنم کوفته بود ...فکر کنم اولين
نفری بودم که خوابم برد.
مهری با سر و صدا من و پری رو از خواب بيدار کرد و گفت:
-پاشين ديگه حوصلم سر رفت.

چشمام از تعجب گرد شد ...اين چه زود صميمی شد؟ پری بی توجه بهش
روشو برگردوند و گفت:

به من چه؟ غصه ی حوصله ی سر رفته ی تو رو من ننايد بخورم؟مهری ايشیی گفت و از اتاق رفت بيرون .نگاشی به سیاعت انداختم 5 .بود.
پس زيادم نخوابيده بوديم .تو جام نيم خيز شییدم و چند تا ضییربه ی آروم به
پای پری زدم..

شووم؟پاشو پری...کار که نداريم بذار بخوابم ديگه.-مگه بايد کار داشته باشی تا بيدار بمونی؟ مَال اومديم مسافرتااا.

پری شم تو جاش نشست .چشمای پر کردشو بهم دوخت ولی نميدونم تو
صورتم چی ديد که يهو چشماش درشت شد...
وای تو چقدر بامزه شدی.با تعجب بهش نگاه کردم که گفت:

-من

ورم صورتته .تو آفتاب سوخته...
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سريع رفتم جلوی آينه و نگاشی به صورتم انداختم...با ديدن نيافم يه لنخند
گل و گ شاد رو لنم ظاشر شدن پری را ست ميگفت صورتم سوخته بود ولی
خوشییرنگ ...اما ل ای گل انداختم بود که صییورتمو بامزه کرده بود و از بی
روحی درش آورده بود ...شیینيه اين آدمايی شییده بودم که از خجالت سییرخ
ميشن ...امروز از اون روزا بود که از نيافم خيلی خوشم ميومد .صدای پری
رو شنيدم که گفت:
-کلک ...واسه ی شمين رفتی تو آب.

شونه ايی باال انداختم .پری از جاش بلند شد تا زودتر آماده بشيم ...توی يه
تصميم ناگهانی لناسی رو که ديروز آرتام برام خريده بود و پوشيدم ...خيلی
خوشییرنگ بود فقط اي کاش مو شامو رنگ نکرده بودم ...موی مشییکی با
صورتی چه شود ...ولی خب اشکال نداره.

موشامو اول صییاف کردم و بعد از يه طرف سییرم شییل گيس کردم .دسییتی به
لنا سم ک شيدم و با اخرين نگاه تو آينه شمراه پری از اتاق رفتيم بيرون .ننلش
به پری گفتم يه چيزی برای خوردن با خودمون بنريم .پری چايی ريخت و
منم يه سییری تنقالت مَل چي س و پفک ريختم تو ظرف و بردم تو حال.
چری زودتر از من رفت بيرون .صدای آرتام و شنيدم که پرسيد:

پس آناشيد کو؟مهری :حتما دوباره خوابيد.پری اشاره ايی بهم کرد و گفت:
-اوناشاش ...اينم لپ گلی دشاتيمون.
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شمه يه لح ه به من نگاه کردم .منم که ني شم باز فقط حوا سم به آرتام بود...
ونتی لناسمو ديد چشماش از خوشحالی برق زد .باالخره تو اين چند روز از
يکی از لناس شايی که پوشییيدم خوشییش اومد ....بدجور بهم زل زده بودن
خب معلومه ونتی خودم از نيافم خوشم بياد بقيه شم شمين ن رو دارن .پری
کنار شيراد ن ش ست و منم از کرمم رفتم روبروی آرتام و کنار مهری ن ش ستم.
شر چند که اگر ميخوا ستم نميتونستم کنارش ب شينم چون منلش يه نفره بود.
چ شمکی زدم و بهش ا شاره کردم يه چيزی بخوره .بعد شم خودمو م ش.ول
صییحنت کردن با پری نشییون دادم .سیینگينی نگاششییو احسییاس ميکردم و
بعضی ونتا شم با لنخند جوابشو ميدادم .حواسمم بود که اصال به کاوه نگاه
نکنم.

من و پری مشیی.ول حرف زدن بوديم ...آرتام و شيرادم مَال داشییتن تلويزيون
ميديدن .کاوه با فاصییله از ما روی صییندلی ميز ناشار خوری نشییسییته بود و
داشییت روزنامه ميخوند .صییدای معترض مهری باعث شیید شمه بهش نگاه
کنيم:
-ای بابا ...حوصلم سر رفت ...بياين يه کاری بکنيم.

پری :چيکار مَال؟مهری :چه ميدونم يه بازی ايین چيزی؟ پری :عزيزم مَل اينکه انرژ يت تمومی نداره شا ...من که جوون ندارم ازجام تکون بخورم.
-مهری :خب حتما الزم نيست که تکون بخوريم...
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يه ذره فکر کرد و ب عد با گفتن «فهم يدم» از جاش بل ند شییید و ر فت تو
ا تانشییون .ش مه با تع جب به شم ن گاه ميکردن که مهری با کير بيرونش
برگ شت ...يه  cdدر آورد و گذا شت تو ضنط ...تلويزيونم خاموش کرد و با
کنترل ضنط نشست سر جاش.

کاوه :چرا تلويزيون و خاموش کردی؟مهری بی توجه به اخم کاوه رو به ما گفت:

بياين يه کار جالب بکنيم .اين  cdرو ننل از سییفر خريدم و توش پر از تک
اش نگ شای جد يده الن ته مرده گ فت آش نگ نديمی شم توش داره که من
خودمم گوش ندادم .نميدونم چی توشیییه ...حاال که شمه اينجا دو به دو با
شميم شر کدوم يه عدد بگين و منم به تعداد اون عدد ميزنم ترک شا برن جلو
و شر آشنگی که اومد حرف دل شما به شمسرتونه .چطوره؟
ننل از ما کاوه با عصنانيت گفت:
اين بچه بازيا چيه؟ يه نگاه به خودت بنداز ...يه ذره بزرگ شو.پری شم سری تکون داد و گفت:

وانعا پيشنهادت اين بود؟مهری که از ضايع شدنش توسط کاوه حسابی پکر شده بود کنترلو گذاشت
رو ميز و م

لوم گفت:

خب حوصلم سر رفته.آرتام با لنخند مهربونی به مهری گفت:

-اما من موافق انجام اينکارم ...از بيکاری که بهتره .دور شم ميخنديم .شوم؟
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و به من نگاه کرد ...چقدر اين بشییر مهربونه .دوسییت داشییتم برم ماچش
کنم ...ميخوا ست مهری رو از اون حات دربياره .منم با اينکه دل خو شی از
مهری نداشییتم ولی از اينکه کاوه انقدر باشاش بد حرف زد ناراحت شییدم.
سرمو کمی کج کردم و گفت:
منم موافقم.آرتام رو به مهری گفت:

مهری خانم بساطتو راه بنداز تا بنينم ميتونم دو کلمه حرف عاشقونه از زيرزبون خانمم بکشم بيرون يا نه؟
مهری ذوق زده کنترل رو برداشت و پرسيد:

خب اول با کی شروع کنيم؟پری شم که حاال مشتاق شده بود گفت:
بخدا اگر بذارم زودتر از من کسی عدد بگه .من ميکم  10تا برو جلو.Think I’m Ready Drums Confetti

فکر کنم اماده ام درامر شروع کن
Party People Crazy Party Wow Wow

ادمای تو پارتی ديوونه شدن پارتی واوووووووو
Wanna Be My Daddy, Drop Me In Your .
ميخوام جای بابام باشم ن منو بگير تو…
Party People Crazy Party Wow Wow Wow

ادمای تو پارتی ديوونه شدن پارتی واوووووووو
Wow Wow Wow Wow Wow Wow Eh Eh Eh
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واووووووووووووووووووو ن اه اه اه اه اه
Baby Don’t Stop, Everybody Get Up

عزيزم وا نيسا
Put Your Money Here Uuh

پولتو بذار اينجا
Don’t You Leave Me.

منو تنها نزار
Baby Don’t Stop, Dj Let The Beat Drop

منو ايست نکن ن دی جی بهترين بيت خودتو اجرا کن
Put Your Money Here Uuh

پولتو ابنجا خرج کن
Don’t You Leave Me.

تو منو تنها نميزاری
Now I Think I’m Ready Drums Confetti

حاال فکر کنم اماده ام درامر شروع کن
Party People Crazy Party Wow Wow

ادمای تو پارتی ديوونه شدن پارتی واوووووووو
Wanna Be My Daddy, Drop Me In Your .
ميخوام جای بابام باشم ن منو بگير تو…
Party People Crazy Party Wow Wow Wow

ادمای تو پارتی ديوونه شدن پارتی واوووووووو
Come And Take Me Tonight

بيا و منو ب.ل کن امشب
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Let Me Know, Let Me Know

بذار بفهمم ن بذار بفهمم
Come And Take Me Tonight

بيا منو ب.ل کن امشب
Let’s Rock It All Night Long

بذار تموم شب راک پخش بشه
Come And Take Me Tonight

بيا منو ب.ل کن امشب
Let Me Know, Let Me Know

بذار بفهمم ن بذار بفهمم
Come And Let’s Party Tonight

بيا امشب رو جشن بگيريم
با تموم شدن آشنگ پری با اعتراض گفت:
ِ -ا ِا ِا ...ننول نيست اين شمه ش در مرد پارتی گرفتن بود.

شيراد :اونی که بايد ناراحت بشییه منم نه تو ...بنينم تو اصییال منو دوسییتداری؟
پری شکلکی برای شيراد در آورد و چيزی نگفت .شيراد گفت:
-اين که منو دوست نداره .بريم بنينيم من چه کارم؟ 3 ...تا برگرد عقب.

پيرشن صورتی دل منو بردی
کشتی تو منو غممو نخوردی
نشون به اون نشون يادته
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گل سرخی روی موشات نشوندی
گفتی من ميرم االن زودی بر ميگردم
گفتی من ميام اونونت باشات شمسر می گردم
شمه ی نگاه شا برگشییت طرف من ...آرتام سییينی رو که به نصیید خوردن
برداشته بود پرت کرد طرف شيراد و با اخمی مصنوعی گفت:

بنينم تو به زن من ن ر داری؟شيرادم ادای آدمای دست اچه رو در آورد و گفت:
نه به جان تو ...تو يه چيزی بگو آناشيد جوون.و چشمک آشکاری بهم زد که صدای خنده ی بقيه بلند شد...

آرتام :اميدورام شمينطور باشه که گفتی وگرنه گردنتو ميشکنم ...فهميدی؟آره داداش ...چرا عصنانی ميشی؟روی حرفش مسییتقيم با کاوه بود و اين خود کاوه شم فهميد چون چند ثانيه
ايی به آرتام نگاه کرد...پری بشگونی از بازوی شيراد گرفت و گفت:

که گفتی اناشيد جوون ...آره؟شيراد رو به مهری گفت:
بابا مهری خانم  12تا بزن بره جلو تا خونمو نريختن.ايننار يه آشنگ سنتی از ساالر عقيلی اومد که متنش اين بود:

حاشا مکن دل را عاشق تر از ما نيست
تنها بگو اين عشق پای تو شست يا نيست
افتاده ام در دام تو با اين دل خسته
چشمی که آشو می کشد راه مرا بسته
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غم ديوانه واری دارد اين عشق
چه شيرين انت اری دارد اين عشق
بنين شر جا دل درد آشنای خسته ای شست
اگرکهنه اگر رو يادگاری دارد اين عاشق
اگر چه زندگی شرگز به کام عاشقان نيست
برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نيست
دل را از عشق شعله ور کن
ما را از دل بی خنر کن
چون شب عاشقان روشن باش
ماه غم تا ابد با من باش
درسته آرتام روی منل کناريه شيراد نشسته بود ولی از ن ر زاويه ی ديد نوبت
کاوه بود که صندليش بين اون دو تا بود .مهری گفت:

کاوه نوبت تويهآرتام :فکر کنم ايشون گفتن از اين کار خوشش نميادکاوه خونسرد از جاش بلند شد و اومد روی يکی از منل شا نشست و گفت:
-چرا اتفانا جالب شد 6 .تا بزن بره جلو.

به شکوه گفتم برم ز دل ياد روی تو آرزوی تو
به خنده گفتا نرنجم از خلق و خوی تو ياد روی تو
ولی ز من دل چو برکنی حديث خود بر که افکنی
شرکجا روی وصله ی منی ن ساغر وفا از چه بشکنی؟
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گذشتم از او به خيره سری ن گرفته رشه مه دگری
کنون چه کنم با خطای دلم؟ گرم برود آشنای دلم
به جز رشه او نه راشه دگر ن دگر نکنم ن خطای دگر
کاوه با چشییمای غمگينش زل زده بود به من .مهری سییريع زد آشنگ بره و
گفت:

ای وای يه دونه کمتر زدمدرد و بالت نصه شات به جونم
نزار بيشتر از اين چشم به رات بمونم
مجنونم مجنونم عاشقونه ميخونم
مجنونم مجنونم بی تو من نميتونم
بزار دستاتو تو دستام تا يه زره آروم بشم
ليلی من باش تا مَل مجنون بشم
نزار بی تو تنها لح ه شامو پرپر کنم
دو روز دنيا رو بی تو عزيزم من سر کنم
بزار فردا باز دوباره آفتابی باشه
با تو شب و روزم روشن و رويايی شه
شيرين نصه شای من باش ای نازنين
تک گل باغ گل من باش ای نازنی
تمام طول آشنگ چشم کاوه به من بود .آرتام حسابی عصنانی شده بود .اينو
از مشتای گره کرده و حرکت عصنيه پاشاش ميشد فهميد .بی توجه به کاوه به
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آرتام لنخندی زدم .آشنگ که تموم شیید برای اينکه بحَی پيش نياد سییريع به
آرتام گفتم:

زود يه عدد بگو بنينم حرف حسابت چيه؟لنخندی زد و گفت:
- 5تا برگرد عقب.

يه اشنگ شاد ايرانی بود ...نگاشش به من بود ولی حوا سش به آشنگ تا بنينه
چی ميگه ...انگار از شعر خوشش اومده بود چون لنخندش عميق تر شد.

رفيق لح ه شای من ننينی لح ه ايی تو غم
رفيق خستگيه دلن سرشتمون يه اب و گل
رفيق شمه خاطره شام من فقط تو رو ميخوام
زندگی تو دستامهن لمست مَل نفس شامه
عشق تو عزيزمن آره شمه ی دنيامه
خنده ی لناشامو بنين بيا کنار من بشين
دستای گرممو بگير منو تو رو ميخوام شمين
پيشم بمون عزيز من طانت دوری سخته
حاال ديگه خوشنختی به خونمون برگشته
رفيق لح ه شای من تو بمون کنار من
عزيز من عزيزمن رفيق لح ه شای من
داره بارون ميناره دلم واست بی نراره
واسه ی ديدن تو يه اح ه آروم نداره
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نسمت ميدم عزيزم نسمت ميدم بمونی
اخه تو عزيز جونی مهربونی مهربونی ...تو بگو پيشم ميمونی...

زندگی تو دستامهن لمست مَل نفس شامه
عشق تو عزيزمن آره شمه ی دنيامه
خنده ی لناشامو بنين بيا کنار من بشين
دستای گرممو بگير منو تو رو ميخوام شمين
رفيق لح ه شای من تو بمون کنار من
عزيز من عزيزمن رفيق لح ه شای من
با تموم شییدن آشنگ ابرويی به نشییونه ی اسییتفهام باال انداخت و لنخند زد.
نوبت مهری بود ...چشماشو بست و چند تا ترک جابجا کرد.

چرا شر ونت منو مينينی سرتو برميگردونی
تو تمومه دنيای زينامی شايد نميدونی
اگه ميخوای با غرورت از من فاصله بگيری
بدون بی فايدست تو شيچونت از يادم نميرييييی
من تورو ميخوام نه ستاره شنارو
من تورو ميخوام نه فرشه شارو
من تورو ميخوام تو شدی تمومه جونم
تورو ميخییییییییییییییییییوام بذار کنارت بمونم
نگاشی به مهری انداختم ...تمام حواسییش به کاوه بود ولی کاوه به يه نقطه
خيره شده بود...

يه ديوار کشيدی دورت با يه پنجره که بستس
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پشت شيشرو نگاه کن يکی داره ميره از دست
واسه اينکه با تو باشم من دارم به پات ميوفتم
تو بی توجه به منو تمومه حرفايی که گفتم
رد ميشيو ميری ظاشران ميخوای نناشم
ولی شرکاری کنی دوست ندارم از تو جداشیییییییییییم
من تورو ميخوام نه ستاره شنارو
من تورو ميخوام نه فرشه شارو
من تورو ميخوام تو شدی تمومه جونم
تورو ميخییییییییییییییییییوام بذار کنارت بمونم
اشنگ که تموم شیید رد اشییک رو تو نگاه پر حسییرت مهری ديدم وبرای يه
لح ه ...فقط يه لح ه دلم براش سییوخت ...اما با يادآوری کاری که باشام
کرد دل رحميه منم از بين رفت .پری دستاشو به شم کوبيد و گفت:
خب ..مينينم که نوبت آناشيد خانمه...نگاشی به آرتام انداختم و گفتم:
اوووم 8 ...تا برو جلو.Heart beats fast

نلب تند می ت ه
Colors and promises

رنگ شا و عهد و پيمان شا
How to be brave

چه طور بايد شجاع باشم
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How can I love when I'm afraid to fall

چه طور ميتونم عشق بورزم ونتی از سقوو واشمه دارم
But watching you stand alone

اما تماشات ميکنم درحالی که تنها وايسادی
All of my doubt suddenly goes away somehow

شمه ی شک و ترديد شام ناگهان به نحوی ميرن کنار
One step closer

يک ندم نزديک تر
I have died everyday waiting for you

من شر روز در انت ار تو مردم
Darling don't be afraid I have loved you

عزيزم نترس .من دوستت داشتم
For a thousand years

برای شزاران سال
I love you for a thousand more

واسه شزار سال بيشتر شم دوستت دارم
برای آرتام گوش دادن به اين آش نگ را حت تر بود و ن يازی به د نت ز ياد
نداشت ...معنيش خيلی نشنگ بود...
Time stands still

زمان شنوز وايساده
Beauty in all she is

زينايی در شر چی اون شست
I will be brave

620
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من شجاع خواشم بود
I will not let anything take away

اجازه نميدم شيچ چيز بنره
standing in front of me What's

چيزی رو که که رو به روم ايستاده
Every breath

شر نفس
Every hour has come to this

شر ساعتی به اين رسيده
step closer One

يه ندم نزديک تر
I have died everyday waiting for you

من شر روز در انت ار تو مردم
Darling don't be afraid I have loved you

 من دوستت داشتم.عزيزم نترس
For a thousand years

برای شزاران سال
I love you for a thousand more

واسه شزار سال بيشتر شم دوستت دارم
And all along I believed I would find you

و در تمام اين مدت باور داشتم که پيدات ميکنم
Time has brought your heart to me
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زمان نلنت رو برای من اورده
I have loved you

من دوستت داشتم
For a thousand years

برای شزاران سال
I love you for a thousand more

واسه شزار سال بيشتر شم دوستت دارم
بی حرف به شمديگه خيره شده بوديم ...ديگه نميخنديدم .ضربان نلنم رفت
باال ...من اين نگاشو خوب ميشناسم ...اين نگاشو ننال شم ديده بودم ولی تو
چشمای يکی ديگه...
اما االن...
One step closer

يک ندم نزديک تر
One step closer

يک ندم نزديک تر
I have died everyday waiting for you

من شر روز در انت ار تو مردم
Darling don't be afraid I have loved you

عزيزم نترس .من دوستت داشتم
For a thousand years

برای شزاران سال
I love you for a thousand more
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واسه شزار سال بيشتر شم دوستت دارم
And all along I believed I would find you

و در تمام اين مدت باور داشتم که پيدات ميکنم
Time has brought your heart to me

زمان نلنت رو برای من اورده
آشنگ تموم شده بود ولی ما شنوز به شم نگاه ميکرديم ...باالخره آرتام طانت
نياورد .از جاش بلند شد و گفت:

موافقی بريم ندم بزنيم؟پری :داره بارون مياد...آرتام بدون نگاه گرفتن از من گفت:
آناشيد بارون رو دوست داره.سری تکون دادمو از پری خواستم تا باشامون بياد که آروم زير گوشم گفت:

عمرا ...با چ شات پ سر مردم و خوردی .حال دکتر خرابهن تنها برين بهتره.منم برم بنينم ميتونم از فرصیییت پيش اومده اسییتفاده کنم و با اغفال کردن
شيراد حال مهری رو بگيرم ...النته بچه ی من بايد  6ماشه به دنيا بياد.
خاک بر سر منحرفت کنن.بدون معطلی لناسمو عوض کردم...

