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:مقدمه
برای من ،برای منی که از جهنم می آيم،شب حکم جهنم است! برای منی که کوله بار خستگی بر دوش ،از شبی پر از
حادثه می آيم ،روز بهترين ؼنيمت است! کاش تمام شب های اين دنيا ،اين عمر گذرا را به روزی می بخشيدم! به يک
روز بی شب
! ِ

.سالم
اول اول يه دنيا ممنون به خاطر لطفی که در حق من و نوشته هام دارين .مرسی از همه اتون که با شکيبايی من و نوشته
.هام رو تحمل می کنين و يه دنيا ممنون به خاطر حضورتون و دلگرمی تون
اين باال کلی حرؾ داشتم برای گفتن که نمی دونم چرا امشب حسش نيست که بگم .نمی دونم شايد دوست ندارم داستان با
.درد دل های من شروع بشه .پس فقط می گم :دوستتون دارم ،مرسی که هستين
***
***
!درست شد؟:
!می شه-
!اميد به خدا! مطمئنی؟:
!اوؾ! می شه انقدر نری و نيای؟-
!يه چيزی حدود يک ساعت و نيمه سرت اون تو ِا:
خب باشه! مگه سرم تو حفره های ممنوعه ی تو ِا که شاکی هستی! برو يه ساعت و نيم ديگه بيا صحيح و سالم تحويلش -
!بگير! برو! برو من تو رو يه ساعت و نيم دور و بر خودم نبينم
 ...باشه ،پس من می رم لباسهامو بشورم و:
برگشتم سمتش و با چشمهای گرد شده و ابروهای درهم زل زدم بهش! همون جوری که انگشت اشاره اش رو می ماليد به
!چونه اش گفت :خب اميدی به درست شدن اين ماشين ندارم
از جام بلند شدم ،دستهامو گذاشتم رو شونه هاش و همون جوری که به سمت ورودی آشپزخونه هلش می دادم گفتم :برو تا
!سر کوچه و برگرد ،صدای نخراشيده ی نتراشيده ی اين ؼارؼارک تو اين خونه طنين انداز می شه! بدو
بدی اين آشپزخونه های مدرن همينه ديگه! در نداره! در داشته باشه تيپا می زنی در اونجای هر چی آدم مزاحمه ،در رو
!می کوبی به هم و می شينی به کارت می رسی! وهللا
دوباره افتادم به جون ماشين لباسشويی بدبخت .يه کار ساده چنان وقتمو گرفته بود که به قول سياوش اگه يه تعميرکار خبر
!کرده بودم تا حاال هفتاد مرتبه لباسها رو هم شسته و خشک کرده بود
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نيم ساعت گذشت ،تو آخرين لحظه ای که داشتم موفق می شدم فنر دور قاب الستيکی ماشينو جا بندازم ،صدای سياوش
!چنان از جا پروندم که فنر دوباره در رفت و الستيک دوباره از جا در اومد
!برگشتم سمتش و گفتم :يه ساعت و نيم نشده بودها
!حاضر و آماده تو ورودی آشپزخونه ايستاد و گفت :می دونم ،اومدم بگم من دارم می رم نون بگيرم .چيزی نمی خوای؟
!با لبخند زل زدم به صورتش و با لحن مهربون و پرمحبتی گفتم :چرا
چی؟-
!اگه بتونی تو مسيرت يه سر بری داروخونه خيلی عالی می شه:
!چيزی می خوای؟-
!اوهوم! سووفلوران:
!چی؟-
!داروی بيهوشی می خوام! بيهوشت کنم بشينم به کارم برسم:
!مسخره-
نون گرفتی ،يه قدمی هم بزن ،چهار تا مؽازه رو از نظر بگذرون ،دو تا نفس عميق بکش ،سه تا کار خير انجام بده ،نمی :
!دونم خالصه يه چهار تا ؼلط اضافی عالوه بر نون گرفتن بکن که من سر فرصت اين ابوالقراضه رو درست کنم
!سر سياوش همراه با لبخندی به تؤسؾ تکون خورد و همون جوری که می رفت سمت در گفت :خدا شفات بده دامون
***
کارم تموم شده بود ،داشتم چايی می خوردم و تلويزيون تماشا می کردم که صدای پيچيدن کليد اومد و سياوش به محض
!ورودش گفت :سالم! چقدر سرده بيرون
گرفتی؟-
...نونو؟! آره .ولی اين نون:
!سووفلرانو-
جوابمو نداد ،نگاهش نشست به تلويزيون ،قبل از اينکه لب وا کنه گفتم :اخبار که همش جنگ و خونريزيه! سلایر ها هم که
همش توشون آب بستن و قابل ديدن نيست! فيلم سينمايی ها هم که مال عهد عتيقه! کانال های ماهواره هم که يا مستند داره
!يا سلایر های عشق و عاشقی و خيانت و زن دوم و زن اول و همين حرفهای صد من يه ؼاز
همون جوری که می رفت سمت آشپزخونه برای اينکه نون رو تو سفره بپيچه گفت :تام و جری ديدن مرد به اين گندگی
 ...اونوقت خيلی نرمال و
!چه ايرادی داره؟! در اليه های زيرين اين اثر هنری مفاهيم عميقی نهفته است که تو از درکش عاجزی-
!من موندم جدی جدی با عالقه می شينی به تماشای اين کارتون؟ :
!نه پس! از ديدن تصاوير مضحکش دل و روده ام آشوب می شه منتها دارم رياضت می کشم-
ماشين رخت شويی سالم شد؟:
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!نه-
!بهع! اين همه باهاش ور رفتی هيچی به هيچی؟:
هيچی هيچی هم نيست! اآلن داره دوران نقاهتشو می گذرونه -
!
ِ

سر سياوش برگشت به سمتم و سوالی نگاهم کرد ،تلويزيونو خاموش کردم و همون جوری که می رفتم سمت اتاق خواب
گفتم :رفيقتو دست کم گرفتی داداش! بريز اون اقمصه های کوفتيتو توش که نيم ساعت ديگه طيب و طاهر واسه ات تؾ
.می کنه بيرون! شام حاضر شد صدام کن
***
!طبق معمول دير رسيدم ولی خب در واقع من دير نمی رسيدم هيچ وقت! ساعت کاری يه خرده زيادی زود بود
!وقتی هم که دير می شد ،همه چی سر جنگ می ذاشت با آدم! آسانسور هم طبق معمول گير بود! گير که نبود ،خراب بود
.پله ها رو دو تا يکی رفتم باال ،دم در شيشه ای مکثی کردم تا نفسم جا بياد ،کيفم رو دست به دست کردم و رفتم تو
!سالم سالم:
.آقای فرهودی ،ببخشيد يه لحظه-
.برگشتم سمت خانوم جوان ،لبخندی زد و از جاش بلند شد و گفت :سالم صبحتون به خير
يه قدم دور شده رو برگشتم و همون جوری که دستمو می ذاشتم رو پيشخون از باالی شيشه گفتم :صبح به خير .جونم؟
.پاکتی رو گرفت سمتم و گفت :اين مال شماست
پاکت رو گرفتم و زل زدم بهش ،تشکر کردم و راه افتادم .صدای معين سرم رو به سمتش چرخوند .دستشو جلوم دراز
!کرد و گفت :سالم! بازم طبق معمول مدرسه ات دير شد
باهاش دست دادم و همراهم شد ،در حال باز کردن دکمه های پالتوم پرسيدم:اکبرزاده اومده؟
آره:
با درخواست وامت موافقت شد؟-
!هنوز که خبری نيس:
.من امروز باهاش حرؾ می زنم-
.عاليه .قربون دستت:
ماشينو گرفتی؟-
تا رسيدن رخت کن جواب سالم همکارارو قاطی توضيحات معين در مورد خريد ماشينش دادم .کيفمو همراه پاکت توی
دستم گذاشتم روی ميز.پالتومو در آوردم و همون جوری که روپوشمو می پوشيدم پرسيدم:سل کانتر رسيد؟
.آره:
چک کردی ببينی درست کار می کنه؟-
احمدی چک کرد می گه درسته .شب می يای؟:
کجا؟-
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!دامون؟:

کفشامو که عوض می کردم زل زدم به صورتش و سعی کردم يادم بياد شب قرار بوده کجا بريم ،موفق نشدم ولی قافيه رو
!هم نباختم ،دستی به شونه اش زدم و گفتم :آهان! آره آره! حتما می يام! االن برم سر کارم تا ساعت کاری تموم نشده
***
!سالم احمدی جان چطوری؟:
سرش برگشت سمتم و با خوشرويی جوابمو داد :سالم دکتر! خوبی شما؟
دکتر جد بزرگوارته! اين هزار بار .اين دستگاهه درست کار می کنه يا ببرم بکوبم تو سر نتاج؟-
.نه ديگه نيازی نيس شما خونتو به جوش بياری! عين روز اولش داره کار می کنه:
!خب پس برسيم به کارمون تا منو اخراج نکردن-
صدای خنده ی احمدی بلند شد و گفت :شما خودت اينجا آدم عزل و نصب می کنی کی جرأت داره شما رو اخراج کنه!
.آهان راستی يه ساعت پيش دکتر اکبرزاده يه نمونه آورد و خيلی سفارش کرد که شما روش کار کنی
کجاست؟:
بيارم؟-
.آره:
در حال پوشيدن دستکش های التکس رفتم دم در و نگاهی انداختم ببينم معينو می بينم يا نه ،همون لحظه داشت از تو
!راهرو رد می شد .صداش کردم:آقای مصطفوی
سرش چرخيد به سمتم و اومد جلو ،همون جوری که پشت گوشمو می خاروندم پرسيدم :ژاله ايشاهلل امروزو اومده ديگه؟
يه خرده مات نگاهم کرد و بعد پرسيد :مطمئنی حالت خوشه؟
چطور؟-
!مرخصی گرفته امروز:
يه خرده فکر کردم و گفتم :آخ! آره اصالا يادم نبود! پس به امير بگو بره کمک سمانه .علی رو هم خبر کن بياد ور دست
!من وايسه .کلی کار داريم امروز و مطمئنا ا به هيچ کدوم نمی رسيم
بيمارستانم می ری امروز يا تا شب هستی؟-
.نه عصری می رم اونجا:
.پس احتماالا بايد از ساعت ناهارت بزنی و بمونی به کارات برسی-
برگشتم تو اتاق و گفتم :آره ديگه .منطقی بخوای فکر کنی همين طوره! منتها شکم من منطق سرش نمی شه! به علی بگو
.بياد
باشه ای گفت و رفت ،احمدی نمونه رو سپرد دستم و يه گزارش کار ازش گرفتم و مسئوليتهاشو توضيح دادم و خودم
.مشؽول شدم
صدای زنگ تلفن چشمم رو از ميکروسکوپ گرفت ،برگشتم سمت احمدی و پرسيدم :جواب می دی؟
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.بدون اينکه از جلوی دستگاه حرکت کنه گفت :دکتر اکبرزاده است .يه دو باری زنگ زده سراغ شما رو گرفته
!از جام بلند شدم و همون جوری که دستکش ها رو در می آوردم گفتم :نباشه چی؟
!اگه نبود شما سر منو گوش تا گوش ببر-
!می برم ها:
!اگه بود هم شما مختاری گردن منو بزنی-
.گوشيو برداشتم و همون طور که احمدی حدس زده بود دکتر بود
.الو سالم دکتر:
!معلوم هس کجايی؟-
اممم! وهللا فکر کنم اون چيزی که اآلن تو دست شماست يه گوشی تلفن زيمنس عهد بوقه نه پريسکوپ و تلسکوپ! پس :
 ...قاعدتا ا نمی تونين توقع داشته باشين که
!دامون-
!اآلن شما بخش هماتولوژی رو گرفتين ديگه! منم جواب دادم! پس من اون جام:
.دستگاهی که سفارش داده بودی تا شنبه می رسه-
.خوبه:
احمدی نمونه رو داد بهت؟-
.داشتم روش کار می کردم:
دستی ديگه؟-
.بله:
.نمونه ی خواهرزاده امه .خيلی برام مهمه که دقيق انجام بشه-
...خواهرزاده ی شما هم نبود:
بله اونو که می دونم! خواهرزاده ی منم نبود تو کارتو دقيق انجام می دادی! من واسه خاطر جمعی خودم می گم .نامه رو -
جوان داد بهت؟
آخ! داد منتها نخوندمش .از اداره ی امور آزمايشگاه ها بود آره؟-
.نتيجه ی بررسی کنترل کيفيه .گفتم تو هم بخونيش:
خوب بود؟-
.آره .مشکلی نيس:
.آهان .باشه .می بينمش-
تا چه ساعتی هستی؟:
.يک و نيم دو می رم -
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.قبل رفتن فرصت کردی يه سر به من بزن:
...حتما ا .يه چيزی ،با درخواست وام مصطفوی-
يار ؼارت! بگو بياد تؤييديه رو بگيره بره دنبال باقی کاراش:
.کشتی منو با اين رفيق ِ
ممنون .باشه ،می گم بهش .امر ديگه؟-
.عرضی نيست! فعالا :
***

اينکه از صبح زود تا ديروقت شب يک سره سرپا بايستی و بعد مجبور باشی بری خونه و ؼرؼرهای يه آدمو که نافشو با
نق نق بريدن تحمل کنی واقعا ا شکنجه بود! به محض اينکه پامو گذاشتم تو خونه بلند گفتم :سيا جونم ســــــــــالم! الو! های!
!سيا؟!سياهی؟! سياهی کيستی؟! الوووو؟
تو آستانه ی در اتاقش ظاهر شد و بدون اينکه حرؾ بزنه زل زد بهم! لبخندی به روش پاشيدم و در حال در آوردن پالتوم
گفتم :خوبی گل پسر؟! می دونم که اآلن از گرسنگی داری اموات منو مورد عنايت قرار می دی اما يادت باشه که من پی
!الواتی نبودم و تا همين ده ديقه قبل تو بيمارستان بودم و همکاران محترم می تونن به اين موضوع اذعان کنن
دست به سينه تکيه اشو داد به چارچوب در و گفت :نمی خواستی بيای کافی بود يه تماس بگيری يا الاقل جواب اون
!موبايلتو بدی
گره ای نشست به ابروهام ،پالتومو انداختم رو دسته ی مبل و خودمم ولو کردم رو کاناپه و پرسيدم :نمی خواستم بيام که
!خب نمی اومدم مرد حسابی؟! اآلن يعنی منو نمی بينی اينجا؟
!خونه ی شهابو می گم-
!تای يه ابروم رفت باال ،در حال خاروندن پشت گوشم پرسيدم :خونه ی شهاب؟
!راه افتاد سمت آشپزخونه و در همون حال گفت:شب قرار بود کجا بريم؟
ياد سوال معين افتادم! هی وای من! کالا يادم رفته بود! لبی گزيدم و گفتم :آخ انقدر تو بيمارستان درگير بودم که فراموش
!کردم
!صداشو شنيدم که گفت :معين که يه چيز ديگه می گفت! انگار از همون خود صبح هم يادت نبود شب چه برنامه ای داريم
!معين ؼلط کرد-
!حاال هر چی! هم اون هم شهاب به خونت تشنه ان! گيرت بيارن مردی:
!شهاب هم عين معين ؼلط کرده! دستم تو بيمارستان بند بود نشد بيام-
!موبايلتو الاقل جواب می دادی:
می گم دستم بند بود! به موبايلم دست می زدم با هيچی ضدعفونی نمی شد ،اونوقت هر جا پا می ذاشتم همه خيال می -
!کردن نفخ کرده ام که هی عين سمور از خودم بو ساطع می کنم
!لحن خندون سياوش رو می شد بدون اينکه ببينمش هم متوجه شم
!تو هم همراه اون دو تا ؼلط کردی! هماتولوژی چه ربطی به نمونه ی مدفوع داره آخه؟ :
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از جام بلند شدم و همون جوری که می رفتم سمت اتاقم گفتم :وهللا ارتباط بين خون و مدفوع در بيماری هايی مثل
 ...خونريزی دستگاه گوارش ،يا اسهال خونی
!صدای معترض سياوش بلند شد :خفه بمير دامون! حالمو بد کردی! دارم ميز شامو می چينم
.بلند گفتم :باشه بابا! باشه بعد شام مفصل برات توضيح می دم! يه دوش می گيرم و می يام
صندلی رو کشيدم رو زمين ،ابروهای سياوش در هم شد و قبل از اينکه چيزی بگه نشستم و گفتم :بهش فکر نکن! چيزی
!که گذشت گذشت
از اين نگاه هايی که تو کتابها بهش می گن عاقل نمی دونم اندر چی چی بهم انداخت ،در حال کشيدن ؼذا گفتم :تو حاال از
صدای کشيده شدن پايه ی اين صندلی رو زمين تنت مور مور می شه ،من از اينکه وای وای! اين ناخن کشيده می شد رو
!تخته سياه! اوؾ
!اخم سياوش درهم تر شد و معترض گفت:اه! به خدا امشب يه طوريت هس دامون
يه گاز به کتلتی که برداشته بودم زدم و گفتم:اِ؟! به نظر تو هم صداش خيلی گوش خراشه؟! اممم! عالی شده دستت درد
.نکنه
!نوبت تو بود شام درست کنی-
نوبت من نبود ،نوبت خانوم شهاب بود! داشتم چند روز پيش يه مقاله ای می خوندم تو اينترنت ،در مورد اينکه دانشمندان :
!بيکار نشستن به تحقيق و دليل اينکه چرا وقتی چنگال کؾ بشقاب کشيده می شه حال ملت بد می شه رو در آوردن
ساکت شدم ،يه خرده ساکت و منتظر موند و بعد گفت :خب؟
!همين ديگه! نشستن کشؾ کردن-
دليلش چيه؟:
!نمی دونم ،کار پيش اومد دنيای سرگرم کننده ی نت رو به دست باد سپردم و برگشتم سر کارم-
!همچنان اصرار داری بيمارستانو بری؟:
مگه قرار بود اصرار نداشته باشم؟-
!واقعا ا نمی فهمم چرا اين جوری داری از خودت کار می کشی:
:لقمه ی تو دهنمو قورت دادم ،يه ليوان آب برای خودم ريختم و گفتم
مرد يعنی کار و کار و کار و کار يکسره در شيفت های بی شمار
مثل يک چيزی ميان منگنه روز و شب از هر طرؾ تحت فشار
سياوش در حال جويدن لقمه ی توی دهنش حرفم رو با يه اوهوم و تکون سرش تؤييد کرد و من پرسيدم :اينا رو بی خيال،
وام معينو جور کردی؟
.لقمه رو قورت داد و گفت:قرار شد پس فردا دو تا ضامن بياره و وامو بگيره .عصری رفت ماشينشم تحويل گرفت
گفته بود بهم قراره بره .ديگه چه خبر؟ کسی زنگ نزد؟:
موبايلت چرا خاموشه؟-
!همين جوری:
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!جداا؟-
.اوهوم:
 ...همين جوريت ربطی به -
 ...نه نداره .سرم شلوغ بود ،دستمم:
!بله! فهميدم! بند بود-
!حاال کسی زنگ زد يا نزد؟:
.عمه ات فقط-