چند دنيقه ايی ميشییید که بدون حرف داريم ندم ميزديم ...نگاشی به آرتام
لی م شکی با يه تي شرت سفيد و يه سوي شرت سرمه ايی
انداختم .يه شلوار ِ

کاله دار پوشيده بود ...آستيناشو کشيده بود باال و دستاشو کرده بود تو جيب
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شلوارش ...کاله سرش نذا شته بود و نم بارون موشا شو خيس کرده بود .از
نيافش معلوم بود کالفه ست.

از کنار جاده ندم ميزديم ...کر کفشام گلی شده بود .شيچ کس ننود و پرنده
پر نميزد.
کالتو بذار سرت ...سرما ميخوری...بدون اينکه نگام کنه گفت:شمينطوری خوبه ...گرممه.نه به آفتاب صنحن نه به بارون االن .ولی خيلی بارونش خوشگله.چيزی نگفت...

راستی ديروز چی ميخواستی بهم بگی؟اخمی کرد و گفت:
-شيچی ...فراموشش کن.

شدت بارون زياد شد و داشتيم موش آب کشيده ميشديم ...آرتام چند دنيقه
ايی سر جاش وايستاد و سرشو گرفت رو به آسمون...

ميخوای برگرديم؟ايننار نگام کرد ...بارون کل صییورتمو خيس کرده بود .به مسییيری که اومده
بوديم نگاه کرد ...خيلی از خونه دور شده بوديم:
-بهتره تا خونه بدوييم...

موافقت کردم و شیروع کرديم به دويدن ولی شیدت بارون خيلی زياد بود...
آرتام به يه درختی که روش خونه درست شده بود و حکم سايه بون داشتن
اشاره کرد تا بريم زيرش ...بهتر از شيچی بود...
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زيرش وايسییتاديم ...بخاطر دو يدنمون شر دو تا نفس نفس ميزديم ...آرتام
نگاشی به دور و برش کرد و گفت:
تا خونه خيلی راشه .بهتره صنر کنيم بارون بند بياد.سرمو چند بار تکون دادم:

سردت نيست؟-نه.

به صورتم خيره شده بود ...اومد نزديکتر ...چ شما شو روی تک تک اجزای
صورتم چرخوند .دستشو آورد باال و با انگشتش چتری شامو که چسنيده بود
به پيشونيمن کنار زد ...منم به چشماش خيره شده بودم ...بازم شمون نگاه...
ته دلم لرزيد ...د ستشو گذا شت کنار صورتم و د ست ديگه شو دورم حلقه
کرد ...سییرش داشییت ميومد جلو ...فقط صییدای نفس شاشییو ميشییيدم...
چشمامو بستم و حرکت لب شاشو رو لنام احساس کردم
منو ب*و*سيد ...پرحرارت.
تکون نخوردم ...مخالفتی شم نکردم...

باورم نميشد؛ اين من بودم که به لنه ی سويشرتش چنگ زدم و اونو به سمت
خودم ميکشم تا ازم جدا نشه...

برای لح ه ايی سییرمو بردم عقب و شمينطور که نفس نفس ميزدم بی ربط
گفتم:
-داره تاريک ميشه.

-ميدونم
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ودوباره منو ب*و*سییيد ...زمان و فراموش کرده بوديم .از اين نزديکيه زياد
احساس خوبی داشتم ...خيلی خوب...

ميشه راشنماييم کنين بگين از کدوم طرف بايد برگردم؟سريع خودم و ک شيدم کنار و به کاوه که با ع صنانيت بهمون خيره شده بود
نگاه کردم.

ميشه راشنماييم کنين بگين از کدوم طرف بايد برگردم؟سريع خودم و ک شيدم کنار و به کاوه که با ع صنانيت بهمون خيره شده بود
نگاه کردم.

با ديدن کاوه دسییت اچه شیییدم .نگاشش يه جوری بود .مَل گناشکارا نگام
ميکردن طوری که شیییک کردم کار اشییتناشی انجام دادم .آرتام شم متوجه
دست اچگی من شد و چند ثانيه با تعجب نگام کرد .نا خود آگاه پشتش نايم
شدم .کاوه که سکوت ما رو ديد گفت:
-بنخشيد مزاحم کارتون شدم.

آرتام نگاه بی تفاوتی بهش انداخت ...دسییتشییو دور کمرم حلقه کرد و منو
کشيد تو ب.لش:

-خواشش ميکنم

کاری داشتی؟ حواسمون ننود.

کاوه دوباره نگاشی به من انداخت و بعد رو به آرتام گفت:
گفتم راشو گم کردم.يکی از ابرو شای آرتام از روی تعجب باال رفت و پرسيد:

-گم شدن تو اين جاده ی مشخص و سر راست يه کم مسخره نيست؟
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با اينکه کاوه از باز شدن مچش يه ذره د ست اچه شده بود ولی با اين حال به
روی خودش نياورد .برعکس نيافه ی حق به جاننی به خودش گرفت:
برای من که اولين باره اومدم اينجا چيز عجينی نيست.به شوش خودم ايمان آوردم چون منم اولين باره اومدم اينجا.پوزخندی به کاوه زد و بعد دستمو گرفت و گفت:

-بارون بند اومده

بهتره برگرديم عزيزم.

سرمو کمی کج کردم و بی شيچ حرفی کنار آرتام راه رفتم .ونتی از کنار کاوه
گذشتيم آرتام بدون اينکه نگاشش کنه گفت:
-دننالمون بيا.

با ديدن کاوه تمام خوشییی شای چند دنيقه پيش فراموشییم شیید .درسییته از
اومدن کاوه شییوکه شیییده بودم ولی مشییکل اينجا بود که االن از آرتام شم
خجالت ميکشییيدم .شنوزم باورم نميشییه ب*و*سییيدمش .روی نگاه کردن
به شو ندا شتم .فقط توی اون لح ه دو ست دا شتم ميرفتم يه جايی که شيچ
کس ننود و به اتفاق شای امروز فکر ميکردم .انگار آرتامم متوجه حالم شیده
بود چون چند لح ه ايی به صورتم نگاه کرد .بعد سر شو آورد نزديکتر و با
تعجب زير گوشم گفت:

دستات چرا يخ کرده؟شمونطور که به جلو خيره بودم گفتم:
-چيزی نيست .يه کم سردمه.
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منو به خودش نزديک تر کرد و دسییتشییو چند باری روی بازوشام کشییيد .با
صدای بلند تری رو به کاوه که پشت ما راه ميومد گفت:

حاال نگفتی چرا اومدی بيرون؟-برای ندم زدن.

تو اين بارون؟انقدر عجينه؟؟؟ فکر کنم شما شم اومدين بيرون بارون ميومد.-خب ما شدفمون ندم زدن ننود.

بهش ن گاه کردم ...بی صیییدا ميخ نديد .از اين که حال کاوه رو گرف ته بود
خوشحال بود .خنده ام گرفته بود ولی جلوی خودمو گرفتم .فقط نگران بودم
يه ونت بينشون درگيری لف ی بوجود بياد .کاوه بعد از چند لح ه سکوت يا
حرص گفت:
-اونو که فهميدم.

پس داشتی مارو ديد ميزدی؟کاوه سیییا کت موند و چيزی نگفت .از اينکه اينجوری با کاوه حرف ميزد
خوشحال بودم .انگار داشت انتقام منو ميگرفت .پسره ی بيشعور خودش با
مهری خوشییگذرونی ميکنه بعد به من مَل يه خائن نگاه ميکنه .برای اينکه
بحَو عوض کنه گفت:

چرا خانومتو نياوردی؟حالش برای ندم زدن مساعد ننود.من جای تو بودم تو اين وضعيت تنهاش نميذاشتم.کاوه پوزخند صدا داری زد و گفت:
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-چه خانواده دوست .فقط ميتونم بگم برو خدارو شکر جای من نيستی.

جمله ی آخرشییو با ناراحتی گفت ...انگار که ميخواسییت به من بفهمونه از
زندگيش راضی نيست .برام مهم نيست چون خودش خواست.

نگفتی؟چی رو؟اينکه چرا اومدی ندم بزنی؟-فکر کن ندم زدن زير بارون خاطرات شيرينی رو برام زنده ميکنه.

ديگه رسيده بوديم به خونه .آرتام در رو باز نگه دا شت و در حالی که به کاوه
اشاره ميکرد بره داخل گفت:
-اميدوارم آخر مرور اين خاطرات شيرين با يه آه پر حسرت شمراه نناشه.

کاوه چشییمای به خون نشییسییته ش رو به آرتام دوخت و از بين دندونای بهم
فشرده ش گفت:
نميذارم با حسرت تموم بشه.و بی معطلی رفت تو...
**********

فنجون چايی رو از توی سينی برداشتم و سری به عنوان تشکر تکون دادم...
آرتام دستشو روی لنه ی منل پشتم گذاشتن سرشو آورد نزديک و آروم زير
گوشم گفت:
عمت آدم جالنيه...با خنده پرسيدم:
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چطور؟به عمه و مامان اشاره کرد که با شم حرف ميزدن...
عمه -من شميشه و شمه جا گفتم که سليقه ی دخترت حرف نداره.

مامان که انگار مَل من تملق توی حرفاشییو فهميده بود لنخندی از روی
اجنار زد و به تشیکری اکتفا کرد ولی مَل اينکه عمه دسیت بردار ننود .رو به
من گفت:
-شنوز اون فنجونايی که واسه ی تولدم خريده بودی نگه داشتم.

معلوم ننود با زدن اين حرفا ميخواد به چی برسه ...با شناختی که ازش داشتم
مطمئن بودم که کال حرفی رو بی دليل نميزنه .بدون اينکه ت.ييری تو چهره
ام بدم گفتم:

جدی؟عمه :آره عمه ...خيلی خوشییگلن ...شر کی اومد خونمون پرسییيد از کجاخريدمشییون ...خالصییه اينکه شميشییه به مهری ميگم تو که اين شمه سییال
دوست آناشيد بودی چرا يه کم ازش سليقه توی خريد رو ياد نگرفتی.

نگاه شا رفت سمت مهری و شمه ساکت شدن .مامان سری از روی تاسر
تکون داد .مهری رنگش سفيد شده بود و با انگ شتاش بازی ميکرد ...آرتام
نگاه از مهری گرفت و رو به عمه گفت:

چيدمان اينجا کار خودتونه؟عمه ذوق زد خنديد و گفت:

-آره عزيزم .چطور؟
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شمينطوری ...بن رم حاال که به سليقه ی آناشيد اطمينان دارين بد ني ستبذارين چيدمان اينجا رو عوض کنه.

عمه پنچر شد ...از فکر اينکه آرتام ميخواد ازش تعرير کنه کلی ذوق کرده
بود ...نيافش وانعا ديدنی بود .خيلی جلوی خودمو گرفتم تا نخندم .جای
پری وانعا خالی بود...عمه لنخندی از روی اجنار زد و گفت:
-حتما ..خب ديگه بريم ناشار بخوريم.

با اين حرف شمه از جامون بلند شديم و سمت ميز رفتيم .آرتام صندلی رو
برام عقب کشییيد ...اين کاری بود که کاوه شميشییه برای من سییر ميز انجام
ميداد ...ناخود آگاه نگاشم سمت کاوه رفت .اونم داشت به من نگاه ميکرد.
سريع نگاشمو دزديم و به روی خودم نياوردم...

ايکاش امروز نمی اومديم اينجا ...از ديشییب که عمه پيشیینهاد داد دو روز
آخر سفرمون بيايم ويالشون حالم گرفته شد ...چقدر برای خونه ی بابا بيژن
زحمت کشییيديم تا چند روز با آرامش اونجا باشییيم ...حس خيلی خوبی
نسیینت به اونجا داشییتم ...انگار خونه ی من و آرتام بود .از نيافه ی آرتام شم
ميشد فهميد که از اومدن اينجا راضی نيست ...بعد از اتفاق اون روز يه ذره
ازش خجالت ميکشيدم ولی اون اصال اشاره ای به اون ماجرا نکرد .پری شم
که تا پيشنهاد عمه رو شنيد گفت اعصاب ديدن خانواده ی کاوه رو نداره چه
برسه به اينکه بياد ويالشون ...د ست شيراد رو گرفت و برگ شتن تهران تا اين
چند روز آخر رو شم برن ديدن انوام شییوشر ...منم اگر بخاطر مامانی ننود
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نمی اومدم ...ميگفت بيا تا کدورت شا تموم بشییه و اونا بفهمن که ديگه به
نديم فکر نميکنم ...مش.ول غذا خوردن بوديم که عمه يهو گفت:
آرتام جان غذا بکش .تعارف نکن.آرتام که انگار اصال حواسش ننود گفت:

بله؟گفتم تعارف نکن غذا بکش برای خودت.من اشل تعارف نيستم.عمه نيمچه لنخندی زد و گفت:
آشان يادم ننود اينجا بزرگ نشدی و با تعارفات ما ايرانی شا آشنا نيستی.بعد مکث کوتاشی ادامه داد:

چند ونته برگشتی؟-دو سالی ميشه...

اينجا بهتره يا اونجا؟نميدونم ...تو بعضی چيزا اينجا بهتره و تو بعضی ديگه اونجا...اتفانا من خيلی اصرار داشتم کاوه درسشو اونور تموم کنه...آه پر حسرتی کشيد و گفت:

ولی نشیید ...يه نفر مخالر رفتنش بود .بدبختی اين بود که از شمون يه نفرم
حرف شنوی داشت.

عمو شهرام تک سرفه ايی کرد که باعث شد عمه ساکت بشه ...نربونش برم
از رو نمی رفت ...يکی به ن عل ميزدن يکی به ميخ ...حاال نو بت من بود
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گويا ...مامانی به بابا که از حرف عمه عصنانی شده بودن اشاره کرد تا چيزی
نگه...عمه دستشو جلوی دشنش گرفت و بلند خنديد:
-شوخی کردم.

آرتامم لنخند شیییل و ولی زد و به من نگاه کرد .من ورش از اون يه نفر من
بودم ...حرصم گرفته بود .شمونطور که چشمم به بشقاب بود ناشقو تو دستم
فشییار دادم .عمه شميشییه برای بحث شاش يه پايان خوب در ن ر ميگرفت.
ولی من دوست نداشتم اينقدر بهم توشين بشه.
*******

شمه ی خانما جز من که مشیی.ول کتاب خوندن بودمن رفته بودن اسییتراحت
کنن .آرتام و شییوشر عمم داشییتن تخته بازی ميکردن ...بابا بيژن و پدرم شم
مشیی.ول صییحنت کردن بودن ...فقط از کاوه خنری ننود که نميدونم بعد از
ناشار کجا رفت.

راستی آناشيد جان اسنمون بچه شو به دنيا آورد  .ديديش؟با شنيدن صدای عمو شهرام سرمو از روی کتاب بلند کردم:

جدی؟ شمون اسب نهويه؟-آره دخترم .يه ماشی ميشه بچه اش به دنيا اومده .االن تو اصطنله.

عزيزم ...ميشه رفت ديدش؟آره.پس من ميرم بنينمش.عمو شهرام لنخندی بهم زد .بلند شدم ...آرتام گفت:
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ميخوای صنر کن بازی تموم شه باشات بيام.از پشت دستمو روی شونه شاش گذاشتم و گفتم:
تا بازيتون تموم بشه من رفتم و برگشتم.نگاه مهربونی بهم کرد و با سر باشه ای گفت.

پالتومو برداشتم .ونتی دستم به دستگيره رفت دوباره صدای آرتامو شنيدم که
ميگفت:
آناشايد مواظب باش زمين ِگلی َِ شا.-مواظنم.

ِ

در چوبی اصییطنلو با شزار زور و زحمت باز کردم .رفتم سییمت اتانکی که
اسنارو اونجا نگه ميداشتن.

با ديدن کره اسب کوچولوی نهوه ای خنده رو لنام نشست .رفتم جلوتر ...يه
ذره بدنمو کشيدم تا دستم بهش برسه ...نوازشش کردم و اونم بدون حرکت
ايستاده بود و با يه چشمش به من نگاه ميکرد.

مادرش شم کنارش بود .ونت  8سییالم بود به دنيا اومده بود با کاوه و باباش
اومده بوديم شمين جا ...چقدر زود گذشیییت .با يادآوری اون روزا لنخند
تلخی رو لنهام نشست.
بچه که بوديم شمينجا به مادرش سيب ميداديم...با شنيدن صدای کاوه با ترس برگشتم و نگاشش کردم.
با يه لنخند تلخ داشت به من نگاه ميکرد .آروم آروم اومد کنارم و گفت:

يادته؟-چرا اومدی اينجا؟
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بی توجه به سوالم گفت:

چرا شمه چی بهم ريخت؟پرسيدم چرا اومدی اينجا؟زير لب چيزی رو زمز مه کرد که نشیین يدم ...ان گار با خودش حرف
ميزد...رومو برگردوندم و بی خيال مشیی.ول نوازش اسییب شییدم .توی چند
ندميم ايستاد .تکيه داد به ستون چوبيه کنار اتانک...

اينقدر از من متنفری که حاضر نيستی نگام کنی؟چيزی نگفتم ...نفس عميقی کشيد و گفت:
-اشکالی نداره .فقط اومدم باشات حرف بزنم.

باز شروع کرد ...بی خيال نوازش کردن شدم و شمونطور که داشتم به سمت
در ميرفتم با حرص گفتنم:
-منو توحرفی نداريم که بزنيم.

کاوه بدون معطلی با ک شيدن بازوم منو متونر کرد .چ شم تو چ شم شديم.
من با ع صنانيت نگاش ميکردم و اون با التماس ...ف شاری به بازوم وارد کرد
و گفت:

چرا فرار ميکنی؟ بذار حرفامو بزنم ...چ يه؟ نک نه از يادآوری گذشیی تهميترسی؟
بازومو از دستش کشيدم بيرون و گفتم:

چرا بايد بترسم؟-خوب نقش بازی ميکنی...
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ديگه داشت پررو ميشد...
-مطمئن باش ترسی وجود نداره فقط نميخوام حمانتی که کردم يادم بياد...

 ِا ...آفرين به آرتام ...بنين چيکار کرده که به اين نتيجه رسییيدی بودنت بامن حمانت بوده...
پوزخندی زدم:
-شمون روز که کارت عروسيتو ديدم به اين نتيجه رسيدم...

نميخوای دليل کارمو بدونی؟سرشو کمی کج کرد و گفت:

چه سییوال احمقانه ايی ...معلومه که نميخوای ...چون ممکنه خيلی چيزادر موردت روشن بشه ...مگه نه؟
معلوم شست چی ميگی؟-آره ...تو شم ميدونی چی ميگم ولی داری خودتو ميزنی به اون راه...

سری از روی تا سر تکون دادم و از کنارش گذ شتم تا برم بيرون ولی خيلی
سريع اومد رو به روم و سد راشم شد...

کجا؟برو کنار..گفتم بايد با شم حرف بزنيم...سرمو انداختم پايين ...نفس شام از عصنانيت کش دار شده بود...
برو کنار کاوه...-تا ونتی جواب منو ندی نميذارم بری...

636
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خواسییتم شولش بود که مچ دسییتامو گرفت ...شر چقدر تقال کردم نتونسییتم
مچ دستامو از بين دستاش بيرون بکشم...
ولم کن...-بايد حرف بزنيم...

خيلی ديره ...فکر نميکنی زودتر بايد حرف ميزديم؟ ننل از اينکه مهری روبه من ترجيح بدی؟ ننل از اينکه با آبروم بازی کنی؟
من اون مونع انقدر عصیینانی بودم که نفهميدم دارم چيکار ميکنم ...وگرنهخودت که ميدونی چقدر دوست دارم...

دروغگو ...تو منو دوسییت نداشییتی؛ فقط يه مدت باشام سییرگرم بودی...شمين...
-من دوست نداشتم؟ يا تو که...

حرفشو نطع کرد ...چشماش پر از غم شد ...دستامو ول کرد و يه ندم رفت
عقب تر...
-حق من اين ننود که بهم خيانت کنی...

چی ميگی؟ کدوم خيانت؟پوزخندی زد و گفت:

کدوم خيانت؟ به اين زودی ميالد و فراموش کردی؟شمونطور که دا شتم لي ست آدمايی که به ا سم ميالد مي شنا سم رو تو ذشنم
مرور ميکردم گفتم:

-تو حالت خوب نيست ...ميالد کدوم خ

...
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نتونسییتم ادامه حرفمو بزنم ...تازه يادم اومد کی رو ميگفت ...پسییر آنای
مردانی ...دوست خانوادگيمون ...پدرش تقرينا تمام دوران بچگيشو تو خونه
ی ما مانی گذرو نده بود و با شم بزرگ شیییده بودن ...برام حکم يکی از
عموشامو داشت و ميالدم مَل يه پسر عمو دوست داشتم ...ولی.
اجازه ی بيشتر فکر کردن رو بهم نداد و به حرفای خودش ادامه داد:

چی شد؟ يادت اومد يا ميخوای بيشتر فکر کنی؟تو چی در مورد ميالد ميدونی؟اونقدری ميدونم که کارمو توجيح کنه...تو شيچی...دستی الی موشاش برد و با ناراحتی گفت:

چرا؟ چرا اينکارو کردی؟ چيم از اون کمتر بود آناشيددرست حرف بزن بنينم چی ميگی؟-من ديدمت ...با اون ...تو حتی خونه ش شم ميرفتی ...اونم تنهايی...

از صییورت منقنض شییده ش معلوم بود که با يادآوری اون خاطرات عذاب
ميشه...

چقدر احمق بودم ...اولين بار روزی که پشیییت تلفن يه دعوای کوچولوداشتيم با شم ديدمتون ...يادته ...بخاطر اينکه نيومدم سر نرار و چند ساعت
عالفت کردم باشام نهر کردی ...منم که طانت نداشییتم يه روز ننينمتن بعد
از ظهر اومدم دم خونتون ...ولی ديدم سوار ماشين مدل بااليی شدی که دم
خونتون منت رت بود ...نميدونسییتم کيه ولی ديدم که مرد بود ...تعقينتون
کردم ...جلوی يه آپارتمان نگه داشت شر دوتونو ديدم که خوشحال رفتين تو
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خونه ...انقدر شییوکه شییده بودم که نتونسییتم بيام جلو ...برای اينکه مطمئن
بشم اشتناه کردم چند روز ديگه ايی شم تعقينتون کردم ...بازم شمين اتفانات
تکرار شد .ونتی شم ازت مي ر سيدم امروز جايی رفتی جوابت اين بود که از
صیینح تو خونه بودی ...ولی ننودی ...دورغ ميگفتی و من اينو ميدونسییتم...
دا شتم ديوونه مي شدم .با اينکه ديده بودمت ولی بازم باورم نمي شد و دننال يه
راشی بودم به خودم بقنولونم که شيچ اتفانی نيفتاده ...گفتم من اشتناه ميکنم.
ولی ن شد ...رفتم از مهری پرسيدم و اونم جواب سر باال ميداد .انقدر بهش
اصییرار کردم تا باالخره بهم گفت تو به ميالد عالنه داری و باشاش دوسییت
شدی ...خرد شدم ...اين فکر که برات فقط يه عرو سک خيمه شب بازی
بودم و اينهمه سییال منو بازی دادی منو ميسییوزوند ...حرفايی که مهری ميزد
بي شتر عذابم ميداد؛ از اح ساس وانعيت ن سنت به من گفت و ازم خوا ست
چشمامو بيشتر باز کنم ...تا اينکه يه روز گفت با پسره نرار ازدواج گذاشتی.
بازم باور نکردم و زير بار نرفتم ولی اون گفت ميتونه ثابت کنه ...گفت برای
اينکه باورم بشه امروز برم در خونتون ...اومدم؛ ديدم با خنده سوار ماشينش
شییدی .نميدونی چطور جلوی خودمو گرفتم تا نيامو ميالدو نکشییم ...شنوز
ايمان داشییتم که تو دوسییتم داری و مهری دروغ گفته ...ونتی وارد پاسییاژ
جواشر فرو شی شدين دلم شری ريخت .به خودم ميگفتم آناشيد نميتونه منو
ول کنه .نميتونه بدون من زندگی کنه ولی ...تو با اون داشتين حلقه ی ازدواج
انتخاب ميکردين .تازه دا شتم به حرفای مامان مير سيدم که شمي شه ميگفت
تو دختر خوبی نيستی ...چند روز مَل کاب*و*س برام گذشت ...عذابی که
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تو اون چند روزه کشییيدم رو با يه اس ام اس صیید برابر کردی .يادته کدومو
ميگم؟؟؟؟ گفتی کاوه منو تو ديگه نميتونيم با شم باشییيم .يادته؟ با اين اس
ام اس مطمئن شدم که تو و اون...
سرشو انداخت پايين و آشی کشيد:

بعد اون ن ضيه ت صميم گرفتم برای اذيت کردنت با صميمی ترين دو ستتباشییم تا شمونطور که تو عذابم دادی عذابت بدم .دسییت خودم ننود ...فقط
ميخواسییتم ازت انتقام بگيرم تا يه ذره آروم بشییم ...مطمئن بودم که به اين
زوديا نمی تونی منو فراموش کنی ...ونتی به ما مان گفتم ميخوام با مهری
ازدواج کنم بدون چون و چرا ننول کرد ...باالخره اون اولين نفری بود که از
وصییلت من و تو ناراضییی بود ...خيلی زودتر از اون چيزی که فکر ميکردم
نرارشا گذا شته شد و شمه چی تموم شد ...از انتقامی که گرفته بودم را ضی
بودم و منت ر بودم تا خنری از بهم خوردن رابطه ی تو ميالد بشنوم ...اما شمه
چی با ديدن آرتام تو نمايشگاه بهم ريخت ...گيج شده بودم .نميدونستم چه
خنره ...ت صميم گرفتم برم سراغ ميالد .رفتم دم خونش که ننود ...از پدرش
پرسيدم که گفت برگشته سوئد ...بعد پيش خودم گفتم حتما حق با مهری و
مامانه که ميگن تو اون دختر نجينی که من فکر ميکنم نيسییتی ...اما با ديدن
اتفاق شای اين مدت مطمئن شیدم که يه جای کار ميلنگه ...واسیه ی شمين
اصرار داشتم باشات حرف بزنم ...خواشش ميکنم تو بگو اينجا چه خنره؟؟؟
شمه ی اتفانات چند ماه اخير جلوی چشییمم بود ...باورم نميشیید که اون به
خاطر اين چيزا ولم کرده ...باورم نميشد اينطوری در موردم فکر کرد و انقدر
راحت منو نضییاوت کرد ...اون شمه چی رو فهميده بود ...ميتونسییت شمه
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چی رو حل ک نه ولی حرفی نزد ...اگر سییکوت نکرده بود و ازم توضییيح
ميخوا ست ...نگاه متعجنمو به چ شمای پر سوالش دوختم ...چرا بايد االن
براش تو ضيح ميدادم ...اون مونع که بايد اين حرفا رو ميزد سکوت کرد و با
سییکوتش زندگيه جفتمونو بهم ريخت ...اونونت حاال اومده و مي رسییه چی
شد؟ سری از روی تاسر تکون دادم:
-وافعا برات متاسفم که اينطوری در موردم نضاوت کردی...

بی توجه به نگاه پرسوالش رفتم سمت در ولی لح ه ی آخر پشيمون شدم...
چرا ندونه؟...بهتر بدونه تا بيشتر عذاب بکشه ...بخاطر حمانتش ...برگشتم
و تو دو ندميش ايستادم:
-ولی حيفه که ندونسته از اينجا بری...

منت

ر نگام ميکرد...

خيلی دو ست داری بدونی من خونه ی ميالد چيکار دا شتم؟ اون شب کهمهمون يه عمو کامنيز بود و تو نيو مده بودی ياد ته؟ ب عد از مدت ها ميالد رو
اونجا ديدم ...از پدرام شنيده بودم که يک سالی مي شه در سش تموم شده و
برگشته تا برای شمي شه اينجا بمونه ...يه ذره با شم حرف زديم ...خب تو اون
دورانی که تو ننودین من و ميالد و پدارم با شم صییميمی تر بوديم ...آخر
شیب مونع خداحاف ی ازم خواسیت شمديگرو بيرون بنينيم و تاکيد دا شت
ک سی چيزی نفهمه ...نميدون ستم چيکارم داره ...با شم نرار گذا شتيم و منم
رفتم سر نرار ...بعد از کلی ص.را کنری چيدنن شروع کرد با من من کردن
بهم گفت از ونتی که برگ شته عا شق يه دختر خيابونی شده ...ميگفت دختر

دروغ شيرين

641

خيلی خوبيه و از روی اجنار تن به اين کار داده ...االنم جايی برای زندگی
نداره .اون اوا يل فقط ميخواسیییت کمکش ک نه و خونه شییو در اخت يارش
گذاشییت ولی به تدريج نتونسییت جلوی خودشییو بگيره و کم کم عاشییقش
شد ...يوا شکی با دختره نامزد کرده بود و نميخوا ست ک سی بفهمه ...تو که
خانواد شو مي شنا سی ...برای اونام ا صل و ن صب خيلی مهمه و اگر باد اين
خنر و به گوششون ميرسوند جنجال راه می افتاد ...گفت اين که ميگه ميمونه
شمه ش فيلمه...
داره کاراشو درست ميکنه تا زودتر دست دختره رو بگيره و با خودش بنره...

خب اين چه ربطی به تو داشت؟مشییکل اينجا بود که دختره مريض بود و ب.ير از اونم صیییاحب خونه یفسیادی که دختره براش کار ميکرد در به در دننالش ميگشیت ...چون دختره
يکی از بهترين آدمايی بود که از کنارش به يه نون و نوايی ميرسییيد ...ميالدم
از ترس اونو تو خونه حنس کرده بود تا مونع م ناسیییب ...چون چ ند تا از
دو ستای دختره اونا رو با شم ديده بودن و ميتر سيد خونه تحت ن ر با شه...
ميگفت من با فيلم بازی کردن و رفت و آمد تو خونه ش شم ميتونم شک اونا
رو برطرف کنمن شم ميتونم دختره رو م عاي نه کنم ...منم ننول کردم کمکش
کنم ...ميدونی چرا؟ چون اونم مَل من عاشییق بود ...اينو ميتونسییتم از بين
تک تک کلمه شاش اح ساس کنم ...ونتی ميگفت نميتونه بدون مينو زندگی
کنه درکش ميکردم چون منم شمين حسو نسنت به تو داشتم ...ازم خواست
برم اونجا تا وضییعيت مينو رو چک کنم ولی نول گرفت ازم که به شيچ کس
چيزی نگم ...النته در مورد تو گفت اشییکالی نداره ولی من بهت نگفتم...
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چون از عادت بد تو خواب حرف زدنت خنر داشتم ...غير از اينه؟ مگه عمه
از شمين عادتت برای فهميدن کارايی که انجام ميدادی استفاده نميکرد؟ اگر
مامانت ميفهميد ميالد شمه چی رو از دست ميداد ...مامانتو که ديگه خوب
مي شنا سی ...دو ست و د شمن سرش نمي شه و فقط اطرافيان شو آزار ميده...
تازه مو ضوع ح سا سيت زيادت روی منم بود ...از ن ر تو شمه ی پ سر شا به
من نگاه بد دا شتن ...ميدون ستم اگر بفهمی مخالفت ميکنی ...ميالدم شمه
ی اميدش به من بود ...نمی خواسییتم ريسییک کنم و زندگيه ميالد و خراب
کنم ...گفتم ونتی که رفتن شمه چيز رو بهت ميگم ...اما به مامانم گفتم.
چند باری اونجا رفتم .مينو دختر خيلی خوبی بود...بيچاره از ترس تو خونه
حنس شده بود ...يه روز که ميالد داشت منو ميرسوند گفت که کاراشون داره
درست ميشه ولی ننل از رفتن بايد با مينو ازدواج کنه .گفت که ميخواد حلقه
بخره ولی سییليقه ی خوبی نداره ...منم گفتم ميتونم کمکش کنم ....گفتم
فردا بياد دننالم تا با شم بريم خريد .فکر نميکردم که اينطوری بشیه ...مهری
شمه چيزو ميدون ست .ميدون ست ميرم اونجا و از زنش پر ستاری ميکنم .يه
بار منو با ميالد ديده بود و منم مجنور شییدم شمه چيز و بهش بگم .نميفهمم
چرا اون حرفا رو زد ...ولی تو چرا ازم ن رسيدی؟ چرا بهم نگفتی؟
عصیینانی بودم ...نميدونسییتم کی بيشییتر مقصییره؟ منن کاوهن مهری يا
ميالد...دسیتمو رو پيشیونيم گذاشیتم .چرا يهو اينجوری شید .چرا اين شمه
مدت نفهميده بودم؟به کاوه نگاه کردم که حسابی گيج شده بود ...وضعيت
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بدی بود .شر دو حرفايی رو ميشنيديم که تا االن نميدونستيم ...باالخره کاوه
تکونی خورد و گفت:
يعنی ميخوای بگی...شمه چيزايی که گفتم وانعيت داشت.مهری...-من نميفهمم چرا اينکارو کرد.

چرا بهم نگفتی؟تو چرا ازم ن رسيدی؟ع صنی شده بود ...شروع کرد جلوی من ندم زد ...د ستی روی پي شونيش
کشيد و زمزمه کرد:
باورم نميشه ...من احمق ...وای...يهو اومد روبه روم و گفت:
آناشيد من نميدوستم...فقط نگاشش کردم و چيزی نگفتم...

من تازه فهميدم چه غلطی کردم ...خيلی عصنی بودم و کارام دست خودمننود .اما شنوزم دير نشده .دوباره ميتونيم با شم....

و به من نگاه کرد ...دو باره؟ بعد شمه ی اين اتفانات ...بعد ازدواجش و با
وجود بچه ايی که تو راشه ...بعد ورود آرتام به زندگيم ...کسییی که تو اين
مدت بهم محنت کرده بود و حاميم بود ...بعد از شمه ی اينا؟؟؟ از سکوت
پيش اومده خو شحال شد و يه ندم نزديکتر شد که سريع خودمو ک شيدم
عقب.
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اشتناه نکن ...رابطه ی ما خيلی ونته تموم شده...تو که حرفامو شنيدی ...من نميدونستم...االن شم که فهميدی چيزی عوض نميشه...-چرا ميشه ...اگر بخوای ميتونيم با شم...

بس کنچرا بس کنم ...حال و روز االنمون بخاطر پنهون کاريه توئه...پنهون کاريه من؟ من فقط ميخواستم يه کار خير بکنم...-کار خيری که شرش دامن ما رو گرفته...

نکنه فکر کردی تو بی تقصيری و شمه ی گناه گردن منه؟نه ...نه ...منم مقصرم ...منم احمق بودم ...ولی ميشه...نه ديگه نميشه...وانعا اونو به من ترجيح ميدی...زل زدم تو چشماشو گفتم:

اون اسم داره و اسمشم آرتامه ...اگر راضيت ميکنه بايد بگم آره ...ميدونیچرا؟ چون مَل تو کله شق و النته م.رور نيست ...چون اگر چيزی ناراحتش
کنه حرف ميزنه تا سییو تفاشما از بين بره و کار به اينجا نکشییه ...چون شمه
چی رو به بچه بازی نميگيره...

چند لح

ه ايی با بهت نگام کرد ولی زود به خودش اومد و گفت:

آناشيدم ...عزيزم .خودتو گول نزن ...تو شنوزم منو دوست داری فقط کافيهبه زبون بياری.
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دوباره نزديک شیید ...دلم لرزيد .دوباره شییده بود شمون کاوه ايی که جونمو
براش ميدادم .ديگه عقب نرفتم ...پاشام به زمين چسنيده بود ...اون شم تو يه
حرکت منو کشییيد تو ب.لش و محکم فشییرد...باز شم برگشییتم سییر خونه ی
اول ....دوباره رسییيدم شمونجايی که اينهمه مدت تالش کردم تا ازش دور
بشم ...دستام بی حرکت کنار بدنم آويزون بود ...آروم زير گوشم گفت:

من بهت احتياج دارم آناشيدم ...نميدونی تو اين مدت چی کشيدم ...ترکمنکن.