سرمو بلند کردم ،يه تای ابروم رفت باال و گفتم :هوی! مرتيکه! من با عمه ی تو شوخی می کنم واسه اينه که تو عمه
!نداری! من رو عمه ام ؼيرت دارم! حساسم
!دارم جدی می گم! عمه خانومت زنگ زد:
کی؟-
.من تازه رسيده بودم خونه .همين دم ؼروب:
حاال من کارم گير بود ،تو چرا نرفتی خونه ی شهاب؟-
!بدون تو حوصله نداشتم:
از جام بلند شدم و همون جوری که صندلی رو بلند می کردم برای اينکه بذارم سر جاش گفتم :قربون پسر گلم برم که بی
من هيچ جا نمی ره!می خوام يه قهوه دم کنم می خوری؟
!بذار ؼذا از گلوت پايين بره بعد-
.کلی کار دارم امشب،تا دو ديقه ديگه کافئين به بدنم نرسه پلکهام افتاده رو هم:
به عمه خانوم زنگ نمی زنی؟-
.قهوه رو دم کنم می زنم:
***
نشستم رو مبل ،دستمو گذاشتم رو پشت گردنم و سرمو تکيه دادم به پشتی صندلی .چند تا بوق خورد تا بالخره عمه جواب
.داد
الو؟:
!سالم عمه خانوم جونم-
!چه سالمی دامون؟:
 ...اممم؟! يه سالم ساده به گرمی آش رشته ی-
!زبون نريز:
چشم! خوبی عمه خانوم؟-
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!از احوال پرسی های تو پسر با معرفت:

!نچ! اآلن من هر چی بگم شما می خوای منو مورد مإاخذه قرار بدی؟! به خدا يه پام تو آزمايشگاهه ،يه پام تو بيمارستان-
صدای سياوش از تو آشپزخونه بلند شد :يه پاش هم پاساژهای خريد ،يه پاش هم استخر ،يه پای ديگه اش هم باشگاه
 ...واليبال ،يه پاش هم
!گوشيو از جلوی دهنم فاصله دادم و بلند گفتم :خفه سيا! تو ظرفتو بشور
.عمه پای گوشی گفت :الو دامون
جونم؟-
گوشت با منه؟:
وهللا عمه خانوم اگه قراره شما همچنان منو به باد انتقاد بگيری و گله گذاری کنی ،من ترجيح می دم مادرزاد کر و الل -
!باشم
دور از جونت بچه! چی کار می کنی؟ حال و روزت در چه حاله؟:
!خوب خوب-
 ...پس سياوش چی می گفت که يه چند وقته:
اون معموالا در شبانه روز هذيون زياد می گه ،شما جدی نگير .مژگان رفت؟-
!آره عمه! اون که رفت ،تو هم که نيستی ،تنها موندم تو اين خونه ی درندشت:
خب من که بسته ی پيشنهاديمو در مورد اين قضيه روی ميز گذاشتم ،خود شما نخواستی گوش بدی و با لوله ی -
!جاروبرقی افتادی دنبالم
!خجالت بکش دامون:
 ...چرا آخه؟! گزينه به اين خوبی! چه ايرادی داره؟! کار خالؾ شرع که نيس! تازه من خودم آدمشو هم-
!دامون بلند می شم می يام اونجاها :
 ...اين هم گزينه ی خوبيه! می تونی بيای اينجا که-
!تو چرا بر نمی گردی؟:
من جام راحته به جون شما! تازه ،من اگه اين سيا رو ول کنم و بيام پيش شما ،يه روز هم دووم نمی ياره! بعد حاال بيا -
!جواب خونواده اشو بده! چی شد چی نشد ،آقا از دوری رفيقش خودکشی کرد
چی بگم! هر چی بگم خودتو می زنی به لودگی و حرفو به شوخی می کشونی! خدا باعث و بانيشو لعنت کنه که منو اين :
!جوری بی پشت و پناه کرد
 ...عيبه خانوم گل! شوهرعمه ی بدبخت من خودش که نمی خواست دار فانی رو وداع بگه! عمره ديگه يه وقتی-
!اون بابا بزرگ گور به گور شده اتو می گم:
!عمه-
 ...چيه؟! بد می گم؟! داداشم اگه بود اآلن می شد پشت و پناهم! می شد:
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!قربونت برم عمه! هر کاری داری به خودم بگو در بست مخلصتم-
!تو که يه پات تو بيمارستانه يه پات تو آزمايشگاه:

خب اون که آره ،منتها من آقای اختاپوس همسايه ی باب اسفنجی هستم! می تونم يه پامو هم بفرستم واسه انجام کارهای -
.شما
!عمه نفس عميقی کشيد و گفت:کی قراره بزرگ بشی خدا می دونه
جدی شدم و پرسيدم :چی شده؟ مشکلی پيش اومده؟
!عمه دوباره آه کشيد و گفت:دلم برات تنگ شده دامون! جات اينجا خيلی خاليه
دستم نشست به پشت گوشم و همون جوری که می خاروندمش گفتم :من به فدای اون دلتنگی شما ،من که می گم يه چند
 ...وقت بيا پيش من تا
يه روز دو روزه؟! بعدش هم! تو چرا رفتی که من بخوام اين جوری تنها بمونم؟-
!ای بابا! عمه جان شما خيال کن من زن گرفتم:
!زن گرفته بودی خيالم اينقدر ناآروم نبود-
...پس بحث دلتنگی نيس! بحث دلنگرونيته واسه من! به خدا اين سياوش از صد تا زن کدبانو هم کدبانو:
ب
دست سياوش که در حال رفتن به سمت اتاقش بود اومد سمت سرم ،سرمو عقب کشيدم و گفتم :من حال و روزم خو ِ
خوبه .واسه جمعه هم می يام دنبالت که بريم آرامگاه .خوبه؟
.عمه مکثی کرد و گفت :اگه کار داری احتياجی نيست .خودم می رم
!کاری ندارم.يعنی صبح تا ظهرم خاليه .تازه دلم هوس باقالی پلوهای خوشمزه ی عمه جونمو کرده-
.باشه .پس واسه ناهار با سياوش بياين اين جا:
چشم .بهش می گم اگه برنامه ای نداشت اينو هم دنبال خودم راه می ندازم و مزاحم می شيم .اآلن عمه جونم امری -
 ...فرمايشی ،دستوری
.برو به سالمت .يه خرده هم کمتر از خودت کار بکش:
!به چشم .شما هم به بسته ی پيشنهادی من يه خرده فکر کن-
...برو بچه خ:
.چشم! خجالت کشيدم! فعالا-
خسته نشستم پشت ميز و برای يکی دو ديقه سرمو گذاشتم روش و چشمامو بستم.بايد يه همتی می کردم و بلند می شدم و
!می رفتم که خودمو برسونم خونه تا بچه ها سياوش رو نخوردن! منتها همون همته نبود لعنتی
.دستی نشست رو شونه ام ،سرمو بلند کردم و معين گفت :پاشو برو خونه ديگه
!در حال ماليدن چشمام گفتم :نمی شه
!متعجب پرسيد :چرا آخه؟
!نيست-
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!چی؟:
!همت؟-
!کی؟:
!همت بابا! کی کيه؟! همت! اراده! عزم-
!کولت کنم تا دم ماشينت؟:

آخ قربون دستت! اين کارو بکنی که ديگه رفاقتو در حقم تموم کردی! منتها نمی شه قبلش اين دکمه های روپوشو وا کنی- ،
!اون پالتومو هم تنم کنی ،کفشامو هم بدی عوض کنم ،بندشونم ببندی و کيفمم برداری؟
!کار ديگه ای هم اگه داری بگو! رودروايسی نکن:
خب کار ديگه که هست منتها از دست تو کمکی ساخته نيس! مثالا اينکه مثانه ام تا خرخره پره! اآلن همه چيو در هاله ای -
!از ابهام می بينم! تو معينی؟
!مسخره! پاشو! پاشو جمع کن برو خونه بخواب خيلی ديگه خسته ای:
دستامو گذاشتم رو ميز و با تکيه بهشون بلند شدم ،همون جوری که دکمه های روپوشو باز می کردم گفتم:ژاله مشکوک
!می زنه ها
!چطور؟-
در واقع تو و ژاله مشکوک می زنين! دير می ياد! زود می ره! نمی ياد به کل! وقتی هست هم حال و روزش يه جوريه! :
!ببينم نکنه خبريه؟
صدای خنده ی سرخوش معين نگاهمو از کيفم گرفت و نشوند رو صورتش! زل زد به صورتم و گفت :واقعا ا ناکسی
!دامون! هيچيو نمی شه ازت پنهون کرد
!پس خبريه آره؟-
!وای! ژاله بفهمه فهميدی سر منو می فرسته باالی دار:
!چرا خب؟-
!خجالت می کشه! قسمم داد فعالا کسی نفهمه:
تا کی اونوقت؟! خيال کرده چون مدير اين آزمايشگاه رفيق صميميه شوهرشه می تونه بی دليل بی نظمی کنه و هر وقت -
!خواست بره و بياد؟
صدای خنده ی معين دوباره بلند شد و گفت :حاال خوبه يکی اين حرفو می زنه که خودش دقيقا ا با همين قدر بی نظمی می
!ره و می ياد
!من بی نظم نمی رم و نمی يام! من کالا دير می يام-
دست معين نشست رو پشتم و با لبخند گفت :بله! فرمايش شما متين! به ژاله هم می گم که آقای مدير از اين بی نظمی ها
 ...شاکی شدن و
پالتومو پوشيدم و گفتم :شاکی نشدم .يه دليل قانع کننده می خواستم که الحمدهللا بود! بريم؟
تو برو ،من يه خرده ديگه کار دارم و می يام .راستی يک شنبه عصر هستی يا بيمارستانی؟-
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تا  7اينجام 7 ،تا  11می رم بيمارستان .چطور؟:
.جلسه است .البته احتماالا .امروز دکتر اکبرزاده می گفت-
.باشه .فقط پس فردا صبح بهش بگو که  7به بعد نيستم:
.حتما ا .برو ديگه-

تا دم در رفتم ،برگشتم سمتش و گفتم :راستی! مبارکه! از طرؾ من هم به ژاله تبريک بگو .خوشحالم که دارم عمو می
!شم
!با لبخند يه فدای تو گفت ،چشمکی بهش زدم و همت رو به وجودم فراخوندم برای اينکه منو برسونه خونه
***
!سر و صدای بچه ها تا توی راه پله هم می اومد! دستم که نشست رو زنگ صدای محمد بلند شد :کيه؟
چيزی نگفتم! با يه تؤخير چند ثانيه ای در باز شد و محمد با لبی خندون دستش رو آورد جلو :به! سالم صاحبخونه! احوال
!شما؟! چه عجب تشريؾ آوردين؟! اآلن هم می خواستين نياين
هلش دادم تو و خودم هم پا گذاشتم تو هال ،در رو بستم و به بقيه بچه ها که نشسته بودن جلوی تلويزيون سالم کردم و در
جواب محمد گفتم :قصد داشتم نيام ترسيدم يا شما وحشيا سياوش بدبختو درسته قورت بدين يا اون شماها رو قلع و قمع کنه!
!سيا جونم سالم
جواب که نداد پرسيدم :کجاست؟
مسعود بود که با سر به اتاق سياوش اشاره کرد و گفت :دو ساعت و چهل و هفت دقيقه است که داره با تلفن حرؾ می
!زنه! بهت گفته باشيم اين زير سرش بلند شده
کيفمو از روی جا کفشی برداشتم و راه افتادم سمت اتاق خودم و گفتم:يکی بايد زاغ سياه شماها رو چوب بزنه ،اونوقت
نشستين اينجا آمار سياوش رو در می يارين؟! شام خوردين؟
!چهار تايی با هم گفتن :بله
خنده ام گرفت! مهد کودک راه انداخته بودن تو خونه! بساط چيپس و پفک و نوشيدنی و تخمه و  !...جمع شده بودن که
.بشينيم مثالا فوتبال ببينيم! باهاشون دست دادم ،يه خوش اومدين پروندم و رفتم سمت اتاقم
!در اتاقو که پيش می کردم شنيدم فرهاد گفت:پنج ديقه ديگه بازی شروع می شه
!يه اکی گفتم و در رو بستم .شلوارکمو باال می کشيدم که تقه ای به در خورد و سياوش گفت :اجازه هست؟
از همون اجازه هستش مشخص بود چه قدر شاکيه! مطمئنا ا هم تلفن رو بهونه کرده بود و تپيده بود تو اتاق که از شر اين
!رفيقهای خل و چل من در امون باشه
برگشتم سمتش و سالم کردم .اومد تو و در رو بست و بعد جواب دادن گفت :نمی شد اين بساطو تو خونه ی يکی از اينا
!راه بندازين؟
!ابرو باال انداختم :نچ
!ابروهاش بيشتر گره خورد و گفت :چرا نچ؟
!چون اينجا خونه ی منم هست! جفتمون به يه اندازه توش سهم داريم-
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!من تو اين خونه نماز می خونم:
!خب بخون برادر من! بخون منو هم تهش دعا کن! چه ايرادی داره؟-
!اينا چيه با خودشون راه انداختن آوردن:
!چيه؟! وای ببينم؟! نکنه با داؾ مافاشون اومدن؟-

فک سياوش از همون جا هم مشخص بود که به هم چفت شده! پر حرص زل زد به چشمام ،با دست موهامو بهم زدم و
گفتم:خودشون می خوان بخورن!قرار که نيست به زور تو حلق تو خالی کنن اون بطری ها رو! پس الکی تريپ شاکی
!بودن نگير! در ضمن يه چيزايی رو از همون اول طی کرديم نکرديم؟
!می دونی دارم به چی فکر می کنم؟-
!چی؟:
!اينکه تو که پولت از پارو باال می ره چرا اومدی شريک من شدی تو خونه خريدن-
!چون تو پولت تا وسطهای پارو باال می رفت و نياز به يه شريک داشتی واسه خونه خريدن:
!به يه چيز ديگه هم دارم فکر می کنم-
!دانشمند شدی امشب!خب؟:
!دارم فکر می کنم اون موقع که خدا می خواست خونسردی رو تو وجود آدمها بذاره از شانس بد من تو اول صؾ بودی-
!از کنارش که رد می شدم گفتم :دقيقا ا! از شانس بد من هم تو مونده بودی تو توآلت ،در روت قفل شده بود

نشسته بوديم به کری خوندن و کل کل! وقتی دو نفر طرفدار يه تيم باشن و سه تای ديگه هواخواه يه تيم ديگه همين می شه!
به شعاع يک کيلومتر از جايی که نشسته بوديم هم پوست تخمه ريخته بود و آت و آشؽال! به معنای دقيق کلمه گند زده
بوديم به هال! داشتم ميون تماشای فوتبال و کری خوندن هام خدا رو شکر می کردم که سياوش حاال يا به بهونه ی درس
خوندن يا واقعا ا به خاطر امتحاناتش توی اتاقشه و اين وضع آشفته رو نمی بينه ،در اتاقش باز شد ،سرم چرخيد به سمتش
!چشماش اول دور تا دور هال رو خوب از نظر گذروند و بعد رو من ثابت شد
.همون جوری که از جام بلند می شدم گفتم :بشين برم يه سرويس چايی بيارم
.همراهم اومد ،دم سماور که ايستاده بودم شنيدم که گفت :اين دو هفته رو امتحان دارم
نيم نگاهی بهش انداختم و دوباره مشؽول ريختن چايی شدم و پرسيدم :ؼيب گفتی؟! می دونم ديگه! امشب هم اگه بچه ها
!اينجان واسه اينه که تو تا سه شنبه امتحان نداری
برنامه امتحانی منو از کجا می دونی؟-
.پريشب انداخته بوديش رو ميز هال:
.بابت امتحانم نگفتم ،بابت تميزی خونه گفتم-
.اينا خودشون مرتبش می کنن بعد می رن:
.اميدوارم-
!يه ليوان چايی رو گرفتم سمتش و گفتم :باش
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.يه خانومی يکی دو باری زنگ زد اينجا و کارت داشت-
گالره؟:
.نه .خودشو معرفی نکرد ولی صداش يه مقدار مسن بود-