از خوردن نفس شاش ک نار گردنم حس بدی بهم دسیییت داد ...من چرا
اينطوری شدم؟ چرا بهش اجازه دادم ب.لم کنه؟ سريع خودمو کشيدم کنار و
گفتم:

ميفهمی چی ميگی؟آره ميفهمم ...اگر بخوای ش مه چی رو ول ميکنم ...مهری و ز ندگ يهنکنتمو ...کارام درسییت شییده و اواخر شمين ماه بايد برم ...بيا با شم بريم...
ميريم يه جا که دسیییت شيچ کس بهمون نرسیییه ...بذار مردم شرچقدر که
دوست دارن پشت سرمون حرف بزنن ...مهم نيست .فقط اينکه من و تو با
شم باشيم مهمه...
ميخواست مهری رو ول کنه؟ متعجب نگاش کردم که ادامه داد:

اونجوری نگام نکن ...نکنه تونع داری باشاش بمونم ...اون با دروغ شاشزندگيمو بهم ريخت...
باورم نميشه اين حرفو بزنی ...تو داری پدر ميشی...-پدر...
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پوزخند صدا داری زد...

مهری حقشه ...ميای؟نگاه ملتم س شو بهم دوخت ...نميتون ستم چيزی بگم .خ شک شده بودم.
تمام اون لح ه شايی که با کاوه بودم اومد جلوی چشییمام .خونه ی مامانی
 ...مسییافرتامون ...تنهاييامون .جداييمون ...آرتام ...آرتام چی؟ احسییاس
عذاب وجدان کردم .ونعا چرا تو گوش کاوه نزدم که ب.لم کرد؟ .سییکوتم
باعث شد با ناراحتی بگه:
-نگو که نميای...

اومد جلوتر و بازوشامو گرفت ...پي شونيش رو به پي شونيم چ سنوند .سعی
کردم خودمو بکشم کنار ولی نميشد...
ولم کن کاوه .شمينجا اين نضيه رو تموم کن.يه ذره فکر کن ...ما ميتونيم...-مايی وجود نداره...

آناشيد من اين شمه مدت تو اشیتناه بودم ولی توام بی تقصیير ننودی ...اگهبهم ميگفتی...
گفتم ولم کن .برام مهم نيست کی مقصره مهم اينه شمه چی تموم شده.صنرش تموم شده بود و داد زد:

ولت کنم بری پيش اون عوضی؟تو مشکلی داری؟شر دو به طرف آرتام برگشتيم که با اخم داشت به کاوه نگاه ميکرد....
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سريع يه ندم رفتم عقب و بازمو از بين دستاش که حاال فشارشون کمتر شده
بودن کشيدم بيرون ...آرتام چند ندم اومد جلوتر و رو به کاوه گفت:

ميشه بگی دنيقا با زن من چيکار داری؟ننل از کاوه من زودتر رفتم طرفش و گفتم:
-چير مهمی ننود ...بيا بريم پيش بقيه.

آرتام نيم نگاشی بهم انداخت و دوباره به کاوه نگاه کرد ...خيلی عصیینانی
بود:

 اگر يه بار ديگه دور و بر آناشيد بنينمت مطمئن باش رعايت شيچی رونميکنم.
کاوه پوزخندی زد و گفت:

چيه ميترسییی بخاطر عالنه ايی که به من داره ولت کنه؟ خوبه خودتم میدونی که آناشيد دوسی
م شتی که آرتام حواله ی فکش کرد نذا شت ادامه بده ...از اتفاق پيش اومده
شنگ کردم...کاوه با مکث صورتشو که بخاطر شدت ضربه به سمت راست
خم شییده بود برگردوند طرفمون ...بعد از چند لح ه نگاه کردن تو چشییم
شای شم جواب کار آرتام و با يه م شت زير چ شمش داد ...جای انگ شترش
روی صییورت آرتام خراش کوچيکی ايجاد کرد ...شمين کافی بود که آرتامو
عصنانی تر بکنه ...يقه شو گرفت و کوبيدش به يکی از ستون شای اتانک که
صدای وحشتناکی ايجاد کرد و باعث شد شيحه ی اسنی بلند بشه...

االن ونت تر سيدن ننود ...بايد ننل از اينکه آبرو ريزی ب شه از شم جدا شون
ميکردم ...سريع رفتم طرفشون .بازوی آرتامو کشيدم و گفتم:

648

wWw.Roman4u.iR

-ولش کن ...خواشش ميکنم ادامه ندين.

آرتام شيچ حرفی نزد و فقط برای لح ه ی کوتاشی نگام کرد ...از عصیینانيت
نفس نفس ميزد ...با د يدن زخم کوچ يک روی گونش دلم گرفت و ب.ض
کردم ...نگاشش پر از رنجش بود ...کاوه از فرصت استفاده کرد و يقه شو از
بين دسییتای آرتام کشییيد بيرون ...رومو برگردوندم و به کاوه که زير چونش
نرمز شده بون گفتم:
برو بيرون.در حالی که به آرتام نگاه ميکرد گفت:

چرا برم؟ چرا بهش نميگی که شنوزم منو دوست داریآرتام دوبار خوا ست بهش حمله کنه که رفتم روبه روش و با د ستی که روی
نف سه ی سينه ش گذا شتم مانعش شدم ...نلنش چقدر تند ميزد ...از بين
دندونای بهم چسنيده ش گفت:
-دشنتو بنند عوضی...

 کاوه :حقي قت تل خه ...تا کی ميخواين خودتونو گول بزنين؟ آ ناش يد شرکاری بکنه بازم نميتونه منو فراموش کنه...
خفه شو کاوه ...برو بيرون.کاوه لنخند زد و کمی سرشو کج کرد:
چشم ...تو امر کن...رفت سمت در ...ننل از اينکه بره بيرون گفت:

-فرصت خوبيه برای خداحاف

ی کردن...
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بعد از رفتنش به آرتام نگاه کردم ...از عصیینانيت تند تند نفس ميکشییيد...
روی گونش دو تا زخم کوچيک کنار شم بود که يکيش خونريزی بيشییتری
داشییت ...دسییتمالی از تو جينم در آوردم و خواسییتم بذارم روی زخمش که
صورتشو کنار کشيد
-صورتت زخم شده...

سییرشییو برد عقب و بجاش دسییتمال رو از دسییتم کشییيد و گذاشییت روی
زخمش ...چشماش از درد جمع شد ...روشو برگردوند و رفت سمت اتانک
و وزنشو انداخت روی دستش که لنه اتانک گذاشته بود ...شنوزم نفس شاش
نا من

م بود...

رفتم کنارش ...چشییمش به کره اسیییب بود و حواسییش جای ديگه ...زير
چ شمش نرمز شده بود ...اگر کم رس يخ نذاره کنود مي شه ...اح ساس يه
گ ناش کار و داشییتم ...وان عا چرا ا جازه دادم کاوه ب.لم ک نه؟ با اين که ازش
خجالت ميکشيدم ولی دلم طانت نياورد و دستمو روی بازوش گذاشتم:
بيا بريم روی زخمت يخ بذارم...شيچی نگفت...

ميخوای از اينجا بريم؟
- ....

آخه چرا باشاش درگير شدی؟پوزخندی زد و گفت:

-ناراحتی؟
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معلومه که ناراحتم ...بنين چه باليی سییر صییورتت آوردی ...حاال راضیییشدی؟ از تو تونع ندارم اينطوری رفتار کنی...
عصنی نگام کرد و گفت:

به من نگاه کن ...بهم مياد اشل دعوا با شم؟ ولی آدم يه ظرفيتی داره ...چهمعنی داره تا تنها ميشی اون بدو بدو بياد سراغت؟
يه ذره نگام کرد و پرسيد:

اصال چی بهت ميگفت؟با يادآوری حرفاش اخمی روی پيشونيم نشست:
-شيچی...

بخاطر شيچی اونطوری بهت چسنيده بود و تو شم مخالفتی نداشتی؟شوکه نگاش کردم ...معلوم بود از حرفی که زدن پشيمونه...کالفه گفت:

درسییته من با فرشنگ ديگه ايی تربيت شییدم ولی نميتونم بنينم کسییی بامن ور بهت دست ميزنه ...اون حتی نگاشاشم من

ور داره...

خيلی خب ...آروم باش.-چطور آروم باشم؟ ...پسره تو روی من نگاه ميکنه و ميگه تو...

بهش حق ميدم ع صنانی با شه ...کاوه ديگه شورشو درآورده ...سرشو چند
باری عصنی تکون داد و گفت:
شايدم حق با اونه...دلخور گفتم:

-ميفهمی چی ميگی؟
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زل زد تو چشمام و با صدايی که سعی ميکرد پايين نگه ش داره گفت:

آره ميفهمم ...اين توايی که خودتو زدی به ندون ستن...کم آوردم ...خ ستهشدم ...ميفهمی؟ خسته ...از اين رفتارشای پرتنانضت که آدمو گيج ميکنه و
نميدونم کدومش در سته خ سته شدم ...از نگاشات که شر لح ه يه مدله...
از بالتکليف يه خودم ...ن نا يد از اول اين ن مايش و راه مي نداختيم ....ن نا يد
ميذاشتم کار به اينجا بکشه ...تو شر دفعه داری منو با اون مقايسه ميکنی...
شییايد به زبون نياری ولی من نگاشاتو به اون مينينم ...درسییته حرفی نميزنم
ولی برام خيلی سخته ...من دو ست دارم ...اينو بفهم ...حاالم اين توايی که
بايد تکليفتو م شخص کنی چون من خيلی ونته با خودم رو را ست شدم...
ميدونم از زندگيم چی ميخوام...
زل زد تو چشمام و گفت:
-تو رو ميخوام...

امروز چه خنر بود ...شوکه شده بودم ولی ازخوشحالی ...باورم نميشد اين
حرفا رو بزنه ...فقط به چشییماش نگاه ميکردم تا مطمئن بشییم حرفاش
را سته ...ونتی ديد شيچ عکس العملی ن شون نميدمن سر شو برد باال و چند
لح ه ايی به سقر خيره شد ...نفسشو پر صدا فرستاد بيرون ...و دوباره بهم
نگاه کرد ...يه ذره آرومتر شده بود:

اما اينم ميدونم که دوست داشتن يه طرفه نميشه ...تو حق انتخاب داری وبهت حق ميدم شنوزم کاوه رو دوست داشته باشی ...اين يه بازی بود که من
نواعدشو زير پا گذاشتم ...نناد عالنه ايی بوجود ميومد ولی...
دشنم باز کردم تا چيزی بگم که انگشتشو گذاشت روی لنم:
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درسییته گفته بودم تنهام ولی نگفته بودم که بهش عادت نکردم ...يادت نرهکه از ترحم متنفرم ...بايد يه چيزی رو بدونی ...يادته اونروز لب سیییا حل
ميخواسییتم يه چيزی بهت بگم؟ ...چند روز پيش وکيل خانوادگيمون بهم
ايميل زد ...گفت بابام تمام زندگيشو اونور فروخته و نميخواد برگرده ...ديگه
مجنور نيستی به اين بازی ادامه بدی ...خيلی راحت ميتونيم شمه چيز و بهم
بزنيم...

خشییکم زد ...اينکه چند دنيقه پيش گفت دوسییتم داره ولی االن ميگه شمه
چی تمومه ...انگشییتشییو روی لنم کشییيد ...معلوم بود فکرش جای ديگه
ست ...مَل من ...يهو به خودش اومد ...بی شيچ حرفی رفت سمت در اما
ننل از بيرون رفتن گفت:

شر تصییميمی بگيری بهش احترام م يذارم ولی اينو بدون که اگر مهریزندگيه يه نفر و خراب کرد تو با رفتنت با کاوه دو نفر و از بين مينری...
و رفت...

مَل منگ شا واي ستاده بودم و به در ا صطنل نگاه ميکردم ...چند تا شوک تو
يه ساعت ...و بدترينش شم حرفای آخر آرتام بود...

با صدای  alarmگو شيم از خواب بيدار شدم ...بايد ميرفتم سرکار ...زنگ
گو شی رو که نطع کردم متوجه  smsاز طرف آرتام شدم ...چقدر تو اين سه
روز که نديده بودمش دلم براش تنگ شده بود ...ذوق زده بازش کردم:
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سییالم ...من دو شفته بخاطر يه عمل ميرم آلمان ...بنخش که زودتر بهتنگفتم ...يه دفعه پيش اومد ....فکر کنم اينطوری برای شر دومون بهتره با شه
تا بتونيم تصميم درستی بگيريم ...مواظب خودت باش.

يخ کردم ...يعنی چی رفته م سافرت؟ اونم دوشفته ...با خوندن  smsح سابی
پکر شییدم .از فکر اينکه دو شفته نمی بينمش دلم گرفت ...ديگه حوصییله
نداشیتم حاضیر شیم و اگر مجنور ننودم از جام تکون نميخوردم ...خيلی از
د ستش ع صنانی بودم ...ميتون ست زودتر بهم بگه ...ا صال ميتون ست زنگ
بزنه و ازم خداحاف

ی کنه...نه اينطوری...

ياد اون روز تو خونه ی عمه افتادم ...ونتی برگ شتم تو ويال ت صميم دا شتم با
آرتام حرف بزنم ولی جو توی ويالن سکوت و اخم شای معنی دار ن شون از
اين بود که شمه متوجه مشییاجره ی بين آرتام و کاوه شییدن ...کما اينکه زخم
روی صورت آرتام و کنوديه فک کاوه تابلو بود ...به نيم ساعت نکشيد که بابا
دستور رفتن و صادر کرد و شمه برگشتيم جز خانواده ی عمه ...بخاطر بودن
بابا بيژن تو ما شين ما نتون ستم با آرتام حرف بزنم ...اح ساس ميکردم چون
من و آرتام شم خيلی سیییاکت بوديم شمه فکر کردن که ما شم دعوا کرديم و
نگران بودن که اوضییاع بدتر نشییه ...بماند که کل راه به سییکوت گذشییت...
بدتر از اون اين بود که از لح ه ايی که منو دم در خونه رسییوندن تا شمين
االن نديدمش ...دلم وانعا براش تنگ شده بود ...انقدر بد اخالق شده بودم
که مامان و بابا شم فهميده بودن و کمتر به پر و پام مي يچيدن ...تمام اين
مدت به اين فکر ميکردم تو بيمار ستان مينينمش که با  smsامروزش نا اميدم
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کرد ...دلم ميخوا ست گو شيمو پرت کنم تو ديوار ...با بی حالی از جام بلند
شدم و لناس پوشيدم...

تمام مدتن سر کار انقدر ع صنی بودم که نزديک بود چند باری ا شتناه کنم
که خدا رو شکر زود متوجه شدم ...از فکر اينکه االن توی بيمارستان نيست
ناراحت ميشدم ...شميشه شمين که ميدونستم شست کلی بهم روحيه ميداد
ولی حاال ...حو صله ی کار کردنم ندا شتم ...ايکاش شيفتمو عوض نکرده
بودم ...اگر از شمون اول شیین کاری ميموندم االن ان قدر به بودنش عادت
نميکردم...
***

شر روز که می گذشت دلتنگيه منم بيشتر ميشد ...بی حوصله شده بودم و تا
بيکار ميشیدم ميرفتم تو فکر...االن  5روزه که ازش بی خنرم ...تا حاال پيش
نيو مده بود چ ند روز ننينمش و فکر نميکردم ان قدر به بودنش عادت کرده
باشم ...شمه ش احساس ميکردم يه چيزی سرجاش نيست ...بذار بياد من
ميدونم و اون ...بی معرفت حتی يه بارم بهم زنگ نزد حالمو ب رسییه ...فقط
دو روز پيش که با با با بيژن حرف زدم تونسییتم از بين حرفاش بفهمم که
حسییابی درگيره ...تازه برای اينکه بابا بيژن به اتفاق بينمون شییک نکنه کلی
دروغم گفتم که بهم زنگ زده و حالمو پرسییيده ...نمی تونسییتم شم ازش
بخوام شییماره تماسییی از آرتام بده ...باز شمين که فهميدم حالش خو به
خودش خيليه...
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صنح تو بيمار ستان مجنور شدم بخاطر اينکه با دکتر ک شاورزی کار دا شتم
برم سراغش ...با دان شجوشاش کالس دا شت ...شمه شون دور يه پيرزن که
منو ياد شخصيت پسته خانم تو مدرسه ی مادربزرگ شا می انداختن جمع
شده بودن ...يه گوشه ايستادم تا توضيحات دکتر تموم بشه ...رو به پيرزن که
خيلی شم با مزه بود گفت:
خب مادر جان ...چند تا سرفه کن...پيرزن يه ذره نگاشش کرد و گفت:سرفم نمياد.شمه خنديدن ...دکتر دوباره گفت:
الکی سرفه کنه...پيرزن خجالت زده خنديد و سرشو انداخت پايين:
روم نميشه...چقدر با نمک بود ...دکتر رو به دانشجوشاش گفت:

شرکی بتونه کاری کنه که ايشون سرفه کنه بهش نمره ميدم ...باالخره بعد ازتالش چند تا از بچه شا پيرزن يا شمون پسته خانم دو تا سرفه کرد ...يکی از
دانشجوشا رو به من گفت:
جای دکتر مهرزاد خاليه...دکتر کشاورزی چند باری سرشو برای تاييد تکون داد و گفت:
-اون ونت ميشد مريض مورد عالنه ش...

لنخندی زدم و سريع کارمو انجام دادم ...انگار زمين و زمان دست به دست
شم داده بودن تا اگر خودم شم نخوام آرتامو يادم ب يارن ...تازه ب چه شا شم
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مدام از من حال شو می پر سيدن ...سوار آ سان سور شدم تا برم بخش ولی
ونتی خوا ستم دکمه رو بزنم يه چيزی وادارم کرد تا دکمه ی کناری رو ف شار
بدم...
مهراوه با ديدنم از جاش بلند شد و با لنخند گفت:
-به به ...بنين کی اينجاست...

سالم عزيزمسالم به روی ماه بی معرفتت...وانعا دختر مهربون و شيرينی بود ...لنخند زدم و گفتم:
-ميدونم بی معرفتم ...تو ديگه به روم نيار.

خوبی؟ چه خنر از دکتر مهرزاد؟ نيسییت اينجا خيلی سییوت و کور ...اگرکارشای تلننار شده نداشتم نمی اومدم...

از کی شم داشت سراغ آرتامو ميگرفت ...من خودم تو بی خنری دارم دست
و پا ميزنم ...بازم بايد دروغ ميگفتم...
-ممنون .اونم خوبه...

کی مياد؟-نميدونم ...فعال که خيلی درگيره.

-اميدوارم موفق باشه ...خوب .من منت

رم؟ مطمئنم که نيومدی منو بنينی...