ابروهام گره شد و همون جوری که آخرين ليوان رو هم از آب جوش پر می کردم گفتم :نگفت چی کار داره؟
.موبايلتو روشن کنی مطمئنا ا بهت زنگ می زنه و می گه چی کارت داره .به من که چيزی نگفت:
.رو توصيه ات فکر می کنم-
!جدی جدی اين بار جداا داری با گالره بهم می زنی؟:
!سينی رو برداشتم و همون جوری که از کنارش رد می شدم گفتم :جديتم مشخص نيس؟
.دنبالم اومد و قبل پا گذاشتن تو هال گفت:بايد بشينی و مفصل برام بگی چرا به اينجا رسيدين
.باشه .سر فرصت واسه ات می گم که درس عبرت بشه برات-
سينی رو گذاشت روی ميز ،برگشتم سمت در ورودی و از تو جيب پالتوم موبايلمو برداشتم و همون جوری که روشنش
.می کردم رو به فرهاد گفتم :فرهاد جواب آزمايش مادرت آماده شده ،تو کيفمه ،يادت باشه برش داری
بی توجه به حرؾ من سرسری باشه ای گفت و رو به سعيد گفت :به جون تو اين گله! گله! گله! آهان! اه! بزن ديگه!
!مرتيکه! من اگه بودم تا حاال ده تا گل زده بودم
نشستم روبروش نگاهم به صفحه ی موبايل بود و در همون حال گفتم :تو اگه بودی ده تا گل که خوبه ،هر يه ديقه يه گل
!می زدی
!پس چی؟! البته خيلی هم خوشحال نباش! باالخره يکی از اين حمله ها گل می شه و ما با سربلندی می بريم-
!بله! اميدوارم منتها گل نشد چی؟:
!گل نشد من امشب همه اتونو به يه بزم شبانه با حوريان زيباروی دعوت می کنم-
!صدای سعيد بلند شد :نامرده هر کی دروغ بگه
نگاهم از روی گوشی بلند و بين سعيد و فرهاد رفت و اومد .فرهاد بود که در جواب سعيد گفت :نامرده! حاال بشين ببين!
!نفری يه دونه! خوبه؟
!محمد بود که نچی کرد و گفت :نه خير! اگه ما برديم اين ريختی به ما شيرينی بده! اگه باختيم به اين کله خرها
فرهاد خنديد و گفت :باشه! قبول اگه ما برديم ،دو تا داؾ خوشگل خبر می کنيم! اگه اينا بردن سه تا داؾ خوشگل! من و
.تو هم دممونو می ذاريم رو کولمون و می ريم
دراز کشيدم روی مبل ،سرمو گذاشتم رو دسته اش و همون جوری که پيامهامو چک می کردم گفتم :چاييتونو بخورين سرد
!شد
تا پيام از گالره! عالقه ای هم به خوندنش بود ديگه واقعا ا فرصتش نبود! يه بيست تايی هم پيام از مخابرات که شما 36
يک تماس بی پاسخ از فالن شماره داشته ايد .شماره ها که اکثراا ناشناس بود .يکی دو تاش مربوط بود به معين و چند تايی
.هم سياوش
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گوشيو گذاشتم روی ميز و ساعدمو گذاشتم رو پيشونيم.خداييش به زور بيدار مونده بودم .بين خواب و بيداری و قاطی
صدای گزارشگری که مرتب داد و هوار می کرد ،صدای برنامه ريزی اين ديوونه ها رو واسه اينکه جدی جدی دختر
.بيارن می شنيدم .ذهن خوابم فقط قيافه ی برزخی سياوشو تصور می کرد
.دستی بازومو تکون داد و شنيدم يکيشون گفت:پاشو دامون چاييت سرد شد
.به سمت پشتی مبل ؼلت زدم و همون جوری که دست به سينه می شدم ناليدم :نمی خورم
خواب بودم که دوباره تکونم دادن و اين بار مسعود بود که گفت :پاشو دامون بازی تموم شد! پاشو انتخاب کن حوری مورد
!نظرت چه جور تيکه ای باشه
به زور چشمامو باز کردم و زل زدم به پشتی کرم رنگ مبل و سعی کردم هوشيار شم .نشستم و همون جوری که با کؾ
دست چشم ها و شقيقه امو می ماليدم گفتم :کی گل زد؟
!محمد جوابمو داد :بايد بگی کيا گل زدن
دستمو از روی چشمای به زور باز مونده ام برداشتم و زل زدم بهش و برای اينکه بتونم بيدار بمونم چند باری پشت سر
.هم پلک زدم .با سر به تلويزيون اشاره کرد و گفت :ببين داره گلها رو دوباره پخش می کنه
نگاهم چرخيد به سمت تلويزيون گوشم اما پيش فرهادی بود که انگار جدی جدی داشت با سعيد و مسعود برنامه می ريخت
.دختر خبر کنه
!از جام بلند شدم و گفتم :می رم بخواب ،اين آت و آشؽاال رو تميز کنين بعدش هم جمع کنين و برين
!صدای فرهاد بلند شدِ :ا! کجا؟! من تازه دارم واسه از اين به بعدمون يه تفريح مفرح می چينم
!برگشتم سمتش و گفتم :اين کثافت کاری ها رو ببرين خونه ی خودتون .شب به خير
.در رو بستم و از پشت در بلند گفتم :يه پوست تخمه رو زمين نباشه ها! ظرفها رو هم بشورين
نشسته بودم تو ماشين تا سياوش بياد و بريم خونه ی عمه .سرمو تکيه داده بودم به پشتی صندلی ،دستهام روی فرمون بود
و گوشم آهنگی رو که پخش می شد می شنيد .در باز شد و سياوش در حال ناليدن از سرمای هوا نشست و همون جوری
.که کمربندش رو می بست گفت :برو
حرکت که نکردم برگشت و نگاهم کرد و پرسيد :چيه؟
!نياورديش؟-
!چيو؟:
به من می گی حالم خوش نيست ،آمار گيجی منو به عمه ام می دی بعد خودت حرؾ دو ديقه قبل منو يادت می ره؟-
.يه خرده فکر کرد و گفت :نشنيدم چی گفتی
.عاشق شدی آره؟! گفتم موبايل منو از رو تختم بيار:
!اصالا نشنيدم .حاال نه که گوشيت خيلی روشنه! يه هفته بی موبايل بودی امروزم روش-
!می خوام ببينم اون خانومی که زنگ زد خونه کی بوده:
!خب دوباره زنگ می زنه ،شماره اش می افته رو موبايلت و تو باهاش تماس می گيری-
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انيشتين گالره در روز با هزار تا خط شماره ی منو می گيره! البته فکر کنم شماره امو بين در و دافهای خوشگل اين شهر :
!پخش کرده اونا بهم زنگ می زنن
دست سياوش نشست به چفت کمربند برای اينکه پياده بشه ،ساعدشو گرفتم و گفتم :نيازی نيست ديگه حاال .بريم تا عمه با
!قمه نيومده دنبالمون
!راه افتادم ،سياوش صدای آهنگ رو کم کرد و پرسيد :يه چيزی بپرسم درست جوابمو می دی؟
!چی؟-
!درست جواب می دی يا نه؟:
!درست جواب می دی يعنی جواب واقعی بدم ؟-
!آره! يعنی طبق معمول نمی زنی به خط شوخی:
!آهان! آره! حتما ا-
!پای کس ديگه ای در ميونه؟:
!هميشه پای يک زن در ميان است-
!دامون:
!آهان! ببخشيد يادم رفت! يعنی چی که پای کس ديگه ای در ميونه؟-
!يعنی چی داره؟! سوال به اين واضحی:
خب به نظر من سوالت چند تا پهلو داره! يکيش اينه که می تونه اون پا لنگ دراز يه مرد باشه! می تونه پای خوش تراش -
!يه بانوی زيبا باشه! می تونه پای يه بچه ی نق نقوی دماؼو باشه
!ولش کن! خيال کن سوالی نپرسيدم:
.باشه-
!زهر مار:
!خب خودت می گی خيال کن سوالی نپرسيدم! منم قوه تخيلم قوی ،فوری به تصوير می کشمش-
!يه سوال ديگه:
!امروز سوالدونت سر ريز کرده ها!! بپرس-
!داری تنبيه اش می کنی يا جدی جدی ديگه رابطه اتو داری باهاش بهم می زنی؟:
اممممم! باور کن بحث تنبيه نيست! حتی بحث بهم زدن رابطه هم نيست! من فقط فراموش کردم هفته ی قبل قرار اون -
شامو گذاشتيم! واال شهاب پسر خيلی خيلی خوبيه و همين ديروز هم بهش زنگ زدم و هم از خودش و هم از خانومش
...عذرخواهی کردم! هر چند که
!مشت سياوش نشست به بازوم ،فرمونو بی خيال شدم بازومو چسبيدم و گفتم :ايشاهلل سياه عمه اتو تنت کنی سيا
!نمی خوای در موردش حرؾ بزنی می تونی يک کالم بگی دخالت نکن-
!دخالت نکن:
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!واقعا ا که-
!دقيقا ا! واقعا ا که! ببين می خوام يه خرده خريد کنم ،می مونی تو ماشين يا باهام می يای؟:
.می مونم تو ماشين-
!طول می کشه ها:
!چقدر مثالا؟-

وهللا دقيق دقيق نمی دونم بستگی به چيدمان اون مؽازه ای که می رم توش برای خريد داره! مثالا اينکه برندهای مشخصی :
!داشته باشه يا نه ،وسيله هاش رو مرتب چيده باشه يا نه! فروشنده خانوم باشه يا نه! جوون باشه يا نه
!برو نمی يام-
ايستادم جلوی يه سوپر و ترمز دستی رو باال کشيدم و گفتم :خالصه دارم می گم که اگه يه خرده طول کشيد اعصابت خط
!خطی نشه
.برو راحت باش -
!پياده شدم ،چشمکی بهش زدم و گفتم :راحتم
.در رو بستم و راه افتادم سمت سوپر
***
درسته که عمه با قمه نيومد استقبالمون اما نگاه های سرزنش بارش چيزی از تيزی قمه کم نداشت! نايلکس های توی دستم
رو از همون پايين پله ها گذاشتم روی ايوون ،پله ها رو دو تا يکی رفتم باال و همون جوری که می رفتم سمتش گفتم :سالم
!بر عمه ی خوشگل خودم! خوبی خانومی؟
بی اهميت به چهره ی درهمش دوال شدم و باهاش روبوسی کردم و آروم زير گوشش گفتم :می خوام شما رو واسه بابای
!اين سيای بدبخت جور کنم ،اين جوری اخم و تخم کنی قبول نمی کنه زن باباش بشی ها
!مشت آرومش نشست به قفسه ی سينه ام ،از خودش دورم کرد و گفت :خجالت بکش
خنديدم و رو به سياوشی که پای پله ها ايستاده بود و با لبخند نگاهمون می کرد گفتم :چوب خشک جان تشريؾ نمی
!يارين؟
.اومد باال و کفشاشو که در می آورد رو به عمه گفت :سالم عمه خانوم
عمه با خوش رويی شروع کرد باهاش احوال پرسی کردن ،دست به سينه شدم و با اخمهای در هم زل زدم بهشون .سياوش
!بود که نگاهمو ديد و پرسيد :چيه؟
رفتم سمت نايلکس ها و همون جوری که دوال می شدم برای اينکه از رو زمين برشون دارم گفتم :هيچی! باورهام زير
!سوال رفته ،اآلن تو شوکم
!عمه بود که پرسيد :چه باورهايی؟
راه افتادم سمت ورودی سالن و گفتم :يه عمر از شما ياد گرفتم همه رو به يه چشم ببينم ،حاال هنوز نه به داره نه به باره
!شما داری اين جوری فرق می ذاری؟
می دونستم برای اينکه از دست عمه خانوم کتک نخورم بايد پا تند کنم! هوا که پس می شد ،عمه به برادرزاده ی يکی يک
!دونه اش هم رحم نمی کرد
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!داشتم محتويات نايلکس ها رو خالی می کردم روی ميز وسط آشپزخونه ،صدای معترض عمه رو شنيدم :اينا چيه دامون؟
برگشتم سمتش ،نگاهشو به نايلکس ها ديدم و گفتم :وهللا ما بهش می گيم خرت و پرت ،اما در گذشته گويا محترمانه تر
!خطابش می کردن ،مايحتاج روزانه ،آذوقه ،خوار و بار ،اممم ملزومات ،نيازمندی ها
!صدامو بلندتر کردم و به سياوشی که نشسته بود کنار شومينه گفتم :سيا يه مترادؾ واسه آذوقه بيار
!صدای سياوش بلند شد :انقدر عمه خانومو حرص نده دامون
!سرمو به سمت چپ متمايل کردم برای اينکه بتونم درست ببينمش و گفتم :خودشيرين! دارم واسه ات
!عمه بود که با جديت گفت :هزار بار نگفتم وقتی می يای اينجا اين جوری بار نکن بيار؟
عمه جان يه جوری حرؾ می زنی انگار من بالنسبت يه موجود چهارپا دنبال خودم راه انداختم و کلی بار ريختم رو -
!کولش
!من نيازی به اين وسيله ها ندارم! بی خودی درشون نيار ،ببر خونه ی خودت:
!منم نيازی بهشون ندارم! تو خونه ی خودم کلی از اين خارپوت ها هست! سيا جشن نيکو کاری امروز و فردا نيس؟-
!صدای سياوش دوباره بلند شد :نه نمی دونم! يعنی فکر نکنم چطور؟
!جوابشو ندادم و رو به عمه گفتم :خب اين گزينه هم حذؾ شد! مجبوری بتپونيشون تو کابينت ها! چايی داريم؟
صبحونه خوردين؟-
.آره:
مطمئنی؟-
.اوهوم .واسه همين اينقدر دير شد تا بيايم:
!گفتم ديگه نمی يای-
شما رفتی سر خاک؟:
.نه .ديگه سرم به پختن ؼذا گرم شد و نشد که برم-
ماشين ديگه خراب نشد؟:
.نه خدا رو شکر-
نايلکس های خالی شده رو تو هم مچاله کردم و گذاشتم کنار وسيله هايی که خريده بودم ،راه افتادم سمت هال و همون
.جوری که پالتومو در می آوردم گفتم :بعد ناهار اگه حوصله داشتی می تونيم بريم سر خاک
پالتومو گذاشتم روی دسته ی مبل ،روبروی سياوش نشستم و عمه با يه سينی چايی اومد بيرون و گفت :باشه هفته ی ديگه
.پنج شنبه می رم
سياوش فنجون چايی رو برداشت و تشکر کرد ،منم دست دراز کردم و ليوانی که تو سينی بود برداشتم و از عمه پرسيدم:
مژگان رسيد؟
.نشست کنارم و گفت :آره .يه شب تهران خونه ی رسول موند
.يه خرده از چايی لب زدم و گفتم :آهان .خوبه پس يه سره نرفت که خسته بشه
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!تو نمی خوای بری تهران؟-
سرم چرخيد به سمتش و پرسيدم :چرا برم؟
.نگاهش رنگ دلخوری ،سرزنش يا ناراحتی گرفت و گفت :با هم حرؾ زده بوديم دامون

سرگرم موبايلش انداختم ،يه خرده از چاييم خوردم و گفتم :آره ديگه! با هم حرؾ
نگاهی به سياوش کنجکاو اما در ظاهر
ِ
!زده بوديم و فکر کنم منم جواب قطعيمو داده بودم
عمه مات نگاهم شد ،نگاه ازش گرفتم و خودمو با چاييم سرگرم کردم .چيزی نگفت و به بهونه ی سر زدن به ؼذا از جاش
.پاشد
آخرين تيکه ی ظرؾ رو شستم و برگشتم سمت عمه و پرسيدم :چايی بريزم؟
!صدای معترضش بلند شد :يه روز هم اومدی اينجا بايد بشينی ظرفهای منو بشوری؟
دستهامو که خشک می کردم راه افتادم سمت هال و گفتم :به خدا ايستاده بودم در تموم طول شستن اون ظروؾ منقش به
سرخ
 ...گل های
ِ
!عمه پريد وسط حرفم:بيا بشين کارت دارم
 ...رفتم و وقتی می نشستم روی مبل گفتم :يا خداوند رحمان و رحيم پناه می برم به تو از خشم اين دبير بازنشسته ی
!دامون دو ديقه جدی باش ،درست و حسابی جواب منو بده خب؟-
!به روی چشم:
با گالره صحبت کردی؟ -
زل زدم به نگاه منتظرش و سعی کردم حالجی کنم که منظورش در چه مورده! اينکه تلفنی باهاش صحبت کردم ،اينکه کالا
باهاش صحبت کردم ،اينکه در مورد موضوعی که من خيال می کردم معين جز من به کس ديگه ای نگفته و حاال عمه هم
!احتماالا می دونه باهاش صحبت کردم يا چيز ديگه ای که من ازش بی خبرم؟
!عمه توضيح داد :من فکر می کنم وقتش شده يه تصميمی بگيری پسر خوب .اين طور فکر نمی کنی؟
نگران
 ...جواب که ندادم ،اومد کنارم نشست ،دستش رو گذاشت روی پام و گفت :اگه
ِ
 ...تازه گرفتم چی می گه! حرفش رو قطع کردم و گفتم :نه عمه اصالا بحث اين حرفا نيست من
حاال اين عمه بود که حرفمو نيمه کاره می ذاشت :ببين دامون ،اگه خودت نمی تونی من می تونم باهاش يه قرار بذارم و
...
!از جام بلند شدم و همون جوری که می رفتم سمت آشپزخونه گفتم :گفتم که بحث اين حرفا نيست
صدای عمه که پشت سرم می اومد رو شنيدم :پس بحث چيه!؟ چرا وقتی از سياوش پرسيدم سر دامون با گالره گرمه که
!بهم سر نمی زنه گفت ای کاش الاقل سرش با اون گرم بود؟! بهم زدی باهاش؟
دو تا ليوان از تو آبگير باالی سينک برداشتم و گذاشتم کنار سماور ،قوری رو که بر می داشتم گفتم :به شما گفته بودم دلم
!نمی خواد آمار منو از سياوش بگيری
آمارتو نگرفتم! وقتی موبايلت خاموشه ،وقتی تو آزمايشگاه نمی تونم پيدات کنم و بيمارستان هم که کالا معلوم نيس کی می -
!ری ،خب بايد حق بدی بهم که نگرانت باشم
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پيچ سماور رو باز کردم و گذاشتم ليوان ها پر بشه و گفتم :خبرهای بد زود می رسه عمه خانوم جون! اينو خودت بارها و
!بارها گفتی
!آره منتها اگه خبر مربوط به دامونی که با هيچ ترفندی نم پس نمی ده باشه کالا نمی رسه! چرا باهاش بهم زدی؟-
يه قدم عرضی برداشتم و سينی رو از باالی شير آب گرفتم و گذاشتم روی کابينت ،ليوان ها رو گذاشتم توش و برگشتم
سمت عمه .لبخندی بهش زدم و گفتم :يه روز اومديم دور هم دو تايی خوش بگذرونيم ،شما اعصابتو سر چيزای بی خود
!خرد نکن .بيا اين چايی ها رو بخوريم و بريم به اهل قبور سری بزنيم تا مرده و زنده امون رو يکی نکردن
 ...همراهم اومد ،دوباره نشست روبروم ،يه خرده خيره ی صورتم شد و گفت :کاش يه خرده دست از اين
ليوان چايی رو گذاشتم جلوش روی ميز و گفتم :بله! ای کاش! منتها نمی شه ديگه! دست خودم نيس! ترک عادت موجب
مرضه! منم جدی باشم مريض می شم! بخور عمه الکی ذهنتو مشؽول چيزی که ارزش نداره نکن! برم يه زنگ بزنم ببينم
!سياوش رسيده يا نه! اين دفترچه تلفن کجاست؟
!می رفتم سمت ميز تلفن که عمه متعجب پرسيد :شماره ی سياوشو از تو دفترچه تلفن می خوای پيدا کنی؟
!آره! موبايلم همراهم نيس ،شماره ی اونم ماشاهللا از يک تا ده رو تمام و کمال داره-
نشستم رو صندلی کنار ميز تلفن ،کشو رو باز کردم و دفترچه رو گرفتم .يه چيزی از ديشب ذهنمو مشؽول کرده بود.
!ميون اون شماره های ناشناس ،حس می کردم يه شماره شديداا آشناس
.عمه توضيح داد :تو همون صفحه ی اول نوشتمش .تو سين نيست
نگاهم تو صفحه های دفترچه بود ،اوهومی گفتم و مشؽول ورق زدن شدم .دو تا پا که ايستاد تو نزديکيم سرمو بلند کردم و
!زل زدم به صورت عمه! ابرويی باال دادم ،لبهامو به هم چفت کردم و لبخندی زدم
!کنجکاو و مشکوک گفت :اگه جز شماره ی سياوش دنبال شماره ی کس خاصی هستی بگو تا راهنماييت کنم
!دفترچه تلفن رو بستم و گفتم :آره! خوبه اگه کمکم کنی
!خب؟-
می خوام ببينم احيانا ا شماره ی گالره اينجا ثبت نشده؟! يعنی می خوام بدونم احيانا ا با شما تماسی نداشته؟! يا شما باهاش :
تماسی نداشتی؟! يا  ...آخه می دونی من سياوشو دهن قرص تر از اين حرفا شناختم که بخواد آمار چيزی که خودش اصالا
!ازش خبر نداره رو بده
!رفت سمت مبل ،نشست و گفت :يه عمر آرزوم بود اين شم کارآگاه بازی تو وجودت نبود
از جام بلند شدم ،دفترچه رو سپردم به کشو تا سر فرصتی که عمه خانوم نباشه و گفتم :منم واقعا ا همين آرزو رو داشتم! من
!ترجيح می دادم يه شم هنری تو وجودم بود تا اين حس مرموز کارآگاه بودن!خب؟
!اومد اينجا-
!کی؟:
!ديروز-
و عمه خانوم تصميم گرفت اين حقير رو به صرؾ ناهار دعوت کنه تا از زير زبونم بکشه چرا ساز بی وفايی کوک کردم :
!آره؟
!چی شده دامون؟-
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!گالره نگفت؟:
 ...نه! اون فقط گريه کرد ،بعدش هم گفت باهات حرؾ بزنم که-
!و شما هم نپرسيدی؟:
!جواب درست و حسابی بهم نداد-