ای بابا ...من چيکار کنم که يادت بره بی معرفتم؟خنديد و گفت:
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شيچی عزيزم ...امرتو بگو.راستش کليد اتاق آرتام می خواستم...منشی دکتر وزيری زودتر گفت:

وا عزيزم در ست ني ست در غياب شون کليد اتانو بگيرين ...اگر ميخوا ستنخودشون بهتون ميدادن...
مهراوه نگاشی بهش کرد و گفت:

عزيزم ميشیییه ونتی در مورد چيزی اطالع نداری حرفی نزنی؟ خود دکترننال بهم گفتن که ورود دکتر زند به اتانشییون ايرادی نداره ...چه باشیین چه
نناشن..
خندم گرفت ...عزيزم گفتنشون از صد تا فحش بدتر بود...
به شر حال من وظيفم بود بگم ...اميدوارم بعدا برات دردسر نشه...شما نگران نناش...و کليد يدکی که دستش بود رو داد بهم ...ازش تشکر کردم و رفتم تو اتاق...

نميدونم چرا فکر ميکردم روی وسايل بايد خاک نشسته باشه...شايد بخاطر
اينه که احسییاس ميکنم مدته طوالنيه نديدمش ...شرچند بچه شای خدمات
نميذارن اينجا کَير بمونه ...خوش بحالشییون ...اونا بيشییتر از من حق پا
گذاشییتن به نلمرو آرتامو دارن...در حالی که به دور تا دور اتاق با دنت نگاه
ميکردم با ندم شای کوتاه و نامن م رفتم سمت ميزش ...تا به حال چند باری
اومده بودم اينجا ولی با دنت به اطرافم نگاه نکرده بودم ...روی صییندلی
نشستم ...شوم ...خيلی نرمه ...روی ميزش شمه چيز مرتب نرار گرفته بود...
تقويمی چرم که يه ا ستوانه جهت نگه داری خودکار کنارش بود ...يه سری
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کاغذ شای مربوو به بيمارشا ...يه تلفن مشکی ...دستمو جلو بردم و چند تا
از کاغذ شا رو زير و رو کردم ...بی شدف چ شم چرخوندم که نگاشم افتاد به
کشییو شای ميزش ...شر کاری کردم نتونسییتم جلوی حس کنج کاويمو
بگيرم ...اولين کشییوی سییمت راسییت رو باز کردم ...توش يه عالمه پرونده
بود ...اولين پرونده رو در آوردم و نگاشی بهش انداختم و دوباره گذا شتمش
سرجاشو کشو رو بستم ...توی کشوی دوم يه شيشه ادکلن بود ...درشو باز
کردم چشییمامو بسییتم و با اشییتياق بوی تلخش رو فرسییتادم توی ريه شام...
چقدر دلم براش تنگ شده ...ب.ضمو شمراه با آب دشنم نورت دادم ...ادکلنو
گذا شتم سرجاش ...يه پاکت کرم رنگ شم توی ک شو بود ...در پاکت و باز
کردم ...انگار عکس بود .با خوشییحالی کشییيدمش بيرون ...با ديدن عکس
دسته جمعيمون که اونروز برفی توی حياطشون انداخته بوديم لنخندی روی
لنم نشییسییت ...چه روز خوبی بود ...از ديدن نيافم با اون صییورت نرمز و
موشای خيس خندم گرفت ...از باالی عکس به توی کشو نگاه کردم يه سری
خرده ريز مَل جا سوييچین روان نويسن منگنهن مهر ن چند تا  cdو يه ب سته
سوزن ته گرد ...عکس و سرجاش گذاشتم وکشو رو بستم ...حاال نوبت دو
تا کشوی سمت چپ ميز بود ...بااليی رو باز کردم...

اولين چيزی که توجه مو جلب کرد يه جعنه کادوی صییورتی رنگ بود که
اتفانا خيلی شم برام اشنا بود اما شر چی به م.زم فشار آوردم يادم نيومد کجا
ديدمش ...بی معطلی برش داشییتم و بازش کردم ...يه سییاعت گرون نيمت
بود ...داشییتم از فضییولی ميمردم که کی اينو بهش شديه داده ...سییاعت و
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دراوردم و جعنه رو زير و رو کردم ولی کارتی توش ننود ...احسیییاس خوبی
نداشتم و به فرستنده که حتی نميدونستم زنه يا مرد حسادت کردم ...حدسم
ميگفت مرد نميتونه باشیییه ...اه ...ونتی جننه ندارم چرا فضییولی ميکنم...
دوباره به ساعت نگاه کردم ...شيک بود ...ولی چرا دستش نمی انداخت؟ نا
اميد ساعت و برگردوندم تو جعنه و خواستم سر جای اولش بذارمش که تازه
متوجه کارت پستالی شدم که مچاله شده گوشه ی ک شو افتاده بود ...بازش
کردم:

«انقدر برام ارزش داری که نميتونم با کادو به اين کوچيکی نشونش بدم ...با
اين حال اين ساعت نانابل و خريدم تا شر ونت ديديش ياد من بيفتی که شر
لح

ه به يادتم...

دوست دارم
طناز»

ای ...حالمو بهم زد ...آشا ...حاال يادم اومد .اون روز تو راشرو ...اين کادو
دسییتش بود .دختره ی سیینکه جلر ...اصییال حاليش نيسییت که آرتام نامزد
داره ...تقصير خودمه ...اگر يه بار تو روش در بيام ديگه دور و بر آرتام آفتابی
نمي شه .بنين چه راحتم ابراز عالنه کرده ...اگر شمه چی تموم ب شه کلی ذوق
ميکنه .اونونت شرکاری ميکنه تا آرتامو بکشیییه طرف خودش .کاغد و پرت
ک ردم رو ميز ..شمون بهتر که مچاله شیییده ...از فکر اينکه آرتام از اين کار
طناز خو شش نيومده و کارت و مچاله کرده لنخند زدم ...اما چرا کادوش رو
دور ننداخته؟ البد از ساعت خوشش اومده و مالحضه ی منو کرده ...شايدم
نخواسته کسی بو بنره تا سر فرصت ازش استفاده کنه ...سرفر صت ...يعنی
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بعد از بهم زدن نامزدی ...سرمو تکون دادم تا اين فکرای ماليخوليايی از کله
م بره بيرون ...شر چند که به ماليخوليايی بودنش شک دارم.

دوباره نگاشی به توی کشو انداختم ...يه سری کاغذ بود که د سته د سته بهم
منگنه شده بود ...يکی شو ک شيدم بيرون ...لي ست و سايل اتاق عمل بود...
ب عدی رو ن گاه کردم ...ليسیییت پرسیی نل جد يد بود ...به تاريخش ن گاه
کردم...مال دو ماه پيش بود...حتما ليسیییت ورودی شای شم زمان با منم
اينجا شست ...فضوليم گل کرد بنينم چند نفر با من اينجا مش.ول شدن ...با
يه ذره گ شتن پيداش کردم ...به ا سامی نگاه کردم ...با ديدن ا سم بع ضی شا
تعجب ميکردم ...چند ماه پيش انقدر از ن ر روحی داغون بودم که به دور و
برم توجهی نداشییتم ...فکر ميکردم بعضییی شا که با من اومدن سییابقه ی
بي شتری دارن ...روی ا سم بع ضی شا خط ک شيده شده بود ...حاال وا سه ی
چی نمی دونم ...خيلی شا رو شم اصال نميشناختم ...رفتم صفحه ی بعدی
و متوجه اسم خودم شدم که دورش خط کشيده بود و جلوش شم نوشته بود
« اخموی بد اخالق»

ِ
لنخند تلخی نشست روی لنم ...ياد اولين ديدارامون افتادم ...حق داشت...

حالت ابروشام طوريه که صورتمو جدی نشون ميده و ب.ير از اونم شميشه يه
نيمچه اخمی روی پيشییونيم شسییت ...کشییو رو به حالت اولش در آوردم و
بسییتمش ...کشییوی بعدی نفل بود ...شر کاری کردم باز نشیید ...حاال ديگه
کادوی طناز و فراموش کردم و فکرم درگير کشییوی نفل شییده بود ...شییايد
وسايل کاريه ..شايدم پرونده شای مهم ...آره شمينطوره ...با فکرای بی خود
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خودتو اذيت نکن دختر .نفس عميقی کشییيدم و دو باره به دور تا دور اتاق
نگاشی انداختم ...اسییم تايپ شیییده ش روی يکی از برگه شای رو به روم
توجهم رو ج لب کرد ...آر تام مهرزاد ...فاميليش وان عا براز ندشیییه ...تو
وجودش پر از مهربونيه ...انگشییتمو روی اسییمش کشییيدم و زير لب زمزمه
کردم:

کجا رفتی؟فکر نميکردم انقدر دوسییش داشییته باشییم ...يعنی تا حاال بهش فکر نکرده
بودم ...شميشه کنارم بود و اينکه يه روز بره برام دور از تصور بود ...جالنه...
خوبه از اول گفته بوديم شمه چی صوريه...

ياد حرفای اون روزش افتادم ...گفت دوسییتم داره ...نيشییم تا بنگوش باز
شیید ...تو عالم خودم بودم که با صییدای در يه متر از جام پريدم ...نلنم مَل
گنجشگ ميزد ...چته دختر ...نفس عميقی کشيدم و گفتم:
-بفرماييد...

با ديدن يکی از ن

افتچی شای بيمارستان لنخند زدم...

دکتر زند؟بله؟-پايين تو محوطه يه نفر کارتون داره...

با من؟ کيه؟-منم نديدمش ...خانم رضوانی گفت بهتون بگم...

سییری از روی تشییکر تکون دادم ...سییريع کارمو تموم کردم و رفتم پايين...
نميدون ستم کيه که ميخواد منو بنينه ...النته يه حدس دا شتم اونم کاوه بود...

wWw.Roman4u.iR

662

امکان دا شت اومده با شه تا باز شمون حرفای تکراری رو بزنه ...تو اين چند
روز مرتب  smsميده و زنگ ميزنه که جوابشو نميدم...

جلوی در ايسییتادم و سییر چرخوندم تا کسییی رو که کارم داره پيدا کنم ...در
کمال ناباوری مهری رو ديدم که روی يکی از نيمکت شا نشسته بود و اشاره
کرد که برم پيشییش ...چه پررو ...يه لح ه خواسییتم برگردم و ضییايعش کنم
ولی حس ف ضوليم مانعم شد ...رفتم تا بنينم برای چی تا اينجا اومده ...اين
اولين باريه که بعد از بهم خوردن دوسییتيمون با شم تنها صییحنت ميکنيم...
تازه من يه ت سويه ح سابم باشاش دارم ...شر ندم که بهش نزديکتر مي شدم به
اين فکر ميکردم که چه حرفايی بزنم تا دلم يه کم خنک شییه ...شییايد اگر
حرفايی که کاوه بهم زده رو بگمن بفهمه که زندگيش روی شواست...

تا رسییيدم بهش سییريع از جاش بلند شیید ...ابروشام از تعجب رفت باال...
مهری و ادب ...دستشو آورد جلو و با ناز گفت:
-سالم آناشيد جان...

چشییمامو ريز کردم ...يه نگاشم به دسییتش بود و يه نگاشم به چشییماش...
ونتی ديد دستامو از تو جينم در نميارم دستشو کشيد عقب و گفت:

بنخشيد مزاحمت شدم ...راستش نميخواستم بيام تو محيط کارتحرفشو نيمه کاره نطع کرد و با اشاره به نيمکت کنارمون گفت:

ميشه بشينيم؟راحتم-آخه حرفام طوالنيه...
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گفتم راحتم...-خواشش ميکنم ...من اونطوری راحت تر ميتونم حرفامو بزنم...

چشم غره ايی بهش رفتم و نشستم ...اما بجای نگاه کردن به مهرین زل زدم
به آدمای روبروم که در حال رفت و آمد بودن .صدای مهری رو شنيدم:

داشییتم ميگفتم ...اگر چاره داشییتم اينجا مزاحمت نميشییدم ...ميدونسیتمحاضر نمی شی جای ديگه منو بنينی و بايد تو عمل انجام شده نرارت بدم...

با شنيدن حرفاش و مودب حرف زدنش پوزخندی روی لنام نقش ب ست که
مهری ديد و سريع گفت:
-النته حق داری...

باز خوبه ميدونست ...ولی من مهری رو ميشناسم ...الکی با کسی مهربون
نميشه ...چپ چ ی نگاش کردم که سرشو انداخت پايين:

چی مينينم؟ تو و خجالت؟ فکر نميکنی زيادی عجينی؟چيزی نگفت...

برای چی اومدی اينجا؟سرشو آورد باال و گفت:
-ميگم ...ولی حرفام يه ذره طوالنيه...

من زياد ونت ندارم-خواشش ميکنم...

مهری اون مونع شايی که با شم صميمی بوديم خيلی نربون و صدنم ميرفت
که می دونسییتم شمه ش الکيه و برای تملق و چاپلوسییی اون حرفا رو ميزنه
ولی االن...
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بگو ...فقط سريعدر مورد زندگيمو و خانوادم شمه چی رو ميدونی ...ننال بهت گفته بودم کهپدرم مارو ونتی بچه بودم ترک کرد...

ننال ازش شیینيده بودم که پدرش اونا رو بخاطر خيانت مادرش ترک کرده
بود ...النته پ سر شو با خودش برده بود و مهری رو گذا شته بود برای زنش...
مَال بچه شا رو تقسيم کرده بودن ...مادره شم انقدر سرگرم بود که توجهی به
تنها دخترش نداشت...

 مادرم که اصییال حواسییش بهم ننود و فکر ميکرد شمين که کلی پول بهمميده کافيه ...ا صال نميدون ست من از صنح تا شب چيکار ميکنم ...با کی
ميگردم ...چی احتياج دارم ...ميفهمی اين برای يه دختر مَل من که تو سیین
بلوغ بودم و بايد خط نرمزشا رو ميشییناختم يعنی چی؟ من حتی نميدونسیم
کدوم کارم درسته و کدوم غلط ...ميدونی در ِآن واحد با چند تا پسر دوست
بودم ...ميدونی چند بار نزديک بود از سییر بچگی خودمو به يه پسییر تسییليم
کنم؟؟؟ يکيش شم شمون رضیییا بود که تو جلومو گرفتی ...يادته؟ اگر با تو
آشیینا نشییده بودم معلوم ننود چه باليی سییرم می اومد ...بابامم که بين من و
مه يار اونو انت خاب کرد و با خودش برد ...ان گار نه ان گار که منم بچه ش
بودم ...شميشیییه به اين فکر ميکردم که چرا با بام منو انت خاب نکرد؟ چرا
مهيار؟ ...احسییاس ميکردم زياديم ...تا از مامانم درخواسییت ميکردم بريم
بيرون ميگفت اينهمه پول تو دسییت و بالته خودت برو بيرون کير کن ...از
اينکه پولدار بوديم متنفر بودم ...يه دختر بودم پر از عقده ...عقده ی اينکه يه
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نفر بهم تو جه ک نه ...بهم مح نت ک نه ...ولی اخالق خوبی نداشییتمو و
ندارم ...باالخره بچه ی شمون زنيم که به زمين و زمان فخر ميفروشه ...ونتی
دا شتم ر شد ميکردم شمي شه يه چ شمم به مامانم بود ...اون مونع که شر روز
با يه دوست پسر تازه ميديدمش ...يا کادوشايی که براش ميفرستادن...ونتی
محنتاشییون و ميديم ...حتی ونتی چند باری چند تا از دوسییت پسییراش به
شوای دستمالی کردنم منو تو ب.لشون ميگرفتن و به مامان ميگفتن( چه دختر
نازی ...ک يه خودتو) شمه ش پيش خودم ميگفتم حتما چون مَل اونم به
منم توجه ميکنن و برام کادو ميخرن ...مَل اون لناس مي وشییيدم ...مَل اون
برخورد ميکردم ...حتی مَل اون فکر ميکردم ...دريغ از اين که شییخصییيتم
کم کم داره شکل ميگيره و من دارم ميشم لنگه ی اون...
نفس عميقی کشيد ...سرشو آورد باال و نگاشم کرد:

يادته که شيچ کس تو دانشگاه باشام دوست نميشد؟ تنها تو بودی که دستدوسییتيمو رد نکردی و منو با اين اخالق گندم ننول کردی ...خيلی دوسییت
دا شتم ...خيلی برام مهم بودی ...تو روزای اول دو ستيمون انقدر خو شحال
بودم که حد نداشیییت ...انگار دنيا رو بهم داده بودن ...حاال خواشری رو
دا شتم که شمي شه آرزو شو ميکردم ...شرچند که بلد ننودم بروز بدم و کارام
مصیینوعی بود ...من از مامانم ياد گرفته بودم که با زبون بازی آدما رو کنار
خودم نگه دارم ...بعضییی ونتا که ميديدم با بقيه ی بچه شا مَل من رفتار
ميکنی حسییوديم ميشیید و حرص ميخوردم ...ميخواسییتم فقط دوسییت من
باشی ...ميخواستم مَل من باشی...
به نقطه ی نامعلومی خيره شد و ادامه داد:
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تا اينکه يه روز به ا صرارت ننول کردم که منو تا خونه برسونی و اونجا برایاولين بار کاوه رو...
بعد از چند دنيقه مکث ادامه داد:

از اينکه تمام توجه تو به اون بود ناراحت شیییدم ...ونتی کاوه رو ديدیخوشحال بودی ...خيلی خوشحال ...اول از کاوه بدم اومد ...د ست خودم
ننود ...ونتی نرار بود يه چيزی داشته باشم بايد تمام و کمال مال من ميشد...
مَل مامانم ...روزای اول از اينکه باشاتون بيام زياد راضییی ننودم ...ونتی
محنت شای کاوه رو ميديدم ناراحت ميشدم اما به مرور زمان حس حسادتم
ن سنت به تو تحريک شد ...کاوه انقدر بهت محنت ميکرد که دلم خوا ست
جای تو باشییم ...حاال ديگه از تو بدم ميومد ...شمه ش به اين فکر ميکردم
چرا شمه تو رو دوسیییت دارن ...چرا کاوه انقدر بهت محنت ميکنه ...چرا
يکی مَل کاوه به من محنت نميکنه ...اصییال چرا خود کاوه بهم محنت
نميکنه...

اون مونع با فرشییيد دوسییت شییدم ...يادته؟ فرشییيد خيلی نربون و صییدنم
ميرفت ولی مَل کاوه ننود ...اون سنگ خودشو به سينه ميزد ...ميخواست از
منم استفاده کنه و بره ...شمه ش اونو با کاوه مقايسه ميکردم ...ونتی به خودم
اومدم که ديدم تمام ذشنم پر شییده از کاوه ...ديگه دلم نميخواسییت با شم
بنينمتون...

تصميم گرفتم بيشتر با کاوه صميمی بشم ...بخاطر شمينم به بهانه ی تنهايی
چ ند باری دلتو به رحم آوردم که منو دعوت کردی تو مح فل شای
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خانوادگيتون ...شمونجا فهميدم که عمت از تو خوشییش نمياد ...نگاه شا و
حرفاش داد ميزد ...تا اينکه...
ساکت شد ...اخمی عميقی روی پيشونيش نشسته بود:

ع مت تو يکی از مهمونی شا بهم گ فت که اگر ميتونم بيرون بنينمش...تعجب کردم ولی رفتم بنينم چيکارم داره ...فهميده بود پسییرشییو دوسییت
دارم ...ميگ فت ن گاه شامو به کاوه ديده ...اولين نفری بود که اينو فهميده
بود ...گفت اگر کاوه رو ميخوام بايد تو رو از ميدون بدر کنم ...ا صال به اين
وصییلت راضییی ننود و تو رو در حد پسییرش نميدونسییت ...ميگفت از ن ر
مالی خيلی پايين ترين ولی من بهشییون ميخورم ...اينجا بود که برای اولين
بار از پولدار بودنمون خوشحال شدم ...انقدر کاوه رو ميخواستم که چشممو
روی شمه ی محنت شات بستم و ننول کردم ...عمت گفت فقط بايد ذشنيت
کاوه رو نسیینت به تو خراب کنم و ب.ير از اون کوچک ترين اتفانی که بين
شما ميفته رو بهش بگم ...منم از خدا خوا سته به حرفش گوش دادم ...زوم
کردم روت ...حتی خيلی روزا تعقي نت ميکردم ...تا اين که تو رو با ميالد
ديدم ...انقدر ساده بودی که باور کردی ت صادفی شمديگرو ديديم و شمه ی
ماجرا رو برام تعرير کردی و اين شد شمون مونعيتی که دننالش بودم ...اگر
بدونی چقدر خوشحال بودم ...شمه چی رو برای عمت تعرير کردم و اونم
نول داد اين ماجرا رو به کسییی نگه که اگر نضییيه لو بره نميتونيم کاری انجام
بديم ...اون تو خو نه زير آب تو رو ميزد و منم تو حر فام با کاوه تاي يد
ميکردم ...شمه چی در ست پيش رفت و کاوه شک کرد ...اون روز که گفتی
ميخوای بری برای نامزد ميالد حلقه بخری بهترين فرصت برای تنديل شک
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کاوه به يقين بود ...ونتی ديدتون اومد پيش من ...داغون بود طوری که دلم
براش سوخت ...اونم مَل تو بی گناه بود ...بی گناشی که از ن ر من گناشکار
محسوب ميشد ...گناششم اين بود که بجای من عاشق تو بود...

مهری دا شت گريه ميکرد ...ولی من مَل يه مج سمه ن ش سته بودم و به روبه
روم خيره شده بودم...

اونشییب که کاوه رو ديدم تا تونسییتم ازت بد گفتم و کلی داسییتان چرت وپرت سییرشم کردم ...اما کاوه شنوزم دودل بود ...ميگفت نميذاره اين اتفاق
بيفته ...ديدم اينطوری نمي شه و اين تويی که بايد يه کاری کنی تا ازت متنفر
بشییه ...ذشنيت تو رو نسیینت به پس یرا بد کردم ...يادته؟؟؟ شی زير گوشییت
خوندم کاوه شم مَل شمه ی پسییراسیییت ...اول زير بار نميرفتی ولی انقدر
گفتم تا راضی شدی با امتحان کردنش بهم ثابت کنی ولی...
کاوه با اون  smsنابود شد ...تو نديد ولی من ديدم...
پريدم وسط حرفش:

چرا اينارو ميگم؟فقط گوش کن ...ونتش بود که خودی ن شون بدم ...به شوای دلداری مدامبهش زنگ ميزدم و ميگفتم آناشيد ليانت تو رو نداره ...گفتم دور و برشییو
نگاه کنهن دخترايی رو مينينه که خيلی بهترن و تازه اونو دوسییت شم دارن...
گفتم خيلی راشها شسیییت تا بتونه ازت انتقام بگيره ...شمين کافی بود تا به
فکر انت قام بيف ته و منو انت خاب ک نه ...اين کارم کرد ...نم يدونی چ قدر
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خوشییحال بودم ...به شيچ چيز جز کاوه و ازدواج باشاش فکر نميکردم...
حتی به آينده...
دستمالی ازتو کيفش درآورد و شمونطور که اشکاشو پاک ميکرد گفت:

شمه چيز خيلی سییريع اتفاق افتاد ...مراسییم خواسییتگاری و نرار مدارشا وتاريخ ازدواج ...کاوه تاکيد داشییت تا روزی که خودش ميگه کسییی بويی از
ماجرا ننره ...منم که بايد باشات مَل سابق رفتار ميکردم تا ونتش ...اونی که
ميخوا ستم شد ...ازدواج کرديم ...بعد تمام اين ماجراشا رفتيم سر خونه و
زندگيمون و تازه فهم يدم چي کار کردم ...تازه فهم يدم که کاوه کوچکترين
عالنه ايی بهم نداره و خنری از محنت نيسیییت ...اتفانا برعکس ...طوری
باشام برخورد ميکرد که شییک کردم نکنه مامانش چيزی گفته و ماجرا رو لو
داده ...با چه اميدی باشاش ازدواج کردم ولی براش فرنی با گلدون توی خونه
نداشتم ...داشتم ديوونه ميشدم ...حتی بيشتر شنا خونه شم نميومد ...انگار
که اون جن بود و من بسم الله ...کارم شده بود شب تا صنح گريه و التماس
کردن ...ولی شمه ش که اين ننود ...عمت کم کم داشت خود وانعيشو نشون
ميداد ...فکر کنم اون روز تو ويال يه چ شمه از کارا شو ديدی ...شمه ش سر
کوفت ...مطمئنم از ترس اينکه لج کنم و با لو دادن نقشیییه مون دوباره تو و
کاوه رو بهم برسونم را ضی شد بدون چون و چرا بياد خوا ستگاری ...خيلی
تنها بودم ...يه روز که به بن ب ست ر سيده بودم رفتم خونمون ...شمه چی رو
برای مامانم گفتم چون کس ديگه رو نداشیتم ...مسیخره سیت نه؟ راشنمای
من تو زندگيم مامانم شیید ...يه زن عياش ...بعد از شیینيدن حرفام گفت بی
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عرضییم ...ن رش اين بود که با بچه ميتونم کاوه رو پاينند خودم بکنم ...ولی
خنر نداشتم که کاوه اصال خونه نمياد چه برسه به اينکه...
صورتش سخت شد:

اما ونتی خوب فکر کردم ديدم راشی جز اين ندارم ...اگر شمينطور ادامهميداديم چند ونت ديگه کارمون به جدايی ميک شيد ...تمام فکرم اين بود که
چطور نقشه مو عملی کنم چون کاوه صد سال سياه راضی نميشد بهم دست
بزنه ...باالخره تصميم گرفتم کاری کنم تا مست کنه ...اينم ترفندشای زنونه
ميخوا ست ...يه شب که اومد خونه دعوا راه انداختم و آخرشم انقدر ا شک
ريختم و م لوم نمايی کردم که دلش برام سییوخت و ننول کرد باشام شیییام
بخوره ...منم از خدا خواسته يه شام خوشمزه سفارش دادم و يه بطری ودکا
شم به برنامه ا ضافه کردم ...ميخوا ست مخالفت کنه ولی تا ديد ب.ض کردم
کو تاه او مد ...کاوه م َل خودت مهربون بود ...ادای ز نای روشیین فکرو
درآوردم و اين اجازه رو بهش دادم تا از تو برام درد و دل کنه ...اونم بخاطر
حرف زدن و فکر کردن به تو اصییال نميفهميد که داره زياده روی ميکنه...
خيلی خورد تا جايی که برای اجرای نقشییم کافی بود ...کاری کردم که
تحريک بشه و جوابم داد ...باالخره اونم مرده ...ولی نميتونی تصور کنی چه
بر من گذشییت ...مدام اسییم تو رو صییدا ميکرد ...خيلی سییخته که بدونی
شوشرت توی رابطه با تو داره به يه نفر ديگه فکر ميکنه...
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و صدای شق شقش بلند شد ...اما من کوچکترين حرکتی برای آروم کردنش
انجام ندادم ...خيلی سیینگدل شییده بودم ...حدانل در مورد مهری اينطور
بود ...يه ذره آرومتر که شدن ادامه داد:

اون شییب شر چی که بود گذشییت ...صیینح ونتی کاوه فهميد چيکار کردهميخوا ست منو بک شه ...خيلی ع صنانی بود ...منم کم نياوردم و گفتم که به
زور بهم ت*ج*ا*و*ز کرده ...شرچند باور نميکرد ولی کاری شم نميشییید
کرد ...اتفانی که ننايد افتاد ...شییک داشییتم که به اين زودی حامله بشییم...
اونم با اولين رابطه ولی شیید ...نميتونم بگم خدا صییدامو شیینيد چون من
ليانتشییو ندارم ...ميدونم خيلی پسییت و کَيفم ولی ...ولی ايمان دارم که تو
مَل من نيستی...
پرسشگرانه بهش نگاه کردم...

ميدونم کاوه بهت چی گفته ...خودش بهم گفت ...ونتی برگ شتيم يه شبگفت که راضيت ميکنه که باشاش بری و منو ترک ميکنه...

دسییتامو گرفت و تند تند ب*و*سییيد ...شر چقدرم تالش کردم نتونسییتم
دستمو از بين دستاش بيرذون بکشم ...با اعتراض گفتم:

ول کنه ...اين چه کاريه ميکنی؟التما ست ميکنم ...تمنا ميکنم ...ا صال شر کاری بگی ميکنم ..شر چی توکه بخوای ولی با کاوه نرو ...کاوه رو از من نگير ...ما داريم ب چه دار
ميشيم ...التماس ميکنم...
از جام بلند شدم و دستمو از بين دستاش کشيدم بيرون...
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اون مونع که داشتی زندگيمو بهم ميريختی بايد به اين روزا فکر ميکردی...بايد ميفهميدی که کاوه منو ول نميکنه...

مهری اومد جلوی پام نشییسییت و خم شیید روی کفشییامو ب*و*سییيد ...از
تعجب زبونم نفل شیید ...با عجله نگاشی به دور و برم انداختم که خدا رو
شکر ک سی ننود ...يه ندم رفتم عقب که مهری سر شو آورد باال و شمينطور
که زار ميزد ادامه داد:

آناشيد خواشش ميکنم زنديگمو خراب نکن ...من بد کردم تو نکن ...نذاربچه ی منم مَل خودم عقده ايی بار بياد ...من تنهايی نميتونم بزرگش کنم...
التماس ميکنم...

 بس کن ...فکر کردی مَل نديم احمقم که با دو تا نطره اشییکت دلم بهرحم بياد؟ نه عزيزم ...تو منو تنديل به اينی کردی که االن ش ستم ...يه دختر
بی احساس و بی تفاوت...

وانعا بی تفاوت بودم؟؟؟ اونم بعد از دلتنگی شای اين چند روز؟
مهری شنوزم گريه ميکرد...
-اگر کاوه ترکت کنه حق داره ...بيشتر از اينا بايد سرت بياد...

رومو برگردوندم تا برم تو بيمارستان که صدای آخ گفتن مهری متونفم کرد...
نگاشش کردم ...يه دسییتش روی زمين بود و يه دسییتش روی شییکمش...
خدای من ...بچه ش...
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بخاطر خواشش يکی از شمکارا ام شب بايد بجاش ک شيک وايمي ستادم ...با
اينکه خ سته بودم ولی بن رم اينطوری برای خودمم بهتر بود ...ونتی تو خونه
ميموندم شزار تا فکر خيال بد ميومد تو سرم...

ونتی رسییيدم بخش پری رو ديدم ...خوشییحال ب.لم کرد ...اون شيچی از
حرفای آرتام نميدونه ...از ونتی برگشییتنن نديده بودمش و حتی تلفنی شم با
شم حرف نزده بوديم ...لنخندی زدم و گفتم:

سالمسالم دوستم ...خوبی؟مشکوک نگاشش کردم ...از صورتش معلوم بود زيادی خوشحاله...

من خوبم ولی فکر کنم تو بهتری-من عالیییییییییییییییيم...

خير باشه ...چيزی شده؟دستی از پشت خورد روی شونم ...شيما بود:

شيچی بابا ...تاريخ عرو سيش م شخص شده .از سر شب بيچارم کرده.راستی سالم
سالم.وای آناشيد نميدونی چقدر خوشحالم ...افتاد برای اول تير.چقدر از خوشحالی پری خوشحال شدم ...زوج خوبی بودن...
تنريک ميگم...پری :آماده باش که بعدی توايی...باز داغ دلم تازه شد ...ولی سعی کردم به روی خودم نيارم و به شوخی گفتم:
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-فعال که داماد ما فرار کرده...

آره از شيراد شنيدم رفته آلمان ...چه خنر ازش؟ باشات تماس گرفته؟-خوبه ...سالم ميرسونه.

شییي ما :چرا با شاش نرفتی خره؟ من بودم شر طور شیییده خودمو بهشميچسنوندم ...اصال ميرفتم تو چمدونش نايم ميشدم...

پری :شمچين ميگه ميرفتم تو چمدونش شرکی ندونه فکر ميکنه الغره ...يهنيگا به خودت بنداز...

شر سه خنديديم ...پری حق داشت ...شيما شيکل ُپری داشت ...چاق ننود
ولی پر بود ...شيما با خنده گفت:
خوب رژيم ميگرفتم ...باالخره ارزش داشت...و رو به من کرد و گفت:

اونونت شمون ميشد ماه عسلتونُ
پری :وا ...مگه شمه مَل تو شلن؟ خوب ماه عسلم ميرن به مونعش...دستمو کشيد و گفت:

بيا بريم اناشيد اين مشییکل منکراتی داره ...شيرادم چند بار بهم تذکر دادهباشاش نگردم..
شيما خودشو به ما رسوند و گفت:

ايیییییش ...خيلی شم دل شوشر جونت بخواديه ربعی مي شد که تنها تو  stationن ش سته بودم ...يه د ستو گذا شته بودم زير
چونم و به کاغذ روبروم خيره شییده بودم ...با خودکاری که تو دسییت ديگم
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بود روی ميز ضییرب گرفته بودم ...کاغذی که جلوی صییورتم تکون خورد
باعث شد سرمو باال بگيرم ...پری بود:
کجايی؟ يا خودش ميا يا نامه ش...لنخند کم جونی زدم و پرسيدم:

حالش چطوره؟-چيز مهمی ننود ...درد بعد از عمل.

سییرمو چند باری به نشییونه ی تفهميم تکون دادم و سییاکت شییدم ...خيلی
کالفمن شمه ش احسییاس ميکنم يه چيزی سییر جاش نيسییت ...يه چيزی
ک مه ...خودکار تو دسییتمو بی شدف روی کا غد شای روبروم به حرکت
درآوردم ...پری خودکار و از دستم کشيد ...معترض گفتم:

چيه؟چته اناشيد؟ حالت خوبه؟آرهمطمئنی؟نهنفسمو کالفه دادم بيرون و گفتم:
-نميدونم.

چيزی شده؟دوسییت نداشییتم با حرفام خوشییيشییو از بين بنرم ...لنخندی تصیینعی زدم و
گفتم:
-نه ...خب راستش يه ذره دلم گرفته...
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ولی من فکر نميکنم يه ذره باشه ...دلت براش تنگ شده؟شيچی نگفتم چون ميدون ستم اگر حرف بزنم ب .ضم ميترکه ...بجاش سرمو
انداختم پايين و با حلقه ی توی دستم بازی کردم ...پری اومد کنارم نشست
و دستامو بين دستاش گرفت...

پس دلت تنگ شییده ...گفتم از سییر شییب تو خودتيا ...اگر دلتنگ نناشیییعجينه ...اون انقدر مهربون ش ست که دخترا با يه سالم از روی ادبش شزار تا
فکر و خيال ميکنن ...تو که ديگه جای خود داری ...شر روز گذروندن ونتت
با اون که مطمئنم بخاطر اخالنش سیییاعت شای شییيرينی بوده چيز کمی
نيست...

خيلی فشار رومه ...ميدونی دلم چی ميخواد؟پری با تکون دادن سر پرسيد چی...

دلم ميخواد يه اتاق پر از ظرف شای شکستنی بهم بدن تا با خورد کردنشونيه ذره آروم تر بشم....

پری که از چيزی خنر نداشت برداشت ديگه ايی کرد .صورتمو ب*و*سيد و
گفت:

وانعا برات خوشییحالم ...از اينکه ميديدم درگيره کاوه ايی ناراحت ميشییدمولی االن با اين حرفايی که زدی ...مطمئن باش آرتام ارزششو داره.

من به چی فکر ميکنم و پری چی ميگه ...سییر دوراشيه بدی گير کردم ...با
غينت آرتام به اين نتيجه رسییيدم که ممکنه بعد برگشییتنش شمه چی تموم
بشییه ...اونونت که تازه دردسییر شای من شییروع ميشییه ...با چه رويی ديگه
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ميتونم سرمو تو بيمارستان بلند کنم ...شمين طناز برام دست ميگيره ...ب.ير
از اون چه جوابی دارم که به مامان و بابا بدم ...ايننار ديگه چيزی به اسم آبرو
برا شون نميمونه ...ايننار حرفای فاميل کمر شون و مي شکنه ...اما اگر با کاوه
برم خيلی چيزا درسییت ميشییه ...شم ميتونم اونور درسییمو بخونمن شم اينکه
دشن فاميل بسییته ميشییه ...مهری شم خودش ننول داره مقصییره ...دسییتی به
پيشونيم کشيدم...

چيکار کنم؟
به صییفحه ی گوشییيم که مدام روشیین و خاموش ميشیید خيره شییده بودم.
نميخوا ستم جواب شو بدم ...اگرم ميخوا ستم جلوی مامان اينا نمي شد ...خير
سییرم اومدم تا دور شم با خانواده يه فيلم بنينيم و دو دنيقه به چيزی فکر
نکنم ...ولی ول کن ننود ...بعد از يه ربع تصییميم خودمو گرفتم  .به مامان
اينا گفتم خوابم مياد و بايد زودتر بخوابم ...اونام اعتراضی نکردن ...ونتی به
اتاق رسيدم سريع درو بستم و بهش تکيه دادم .نفس عميقی کشيدم و منت ر
زنگ دوباره ش بودم .چند ثانيه ای منت ر موندم تا اينکه زنگ زد .خواسییتم
سییريع جواب بدم ولی انگشییتم روی دکمه ی سیینز خشییک شیید .دارم کار
در ستی ميکنم؟ ولی باالخره بايد ت صميم خودمو ميگرفتم .ننايد بی گدار به
آب ميزدم ...دکمه رو فشار دادم.:

بله؟-سالم عزيزم .چرا جواب نميدی اينهمه زنگ زدم...

صییميمی حرف زدنش يه جوريم ميکرد ...حس عجينی پ يدا کردم .با اين
حال خيلی جدی گفتم:
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حرفتو بزن.با من اينجوری حرف نزن.گفتم حرفتو بزن عجله دارم بايد سريع نطع کنم.آروم گفت:

فکراتو کردی؟صداش پر از استرس بود...

راجع به چی؟چند ثانيه ساکت موند .صدای نفس عميقش رو شنيدم:
آناشيد ميدونی دارم راجع به چی حرف ميزنم.-نه ...نميدونم.