.يه خرده از چاييم خوردم و گفتم:تا شما حاضر بشی ،منم گالب به روتون يه سر به خالء می زنم و می يام
***
عمه رفته بود سر خاک ،من طبق معمول هميشه نشسته بودم توی ماشين منتظرش! آخرين باری رو که پامو گذاشته بودم
رو زمين سرد اون قبرستون به خاطر نمی آوردم .هميشه همراه عمه می اومدم اما فقط تا دم در و فوق فوقش تا اولين
نيمکتی که می شد روش نشست.اوايل عمه دلگير می شد ،دلش می خواست همراهش باشم ،هم قدمش باشم ،تا ته ته اما
اصرارهاش رو که بی فايده ديد ،کم کم عادت کرد! کم کم سعی کرد قبول کنه که من اينم! که من عالقه ای به همراه شدن
!برای زيارت اهالی اون قبور ندارم
سرم تو دفترچه تلفنی بود که از کشوی عمه کش رفته بودم! اگه می فهميد سر از بندم جدا می کرد تا بفهمه جريان چيه اما
!مهم نبود!ذهن خالقم رو وادار می کردم به صدم ثانيه بحث رو به جايی بکشونه که اصل جريان گم و گور بشه
سرمو بلند و مسيری رو که اگر عمه قصد برگشت داشت می شد ديدش چک کردم ،ديدمش که از دور می ياد .دفترچه
تلفن رو گذاشتم زير صندليم و منتظر موندم.به ماشين که نزديک شد ،دستمو دراز کردم و در سمتش رو باز کردم ،نشست
.و گفت :ببخش يه خرده طول کشيد
لبخندی به روش زدم و سعی کردم خيسی مژه ها و سرخی نوک بينيش رو به حساب سوز و سرمای هوا بذارم .استارت
!زدم و راه افتادم .تقريبا ا نزديک های خونه اش بوديم که گفت :دامون؟
جونم؟:
!راهی نداره که برگردی؟-
!کجا؟:
!دامون-
!مهتاج خانوم خواهش می کنم:
!خواهش می کنی چی؟! با اين کارت می دونی دشمن شاد کن شدی؟-
!عمه استقالل من چه ربطی به شادی دشمنان داره؟:
!داره و خودت خوب می دونی؟-
!واسه خاطر شادی اونهاست که اينقدر اصرار می کنی من برگردم يا واسه خاطر من و خودت؟:
...به خاطر فقط و فقط خودته که اينقدر اصرار می کنم اما  ...رسول ديشب زنگ زده بود و می گفت-
عالقه ای ندارم بدونم رسول خان چی می گفته عمه جونم! خب؟! سياوش به اميد من تو اون خونه است! منم به اميد اينکه :
بتونم خودمو پيدا کنم از اون خونه زدم بيرون! فکر نمی کنی واسه يه مرد  99ساله اين همه نگرون بودن يه مقدار
!زياديه؟
 ...صد سالت هم که بشه باز برای من همون بچه ی  11ساله ی-
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واقعا ا هميشه برام جای سوال داشته که آدم هايی که می گن صد سالت هم که بشه باز هم برای من بچه ای چقدر می تونن :
!اميد به زندگی تو وجودشون داشته باشن؟
!چطور؟-
يعنی من  111سالم بشه ،شما يه چيزی حدود  151سالته! يعنی خدای نکرده ،زبونم الل ،يه درصد هم فکر نمی کنی :
...که
!دست عمه نشست ميون موهام ،بهمشون ريخت و گفت :الل نشی بچه
خنديدم و گفتم :ببين عمه جون جونم ،يه بار نشستيم ،من واسه شما يه چيزی حدود  79ساعت  91ثانيه کم صحبت کردم و
 ...توضيح دادم که می خوام مستقل شم! به توافق رسيديم و
!به توافق نرسيديم! تو طبق معمول ساز خودتو زدی! واسه خودت بريدی و دوختی و کردی تن من:
!البته که همين طوره که شما می فرمايين! منتها از نظر من داليلم برای اين کار کامالا قانع کننده و منطق بوده-
!خودت قانع بشی بسه؟:
 ...اممم! نه خب ،ولی-
!کاش می فهميدی چقدر اشتباه بوده اين کارت:
نظر-
 ...از نظر کی؟! از نظر رسول؟! از ِ
!از نظر همه! از هر لحاظ:
.جز از نظر راحتی خودم-
 ...تو اون خونه راحتی؟! اينکه معلوم نيس چی می خوری و چی می پوشی و:
!ای وای! يعنی معلوم نيس چی پوشيدم اآلن؟! يعنی اآلن شما داری ماورای اين پوشش رو هم می بينی؟-
!دامون دارم جدی حرؾ می زنم:
!وای! يعنی جدی جدی معلوم نيس چی تنمه آره؟! بی حيثيت شدم رفت-
عمه نفس عمقی کشيد ،سرش رو هم نديده می تونستم حدس بزنم که به تؤسؾ تکون خورد و بعد از يه خرده سکوت گفت:
!سر جريان گالره تصميمت جديه؟
!زدم زير خنده! دقيقا ا سوال سياوش رو پرسيده بود! اصالا مگه از تصميم من با خبر بودن که می پرسيدن جديه يا نه؟
!يه يامان گفت و پرسيد :به چی می خندی؟
!از آيينه نگاهی به عقب انداختم و گفتم :هيچی .آره تصميمم در مورد گالره جديه
!هيچ کاری از دستم بر نمی ياد؟-
!متؤسفانه نه:
!تا ابد قراره همين جوری عذب بمونی؟-
!اممم! بسته ی پيشنهادی خاصی داری؟:
!آره-
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قديمی :
خوبه ،سر فرصت می شينيم سر ميز مذاکره! اآلن شما بگو ببينم شام می يای پيش ما يا برسونمت به اون خونه باغ
ِ
!ارثيه ی پدری؟
می رم خونه .تو نمی يای پيشم؟-
قربون شما! به اندازه ی کافی زحمت داديم! می رم خونه که يه خرده هوای سيا رو هم داشته باشم .اين روزها هم پاش تو :
.بانک گيره هم امتحاناش فشرده است
!ازش درس می پرسی يعنی؟-
!دوباره زدم زير خنده و گفتم :آره! دقيقا ا! بهش ديکته هم می گم
.گرم خواب بودم وقتی سياوش آروم تکونم داد و گفت :دامون يه لحظه پاشو
به زور يه چشممو باز و سرمو از روی بالش بلند کردم و به سمتش چرخوندم .زانو زده بود پای تخت و يه دستش روی
پشتم بود .معموالا اينقدر رمانتيک منو از خواب بيدار نمی کرد! فوق فوقش بعد چند بار بلند اسممو صدا زدن ،باالی سرم
!ظاهر می شد و ته تهش بالشو به قدرت يه زلزله ی چند ريشتری تکون می داد که خوابو از سرم بپرونه
!با صدای خواب آلودی پرسيدم :چی شده؟
.از جاش بلند شد و همون جوری که تی شرتمو می نداخت رو سرم گفت :پاشو گالره دم دره
!تی شرتو از رو صورتم کشيدم پايين و همون جوری که می نشستم سر جام پرسيدم :کی؟
.رفت سمت در اتاق و گفت :گالره .می خواستم درو وا کنم ،گفتم شايد نخوای ببينيش
از جام بلند شدم و تی شرتمو تنم کردم و اومدم برم بيرون ،برگشت و با سر اشاره ای به پاهام کرد و گفت :يه چيزی هم
!پات کنی بد نيس
!نگاهی به خودم انداختم و پی بردم که چقدر تا باال اومدن ويندوز مؽزم راه مونده
دکمه ی آيفون رو زدم و در واحدو باز کردم و رفتم که آبی به سر و صورتم بزنم .بيرون که اومدم گالره نشسته بود روی
!مبل و نگاهم می کرد .اونقدری در هم بود که بشه فهميد سر جنگ داره
نشستم رو به روش ،يه نفس عميق از بينيم کشيدم و زل زدم به چشماش .هر دو انگار منتظر بوديم اون يکی سر حرفو وا
خون برنامه ی روزانه ام نداشتم ،پس خودش بود که بايد
کنه! خب من که عالقه ای به اين مالقات اجباری اونم تو خروس
ِ
.سر حرفو وا می کرد
باالخره لب باز و با يه سوال شروع کرد:چرا جواب زنگهامو نمی دی؟
تکيه امو دادم و دستمو دراز کردم در راستای مبل ،پام نشست روی پام و همه ی اينا برای اين بود که نشون بدم خونسردم!
يه خرده نگاهم بين اجزای صورتش رفت و اومد و بعد گفتم:شماره ی منو در اقصی نقاط مملکت پخش کردی يا تموم اون
!شماره ها مربوط به خودت بوده؟
با هر شماره ای که دم دستم بود زنگ زدم بلکه صداتو بشنوم و بذاری که ببينمت! اما تو چی کار کردی ،يا گوشيت -
!خاموش بود يا جواب نمی دادی! يعنی اينقدر دلتو زدم که حتی مستحق يه توضيح شنيدن نيستم؟
!آخرين باری که با هم صحبت کرديم فکر می کنم برات توضيح دادم که تصميمم چيه :
!همين؟-
!کمه؟! کافی نيس؟! اينکه خودمو موظؾ کردم بهت زنگ بزنم و از تصميمم با خبرت کنم به نظر تو بی اهميته؟:
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!بعد سه سال من نبايد دليل اين يهو فرار کردنت ،يهو شونه خالی کردنت ،يهو بهم زدنت رو بدونم؟-
!نمی دونی يعنی؟:
!تو چته دامون؟-
من چمه؟! اتفاقا ا هفته ی پيش تو فکرم بود اين سوالو از تو بپرسم که خب ،به اين نتيجه رسيدم پرسيدنش خيلی هم مهم :
!نيست
من چمه؟! داشتيم زندگيمونو می کرديم! با هر سازی که می گفتی می رقصيدم! هر چی گفتی گفتم چشم! گفتی وقت می -
خوام برای اينکه ببينم تصميم تو جدی شدن اين رابطه تا چقدره گفتم چشم! گفتی از گذشته ام هيچی نمی گم تا وقتی
تصميمم قطعی بشه ،هر کی بود قبول نمی کرد اما من گفتم چشم! گفتی سرم شلوؼه ،مثل دوست پسرهای ديگه نمی تونم
!خيلی بهت وقت اختصاص بدم ،سه سال تموم با اين همه مشؽله ات کنار اومدم و گفتم چشم! حاال من بايد بگم چمه؟
خوشحالم اينا رو می شنوم! الاقل می فهمم تصميمم خيلی هم برای تو بد نبوده! می تونی بری پی يه زندگی ايده آل با يه :
!آدم ايده آل
!تو برای من از هر آدمی اون بيرون ايده آل تری-
!مطمئنی؟:
!يعنی چی؟! چرا اين جوری حرؾ می زنی؟! چرا مستقيم نمی گی چی شده که يهو زده به سرت و می گی کات؟-
!يهو نزده به سرم! تصميميه که روش فکر کردم ،سبک و سنگينش کردم و بعد باهات در ميون گذاشتم:
!آخه برای چی؟! به کدوم جرم داری منو مجازات می کنی؟-
يه خرده تو سکوت زل زدم به صورتش و موندم واقعا ا که واقعا ا نمی دونه به چه دليلی افتادم با قيچی دنبال اين رشته ی
!ارتباطی که ببرمش؟
!همون جوری که گونه امو می خاروندم گفتم:اآلن جدی منتظری من توضيح بدم چرا خواستم اين رابطه کات شه؟
!آره! می خوام بدونم! يعنی وظيفه اته که توضيح بدی-
!از جام بلند شدم و راه افتادم سمت آشپزخونه و گفتم :وظيفه ی تو هم يه چيزايی بوده که خيلی مقيد نبودی به انجامشون
!يعنی چی؟-
يعنی چی داره گالره؟! جداا موندم از من توضيح چيو می خوای؟! توضيح چيزی که خودت بايد بهم توضيح می دادی و :
!ندادی؟
جوابی نداد ،تو آستانه ی ورودی آشپزخونه برگشتم سمتش و گفتم:تصميمم در مورد رابطه امون مشخص بود! از وقتی يه
چيزايی بينمون جدی شد بهت گفتم بايد بهم زمان بدی که با جريان تعهد داشتن ،تعهد دادن کنار بيام! نگفتم بهت؟! بهت گفتم
!يا نگفتم گالره؟
!تا کی؟! چقدر الزم بود که تو با خودت و با اون چيزی که نمی دونم چيه کنار بيای؟-
چند ماه شده از وقتی بهت گفتم دلم می خواد تموم آينده ام مال تو باشه؟! چقدر صبر کردی بتونم يه سری مسائلو با خودم :
!حل و فصل کنم؟
!چرا واضح حرؾ نمی زنی؟-
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راه افتادم به هوای علم کردن ميز صبحونه و در همون حال گفتم :برای سياوشی که احتماالا از تو اون اتاق صدای ما رو
می شنوه شايد حرفهای من خيلی هم واضح نباشه اما برای تويی که تو عمق ماجرايی مطمئنا ا خيلی روشن و شفافه! ببين
دوراهی راهی که اصالا نبايد توش پا می ذاشتی ،من فقط کارتو راحت کردم! اآلنم ترجيح می دم جای
گالره ،موندی سر
ِ
!اينکه سر صبح اين جوری اعصاب خودم و تو رو به گند بکشونم ،بشينم و يه صبحونه بخورم و برم سر کارم
!حرفت همينه؟! حرؾ آخرت؟-
حرؾ اول و آخرم همينه! نه! يه حرؾ ديگه هم دارم! خوشم نمی ياد آدم هايی که هيچ ربطی به اين رابطه ندارن پاشون :
!به اين جريان کشيده بشه! دليلی نداشت بری پيش عمه ام
...وقتی تو جواب تلفن های منو نمی دی و حتی حاضر نيستی دو کالم رو در رو باهام حرؾ بزنی-
چه رو در رو چه پای تلفن حرؾ آخرم رو همون هفته بهت گفتم! برای زندگی من نه اون عمه ،نه اين سياوش ،نه معين :
!و خانومش! هيچ کس تصميم گيرنده نيست
!بله! اونو که می دونم شما چقدر مستقلی و خودرأی-
!حاال هر چی:
کاش الاقل عين يه مرد می نشستی و می گفتی دليل اين رفتارت ،دليل اين تصميمت چيه! ته نامرديه که اين جوری داری -
منو از زندگيت عين يه آشؽال می ندازی بيرون! ته نامرديه وقتی سه سال تموم هر جور که خواستی در اختيارت بودم
!حاال اين جوری ردم کنی و حتی نخوای بشينی در موردش توضيح بدی
اينکه من نامردمو کامالا قبول دارم ولی اون در اختياری که می گی رو به هيچ وجه نمی تونم هضم کنم! به زور باهام :
بودی؟! دوست نداشتی و به اجبار می اومدی اينجا؟!ته دلت راضی نبودی و به خاطر من تن می دادی؟! يا اصالا ببينم من
اولين کسی بودم که باهام رابطه داشتی؟! اولين تجربه ات بودم که جوری رفتار می کنی انگار دستماليت کردم و حاال
!انداختمت دور؟
قطره های اشک راه گرفت روی صورتش ،گيج تر از قبل زل زدم به چشماش و اون بود که راه افتاد سمت مبل،کيفش رو
!برداشت و همون جوری که می رفت سمت در با گريه گفت :نامردی دامون! يه نامرد واقعی
خط تلفن خونه ين؟آخه من و دوستم از دانشجوهای خوب دانشگاهيم و دلمون می خواست اولين تجربه ی کاريمون تو يه
محيط خيلی عالی باشه و خب تعريؾ آزمايشگاه شما رو خيلی شنيده بوديم .بعد هم خب شما می دونين که عوض کردن اين
نامه هم کلی دنگ و فنگ داره و پيدا کردن جای ديگه هم خيلی وقت گيره .ما عيب پيدا کرده و قطعه ،من پست ها رو
توی لپ تاپ می نويسم ،بلوتوث می کنم به موبايلم و از طريق نت فراالکپشتی ايرانسل می فرستم تو سايت .اگه جواب پيام
.های خصوصی رو دير می دم يا جواب پيام ها رو در کل ،تا پنج شنبه عذر تقصير رو بپذيرين .شرمنده
***
.دست سياوش نشست رو شونه ام و آروم گفت :ناشتا نکش اونو دامون
پک آخر رو زدم و از جام بلند شدم ،تهشو گرفتم زير شير آب ،جزی کرد و خاموش شد ،راه افتادم سمت اتاقم و گفتم :شب
.دير می يام .تا يازده بيمارستانم
.باشه ای گفت و من بی خيال صبحونه خوردن ،رفتم که آماده شم
!دم در ورودی پالتومو می پوشيدم که سياوش هم حاضر و آماده ايستاد روبروم و پرسيد :خوبی؟
!آره گفتم ،نگاهی تو آيينه به خودم انداختم و پرسيدم:چطور نرفتی بانک؟
.کيفم رو از روی جاکفشی برداشت و داد دستم و گفت :مرخصی گرفتم بشينم بخونم
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!در رو باز کردم و در حال پوشيدن کفشهام گفتم :آواز؟
!متعجب پرسيد :چی؟
!زل زدم به صورتش و پرسيدم:مرخصی گرفتی بشينی آواز بخونی؟