تصميمتو گرفتی که با من بيای يا نه؟شمون روزم بهت گفتم اين بحَو ادامه نده .من موندم تو چرا فکر ميکنیمن آرتامو ول ميکنم ميام پيش تو که يه بار امتحانتو پس دادی ...اگه زنگ
زدی شمينو ب رسی بايد بهت بگم که من از اون روزی که ازدواج کردی ديگه
حتی بهت فکرم نميکنم.

سییاکت موندم که جوابی بده ولی چيزی نگفت .منم برای اينکه بحَو تموم
کنم گفتم:
فکر کنم جوابتو گرفتی .پس دليلی نداره اين حرفارو ادامه بديم .خدافظ.باور نميکنم...-نکن ...اون ديگه مشکل خودته و به من ربطی نداره ...شب خوش.
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خواستم نطع کنم که دوباره صدام کرد:

آناشيد؟خودم رو کالفه نشون دادم:

بله؟ بله؟اينجوری عذابم نده .من که گفتم...حرفشو نطع کردم و گفتم:

کاوه تو چرا نمی خوای بفهمی؟ خيلی اتفانا افتاده که نميشییه عوضییشییونکرد ...من ازدواج کردم .تو شم داری بچه دار ميشی ...رابطه ی ما شم خوب
يا بد ...شییيرين يا تلخ ...شر چی که بود خيلی ونته تموم شییده .لطفا درک
کن .ونتی با تو حرف ميزنم احساس بدی دارم .احساس ميکنم...
حرفمو نطع کرد و با ناراحتی گفت:

احساس ميکنی داری به آرتام خيانت ميکنی؟-آره.

پس چرا اون مونع که با اون پسییره ميرفتی بيرون يه شمچين احسییاسییینداشتی؟
عصنی شدم و گفتم:

يه بار بهت گفتم که اونا شمش سوء تفاشم بود ...فکر نميکردم کار به اينجابکشه .بعدم اين دو تا موضوع خيلی با شم فرق ميکنه...

رابطه ی ما شم به خاطر شمين سییوء تفاشما به شم ريخت  .بذار درسییتشکنيم.
-حرف زدن با تو يه کار بی فايده ست .من ميکم نميشه ...بفهم.
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چرا ميشه .فقط کافيه تو با من بيای .ميتونيم بريم .بی خنر ...ديگه نه مهریشست نه آرتامی.
و شمرده شمرده گفت:
-فقط ...بيا ...با شم ...بريم.

چرا بچه شدی؟خوب گوش کن بنين چی ميگم ...من پس فردا صنح پرواز دارم .صنح بيادم خونمون تا با شم بريم ..خواشش ميکنم اين شانس دوباره رو ازمون نگير.
-چرا فکر کردی باشات ميام.

برای اينکه مطمئنم شنوز فراموشم نکردی ...شر چقدر شم آرتام خوب باشهولی تو نمی تونی منو فراموش کنی ...بخش ع يمی از خاطرات و زندگيت
با من شکل گرفته ...خودتم اينو ميدونی ...فقط نميخوای باور کنی.

حق داشییت ...انقدر باشاش خاطره داشییتم که بعضییی ونت شا با ديدن يه
آدامسن يه برگ يا شرچيز کوچيک و بی ارزش ديگه به گذ شته بر ميگ شتم...
لنخندی زدم.کاوه که سکوت منو ديد گفت:
ديدی حق با منه؟ اگه تو بخوای شمه چی حله...نميشه کاوه .آرتام...-اونم بعد از يه مدت فراموش ميکنه.

اخم ناخوا سته ايی روی پي شونيم ن ش ست ...فکر اينکه آرتام فرامو شم کنه
اذيتم ميکرد ...ولی کاوه شم ...چقدر خودخواه شده بودم:
-نميشه ...من ...آرتامو ...دوست دارم .حتی بيشتر از تو...
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سیاکت شید ...ضیربه ی آخرو بهش زده بودم .ديگه شيچی نگفت .از اينکه
اينجوری گفتم ناراحت شییدم .نميدونم کارم درسییته يا نه .خواسییتم چيزی
بگم تا درستش کنم که کاوه گفت:

چرا؟؟؟؟ ...چرا؟؟؟؟ چطوری اينقدر زود فراموشم کردی؟از شیینيدن گريه اش شول کردم و رو زمين نشییسییتم .اولين بار بود که گريه
ميکرد .اصال نمتونستم حرکتی بکنم .انگار بدنم نفل شده بود .دستمو روی
نلنم گذاشنم .چی بايد ميگفتم؟ کاوه گفت:

شان؟ چطور تونسییتی اينقدر زود فراموش کنی آناشيد؟ تو نگفتی من شمهزنگيتم؟ من بهترين سیییال شای عمرمو پای تو گذاشییتم .چرا اينقدر زود
فراموش کردی؟ يعنی آرتام اينقدر برات ارزش داره که حاضییر نيسییتی با من
بيای؟ حاضییر نيسییتی به خاطر من نيد شمه چيو بزنی؟ آناشيد ...منم...
کاوه ...تو چت شده؟
شيچی نداشتم بگم...

خواشش ميکنم اينجوری با زندگ يه شردومون بازی نکن .منو تو ميتونيمخوشنخت بشيم.

گريه کردنش اذيتم ميکرد .ولی بازم کاری جز سکوت نداشتم .چی ميگفتم؟
تو ش یرايط بدی گير افتادم ...از يه طرف اص یرار شای کاوه و از يه طرفم رفتن
آرتام اونم در حالی که بهم ابراز عالنه کرده ...خدايا چيکار کنم؟
بيا با شم بريم .رفتنمون شميشگيه ...خواشش ميکنم نه نيار .آرتامو فراموشکن.
-گريه نکن...
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چقدر ديگه بايد التماست کنم تا راضی بشی؟ آناشيد ما يه اشتناشی کرديمکه يه عمر حسییرت برامون مياره ...حاال که ونت داريم جنرانش کنيم چرا نه
مياری؟
سکوت کردم .اون شم شمينطور  ...صدای فين فينش ميومدم و ا شکای منم
راه افتاده بودن ...نميدونستم اين چه سرنوشتيه که من دارم .چشمامو بستم و
يه لح ه آيندمو با کاوه ت صور کردم ...اگه باشاش با شم زندگيه بدی ندارم...
اون منو دوست داره ...سکوت طوالنيم باعث شد با صدای لرزونش بگه:

خيلی خب ...تو اينو ميخوای؟ باشیییه ب خاطر تو ش مه چی رو تح ملميکنم...

شيچ صیییدايی جز فين فينش نمی اومد ...منم جلوی دشنمو گرفته بودم تا
صییدای گريه کردنمو نشیینوه ...احسییاس غذاب وجدان داشییتم ...من تو
سییرنوشییت کاوه بی تقصییير ننودم ....جالب اينه که شيچکدوم تلفنو نطع
نميکرديم...اون بود که سکوت و شکست:
خداحافظ ...سنگدل.صداش ...صدای غمگينش حالمو دگرگون کرد ...اين حقش نيست...
کاوه...*****

ماشين و پارک کردم و رفتم تو پاساژ ....نميدونستم چی بخرم ...بی شدف به
ويترين م.ازه شا نگاه ميکردم بلکه يه چيزی چشممو بگيره ...دوست داشتم
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يه کادوی خو شگل بخرم اما از اونجايی که خيلی سخت پ سند بودم چيزی
رو نمی پسنديدم ...اين سومين پاساژی بود که داشتم تو ميچرخيدم...

ديگه داشتم از اينجام نا اميد ميشدم که باالخره چيزی رو که ميخواستم پيدا
کردم ...فکر کنم مناسییب باشییه ...خوشییحال شییدم و رفتم تو ...ولی ديدن
اجناس توی م.ازه باعث شد دو دل بشم ...انقدر خوشگل بودن که حسابی
گيجم کرده بود ...صاحب م.ازه که ديد سردرگمم لنخندی زد و گفت:
-ميتونم کمکتون کنم...

شییايد بتونه کمکم کنه ...باالخره اين شديه برام خيلی مهم بود ...ميخوام يه
يادگاريه خوب از من داشته باشه...

در ما شينو نفل کردم ...کيفمو روی دو شم انداختم و بی حو صله به سمت
آ سان سور ندم بردا شتم ...خيلی خوابم ميومد ...تو اين مدت بخاطر فکر و
خيااليی که توی سرم رژه ميرفتن کم خواب شده بودم ...چشمام ميخاريد...
سییرجام ايسییتادمو با شر دو دسییت محکم خاروندمشییون ...انقدر محکم
اينکارو انجام دادم که ونتی چشییمامو باز کردم تا چند ثانيه شمه جا رو تار
ميديدم ...برای بهتر شییدن بيناييم چشییمی دور تا دور پارکينگ چرخوندم...
اما نگاشم ثابت موند ...مطمئن ننودم درسیییت مينينم و فکر کردم خطای
ديده ...تکونی به پاشام دادم و رفتم سییمت ماشییين ...تازه ونتی به کاپوتش
دست زدم مطمئن شدم که توشم نيست ...باالخره اومد؟
شم خوشحال بودم شم ع صنی ...ع صنی بخاطر اينکه تاخيرش بي شتر از دو
شفته شییده و خوشییحال بودم بخاطر اينکه اومده بود ...نلنم تند ميزد ...بی
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تاب بود ...دلم ميخواسییت زودتر بنينمش ولی پاشام ...چرا اينطوری شییده
بودم؟
از توی آينه بقل ماشییينش نگاشی به صییورتم انداختم ...اين چه نيافه ايه؟
فرنی با يه ميت ندارم ...رنگمم که پريده ...ايکاش ميدونسییتم امروز مياد...
برگشتم تو ما شين و با شمون اندک لوازم آرايشی که شمراشم بود يه د ستی به
سر و صورتم ک شيدم ...چند تا نفس عميق ک شيدم تا ا ضطرابم کم ب شه...
حاال حالم بهتر بود ...از ماشییين پياده شیییدم و ايننار با ارامش رفتم طرف
آسانسور...

نميدونستم کجا برم ...بخش يا اتانش؟ اصال چرا من برم بنينمش؟ من االن
از دستش عصنانيم ...اون بهم نگفت داره ميره مسافرت...
خب ازم ناراحت بود...

ولی من که کاری نکرده بودم ...کاوه بزور ب.لم کرد ...دروغ چرا؟ يه کوچولو
مقصر بودم ...ننايد ميذاشتم اينکارو بکنه...

اما آرتام بيشتر اذيتم کرد ...تو اين مدت اصال بهم زنگ نزد ...حاال شم ننايد
تونع داشته باشه برم ديدنش ...نميرم...

با دلم چيکار کنم؟ فقط با ديدن ما شينش نلنم توی نف سه ی سينم وا سه ی
خودش ديسییکو راه انداخته ...سییرمو تکون دادم تا ديگه فکر نکنم ...ميرم
بخش ...بهتر بود اول برم لناسمو عوض کنم .اينطوری يه کوچولو ونت دارم
تا نتيجه گيری در ست و ح سابی بکنم که برم يا نه ...االن م.زم در ست کار
نميکنه.
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از آسییانسییور پياده شییدم .داشییتم ميرفتم سییمت پاويون که صییداش متونفم
کرد ...دلم لرزيد ...چشییمامو بسییتم ...چقدر دلم برای صییداش تنگ شیده
بود ...لنخند گل و گشیییادی روی لنم ظاشر شییید ...اما بهتره خودمو جمع
کنم ...من االن بايد عصنانی باشم ...لنامو بهم فشردم و اخمی شم چاشنيه
صورتم کردم ...حاال خوب شد ...رومو برگردوندم ...با فا صله ی کمی ازم
اي ستاده بود ...چيزی نگفتم و با اخم تو صورتش دنيق شدم ...مَل شمي شه
بود ...مرتب و تميز ...شیيک و خوشینو ...نه ناراحت بود نه خوشیحال ...با
چند ندم کوتاه اومد نزديکتر ...نمی دونم چرا دلم گرفت و اخمم غليظ تر
شد ...تونع داشتم بخاطر اين مدت که منو نديده ناراحت باشه...
بهم ريخته باشه...
ژوليده باشه...

شر چيزی باشییه غير از اينی که االن شسییت ...برای اولين بار دلم خواسییت
گرفته بنينمش...
ولی حير...

از شميشه مرتب تر و بهتر بود ...شنوز ساکت بودم و منت ر بودم تا اون شروع
کنه ...اينطوری فرصت داشتم تا يه دل سير نگاشش کنم.

حالت چطوره؟اين چش شده؟ حتی حا ضر ن شد د ست شو از تو جيب روپوش سفيد و اتو
ک شيده ش در بياره و باشام د ست بده ...خودمو از تک و تا ننداختم و جدی
گفتم:

-مهمه؟
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لنخندی زد و گفت:
اگر ننود که نمی پرسيدم...-خوبم ...کاری داشتی صدام کردی؟ من عجله دارم بايد برم..

چم شده بود...چرا حالت تهاجمی به خودم گرفته بودم؟ ابروشام طوری بهم
گره خورده بود که نمی تون ستم باز شون کنم ...اح ساس کردم نيافه ی آرتام
شم جدی تر شد ...اما با شمون لحن عادی گفت:

خيلی خب ...زياد ونتتو نميگيرم ...مطمئنا تو اين مدت که ننودم فکراتوکردی...
چند ثانيه ايی دنيق نگام کرد و گفت:

و معلومه که به نتيجه شم ر سيدی ...دليل طوالنی شدن سفرم اين بود کهننل از اومدن بايد ميرفتم امريکا تا کارای بابا رو انجام بدم ...شمه چی
تمومه و بابامم موندگار شییید ...بخاطر شمينم چون فردا جمعه سیییت ازم
خواسییت تو و خانوادتو دعوت کنم تا بياين خونمون ...ميخواد اين خنر و به
شمه بده و يه جشیین کوچيک بگيره ...گفتم اگر آماده ايی فردا شمه چی رو
به شون بگيم و پرونده ی اين نامزديم ب سته ب شه ...چون مونعيت بهتر از اين
گيرمون نمياد...

مَل آدم شای منگ داشییتم نگاش ميکردم ...پس فکراشییو کرده بود ...ديگه
نميخواد ادا مه بده ...ولی اون که گف ته بود دوسییتم داره ...ونتی نميخواد
چيکار ميتونم بکنم ...چی بهش بگم ...اونم االن که تصییميمشییو گرفته...
حتی يه ذره شم ناراحت نيست ...ايکاش بود...
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ر جواب بود ...سری تکون دادم و گفتم:

-منم مشکلی ندارم ...فردا شمه چی رو ميگيم...

و ديگه منت ر نموندم ...ننايد منت ر ميموندم ...اشییکم شر لح ه ممکن بود
در بياد...اونم چيزی نگفت ...انت ار داشییتم دوباره اسییممو صییدا کنه...
جلومو بگيره ...ولی زشی خيال باطل ...من احمقو بگو چقدر تمرين کرده
بودم تا بهش بگم دوسییتش دارم ولی ...با ندم شايی که سییعی کردم من م و
محکم با شه رفتم سمت بخش و حتی برنگ شتم تا دوباره بنينمش ...ف صل
زندگيه من و آرتامم تموم شد...
**

با ذشنی خالی به چراغ رو شن خونه شای پيش روم خيره شده بودم ...چونم
رو روی دستام که لنه ی تراس گذاشته بودمن نرار دادم ...از مونعی که رسيدم
خونه مستقيم اومدم روی بالکن ...دوست نداشتم به چيزی فکر کنم ...فقط
به شهر زير پام نگاه ميکردم ...خدا رو شکر توی کوچه ی ما خونه شا بيشتر
از  4طنقه ننودن و جلوی ديد رو نميگرفتن ...از حرکت موشام توسییط باد
خوشییم ميومد ...ياد پرنسییس شای توی کارتون شا می افتادم ...ايکاش
پرنسس بودمن حدانل ميدونستم آخر داستانم خوب تموم ميشه ...ولی حاال
چی؟ يه پايان تلخ که فردا رنم ميخوره و منم نميتونم کاری بکنم ...صییدای
زنگ گوشيم بلند شد ...اين سومين بار ...چقدر شم سمجه...

کالفه از جام بلند شییدم و از خلوتم دل کندم ...نگاشی به شییماره نا آشیینا
انداختم ...بعد از کمی تعلل دکمه ی سنز رو فشردم:
-الو...
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با نطع کردن تلفن چند دنيقه ايی چ شمامو با آ سودگی روی شم گذا شتم...
انقدر اسییترس داشییتم که تا شمين االن که نزديکه اذان صیینحه بيدار بودم...
ولی زمانی برای تلر کردن ندارم ...بايد حرکت کنم...

از جام بلند شدم ...شلوارمو که دي شب ا صال از پام در نياورده بودم ...فقط
بايد يه مانتو مي وشيدم ...بی سر و صدا رفتم تو دستشويی و آبی به صورتم
زدم تا خواب از سرم ب ره ...به ت صوير خودم تو اينه نگاه کردم ...چ شمام از
بيخوابی نرمز شده بود ...شب بدی رو گذرونده بودم ...يه شب پر ا سترس
و پرفشار...

شمونطور بی صییدا از دسییتشییويی اومدم بيرون چون اگر مامان يا بابا بيدار
ميشییدن بايد براشییون توضییيح ميدادم که کجا ميرم ...يادم باشییه يه نوشییته
براشییون بذارم ...يکی از مانتو شامو از تو کمد کشییيدم بيرون ...شییالی شم
سییرم کردم ...شمه ش حواسییم به اين بود که سییر و صییدا نکنم چون خواب
مامان خيلی سنک بود ...يادگاری رو که خريده بودم بردا شتم تا سر راه بدم
به يه پيک موتوری ...گو شيمو که  low batteryميزد رو انداختم تو کيفم و در
اتاق باز کردم ...برای آخرين بار نگاشی به دور و برم انداختم ..نمی دونم
چرا احساس ميکردم يه چيزی نانصه ...لنخندی زدم و راه افتادم...
*********

يک ربعی مي شه که توی ماشين منت رش نشستم .مطمئنم کار درستو انجام
دادم .خيلی گشنم بود ...ساعت  1ظهره ...چشمام از بی خوابی ميسوخت.
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از فرصت استفاده کردم و برای چند دنيقه سرمو گذاشتم روی فرمون .سعی
کردم ذشنمو از شمه چی خالی کنم ولی...
شنگردی شام توی خيابون با کاوه...
مسافرت شايی که رفتيم...
نول و نرارای کودکانه مون.
دانشگاه رفتنمون...
دوستيم با مهری...
خراب شدن رويا شام...
دعوام با آرتام...
دعوت به نهوه...
گالری نقاشی...
نامزدی نمايشی...
برف بازی...
خواب کذايی...
سفر شمال...
و يه عشق جديد...
خاطرات امونمو بريده...

با شنيدن صدای ما شين سرمو از روی فرمون بلند کردم ...ما شينش رو با
فاصله ازم پارک کرد .بعد از چند لح ه با ترديد پياده شد .از نيافه اش معلوم
بود که از ديدن من اونم اينجا خيلی تعجب کرده بود .آروم آروم به سییمت
ماشين من اومد .با نيافه ی جدی از ماشين پياده شدم و به سمتش رفتم .رو
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به روی شم ايستاديم .ظاشرش يه کم آشفته بود .اينو دوست داشتم ...شر دو
سییاکت بوديم و چيزی نميگفتيم .منت ر بوديم ديگری شییروع کنه .شنوز تو
شوک بود و با لنخندی متعجب گفت:
-سالم.

جوابشییو ندادم .فقط خيره نگاشش کردم .اون شم که ديد من چيزی نميگم
لنخندشییو خورد ...بعد از چند لح ه انگشییت اشییاره و شییصییتشییو بطور
سییراسییری روی پيشییونی گذاشییت تا عالوه بر اينکه با نوک انگشییتاش به
پيشییونيش فشییار وارد ميکنه حائلی ايجاد بشییه که نور آفتاب به چشییماش
نخوره...
ميشه بريم تو؟ سرم درد ميکنه و نور آفتاب اذيتم ميکنه.تازه متوجه نرمزی زير پلکاش شدم .جلوتر ازش راه افتادم...

ونتی وارد اون خونه ی نديمی روسییتايی شیییدم يه حس خيلی خوبی بهم
دسیییت داد ...بهش ن گاه کردم .شنوز از او مدن من به اين جا متع جب بود.
ميخواست چيزی بگه ولی نميدونست از کجا شروع کنه .من شم شمينطور.
تعارف کرد که بشينم .بی توجه به حرفش گفتم:
ميشنوم...پرسشگرانه نگام کرد که گفتم:

برای چی بی خنر پا شدی اومدی اينجا؟-خودمم نميدونم..
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شمين؟ ميدونی برديای بدبخت تا صیینح تو خيابونا دننالت ميچرخيد؟ميدونی تا صنح که باالخره تونستم با آشو تماس بگيرم و گفت اينجا ديدتت
چه حالی داشتيم؟؟
چ شما شو ب ست و با انگ شت شاش ف شاری به شون وارد کرد ...معلوم بود
سرش درد ميکنه...
-اعصابم خورد بود...

چرا؟-فکرکردم ميخوای با کاوه...

برم؟-خودش گفت ...ديشب...

خب؟-گفت امروز با شم نرار گذاشتين که برين.

تو شر چی اون بگه بايد باور کنی؟يهو عصنانی شد و از کوره در رفت:

تو بگو چرا گوشيتو خاموش کردی؟ ميدونی چند ساعت پيش که زنگ زدمخونتون و مامانت گفت نيستی و بی خير رفتی چه حالی شدم؟ چرا بهشون
نگفتی کجا ميری؟ بن رت حق نداشتم فکر کنم با کاوه رفتی؟
تازه فهميدم که يادم رفت برای مامان يه نوشییته بذارم ...گوشییيم شم ده دنيقه
بعد از اينکه از خونه زدم بيرون خاموش شیید ...ولی شمچنان حق به جانب
گفتم:

-برای اين مدت که غينت زد چه توضيحی داری؟

692
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اون م سافرت برای شردومون الزم بود ...ميخوا ستم در ست فکر کنی ...توحق انت خاب داری ...درسیییت يا غلط ...من يا کاوه ...بازم حق انت خاب
داری ...دو ست ندا شتم از روی اجنار يا چه ميدونمن تحت تاثير اتفاق شای
اخير منو انتخاب کنی ...تنها کاری که ميتونستم بکنم اين بود که احساسمو
بهت بگم و اجازه بدم خودت تصميم بگيری...
لنخندی زد و گفت:
اين که االن اينجايی و با کاوه نرفتی برام ارزش داره ...اينکه منو انتخاب...رفتم ميون حرفشو گفتم:

چرا فکر کردی تو رو انتخاب کردم؟لنخند روی لنش ماسيد...

پس برای چی اومدی اينجا؟مَل پسر بچه شای کوچولو حرف ميزد...

مگه نرار ننود امروز شمه چی رو به خانواده شامون بگيم؟چيزی نگفت ...بعد از چند لح

ه دوباره پرسيدم:

شووم؟-من نميتونم.

يعنی چی؟-اگر ميخوای خودت شمه چی رو بهشون بگو...

تنهايی؟با اخم روشو برگردوند و گفت:
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ش مه چی رو ب نداز گردن من ...ولی ازم نخواه ب يام و بگم ش مه چی تمومشده...
چرا؟ مگه ديروز با اعتماد به نفس کامل شمين و ازم نخواستی...اشتناه کردم ...اون حرفا رو زدم تا ...فکر ميکردم...ساکت شد ...رفتم رو به روش وايستادم و گفتم:

فکر ميکردی چی؟ بهت ميگم ترکم نکن؟ نه فکر ميکردم اينطوری بهتره ...فکر ميکردم برای تموم کردن ش مه چیآمادم ولی به ده دنيقه نکشيد که از کارم پشيمون شدم...

جدا ...؟ پشيمون بودی و نيومدی حرفتو پس بگيری؟-ميخواستم بيام...

خيال ميکردم بي شتر از اين شا برات ارزش دارم ...سه شفته رفتی م سافرتحتی يه بار زنگ نزدی حالمو ب رسی...
ب.ض کرده بودم ولی ادامه دادم:

خيلی بی معرفتی ...بهم گفتی دو ستم داری ولی گذا شتی رفتی ...حتی بهاين فکر نکردی که ممکنه تو اين مدت چقدر اذيت بشییم ...ونتی شم که
برگشییتی زل زدی تو چشییمام و خيلی راحت حرف از جدا شییدن زدی ...تو
تمام اون روزايی که ننودی به اين فکر ميکردم که اگر فقط يه بار ...فقط يه
بار بهم زنگ بزنی شمه چی رو بهت بگم ...بگم که منم دوسیییت دارم...
ميخواسییتم بگم که خيلی ونته به کاوه فکر نميکنم و به شيچ نيمتی حاضییر
نيستم آرامشی رو که کنارت دارم از دست بدم
دستشو که به سمت بازوم ميومد و پس زدمن با داد گفتم:
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به من دست نزن...عصنی بودم ولی بازم ادامه دادم ...بايد سنک ميشدم:

اين بود اون دو ست دا شتنی که ازش حرف ميزدی؟ من بايد برای فهميدناينکه حالت خوبه زنگ بزنم به پدرت؟ تازه حوا سم با شه که يه ونت سوتی
ندم تا شک نکنه که از شوشرم بی خنرم ...ميدونی تو اين مدت چقدر دورغ
گفتم؟ آرتام خوبه ...سالم ميرسونه ...درگيره ...کارش زياده...

بدون خجالت داشتم گريه ميکردم ...دستشو دورم حلقه کرد و منو کشيد تو
ب.لش ...با دست آزادش سرمو روی سينه ش گذاشت و گفت:
شيششش ...گريه نگن عزيزم ...معذرت ميخوام ...حق باتوئه...ب*و*سه ی روی موشام زد و گفت:

فکر ميکنی برای من راحت بود که جلو خودمو بگيرم تا بهت زنگ نزنم؟ميدونی از فکر اينکه ممکنه االن با کاوه باشییی چه حسییی داشییتم؟ با وجود
اينکه آروم و نرار ندا شتم ولی بن رم کار در ستو انجام دادم ...تو مَل شر آدم
ديگه ايی حق داشتی خودت زندگيتو انتخاب کنی...

بعد از چند لح ه منو از خودش جدا کرد و صییورتمو تو دسییتاش گرفت.
اشکامو پاک کرد و گفت:

ديگه گريه نکن .دو ست ندارم ا شکاتو بنينم .منو نگاه کن ...آناشيد ...منونگاه کن.
نگاشمو از روی زمين برداشتم و بهش دوختم .گفت:
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از دسییتم ناراحت نناش .کاوه ديشییب بهم زنگ زد و گفت که تو باشاشميری ...طانت شنيدن اينکه تو اونو انتخاب کردی ندا شتم .دلم ميخوا ست
اونی که انتخاب ميشه من باشم .دلم ميخواست کاوه از زندگيت خط بخوره.
اول اومدم دم خونتون تا شر طور شیییده منصییرفت کنم ...خيلی با خودم
کلنجار رفتم ولی بی نتيجه بود ...زوری که نمي شد ...تو ملک شخ صيه من
ننودی و نيسییتی ...طانت اينکه وايسییتم دم خونتون و رفتنو بنينم نداشییتم...
بخاطر شمينم يهو تصميم گرفتم بيام اينجا...

دوباره ب.لم کرد ...د ستا شو محکم دور کمرم حلقه کرد و فرورفتگی گردنمو
ب*و*سيد اما سرشو عقب ننرد ...منم موشاشو نوازش کردم ...آروم تر شده
بودم ...با صدايی تو دماغی گفتم:

نميدونم چرا کاوه ديشییب اون حرفا رو زد ...من چند روز ننل بهش گفتمکه شمه چی رو فراموش کنه و بره سراغ زندگيش...
****

شيچ صیییدايی جز فين فينش نمی اومد ...منم جلوی دشنمو گرفته بودم تا
صییدای گريه کردنمو نشیینوه ...احسییاس غذاب وجدان داشییتم ...من تو
سییرنوشییت کاوه بی تقصییير ننودم ....جالب اينه که شيچکدوم تلفنو نطع
نميکرديم...اون بود که سکوت و شکست:
-خداحافظ ...سنگدل.

صداش ...صدای غمگينش حالمو دگرگون کرد ...اين حقش نيست ...بهتره
يه جور ديگه تموم بشه...

-کاوه

wWw.Roman4u.iR

696

جونم؟از صداش ملوم بود که انرژی گرفته...

لطفا گريه نکن ...درسییته که يه زمانی يه چيزايی بين ما بود ...ولی خيلیونته که برام شمون پ سر عمه ی مهربون شدی ...مطمئن باش دو ست ندارم
ناراحت بنينمت ...تو از خيلی چيزا خنر نداری ...درسییته مهری بهت دروغ
گفت ولی از دوست داشتن زياد بود...
-به من چه ...مهم اينه که من دوسش ندارم.

اين ديگه زندگيه خودتونه که تصییميم بگيرين درسییتش کنين يا نه ...تو بهاونا تعهد داری ...االن تنها مسییئله ی مهم زندگيه من آرتامه...فقط ميتونم
براتون آرزوی خوشنختی بکنم...
و بدون معطلی تلفن و نطع کردم...
آرتام نگام کرد و گفت:
حتما نتونسته شضمش کنه و خواسته زشرشو بريزه...-دلم براش ميسوزه ...فدای دروغ شای عمه و مهری شد...

پس شمه چی رو فهميدی؟آره ...تو ننودت مهری شم اومد باشام حرف زد...ياد حرفای آخرم با مهری افتادم...
*********************
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رومو برگردوندم تا برم تو بيمارستان که صدای آخ گفتن مهری متونفم کرد...
نگاشش کردم ...يه دسییتش روی زمين بود و يه دسییتش روی شییکمش...
خدای من ...بچه ش...

از اسییترس زياد با پام روی زمين ضییرب گرفتم ...يه ربعی ميشیید که دکتر
نخعی رفته بود باال سرش ...اگر اتفانی براش بيفته چيکار کنم؟ با کنار رفتن
ِ
پرده و ظاشر شدن دکتر نخعی از ديوار جدا شدم و رفتم جلو...
حالش چطوره؟خوبه ...چيز خاصییی ننود ...بخاطر فشییار عصیینی اينطوری شیید ولی بهمحض تموم شدن سرمش ميتونه بره...

نفس آ سوده ايی ک شيدم و بعد از ت شکر از دکتر رفتم باال سرش ...چ شمای
نيمه بازشو بهم دوخت و خواست چيزی بگه که پيش دستی کردم و گفتم:
-نميخواد چيزی بگی ...فعال بايد استراحت کنی....

نطره ی اشکی از گوشه ی چشمش روی صورتش راه باز کرد ...ترجيح دادم
از اورژانس برم بيرون ولی دلم براش ميسوخت ...برای آروم کردنش گفتم:

نگران نناش ...من خيلی ونته که گذ شتمو فراموش کردم ...ديگه ک سی بهاسم کاوه برام مهم نيست ...النته اينم برام مهم نيست که بين شما دو تا چی
ميگذره ...اين چيزی بود که خودت انتخاب کردی و بايد تاوانشییم بدی...
اما مطمئن باش که من با خراب کردن زندگيه ديگران برای خودم زندگی نمی
سازم...
پوزخندی زدم و ادامه دادم:
-چون من مَل تو نيستم...
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رومو برگردوندم تا برم بيرون که صداش متونفم کرد:

آناشيد ...منو مينخشی؟بدون اينکه برگردم گفتم:

نمی دونم ...شايد يه روزی انقدر مهربون ب شم که بنخ شم ولی شيچ ونتفراموش نميکنم...

با ش مه ی اين ات فا نات با يد يه چيزی رو بهش ميگفتم ...برگشییتم و تو
صورتش نگاه کردم:
-ولی ازت ممنونم چون آرتامو از تو دارم...

و ديگه منت

ر جوابی نموندم و رفتم بيرون...

***
ونتی کل داستانو خالصه براش تعرير کردمن لنخندی زد و گفت:
منو بگو فکر ميکردم صنح به خاطر کاوه از خونه رفتی بيرون.-تازه براشون يه يادگاری شم از طرف جفتمون فرستادم...

پس فکر شمه جا رو کرده بودی و ديروز بعد از حرفام چيزی نگفتی؟اخمی کردم و گفتم:

تو چطور تونستی اون حرفا رو بهم بزنی؟شمه ش تق صير اون برديای ديوانه ست ...شنی که ر سيدمدم رفتم خونهش ...چون حالم خوب ننود با شاش دردو دل کردم و ش مه چی رو بهش
گفتم ...اونم مَال او مد راش کار يادم بده گ فت اون حرفا رو بزنم ...اگر تو
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دوستم داشته باشی يه اعتراضی ميکنی ...پسره ی خل و چل فکر کرده چون
دوست دختر خودش با شرسازش ميرنصه تو شم شمينطوری...

اووم ...پس سر و گوش دکتر زرافشانم ميجننه؟ ولی با اين حال اگر حرفایديشنش ننود شايد من امروز اينجا نميومدم...
****************
صدای زنگ گوشيم بلند شد ...اين سومين بار ...چقدر شم سمجه...

کالفه از جام بلند شییدم و از خلوتم دل کندم ...نگاشی به شییماره نا آشیینا
انداختم ...بعد از کمی تعلل دکمه ی سنز رو فشردم:

الو؟دکتر زند؟بله خودمم ..شما؟سالم ...برديام ...بخشيد دير ونت مزاحمتون شدم...با لحنی گنگ گفتم:

خواشش ميکنم ...اتفانی افتاده؟راستش اتفاق که افتاده ...ولیصاف نشستم و گفتم:

دارين نگرانم ميکنين ...چی شده؟امم ...امشب آرتام اومده بود اينجا پيش من.راستش زياد رو به راه ننود ...سر شمين ن ضيه ی نامزديتون...خيلی پري شون بود .ميگفت ت صميمتون رو
گرفتين و ميخواين شمه چی رو بهم بزنين...
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از اينکه انقدر خونسییرد داشییت حرف ميزد کالفه شییدم و سییريع رفتم ميون
حرفش:

خب؟دوباره آروم گفت:
سعی کردم با حرف زدن يه ذره آرومش کنم که...-تو رو خدا حرف بزنين ...من دارم سکته ميکنم...

يکی به اسم کاوه زنگ زد و يه حرفايی بهش زد که از کوره در رفت ...بعدمتا رفتم براش يه ليوان آب بيارم از خونه زد بيرون .مجنور شیییدم به بهونه ی
کار زنگ بزنم خونه شییون ولی گفته شنوز برنگشییته ...وانعيتش من يه کم
نگرانم آخه يه مقدار مشیروب خورده بود و با اون اعصیاب خرابش ميتر سم
کار دست خودش بده...
نگران پرسيدم:

کاوه؟؟؟ نفهميدين چی بهش گفت؟متاسفانه حرفاشونو نشنيدم ولی شر چی بود خيلی عصنانيش کرد .االن...دوباره حرفشو نطع کردم:

خيلی مشروب خورده بود؟تقرينا...دلم شری ريخت ...انگار فهميد خراب کرده چون ولی سريع گفت:
-النته تا ونتی که پيشم بود حالش خوب بود.
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دست اچه شده بودم .حرفاش نگرانم کرده بود .صدای برديا منو از فکر کشيد
بيرون:

ميدونين کجا ممکنه رفته باشه؟نه ...نکنه براش اتفانی بيوفته...حال دگرگون منو فهميده بود برای شمين گفت:

بهتره زود تر پيداش کنيم .من االن زنگ ميزنم به چند نفری که احتمالميدم رفته باشیییه اونجا .شییمام اگه ميتونين خنری ازش بگيرين .تا زودتر
پيداش کنيم.
خواستم گوشی رو نطع کنم که گفت:

آناشيد خانوم؟؟بله؟حاال که بحث به اينجا کشییيد بذارين يه چيزی بهتون بگم ...شيچونت تواين چند سییال آرتامو اينجوری نديده بودم ...خيلی دوسییتتون داره ...من يه
پسییرم و اينو خوب ميفهمم .توی اين مدتی که با شم بودين من يه آرتام
جديدو ديدم .امشیییب ننودين حالشییو بنينين وگرنه ديگه به جدايی فکر
نميکردين .درسییته که تصییميم گيرنده شییمايين ولی اميدوارم اشییتناه نکنين.
خداحافظ...

به گوشيه توی د ستم خيره شدم ...ونتی ديروز انقدر راحت حرف از جدايی
زد باورم شیییده بود که شمه چی تمومه ولی اين حرفا ...لنخنندی روی لنم
نقش بست...
****************
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شيچ ونت بی خنر نرو...دستشو انداخت دور کمرمو منو به خودش نزديک کرد...
-تو جون بخواه عزيزم...

سییرمو بيشییتر به سییينه ش فشییردم و چشییمامو با لذت بسییتم ...وانعا تو اين
لح ه خوشیینختی رو احسیییاس ميکردم ...االن مهری و کاوه شم از ايران
رفتن ...فقط ميتونم بگم اميدوارم که خوشیینخت بشیین ...فکر کنم يادگاری
ايی که برای بچه شون خريدم به دستشون رسيده باشه...

چشمامو باز کردم اما با ديدن چيزی که روبروم بود شينییییییییییی گفتم و
خودم از ب.ل آرتام کشيدم بيرون...
با چشمايی که از تعجب گرد شده بود نگام کرد و پرسيد:

چيه؟به گلدون شکسته ايی که گوشه ی اتاق بود اشاره کردم و گفتم:

چرا اين شکسته ...ميدونی با چه عالنه ايی اونو خريدم؟بلند خنديد...
-جنجال نداره که ...شمين امروز ميريم يکی ديگه برات ميخرم...

شمينطور با اخم نگاش ميکردم که يه دسییت انداخت زير زانوشامو و دسییت
ديگه شو دور کمرم حلقه کرد و از زمين بلندم کرد:

النته بعد از يه کوچولو خوابيدن ...من اين مدت اصال درست نخوابيدمپايان

با تشکر از  sagharو  sparrowعزیز بابت نوشتن این رمان زیبا
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