يه خرده مات نگاهم کرد و گفت :معلومه که از عصبانيت و ناراحتی داری از درون می ترکی ،نياز نيست خودتو به زنی
.به طبل بی عاری! رسيدی يه اس بده که بدونم سرتو پشت رل به باد ندادی
.باشه .فعالا:
***
روزهايی که اين جوری شروع می شد رو اصالا دوست نداشتم! روزهايی که قرار بود تا آخر شب ابروهام در هم باشه و
خلقم تنگ ،روزهايی که به قول عمه يا از دنده ی چپ بلند می شدم يا يه موضوعی تا آخر شب و تا وقتی سرمو بذارم
!روی بالش و چشم رو هم بذارم ذهنمو درگير و اعصابمو به بازی می گرفت رو اصالا دوست نداشتم
پا گذاشتم تو آزمايشگاه ،يه سالم کلی گفتم و رفتم سمت اتاقم .کاری که معموالا انجام نمی دادم .بيشتر ترجيح می دادم تو
سايت و تو بخش خودمو مشؽول کنم تا پشت ميز .کيفمو انداختم روی مبل گوشه ی اتاق و همون جوری که پالتمو در می
.آوردم سعی کردم افکارمو رو از جريان گالره و مسائل مربوط به رابطه ام با اون به کار سوق بدم
!تقه ای به در خورد و معين سرشو آورد تو پرسيد :سالم اجازه هست؟
پالتومو به چوب لباسی گوشه ی اتاق آويزون کردم و همون جوری که می نشستم پشت ميز پرسيدم :دکتر اومده؟
.اومد تو اتاق و گفت :نه،زنگ زد و گفت ساعت يک به بعد می ياد
جلسه ی فردا رو باهاش هماهنگ کردی؟-
.افتاد واسه پس فردا که تو بعد از ظهر باشی:
.خوبه-
چيزی شده؟:
!چی مثالا؟-
 ...نمی دونم ،معموالا آدم ها روز بعد از تعطيالت با انرژی بيشتری بايد سر کار حاضر بشن ،تو ولی انگار:
معموالا مزه ی يه تعطيالت خيلی عالی که زيهم با اين مسؤله کنار بياد .کارهای وامت جور شد؟-
.دنبالم اومد و گفت:آره .دکتر گفت که سفارشمو کردی .ممنون
ضامنو چی کار کردی؟ نياز نيست باهات بيام بانک؟:
.شهاب و ژاله ضامنم شدن-
.بهت گفته بودم رو منم حساب کنی:
.تو همين قدر که اسممو گذاشتی تو اولويت کلی لطؾ کردی بهم-
!لطؾ اون موقعی بود که اجازه می دادی اين پولو بهت قرض بدم نه اينکه کلی زمان ببره و صبر کنی تا وام جور شه:
رسيده بوديم نزديک رخت کن که بازومو گرفت و گفت :دامون؟
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برگشتم سمتش ،نگاهشو دوخت به چشمام و پرسيد :چی شده؟
دستمو پس کشيدم و پرسيدم :چی چی شده؟
!اين حال و روزو می گم-
کدوم حال و روز؟:
!دامون-
سبحانی رو فرستادی بره آزمايشگاه رازی؟ :
.نه هنوز-
!نمونه ها که ؼيرقابل استفاده شد قراره بفرستيش؟:
.اآلن می گم بره-
!بايد تا حاال رفته و برگشته بود:
!بله حق با شماست .ببخشيد-
.خوبه .برو منم برم سر کارم:

روپوشمو پوشيده و کفشامو هم عوض کرده بودم و حاال داشتم می رفتم سمت بخش هماتولوژی که معين برای بار صدم
صدام زد ،برگشتم سمتش ،دستش رو که نشسته بود ميون موهاش پايين آورد و گفت :دکتر نيست ،يه دختر خانومی اومده
.و فکر می کنم از شانس بدش هم هست که تو امروز اينقدر بداخالقی
چی کار داره؟-
.از دانشگاه نامه آورده:
واسه کارآموزی؟-
!اوهوم:
.بگو آزمايشگاه کارآموز قبول نمی کنه-
مطمئنی؟:
!چيو؟! اينکه کارآموز قبول نمی کنه رو؟-
!اينکه می خوای اين جوابو بدی رو:
.رفتم تو بخش ،جواب سالم احمدی رو دادم و در جواب معين گفتم :آره
تو چارچوب در ايستاد و گفت :الاقل می تونی بيای باهاش حرؾ بزنی و محترمانه ردش کنی بره ،يه ساعتی می شه
.منتظر نشسته
!تو هم که می ری ردش کنی محترمانه ردش کن! برو بذار به کارم برسم-
***
دلم يه ليوان چايی يا يه ليوان قهوه می خواست با يه محيط ساکت که چند ساعتی بشينم و خودمو آروم کنم اما کار اين
سوسول بازی ها سرش نمی شد! بهترين راه اين بود که سرمو به دستگاه ها و ميکروسکوپ و نمونه ها گرم کنم! و البته و
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متؤسفانه اون ميون قرمزی خونی هم بود که منو عجيب ياد صحنه هايی می نداخت که سالها سعی کرده بودم به دست
!فراموشی بسپرم
يه ساعتی از شروع کارم گذشته بود ،تقه ای به در سر من و احمدی رو به سمتش چرخوند،خانوم جوونی رو ديدم که
.سالمی کرد و منتظر موند
.از جام بلند شدم ،ماسکمو پايين کشيدم و در حال در آوردن دستکش هام گفتم :سالم
از همون دم در گفت :فرصت دارين چند ديقه وقتتون رو بگيرم يا اگه اآلن سرتون شلوؼه بهم يه ساعتی رو بگين که برم
.و اون موقع بيام
!روی اون شيشه نوشته ورود افراد متفرقه اکيدا ممنوع-
 ...بله می دونم ،همکارتون اجازه دادن تا دم اين در بيام چون ظاهرا شما سرتون خيلی شلوؼه و:
چه کاری از دستم بر می ياد؟-
.بابت نامه ای که از دانشگاه آوردم:
همکارم نگفت کارآموز قبول نمی کنيم؟-
.چرا ولی دوست من با آقای دکتری تلفنی صحبت کرد و ايشون قول مساعد دادن و بر اون مبنا بود که نامه رو گرفتيم:
.پايين لب پايينمو با دندون خاروندم ،يه خرده فکر کردم و گفتم :تشريؾ داشته باشين می يام اتاقم با هم صحبت می کنيم
.تشکری کرد و رفت و پشت سرش معين ظاهر شد
.در حال شستن دستهام شنيدم که گفت :خيلی اصرار کرد و خب اگه دکتر اکبرزاده اکی داده باشه حق هم داره
.بی زحمت بگو جوان با دکتر تماس بگيره و ببينه موضوع چيه-
باشه .تو آبدارخونه بساط ناشتايی پهن کرديم ،نمی يای؟:
.نه،می خوام کار اين خانومو برسم-
!راه افتادم که برم سمت اتاقم ،دوباره بازوم گير دستش شد و آروم پرسيد :جريان گالره است؟
.سری به عالمت تؤييد تکون دادم ،آروم تر گفت :ژاله باهاش صحبت کرده
کی؟-
.ديروز:
!پس امروز سر صبح دم خونه ی من چی کار می کرد؟-
!مثل اينکه اون جريان منتفی شده:
!چرا؟-
.نمی دونم .ژاله بيشتر در جريانه:
!خودش که امروز کالا منکر بود و می گفت نمی دونه چرا من يه همچين تصميمی گرفتم-
.ژاله هم بهش نگفته که تو جريانو می دونی! فقط پرس و جو کرده ببينه جريان به کجا کشيده:
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که اين طور .جالبه! می ترسه حرفی بزنه و من به دليل ديگه ای بهم زده باشم و خودش خودشو لو بده که اين جوری -
!جانماز آب می کشه
چی بگم! به نظر من به روش بيار ،بذار بدونه که در جريانی!آهان راستی ،فردا شب شام می يای؟:
کجا؟-
!خونه ی ما .ژاله می خواد بهت شيرينی بده:
.ببينم برنامه ام چه جوريه خبر می دم-
راه افتادم سمت اتاقم و قبل از اينکه برم تو به اون دختر دانشجويی که نشسته بود روی صندلی سالن انتظار گفتم :تشريؾ
.بيارين
نشستم پشت ميزم ،با دست تعارؾ کردم که بشينه روی مبل .دو تا پاکت نامه گذاشت روی ميزم و نشست و تو سکوت
.خيره ی در و ديوار شد
***
در حال باز کردن پاکت ها گفتم :با دکتر صحبت کردين؟
.من نه دوستم باهاشون تماس گرفت -
کی؟:
.فکر کنم دوشنبه بود-
شما اومدی کارآموزی بعد دوستت به دکتر زنگ زده؟:
.هم من و هم دوستم با هم می خوايم بيايم-
شروع کردم به خوندن سرسری نامه برای اينکه ببينم از کدوم دانشگاه اومده و اسم و مشخصات اين خانوم چيه و در
 ...همون حال پرسيدم :شما خانوم ناديا
.ميون حرفم اومد و گفت :نه اون دوستمه .من شادی اسکويی هستم
نگاه از نامه گرفتم و دوختم به صورتش و گفتم :معموالا و اصوالا تو اين آزمايشگاه پيش نيومده که ما کارآموزی قبول کنيم
!و تعجب می کنم که شما می گين دکتر موافقت کرده
!جبهه گرفت و معترض گفت :يعنی می فرمايين من دروغ می گم؟
!دستهامو به سينه ام زدم و تکيه امو دادم به پشتی صندلی و گفتم :خير! همچين جسارتی نکردم
اختيار دارين منظورم اين نبود .ولی دکتر اکبرزاده با دوستم که صحبت کردن ،بعد دوستم که خيلی اصرار کرد ،ايشون -
...گفتن حاال شما نامه رو بيارين .خب می دونين
صدای زنگ تلفن حرفشو قطع کرد ،خانوم جوان بود که می گفت دکتر اکبرزاده پای تلفن گفتن هر تصميمی که خودتون
.خواستين بگيرين
باشه ای گفتم و گوشی رو گذاشتم سر جاش و بعد يه مکث گفتم :به من باشه معموالا زير بار اين دردسرها نمی رم و
ترجيح می دم پای يه تازه کار به اين آزمايشگاه باز نشه .اآلن هم دکتر تماس گرفت و گذاشت به اختيار من و گفت هر
.تصميمی که می خوام بگيرم
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!و شما عالقه ای به اينکه يه دانشجو بياد و اينجا به عنوان کارآموز بايسته ندارين درسته؟-
!درسته:

از جاش بلند شد و همون جوری که به ميز نزديک می شد گفت :پس بهتره من برم و يه روزی بيام که دکتر تشريؾ داشته
!باشن .فکر می کنم با ايشون راحت تر بشه به توافق رسيد
.نامه ها رو گرفتم سمتش و گفتم :خيلی هم مطمئن نباشين ،فکر نمی کنم ايشون رو حرؾ من حرؾ بزنن
!زيپ کيفش رو که می بست گفت :جالبه که ايشون رو حرؾ خودشون حرؾ می زنن ولی رو حرؾ شما نه
.مکثی کرد و نگاهشو نشوند به چشمام و گفت：هيچ راهی نداره تجديد نظر کنين
!اصالا چه اصراريه که سال سوم پاشين برين کارآموزی؟! سال بعد دو ترمو خود دانشگاه می فرستدتون ديگه-
خب خودتون که بيشتر مطلع هستين ،اين رشته واقعا ا نياز به تجربه داره و هر چقدر تجربيات آدم بيشتر باشه موفقيت هم :
.بيشتره .يه خرده فکر کنين ،باور کنين پشيمونتون نمی کنيم
!متؤسفم من ترجيح می دم سری که درد نمی کنه رو دستمال نبندم-
خب آخه من و دوستم از بهترين دانشجوهای دانشگاهمون هستيم و برامون مهمه که اولين تجربه ی کاريمون تو يه :
آزمايشگاه موفق باشه و تعريؾ آزمايشگاه شما رو هم خيلی شنيديم .مسلما متوجه می شين که چی می گم .کار کردن زير
.نظر اساتيدی مثل شما می تونه تو موفقيت آينده ی ما خيلی مإثر باشه
يه خرده فکر کردم و تصميم نهايی رو تو چند ثانيه گرفتم :دو تا کارآموز با هم به هيچ وجه تو کتم نمی ره اما اگه يک
.کدومتون خواستين می تونين بياين و مشؽول به کار بشين
.برگشت و يه خرده نگاهم کرد و پرسيد :پس به دوستم می گم که بياد
!چرا خودتون نمی ياين؟-
چون اون جوری نامرديه در حق دوستم .مطمئنا ا امروز اگه می تونست بياد خب اون هم اين شانسو داشت که اينجا مشؽول :
!بشه
ابروهام از استداللش رفت باال و متفکر زل زدم بهش ،از پشت ميز بلند شدم و گفتم :بيمارستان ها هم معموالا کارآموز می
.پذيرن
.بله منتها خونواده ی دوستم يه خرده حساس هستن و اجازه نمی دن که تو بيمارستان کار کنه-
 ...علوم آزمايشگاهی بخونی بعد اجازه نداشته باشی تو بيمارستان کار کنی مثل اينه که:
!بله منم بهش گفتم ،مثل اينه که هويج باشی و نذارن بپری تو سوپ-
!برعکس روحيه ی بهم ريخته ام زدم زير خنده ،بلند بلند و بعد پرسيدم :حاال چرا هويج؟
!لبخندی زد و گفت :مربوط به دوستمه
!همون جوری که پشت گوشمو می خاروندم گفتم:آهان
دستش نشست به دستگيره ی در و گفت：يه خرده ديگه چونه بزنم نظرتون ممکنه بازم عوض بشه؟خب خودتون که در
جريانين تؽيير نامه از طرؾ دانشگاه باز کلی برو و بيا داره ،همين نامه رو هم به زور گرفتيم .بعد هم اينکه دلم می خواد
.منم همون تجربياتی رو کسب کنم که دوستم زير نظر شما و با کار کردن پيش شما کسب می کنه
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لبخندی نشست رو لبم از اون همه هندونه که زير بؽلم فرستاده بود و گفتم：اتفاقا شما دو تا رفيق اگه از هم دور باشين
!بهتر کارو ياد می گيرين .در اين مورد نظرم عوض نمی شه
!سری به تاييد اما با نارضايتی تکون داد و گفت :پس بهش بگم بياد؟
برگشتم پشت ميزم و گفتم :به دوستت بگو از فردا صبح ساعت هفت و نيم اينجا باشه ،شما هم فردا ساعت دو و نيم سه بيا
.بيمارستان که ببينم می تونم کاری بکنم يا نه
خوشحال شد و اين کامالا از چهره اش مشخص بود ،با خوشحالی تشکر و در رو باز کرد ،قبل از اينکه پا بذاره بيرون
!پرسيدم :مگه شما می دونی من کدوم بيمارستان مشؽولم؟
برگشت و تو بهت يه خرده نگاهم کرد ،لبخندی به گيجی خودش زد و گفت :فکر نمی کردم قبول کنين ،از خوشحالی هول
!شدم
اسم بيمارستان رو گفتم ،تشکری کرد و اومد بره بيرون ،دوباره لب وا کردم :نامه ی دوستت رو لطؾ کنی بدی ،کارش
.زودتر راه می افته!امضای من پاش نباشه ،همکارهام اجازه ی کار کردن بهش نمی دن
آخی گفت و برگشت ،دستور رو زير نامه نوشتم و راهنماييش کردم برای باقی کارها و وقتی رفت تکيه امو دادم به پشتی
!صندلی و از تصور هويجی که ايستاده لبه ی يه قابلمو و در حال شيرجه زدن ميون سوپه لبخند دوباره ای به لبم نشست
صدای ژاله رو می شنيدم اما تصويرشو نمی ديدم .نشستم روی مبل و در جواب سالم و احوال پرسيش گفتم :کالا از راديو
!زياد خوشم نمی ياد ،بيا تبديل به تلويزيون شو تا بتونم جوابتو بدم
از اتاق خواب اومد بيرون ،با لبخند و به گرمی سالم کرد ،از جام بلند شدم و گفتم :احوال شما؟! خوب هستين؟! پارسال
!دوست امسال کالا ؼريبه! معلوم هست کجا تشريؾ دارين؟
خنديد و همون جوری که می رفت سمت آشپزخونه گفت :بشين راحت باش .سياوش کجاست؟
هپلی متحرک! کالا سرش تو کتابه
!پليورمو در آوردم و گفتم :امتحان داره .شده يه
ِ
معين نشست روبروم و گفت :آره جون خودت! اون بنده ی خدا که اگه سرش تو کتاب بود تو از سوء تؽذيه اآلن تبديل به
!پوست و استخون شده بودی که
!من شترم! اآلن دارم از ذخيره ی ؼذايی کوهانم استفاده می کنم تا امتحانات سيا تموم شه-
!جدی جدی بنده ی خدا رو با سرآشپز و کارگر خونه ات اشتباه گرفتی ها:
!به من چه مربوط که اون دست پخت منو قبول نداره-
!وهللا اون چيزی که ما از هنر آشپزی تو خبر داريم ،حق هم داره که قبول نداشته باشه:
!صدامو يه خرده بردم باال و گفتم :ژاله خانوم بيا اين شوهرتو جمع کن تا خودم با خاک انداز جمعش نکردم
ژاله با يه سينی چايی اومد و گفت:ديروز به اندازه ی کافی گرد و خاک به پا کردی ،ديگه امروزو يه خرده ريلکس باش!
!چی بود به اون علی بدبخت گير داده بودی صدای هوارت تا بخش ما می اومد
علی بدبختی که می گی خدای در رفتن از زير کاره! پنجشنبه بهش چند تا کار سپردم ،شنبه دم ظهر اومده می گه هنوز -
ِ
!نرسيدم انجامشون بدم
.معين ظرؾ شيرينی رو ميز رو گرفت سمتم و گفت :بردار .کالا ديروز برقت چند تا از بچه ها رو گرفت! بی خيال
ژاله پرسيد :از گالره خبر نداری؟
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.از ديروز صبح به اين ور ديگه نه:
موبايلت همچنان خاموشه؟-
.نه:
.اون پسره رو هم جواب کرده-
!چرا؟:
!می گفت به تفاهم نرسيديم .می گفت دامون واسه ام يه چيز ديگه است-
!من اگه يه چيز ديگه بودم براش ،يکی ديگه رو زاپاس نمی ذاشت کنار:

.منم بهش گفتم که کارش اشتباه بوده.خيلی هم دلش می خواست بدونه تو جريانو می دونی يا نه ولی من حرفی نزدم-
!جفتشونو تو کافه ی خيابون معلم ديده ام:
!جدی می گی؟-
.آره .نشسته بودن گرم گفتگو و بگو و بخند!می خواستم برم جلو و خودمو نشون بدم ،پشيمون شدم:
معين از جاش بلند شد و راه افتاد سمت آشپزخونه و گفت :اشتباه کردی! بايد می رفتی و می ذاشتی ببيننت و گالره هم
!بفهمه که جريانو فهميدی
!خودش می دونه که می دونم ،فقط می خواد از زبون من بشنوه-
!چرا؟! چه دليلی داره؟:
که بعدش بشينه به آه و ناله و گريه که فقط يه خواستگار بوده و به زور بابا مامانم رفتم ديدنش و فقط يه قرار اجباری -
 ...بوده و
!خب شايد واقعا ا همين باشه؟:
!اون گالره ای که من ديدم ،با اون نيش باز و چهره ی شادان همچين بی رؼبت هم ننشسته بود سر اون ميز-
ژاله اشاره ای به فنجون چايی کرد و گفت :بخورش سرد می شه .خودش که می گه اصالا جدی نبوده و فقط به اصرار اون
!آقا قبول کرده يه چند باری بشينن و حرؾ بزنن
!هه! نه که اولين بارشه-
خب تو چرا بهش حق نمی دی دامون! سه ساله با هم رابطه دارين اما از دوران دانشجوييمون همديگه رو می شناسين! :
!فکر نمی کنی ديگه وقتش شده بود که مسؤله رو جدی کنين؟
!بهش گفته بودم تا چند ماه ديگه صبر کنه-
!صدای معين بلند شد :تا چند ماه ديگه معجزه ای در پيش بود؟
برای کسی که به قول ژاله چندين و چند ساله منو می شناسه ،سه ساله باهام رابطه داره و رفيق آکبندمه چند ماه صبر -
کردن هم خيلی سخت و ؼيرممکن نبايد می بود! من کالا ترجيح می دم وقتی يه بار از يه مسئله ای چشم پوشی کردم و
!دوباره اتفاق افتاد ديگه چشم روش نبندم و از کنارش بی تفاوت نگذرم
!ژاله بود که متعجب پرسيد :دوباره؟
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.لبخندی زدم و گفتم :بی خيال

صدای معين از تو آشپزخونه بلند شد :چيو بی خيال پسر خوب! همين که هی می گی بی خيال و بی خيال و از کنار قضيه
!می گذری و می ريزی تو خودت می شه اين که يهو منفجر می شی ديگه
به روی ژاله ای که متفکر نگاهم می کرد لبخند زدم و در جواب معينی که نمی ديدمش داره تو آشپزخونه چی کار می کنه
گفتم :دار بزن ...خاطرات کسی که تو را دور زده ...حالم خوب است ...اما گذشته ام درد می کند! آره داداش! بگذريم و به
شما برسيم ژاله خانوم و البته تؤخيرها و يه درميون سر کار حاضر شدن هاتون!دکتر مإاخذه ات نکرد به خاطر بی نظمی
!های اخيرت؟!سپرده بودم يه حال اساسی ازت بگيره که ديگه تکرار نکنی
.سر ژاله خم شد ،لحنش رو مظلوم کرد و گفت :وای بابت اين چند وقت واقعا ا ببخشيد

خيلی زود از خونه ی معين اومدم بيرون ،خسته بودم ،هم از کار و هم از بی خوابی شب قبل،ترجيح می دادم زودتر برم
.روی تخت ولو بشم و سرمو بذارم رو بالش و چشمامو هم بذارم
!پا که گذاشتم تو هال سياوش رو ولو شده روی کتابش با چشمای بسته ديدم .عجب درسی داشت می خوند اين بشر
کيفمو گذاشتم يه گوشه ،پالتومو هم در آوردم و آويزون کردم .رفتم کنارش زانو زدم ،دستهام نشست بين موهاش و آروم
!گفتم :پسرم؟
!تکونی نخورد! دوباره و اين بار بلندتر گفتم :پسر گلم؟! سی سی جان؟
نفس عميقی کشيد اما تکونی نخورد! آروم دستی به پشتش کشيدم و گفتم :گل پسر؟! سيا جونم؟! مامان فدات شه! پاشو ببينم!
!بی هوش شدی از زور درس الکردار؟! سيا؟
هومی گفت اما بازم بيدار نشد! جزوه های دور و برش رو جمع کردم و گفتم :پاشو پسرم ،پاشو با يه ال پيرهن خوابيدی
!اين وسط سرما می خوری
!چشم باز کرد ،نفس عميقی کشيد و با ديدن من سر جاش نشست و گفت :اه! خوابم برد! کی اومدی؟
!نگاهی به ساعت انداختم و همون جوری که پا می شدم گفتم :حدوداا يه ساعت و پانزده دقيقه ی پيش
!صدای متعجبش پيچيد تو خونه :نه بابا؟! من همش چند ديقه است خوابم برده
مشؽول عوض کردن لباسم شدم و گفتم :آره ،از ردی که افتاده رو صورتت کامالا مشخصه! پاشو جمع کن برو سر جات
!بخواب .بی خودی هم اون جزوه های بدبختو بی خواب نکن
!اومد دم در و پرسيد :اون خانوم بهت زنگ زد؟
!گره ای نشست به ابروهام و سرم چرخيد به سمتش و گفتم :نه
.دوباره اينجا تماس گرفت ،منم ازش پرسيدم شماره موبايلت رو داره يا نه ،اونم گفت داره و قطع کرد-
!عجيبه:
!ممکنه کار گالره باشه؟-
!نه:
...احتماالا از فاميالتونه .هان؟! خاله ای ،زن عمويی-
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نشستم رو لبه ی تخت و گفتم :نه! يعنی می شد زن عموم باشه چون عروسی پسرشه و عمه می گفت می خواد دعوتم کنه
اما زن عموم تهران زندگی می کنه نه اينجا .مهم نيست حاال! هر کسی هست اگه کار واجب داشته باشه دوباره زنگ می
.زنه .برو بگير بخواب
خوش گذشت؟:
کجا؟-
!خونه ی معين:
آره .جات خالی بود .کلی گفتيم و خنديدم و آخرش به اين نتيجه رسيديم که بچه اشون يه زائده ی ابرو مانند از آب در می -
!ياد که يه تنه بهش آويزونه
دهن دره ای کرد ،لبخندی زد و گفت :چقدر هم عالی! منم پيرم در اومد بس که با اين جزوه ها سر و کله زدم! يعنی بر پدر
!هفت جد اونی که گفت بشين واسه فوق بخون
.دراز کشيدم و خزيدم زير پتو و گفتم :تو عين خر موندی تو گل،اموات بابای بدبختت چه گناهی کرده ان
...دوباره خميازه ای کشيد و گفت :اين ترم بگذره ها
.يه ترم ديگه می مونه ،اونم بگذره ديگه خالص!برو بخواب! برو که همه ی گذشته گذشته ،اينم می گذره! شب به خير-
سياوش شب به خيری گفت و رفت،ساعدم نشست روی چشمام و ذهنم درگير شماره ای شد که حتی تو دفترچه تلفن عمه
!هم نبود .عجيب بود که خودم هم رؼبت نمی کردم تماس بگيرم و ببينم طرؾ کيه
***
تلفن اتاق زنگ خورد ،احمدی جواب داد و بعد رو به من گفت :آقای دکتر می گن اگه دستت گير نيس يه لحظه بری
.اتاقش
باشه ای گفتم و مشؽول شدم ،کارو به يه جايی رسوندم و سپردم دست احمدی و رفتم به اتاق دکتر.در زدم و رفتم تو ،سالم
نکرده چشمم افتاد به دختر خانوم جوونی که روی مبل گوشه ی اتاق نشسته بود! حدس اينکه کيه خيلی سخت نبود!
مخصوصا ا با اون موهای هويجی رنگش! از تصور شيرجه زدنش تو قابلمه ی سوپ لبخند موزی و سمجی نشست رو لبم
.که تونستم خيلی سريع مهارش کنم .نگاهمو دوختم به دکتر و گفتم :سالم دکتر
.از جاش بلند شد ،با دو قدم بهش نزديک شدم و دست داديم .با دست اشاره ای به مبل کرد و گفت :بشين
نشستم و نگاهمو دوختم به کارآموزی که همون روز اول کاری بی نظم بودنش رو با نيومدنش به رخم کشيده بود! نگاهشو
از نگاهم دزديد و به يه جايی حوالی کفشش نشوند .دکتر بود که سکوت رو شکست و گفت :خوبی؟
.نگاهم از صورت خانوم دانشجو گرفته به صورت دکتر نشست و گفتم :ممنون
کارها خوب پيش می ره؟-
.بد نيست .جواب آزمايش سفارشی شما رو هم دادم خانوم جوان که بده بهتون:
آره گرفتمش .دستت درد نکنه.خب بريم سر اصل مطلب .خانوم پاک نيت همون خانومی هستن که شما با کارآموزيشون -
.موافقت کردی
سری به عالمت تؤييد تکون دادم و همون جوری که به خانوم وقت شناس نگاه می کردم گفتم :بله متوجه شدم! قرار بود
!ديروز تشريؾ بيارن
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 ...نگاه از ميز بينمون گرفت و با من و من و کمی خجالت گفت :يه مشکلی پيش اومد که

معموالا آدم وقتی قراره يه جايی کار کنه حداقل يکی دو هفته ی اول خودش رو منظم و مقيد نشون می ده بعد شروع می -
!کنه به بی نظمی
...باور کنين يه مشکل جدی:
!کار کردن تو يه همچين جايی قوانين خاص خودش رو داره-
!بله متوجه هستم:
 ...به هر حال فکر می کنم با اين شرايط بهتر باشه شما اول مشکالتتون رو حل کنين بعد دنبال جای ديگه ای برای-
.صدای ملتمسش پيچيد تو اتاق :ای وای نه تو رو خدا.به خدا ديگه تکرار نمی شه
بله مشخصه! سالی که نکوست از بهارش پيداست .البته يه پيشنهاد ديگه هم هست .شما می تونی بيای بيمارستان و اون -
!دوست وقت شناس و با پشتکارت بياد اينجا
...نگاهش ميخ چشمام شد و گفت :خب آخه ،می دونين
بله در جريان هستم که خونواده ات عالقه ای به کار کردنت تو بيمارستان ندارن .پس تنها راهش اينه که بگردی و يه -
جای ديگه رو برای کارآموزی انتخاب کنی .چون من به هيچ وجه عالقه ای ندارم يه تصميم اشتباهم اعتبار آزمايشگاهو
!زيرسوال ببره
.دکتر بود که احتماالا با سياست وارد گفتگو شد تا وساطت کنه
!حاال من فکر می کنم شما اگه يه فرصت ديگه به اين خانوم بدی خيلی بد نباشه هان؟:
نگاهمو با تؤخير از صورت کک و مکيش گرفتم و دکتر ادامه داد :ايشون هم توی کار ثابت می کنن که تصميمت اشتباه
.نبوده
.دکتر با لبخند چشمکی بهم زد ،لب پايينمو از گير دندونام خالص کردم و با مکث گفتم :مسئوليتش با خودتون دکتر
.دکتر با خشرويی گفت :خوبه .باشه .مسئوليتش با من
لبخندی نشست رو لب اون خانوم و بدون اينکه نگاهم کنه تشکر کرد.نقطه ی مقابل اون رفيق از خود گذشته اش بود! هر
چی اون شر و شيطون و زبون باز و رو دار اين يکی خجالتی و مظلوم! پشيمون شده بودم واقعا ا از اينکه يه آدم دست و پا
دار رو فرستاده بودم تو بيمارستان و به جاش با کارآموزی يه دانشجو که حس می کردم خيلی زبر و زرنگ نيست تو
!آزمايشگاه موافقت کرده بودم
از جام بلند شدم و گفتم :جلسه ی بعد از ظهر پا برجاست؟
دکتر گفت:حتما ا .نمی دونم شنيدی يا نه ،فروؼی قصد داره بره و مجبوريم يه مسئول امور مالی جديد پيدا کنيم ،می خوام
.در مورد اين قضيه و يه سری مسائل ديگه تصميم گيری کنيم
.باشه ای گفتم و رو به پاک نيت ادامه دادم :شما با من بيا که راهنماييت کنم
از جاش بلند شد و تشکری از دکتر کرد و همراهم راه افتاد .تا رسيدن به بخش پاتولوژی براش توضيح دادم :ساعت کاری
.آزمايشگاه از  7صبحه تا يک و نيم ،شيفت بعدی هم از يک و نيمه تا  7شب
آروم پرسيد :می شه من همون صبح تا ظهر رو بيام؟
يعنی عصرها رو نمی تونی بمونی؟-
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 ...خب می دونين چند تا از کالس هام عصره و:

خيلی و خب ،متوجه شدم .باشه .مهم نيست .مهم فقط و فقط دقت عمله .بی نظمی رو نمی پذيرم ،بيشتر از سه تا خراب -
!کاری رو آوانس نمی دم و البته پرحرفی و از زير کار در رفتن هم تو کتم نمی ره
مرتب بله بله می گفت و حرفامو تؤييد می کرد .دم در بخش پاتولوژی ايستادم و سر ژاله بلند و چشمش که افتاد به من با
.لبخند ماسک رو کشيد پايين و گفت :سالم
.سالم .خانوم پاک نيت همون خانوميه که قرار بود برای کارآموزی بياد-
از جاش بلند شد و با لبخند نگاهشو دوخت به پاک نيت و گفت:بله .در جريانم چه کمکی از دست من بر می ياد؟
.از امروز زير نظر شما مشؽول به کار بشه ،از صبح می ياد تا ساعت يک و نيم-
مشخص بود که ژاله عالقه ای به سر و کله زدن با يه تازه کار نداره اما من ترجيح می دادم اگه قراره باشه دور و بر من
.نپلکه زير نظر يکی از دقيقترين همکارهام کار کنه که احتمال اشتباهش کمتر بشه
راه افتادم سمت راهرو و گفتم:لطؾ کن و هر چيزی که بايد بدونه رو بهش بگو،معين هم اومد بفرستش پيش من باهاش يه
.کار واجب دارم
.باشه ای گفت و شنيدم که به پاک نيت گفت :رخت کن اون جاست ،لباستو عوض کن و بيا که کارو شروع کنيم
راضی بودم ،هر چند که می ترسيدم يه لحظه ای برسه که اصالا از قبول اين دختر پشيمون بشم اما خوشحال بودم که قرار
.بود با ژاله همکاری کنه
!پا که گذاشتم تو خونه ،گرمای مطبوع خونه هنوز به تنم ننشسته صدای اون ؼرؼره ميرزا بلند شد :عليک سالم
!لبخندی زدم و گفتم :سالم به روی ماه پشت ابرت پسرم! خوبی؟
!معلوم هست کجايی؟-
!وهللا ،معلوميش که معلومه ،دم در واحدمون ايستادم:
!دامون-
جون دامون؟! چيه باز؟! قصوری از من گردن شکسته سر زده؟:
!موبايلتو چرا جواب نمی دی آخه؟! عمه ات از نگرونی کم مونده بود پاشه راه بيفته تو خيابون ها-
.دستی به جيبهای پالتو و جيبهای شلوارم کشيدم و گفتم:آخ آخ ،تو آزمايشگاه جا گذاشتمش
از جاش بلند شد و همون جوری که می رفت سمت آشپزخونه گفت :زنگ بزن به اون بنده ی خدا از نگرونی درش بيار!
هفت ؼروب از آزمايشگاه اومدی بيرون ،بيمارستان هم که قرار نبود بری! با گالره هم که نبودی الاقل خيالمونو اون
!جوری راحت کنيم ،بنده ی خدا صد بار زنگ زده تا حاال
!با گالره نبودم ولی يعنی نمی تونم يه جايگزين براش داشته باشم که با اون وقتمو بگذرونم بچه مثبت؟-
سرش برگشت به سمت منی که ايستاده بودم دم کانتر و بهت زده نگاهم کرد ،لبخندی زدم و گفتم :همه که مثل تو سالک و
!ديرنشين نيستن پسر جان! من بی زن ،زن بی من ،يعنی مرگ! بپا ؼذات نسوزه! لباس عوض می کنم و می يام
!صدای پرحرصش رو شنيدم:به اون عمه ی بدبختت زنگ بزن و بگو رفته بودی دختربازی
!باشه:
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!زهرمارو باشه-
!پس نباشه:

تلفن رو برداشتم و رفتم تو اتاق ،عمه مطمئنا ا توپش از سياوش هم پرتر بود پس گوشيو گذاشتم رو بلندگو برای اينکه از
!احتمال کر شدنم کم کنم! به محض اولين بوق برداشت و با يه صدای نگرون گفت :الو دامون؟
!سالم بر عمه ی بزرگوا ِر هميشه نگران خودم-
!دامون همين اآلن بلند می شی می يای اينجا من تکليفمو با تو روشن کنم:
زدم زير خنده و گفتم :عمه جونم از قديم هر کی می خواست تکليؾ يکی ديگه رو روشن کنه خودش نزول اجالل می
!کرد
!می کشمت دامون! بلند شو بيا ببين چی به روز من آوردی؟-
نيازی به کشتن نيست که! من خودم پيش مرگ شما می شم! چی شده حاال چی کار کردم که عمه خانوم قصد جونمو :
!کرده؟
!از  7ؼروب تا حاال اآلن که ساعت  19شبه کجا بودی که من دق مرگ شدم از نگرانی؟-
.خدا نکنه دق مرگ شده باشی شما .من سرم يکی دو جا گرم بود! يعنی يه خرده کار داشتم:
!موبايل به اون گرونی خريدی که يا سايلنتش کنی يا خاموش و بندازی يه گوشه؟-
!نه! بعضی وقتها يه زنگی هم باهاش می زنم ،يه وقتهايی تو نت هم می رم و گاهی هم می شينم باهاش بازی می کنم:
!دارم جدی حرؾ می زنم دامون-
صدای دادش اخطاری بود برام که ظرفيتش تکميل شده .گوشيو از حالت بلندگو خارج کردم و با جديت گفتم :موبايلمو تو
.آزمايشگاه جا گذاشتم
عمدی ديگه آره؟-
.نه به خدا .همين اآلن که رسيدم خونه و سياوش گفت ديدم نياوردمش:
!من نمی خوام بپرسم از  7تا حاال کجا بودی اما فکر نمی کنی يه خرده از اين بی قيدی و خونسردی در بيای بهتر باشه؟-
يه لبخند نشست رو لبم ،دستی بين موهام کشيدم و گفتم:شما فکر نمی کنی يه خرده از اين فاز هميشه دلواپس فاصله بگيری
برای اون قلب و جسم و روحت بهتر باشه؟! حاال جونم؟! کاری داشتی که اين جور مصر دنبالم می گشتی؟
!يه لحظه گوشی-
.دراز کشيدم روی تخت و زل زدم به سقؾ ،صدای بسته شدن دری رو شنيدم و بعد عمه آروم پچ زد :رسول اينجاست
.خب سالمتی-
.اومده که هم کارتها رو بده و هم تو رو ببينه:
!اونم خب سالمتی-
!دامون:
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عمه جونم درسته من تو بيمارستان کار می کنم و دکترهای زيادی رو می شناسم اما دکتر گوش و حلق و بينی خوب -
سراغ ندارم و البته که هر چيزی آکبندش بهتر از تعمير شده اشه! پرده ی گوشم به فنا رفت با اين دامون دامون کردن های
!شما
.فردا ناهار پاشو بيا اينجا که ببيندت:
.فردا ناهار آزمايشگاهم-
.عصری بيا:
!عصری بيمارستانم-
!دامون:
!عمه جونم برای تنوع هم که شده جای هی دامون دامون گفتن يکی در ميون بگو دامن-
!به خدا از دست تو نمی دونم به کی پناه ببرم:
به خداوند عز و جل! از طرؾ من به اون مهمون خوش قدمت تبريکات ويژه عرض کن و آرزوی سالمتی برای اون دو -
!نو گل شکفته
!گفتم می خواد ببيندت! نشنيدی؟:
چرا شنيدم منتها شنيدن با گوش دادن يه مقدار فرق می کنه! شما يه چيزی رو می شنوی و فقط می شنوی ،يه چيزی رو -
گوش می دی و در موردش يه اقدامی می کنی! من اآلن فقط و فقط از شما شنيدم که رسول خان تشريؾ آوردن منزل شما!
!همين
!من گفتم بهتره همديگه رو تو اين خونه ببينين تا اينکه پاشه بياد خونه ی تو يا حتی محل کارت:
!مگه قصدشو داره که بياد؟-
!آره:
ی توسری خور نيستم که -
بهش نگفتين من ديگه اون بچه ی کوچولوی زق زقوی دماؼوی بی خاصي ِ
ت بی دست و پا ِ
!تصميماتش رو به زور فرو کنه تو اونجام
!مودب باش:
چشم! منتها بهتره به عرض ايشون برسونين که بنده وقتی می گم عالقه ای به ديدن ايشون ندارم يعنی چه تو اون خونه- ،
!چه اينجا ،چه محل کار
!واسه چهار تا دونه کارت اين همه راهو نکوبيده بياد اينجا ،قصدش ديدن تو و حرؾ زدن باهات بوده:
.شما لطؾ کن نظر منو در مورد اين قصد بهش ابالغ کن باقيش با خودم-
.بهش گفتم که نمی خوای ببينيش اما قبول نمی کنه:
!خب پس شما ديگه عقب وايسا باقيش با من-
 ...دامون خواهش می کنم! می دونی چند ساله که:
!بله من بهتر از هر کسی می دونم چند سال گذشته-
.به خاطر من کوتاه بيا پسر خوب:
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 ...خاطر شما واسه من خيلی خيلی عزيزه و اينو خوب می دونی اما خواهش می کنم تو اين مسئله-
!عين اين چند سال! دخالت نکنم!آره؟ :
!اگه شما برام سوای اون خاندانی واسه همينه-
!فردا روزی که من نباشم چی؟:
!عمه به قرآن خيلی خسته ام .بذار بعداا در مورد موضوعی به اين تراژيکی حرؾ می زنيم .باشه؟-
!اينکه رسول می خواد تو رو ببينه تراژيکه؟:

اينکه يه روزی برسه که شما نباشی و من همين يه فاميل و عزيزی که تو دار دنيا دارم رو نداشته باشم بايد چه خاکی تو -
!سرم بريزم ،تراژيکه
 ...خودت نمی خوای که بقيه:
!دقيقا ا موضوع همين جاست! من خودم می خوام که تنها کس و کارم عمه ای باشه که حاضرم جونمو براش بدم-
خدا نکنه.به هر حال اين آدمی که اآلن تو نشيمن خونه ی من نشسته قصد کرده هر طور شده تو رو ببينه و حرفاشو بهت :
.بزنه .حاال هر تصميمی که می خوای بگير
!شما عمه ی منی يا عمه ی اون؟-
 ...دارم می گم قصد کرده و:
خدا که نيست قصدش وحی منزل باشه! من نمی خوام ببينمش عمه! اآلن اصالا تو شرايطی نيستم که بخوام بشينم حرفهای -
.نخ نما شده ی صد قرن پيشو گوش بدم
چيزی شده؟:
!چيزی نشده يه خرده سرم شلوؼه-
!تو که اآلن خيلی ساله سرت شلوؼه! با گالره به کجا رسيدی؟:
!به جاهای خيلی خوب-
!آشتی کردين ايشاهلل؟:
!قهر نبوديم که! فقط يه خرده بهم زده بوديم که همچنان هم تو همون مواضع هستيم-
!يعنی چی؟:
.يعنی فقط عمه ی خودمو عشقه! شما برو به مهمونت برس ،منم برم يه چيزی بخورم و يه خرده بخوابم-
شام نخوردی هنوز؟:
.گفتم که تازه رسيدم خونه-
.باشه .برو منم برم ببينم می تونم اين مرده رو از خر شيطون پياده کنم يا نه:
.عمه-
جانم؟:
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!يه بوس محکم محکم-
!برو خودشيرين:
چشم! فعالا-
!رفتم تو هال و به سياوش گفتم :يه دوش چند ثانيه ای می گيرم و می يام .همه ی جونم کثافته
!صداش از تو آشپزخونه بلند شد :خجالت بکش يه خرده دامون
!رفتم سمت حموم و گفتم :چرا آخه؟! آدم شن و ماسه ای باشه بايد خجالت بکشه؟
!از باالی کانتر گردن کشيد سمت حموم و پرسيد :دريا بودی؟
!نه! سر ساختمون داشتم مالت آماده می کردم-
.رفتم تو حموم و در رو بستم ،تنها راه برای جلوگيری از سوال و جواب کردن سياوش بود
.بيرون که اومدم سياوش گفت :بيا ديگه ؼذا يخ کرد
نشستم پشت ميز و در حال خشک کردن موهام گفتم :تو چرا تا اين موقع شامتو نخوردی؟
.خوردم-
! ِا! واسه من وايسادی پای گاز؟ خودم گرمش می کردم پسر گلم:
!آدم تو اين هوای سرد می ره شنا ،اونم دريا؟! اونم تا اين ساعت شب؟! معلوم هست چته؟-
!نه به خدا!معلوم نيس:
دارم جدی حرؾ می زنم! چی شده دامون؟-
چی چی شده؟-
!واسه گالره است که اينقدر بهم ريختی؟:
!اه؟! مگه بهم ريختم؟-

اخم کرد و زل زد به چشمام ،واسه خودم يه لقمه ی کت و کلفت درست کردم و با ايما و اشاره و اصوات ناواضح بهش
!گفتم که بره بگيره بخوابه
نشست پشت ميز و دستهاشو تو هم گره کرد و زل زد بهم .لقمه رو فرو دادم و گفتم :اآلن نشستی که لقمه های منو بشمری
!يا بفهمی چمه؟
!شد يه بار بيای عين آدم حرؾ بزنی؟-
!تو شده يه بار عين بچه آدم بيای بشينی و با من درد دل کنی؟:
!من از چی بايد درد دل کنم؟-
!چه می دونم! يعنی تا حاال پيش نيومده يه چيزی دلتو به درد بياره؟:
!چرا-
!آهان! نگفتم؟! چی اونوقت؟:
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ی تو-
!همين توداری و بی اعتماد ِ

آهان! اونو می گی؟! ببين يه قرار می ذاريم ،تو برو عاشق شو ،بعد شکست عشقی بخور ،بعد بيا پيش من درد دل کن :
!اونوقت منم می شينم عين بچه آدم باهات حرؾ می زنم
!از پشت ميز بلند شد و گفت :خيلی خری
مرسی-
!شب به خير:
.شب تو هم به خير پسر دردونه ام! فردا امتحانتو دادی بهم زنگ بزن و بگو که به چه ميزان بهش گند زدی-
باشه .نمی گی چی شده؟:
.چيزی نشده-
...چيزی نشده اين وقت سال زدی به آب دريا که آروم بگيری؟! اگه موضوع گالره است:
کالا همه اتون با هم بسيج شدين من و اونو بهم با چسب دو قلو بچسبونين ها! موضوع اون نيس ،موضوع اصالا هيچی -
!نيس
من نمی خوام تو کارات فضولی کنم اما به عنوان يه دوست واقعا ا دارم نگرانت می شم .مخصوصا ا که اين روزها :
!رفتارهات واقعا ا عجيب و ؼريب شده
اه؟! چه رفتارهای عجيب ؼريبی؟! تو خواب صداهای خاصی در می يارم از خودم؟! آخه تو بيداری که فکر نمی کنم -
!رفتار ؼيرآدميزادی و خاصی ازم سر زده باشه
اين چشمايی که تا اين حد سرخ و رگه داره منو ياد اون روزی می ندازه که بی دليل نشستی رو مبل اين خونه زدی زير :
!گريه! البته بی دليل که نبوده ،من دليلشو منتها نمی دونستم و هنوز هم نمی دونم
!هوای بيرون سوز خيلی بدی داره ،بی خودی خيال پردازی های هندی وارانه نکن!ديگه کدوم رفتارم عجيب ؼريبه؟-
!يا همين جريان ديروز:
!جريان ديروز؟-
!ديروزی که با يه دانشجو تو بيمارستان قرار داشتی و معلوم نيس کجا بودی که اونجا هم نرفتی :
!ای بابا! هر کی منو گم می کنه از تو سراؼمو می گيره؟-
!شماره ی خونه رو دادی واسه همين وقتها ديگه:
!می خوای بدونی چی کار دارم می کنم و وقتی جيم می زنم کجا می رم؟-
!آره:
زن دوم گرفتم عزيزم! می رم خونه ی اون! نمی خواستم بهت بگم ديگه خودت اصرار کردی! می گم می شه از مهريه -
!ات بگذری ،فقط نفقه بخوای؟
!خيلی بی مزه ای دامون:
راه افتاد بره سمت اتاقش ،گفتم :پی گير يه مسئله ای بودم ،نشد ،کار گره افتاد و اونی که بايد نمی شد شد ،اعصابم بهم
!ريخت و امروز رفتم دريا يخ بزنم بلکه جوشم بخوابه
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ايستاده بود و نگاهم می کرد .احتماالا هم منتظر بود توضيح بدم چه کاری بوده .به لقمه ی توی دستم گازی زدم و
فرستادمش گوشه ی لپم و گفتم :اگه می خوای بدونی چه کاری بوده بی خودی فسفر نسوزون و انرژی هدر نده ،ترجيح
.می دم حرفی ازش نزنم
کارت که گير نيس؟ هست؟-
.نه:
.خوبه .باشه .شب به خير-
***
!پامو تو آزمايشگاه بيمارستان نذاشته شادی گفت:سالم استاد
.سرم چرخيد به سمتش و گفتم :عليک سالم! فرهودی هستم
.بله البته که سمت استادی ما رو هم دارين با اين تعريفی که هر جا پا گذاشتم ازتون شنيدم-
رفتم سمت رخت کن ،با همکارام هم احوال پرسی کردم ،اون هم همراهم اومد و ايستاد تو درگاه در،کيفمو گذاشتم روی
!نيمکت گوشه ی ديوار و پرسيدم :جا افتادی دو روزه؟
.يکشنبه کلی منتظرتون موندم که خب تشريؾ نياوردين-
.تماس گرفتم و هماهنگ کردم که می يای:
.بله .دستتون درد نکنه وگرنه که اصالا راهم نمی دادن-
!قرار شده با کی کار کنی؟ يعنی کارايی که بايد انجام بدی رو بهت گفتن؟:
بله .البته نه به طور کامل! دکتر خرسند گفتن اين دو روز رو الکی بچرخم ،يعنی الکی نچرخم ،با محيط کار آشنا بشم تا -
!شما تشريؾ بيارين که زير دست شما شاگردی کنم
!چشمام گرد شد و برگشتم سمتش ،دست نشسته ام از دکمه ی روپوشم اومد پايين و پرسيدم :زير دست من؟
!سری به عالمت مثبت تکون داد و گفت :بله استاد
.دوال شدم بند کفشامو باز کنم و در همون حال گفتم :گفتم فرهودی هستم نه استاد! بشين برم با دکتر حرؾ بزنم و بيام
يعنی می خواين برين چونه بزنين که منو رد کنين؟-
برگشتم سمتش و نگاهی بهش انداختم ،درست برعکس اون رفيق نارنجيش مشکی مشکی بود و البته هر چی اون بی سر و
زبون بود اين جبران می کرد! جوابی ندادم و رفتم که با دکتر خرسند چونه بزنم برای اينکه بی خيال من گردن شکسته
!بشه! تا منو ديد گفت:به جناب فرهودی
!سالم دکتر-
!باهاش دست دادم ،دستمو محکم به دست گرفت و پرسيد :مشکلت حل شد؟
زل زدم به چشماش و برای لحظه ای فکر کردم که حل شد؟! لبخندی که احتماالا فقط خودم از تلخيش خبر داشتم به لب
!آوردم و گفتم :حل نشد ولی پاک شد
.متوجه ی منظورم نشد و قبل از اينکه بخواد سوال ديگه ای بپرسه گفتم :مرسی که حرفمو زمين ننداختين
!متلک می گی؟-
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!نه بابا! همين دانشجو کارآموزه رو می گم:
.آهان .ديگه يه بار بهترين کارمندم يه چيزی ازم خواسته نمی تونم که نه بگم-

.حاال يه بار ديگه هم يه چيز ديگه ازتون می خوام ،اين يه بار هم به خاطر رابطه ی استاد شاگرديمون جواب منفی ندين:
!چی؟-
!من باهاش کار نمی کنم:
زل زد به صورتم ،بعد زد زير خنده و وقتی آروم شد گفت :به جون خودت رضا هم همينو می گفت! می گفت وقتی بيای
!قبول نمی کنی اما يه يه هفته می خوام زير دست خودت باشه
!شما بگين يه ثانيه-
!من نمی گم يه ثانيه! می گم يه هفته! حاال هم برو سر کارت بذار منم به کارام برسم:
!تنبيه کدوم خطامه؟-
!تنبيه نيست! توفيق اجباريه! برو برو ،چونه هم نزن که فايده ای نداره:
!نچی کردم و گفتم :زير دست من باشه فراريش می دم ها! گفته باشم
!دکتر دوباره خنديد و گفت:اينی که من ديدم ،تو و منو با هم فراری نده شانس آورديم
!راه افتادم سمت در و زير لب ؼر زدم :من نمی دونم به کدامين جرم اين گونه مجازات می شوم! آری
صدای خنده ی سرخوش دکتر رو شنيدم و پشت بندش گفت:تالفی التماسهايی که می کردم واسه اينکه پی تدريسو بگيری و
!تو زير بار نمی رفتی و نرفتی! چيزی که عوض داره گله نداره پسر خوب
سری به تؤسؾ تکون دادم و لبخندی به لب آوردم که با رسيدن به اسکويی از روی لبم پاکش کردم و قبل از اينکه بخوام
!چيزی بگم خودش پرسيد :فايده نداشت؟
!راه افتادم سمت سکويی کارم و گفتم :چی؟
!چونه زدنتون-
!نه متؤسفانه! يه هفته رو بايد تحمل کنم و اميدوارم هم برای من به خير بگذره هم واسه شما:
برای من که کلی خير توشه ،همين قدر که ازتون چهارتا چيز ياد بگيرم خودش کليه و اينکه قول می دم برای شما هم -
!مزاحمت ايجاد نکنم
يه ببينيم و تعريؾ کنيم گفتم و شروع کردم به توضيح دادن کارها! کاش ژاله يه قل ديگه داشت که اينو هم می سپردم
!دستش و خودم خالص! اصالا آه ژاله بود که گريبانمو چسبيده بود!مطمئنا ا همين بود
***
نگاهم تو ميکروسکوپ بود ،ذهنم درگير چيزی که شديداا آزارم می داد .وقتی هی تالش کنی و هی تالش کنی کاری از
دستت بر نياد ،وقتی التماس ها و کمک خواستن ها رو ببينی و بند بند وجودت بخواد کاری بکنه و نتونه ،اونوقته که
فشاری بهت می ياد که خيلی راحت می تونه له ات کنه! کاش می شد کاری کرد ،کاش می شد بعضی وقتها ذهن آدم ها رو
از تصميمی که به طور قطع گرفته بودن پاک کرد تا مانع وقوع يه فاجعه شد! کاش آدم ها يه خرده مهربون تر بودن! يه
.خرده دل رحم تر!صدای شادی از فکر بيرونم آورد
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!استاد اين خوبه؟:

سرم برگشت به سمتش ،يه خرده نگاهش کردم و بعد گفتم :فقط و فقط برای اينکه به اين لفظ خونده نشم تدريسو قبول
!نکردم
!کدوم لفظ؟! استاد منظورتونه؟-
!بله:
!اه! چرا؟! وای من آرزومه يکی منو صدا کنه استاد-
!جداا؟:
!وای آره-
!خيلی و خب:
!نگاهی به نمونه ی روی الم که تو دستش بود انداختم و گفتم :آره خوبه استاد
!با صدای بلند خنديد و گفت:خجالت نديدن ديگه
!سرمو دوباره بردم توی ميکروسکوپ و گفتم :خجالت واسه چی؟! آدم يکيو به آرزوش برسونه بايد افتخار کنه
دوباره خنديد ،برگشتم سمتش ،دوباره مشؽول کارش شده بود .منو می برد به روزهايی که حاال جز حسرت چيزی ازشون
نمونده بود! دوران دانشجويی ،دوران ترس از درس و امتحان ،دوران شيطنت های کوچيک! دوران خنده های وقت و بی
!وقت! خنده های سرخوش ،اردوهای خاطره انگيز! کوه رفتن های جمعه های فصل بهار! دوستی های بی ؼل و ؼش
دلم هوای اون روزها رو کرده بود.دلم يه دورهمی دانشجويی با معين و شهاب و ژاله و سمانه و رضا و فرهاد و محمد و
خيلی ديگه از همکالسيهامو می خواست! روزهای تب تند سياست ،تب تند بحث و جدل و گفتمان! دلم روزهای خوب
!دانشگاهو می خواست! دلم يه خرده هيجان می خواست! دلم اون روزها رو می خواست
زندگيم روی مدار بی قراری سپری شدی اين طواؾ بی هياهو قصه ی دربدری شد راه بر گشتن...سياوش شام :
!حاضره...ندارم به جنون کشيده کارم ای همه دار و ندارم تو رو دارم يا ندارم! سياه نمی يای؟
!دو بيت ديگه بخونی اومدم-
قابلمه رو گذاشتم روی ميز ،نشستم و منتظر موندم بياد و ايرادها رو بگيره! البته که هر چی هم می گفت حق داشت.اومد و
!همون جوری که دستهاشو خشک می کرد گفت :جون من چی شد به سرت زد آبگوشت بار بذاری
مالقه رو گذاشتم تو قابلمه و گفتم :حاال بشين بخور بعد به اين نتيجه می رسی که احتماالا يه سيب خورده تو سرم ،دانشمند
!شدم و از خودم يه آبگوشت تازه ابداع کردم
!نگاه مشکوکی بهم انداخت و يه خرده بو کشيد و گفت :مطمئنی آبگوشت درست کردی؟
آره بابا هم آب داره هم گوشت ،هم رب!بده کاسه اتو برات بريزم.ظرفو پر کردم و گذاشتم جلوش ،يه خرده با قاشق همش -
زد و باال و پايينش کرد و با نگاهی مبهوت خيره ام موند .نيم نگاهی بهش انداختم و مشؽول تريد کردن نون تو کاسه ی
!خودم شدم و گفتم :بخورش حرؾ اضافی هم نباشه
!يه شب قرار شد تو شام درست کنی! اين آبگوشته؟-
!نيست؟:
!از کی تا حاال تو آبگوشت عدس و ماش هم می ريزن جای؟-
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کی گفته که حتما ا بايد نخود و لوبيا بريزيم؟! هان؟! يه آدمی اون اول اول ديده فقط همون حبوبات رو داره  ،همه رو ريخته :
تو قابله و اسمش هم گذاشته آبگوشت! منم ديدم نخود ندارم ،جاش عدس و ماش ريختم! ترکيب خوشمزه ای می شه با لوبيا
!سفيد و سيب زمينی و گوشت
سر سياوش به تؤسؾ تکونی خورد و شروع کرد به مزه مزه کردن ؼذا و همون جوری که می خورد گفت:بابام امروز
.زنگ زد
خب؟-
.با هم حرفمون شد:
! ِا! سر چی؟!می گفت چرا واسه انتقالی اقدام نمی کنم-
!دانشگاهتو يا بانکتو؟!:هر جفتشو!-تو چی گفتی؟-
.گفتم بهم انتقالی نمی دن:
!کدومشو؟-
!هر جفتشو:
!قانع شد؟-
!اگه داد و بيدادهاشو ناديده بگيريم آره مجبور شد که قانع شه:
 ...جدی بهت انتقالی نمی دن يا-
.بانک که بهم انتقالی نمی ده اما خب من کالا اقدام هم نکردم چون واقعا ا عالقه ای ندارم از اين شهر برم:
ت-
...بابات هنوز نمی دونه اينجا خونه خريدی؟:نه-عاليه!:حاال سر يه فرص ِ
صدای زنگ تلفن خونه حرؾ سياوشو قطع کرد ،از جام بلند شدم و گفتم :اميدوارم اون خانومی باشه که دقيقا ا وقتی من
!نيستم تماس می گيره
!گوشيو از روی اپن برداشتم و به محض اينکه الو گفتم صدای ستاره پيچيد تو گوشم :سالم آقا دامون! خوبی؟
!سالم ستاره خانوم! من خوبم .تو خوبی؟-
!من اگه واقعيتو بخوام بگم نه! از دست سياوش عصبانيم:
!آخ آخ آخ! چی کار کرده اين موش مرده که کل خاندان ستوده به فؽان اومدن؟-
پس خبر داری شما هم! اونقدر حرص بابامو در آورده که از دم ظهر تا حاال چند تا مسکن خورده هنوز سرش درد می :
!کنه
!هر لحظه ای که امر بفرمايين بنده اينجا مجازات های الزم رو بر عليه اش اعمال می کنم-
!پس اول گوشيو بده بهش من با خودش حرؾ بزنم ،اگه دست از کله شقيش بر نداشت اونوقت حتما ا مزاحم شما می شم:
!به پدر سالم برسون .از من خدافظ -
.چشم .سالمت باشی:
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گوشيو گرفتم سمت سياوش و خودم نشستم به خوردن .سياوش که رفت تو اتاقش ،ؼذامو تموم کردم ،مشؽول شستن
.ظرفهايی که توی سينک بود شدم و به اين موضوع فکر کردم که پس چرا خبری از رسول خان نشد امروز
***
صدای موبايلم که بلند شد سياوش تازه حرفاش تموم شده و نشسته بود پشت ميز برای خوردن باقی ؼذاش .راه افتادم سمت
!جيب پالتوم و گفتم :چه خبره امشب؟
عمه بود ،گوشيو جواب نداده صدای گريه اش پيچيد تو گوشم و ترسيده پرسيدم :عمه؟! الو؟! عمه چی شده؟! الو عمه قلبم
!وايساد يه چيزی بگو جای گريه
صدای پربؽض عمه که سعی می کردا گريه اشو کنترل کنه رو شنيدم که گفت:نتونستم راضيش کنم پاشده داره می ياد
!اونجا
!برای اين داری اين جوری گريه می کنی؟-
!نه:
!پس چی؟-
!بحثمون شد:
اآلن کجاست؟-
.تو حياطه ،داره ماشينشو از پارکينگ می بره بيرون:
!برو بهش بگو بمونه خودم اآلن می يام اونجا-
.نمی خواد فدات شم ،نمی خواد با اون حال پشت رل بشينی:
.حالم از حال شما که اين جوری داری گريه می کنی بدتر نيس! بگو بمونه خودم می يام-
!نمی خوام بيای اينجا دعواتون بشه:
.نمی يام دعوا کنم-
.اآلن آتيشيه تو هم که نمی خواستی باهاش روبرو بشی می پرين به هم:
بمونم تو خونه و بياد اينجا بدتره! برو بگو بهش منتظرم بمونه تا يه ربع ديگه خودمو می رسونم .برو عزيزم ،برو اين -
!جوری واسه خاطر من گريه نکن
.تند نيای عزيز دلم:
.نه .فعالا-
تماس قطع شد ،گوشيو انداختم تو جيب پالتوم و راه افتادم سمت اتاقم! يه روز مثالا زودتر اومده بودم که خبرم يه خرده
!استراحت کنم!از آسمون واسه ام می باريد هر ديقه
دکمه ی شلوارمو می بستم که تقه ای به در خورد و سياوش پرسيد :طوری شده؟
!نه-
کجا داری می ری تو اين بارون؟:
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.می رم خونه ی عمه ام-
می خوای منم همراهت بيام؟:
.نه فدای تو-
.از کنارش رد شدم و گفتم :شبو احتماالا اونجا می مونم .منتظرم نباش
حال عمه ات خوبه؟-
.آره .خوبه .يه بحث خونوادگيه می رم فيصله اش بدم .فعالا:
.رسيدی يه خبری بده-
.کارم تموم شد بهت اس می دم:
.باشه-
خدافظ:
.پالتومو برداشتم و همون جوری که می پوشيدمش راه افتادم سمت پارکينگ

ماشينو دم در پارک کردم و پياده شدم .بارون اونقدری تند بود که برای خيس نشدن بايد طول حياط رو می دوييدی اما قدم
های من اونقدری سنگين بود که اصالا پيش نمی رفت! يعنی عدل بايد وسط اون همه مشؽله ذهنی می اومد و رو سر
!زندگيم خراب می شد؟
.بی اهميت به کليدی که توی داشبورد بود ،زنگ رو زدم و بعد چند ديقه در بی سوال و جوابی باز شد
راه افتادم و فقط خدا خدا کردم چهره ی عمه خيلی بهم ريخته نباشه که اگه بود سقؾ اون خونه رو سر باعث و بانيش
!خراب می کردم
کفشامو باالی پله ها در آوردم ،عمه اومدم تو ايوون و دستاش نشست به قفسه ی سينه ام و آروم گفت :عمه فدات شه ،بی
!خودی اعصاب خودتو خرد نکن خب؟
!حرؾ حسابش اصالا چی هست؟-
.بيا بشين خودت می شنوی:
!به شما چی گفته که چشمات اين جوری قرمز و ورم کرده است؟! هان؟-
.به من چيز خاصی نگفته ،دلم گرفته بود ،يه خرده گريه کردم:
!دلت از بحثی که با هم کردين گرفته بود يه خرده گريه کردی آره؟! بريم تو ببينم حرؾ حسابش چيه-
!راه افتادم سمت ورودی سالن ،بازومو گرفت و گفت :يه لحظه صبر کن دامون
برگشتم سمتش و منتظر موندم ،دستمو محکم گرفت و گفت :بحث نکردم ،دلم از گذشته ها گرفته بود يه خرده گريه کردم
همين .دامون تو رو روح رضا خودتو ناراحت نکن! باشه؟ نمی خوام بيای بشينی تو سالن و بی خودی حرص و جوش
بخوری.دهن به دهنش نذار که خودت هم بهم نريزی .باشه؟
مکثی کردم و گفتم :چرا قسمم می دی عمه؟! حرؾ بزنه ،بشنوم ،دلم پاره بشه و بريزم تو خودم و دم نزنم خوبه؟!من
!جواب ندم حرص می خورم!جواب ندم دلم می ترکه
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قربون اون دلت برم،به خاطر من تو هيچی نگو .رسول که می ره ،اعصاب بهم ريخته ی تو ولی تا چند روز همراهت -
!می مونه .بذار قائله ختم بشه .خواهش می کنم ازت
.باشه:
!قول بده دامون! قول بده که می دونم سرت بره رو قولت می مونی-
!مکثی کردم ،نفسم رو پر حرص از بينيم دادم بيرون و گفتم :باشه! قول می دم
.راه افتادم و وقتی پا گذاشتم تو سالن ،عمو رو ديدم که با اخم هايی تو هم نشسته بود روی مبل و به روبروش نگاه می کرد
همون آدم بود! همون آدمی که يه روزی ،دستش قفل مچ دستم شد و منو برد جايی که نبايد می برد! منو برد جايی که به
حقارتم کشيد،مزه ی درد رو بهم فهموند و با التماس کردن آشنام کرد! منو برد جايی که يه مشت سياهی ريخت تو جونم و
!بی اهميت از کنارش گذشت
بايد سالم می کردم؟! دهنم اصالا به سالم باز نمی شد! عمه بود که دستشو گذاشت رو پشتم و گفت :بشين دامون جان .بشين
.برم برات يه چايی بريزم بخوری گرم بيفتی
!نشستم و نگاهم ميخ چشمای عمويی شد که مات صورتم بود! اون بود که لب باز کرد و به حرؾ اومد :سالم آقا دامون
!جوابی نبود! فقط زل زدم بهش! مکثی کرد و گفت :خوبی؟ از آخرين باری که ديدمت خيلی تؽيير کردی
!جوابی ندادم ،سيب گلوش باال و پايين شد و پرسيد :نمی خوای هيچی بگی؟
!يه خرده نگاهش کردم و گفتم:من جای شما بودم اصالا برای پسرم از همچين خونواده ای زن نمی گرفتم رسول خان
نگاهشو ازم گرفت و به يه نقطه خيره شد ،ناراحتی تو صورتش موج می زد ،مکثی کرد و گفت:خوبه! عين باباتی! مستقيم
!می ری سر اصل مطلب
!گاهی وقتها آدم برای اصل مطلب ها هم که داره وقت می ذاره هدر کردن عمرشه-
!تکونی خورد و از جاش بلند و بهم نزديک شد و گفت:مهتاج که گفت چی کارت دارم
!عمه بهم گفت ،منم جوابو گفتم که به گوش صاحبش برسونه -
!همين؟! احترام به بزرگتر چی؟:
!احترام به آدم های محترمو خوب بلدم منتها اگه دور و برم يه همچين آدم هايی باشن-
!اخمهاش دوباره رفت تو هم و گفت:عاليه! دست مهتاج خانوم درد نکنه
 ...نه اتفاقا ا! دست شما درد نکنه! دست شما و کل خاندان! دست اون پدر خدا بيامرزتون و-
!حرؾ دهنتو بفهم دامون:
زل زدم بهش،حس می کردم گوشهام گر گرفته! حس می کردم تنم ديگه از سرمای چند ديقه قبل نيست که می لرزه بلکه از
!عصبانيته
عمه اومد بيرون ،سينی چايی رو گذاشت روی ميز و رو به عمو گفت :بهت گفته بودم کاری به کار اين بچه نداشته باش!
گفتم داره زندگيشو می کنه بذار سرش گرم باشه و الکی و دوباره گذشته رو نکش وسط! گوش ندادی و حاال توقع داری
!هر چی می گی دامون بگه چشم؟
!توقع ندارم بگه چشم ،توقع دارم يه دليل قانع کننده برای اين نه ی محکمی که با پيؽام به گوشم رسونده داشته باشه-
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تموم عمرم از بی آبرويی گذشته خود واقعيمو از همه مخفی کردم! حاال واسه آبروی کسی که يه زمانی هيچ چيز من -
براش مهم نبوده بلند شم بيام تو اون تؤتر مسخره شرکت کنم؟! آره؟! چرا بايد يه همچين از خودگذشتگی انجام بدم؟! اصالا
!حضور يه پسر که سالهاست با فک و فاميلش از صد تا ؼريبه هم ؼريبه تر تو مجلس عروسی پسر شما چه اهميتی داره؟
 ...خونواده ی عروس جريانو فهميدن! چو افتاده که من و پدرم تو رو از خونواده طرد کرديم و:
!مگه همين نبوده؟-
 ...به خاطر تو نبود که نخواستيم با ما باشی دامون! به خاطر اون:
منو طرد کردين! دست منو گرفتين و از اون خونه انداختينم بيرون! مگه ؼير از اينه؟! مگه ؼير از اينه که خود تو زل -
زدی تو چشمام و گفتی که گورمو گم کنم؟! خب! حاال يه عمره که من گورمو گم کردم! آدم چيزی رو که انداخته دور
!دوباره دنبالش نمی ره
 ...دامون قراره تا کی اين کينه رو همراه خودت داشته باشی؟! خسته نشدی از اين همه:
خسته نمی شم از اين همه فاصله ای که بين من و شماهاست! اما خسته و کالفه و عصبانی می شم اگه هر کدومتون -
بخواين پاتونو از اين خطی که دورم کشيدم اينورتر بذارين! يه سال ديگه می شه  91سال رسول خان!  91سال يه عمره!
!يه عمره که من از شماها دورم! چی شد که خيال کردين با چهار تا کلمه حرؾ  91سالو می شه نديد گرفت؟
از جام بلند شدم و گفتم :تو تموم اين سال ها ،همين زنی که به خاطر من اين جوری اشکشو در آوردی ،کلی به آب و آتيش
زد برای اينکه اين فاصله رو بر داره!نشد! يعنی من نخواستم! يعنی تا يه جاييشو شماها نمی خواستين ،از يه جا به بعد رو
من! از اآلن به بعد هم نمی خوام! فکر کنم اينو يه بار ديگه هم که اصرار داشتين تو مراسم ختم اون به اصطالح پدربزرگ
!شرکت کنم هم گفتم! خيال کنين دامون مرده! خب؟
عمو هم از جاش پاشد و گفت :حرؾ آخرت همينه؟!هيچ راهی واسه پيوند دادن اين رابطه نيست؟
!حرؾ اول و آخرم همينه-
يعنی يه ذره هم برات اهميت نداره که بدونی نبودنت توی اون مراسم آبروی ما رو می بره؟!اصالا آبروی ما هيچی ،يه :
 ...درصد هم فکر نمی کنی شايد من
نه! من به هيچ وجه عذاب وجدان ندارم! شما هم بهتر بود با يه ؼريبه وصلت می کردين تا با يه آشنای دور که از جيک -
و پيک زندگيتون با خبره! يه چيز ديگه هم هست! اولين و آخرين باره اجازه می دم کسی تو خونه ی عمه ام ،اون هم به
!خاطر من اشکشو در بياره! توصيه می کنم اينو يادتون باشه رسول خان
خون خونشو می خورد و اين از صورت برافروخته اش مشخص بود .راه افتادم سمت اتاق خواب واسه اينکه سر قولم به
!عمه بمونم! واسه اينکه دهنم بسته بمونه و عين اين همه سال صدای هوارمو تو گلوم خفه کنم
به زور تکونی به خودم دادم و از روی صندلی بلند شدم .خونه دو ساعتی می شد که تو سکوت فرو رفته بود و من عين
اين دو ساعتو بی حرکت نشسته بودم و به خيلی چيزها فکر می کردم .پالتومو در آوردم و انداختم روی تخت ،دستی به
شقيقه هام کشيدم و دوال شدم از کشوی زير تخت يه گرمکن و تی شرت برداشتم و با لباس های تنم عوض کردم ،اومدم
...دراز بکشم ،تقه ای به در خورد ،به هوای اينکه عمه است گفتم :جانم عمه؟! من خوبم ،می خوام يه خرده بخواب
در باز شد و عمو اومد تو! نگاهمو ازش گرفتم و بی خيال دراز کشيدن پا در هوا موندم وسط اتاق! خودش بود که اومد تو
!و در رو بست و تکليفمو روشن کرد :می شه بشينی يه چند لحظه تو آرامش با هم حرؾ بزنيم؟
.با تعلل به پاهام فرمون نشستن دادم ،نشست روبروم و بعد يه سکوت طوالنی گفت :منو ببين
 ...نگاهمو دوختم به زمين و گفتم :اذيت می شم چشم تو چشم نگاه کنم به کسی که يه روزی منو عين يه آشؽال

صفحه 51

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
.نگو اين حرفو دامون-
!ؼيره اينه؟:
!نه نيست ولی يه لحظه خودتو بذار جای ما-
!به هيچ وجه! من اگه يه لحظه بخوام جای شماها باشم مطمئنا ا اون لحظه لحظه ی مرگمه:
!دامون-

دو ساعت تمومه دارم به اين موضوع فکر می کنم که واقعا ا حضور من تو اون عروسی اينقدر مهمه؟! اآلن خونواده ی :
 ...عروس دوره افتادن گذشته ی خونواده ی داماد رو زير و رو کنن و بگن چون پسر عموی داماد از خونواده طرد شده
!بحث اين حرفها نيست-
!پس بحث چيه؟:
اينکه اونا بعد فهميدن موضوع يه خرده عقب کشيدن و يه عالمه حرؾ و حديث از توش در اومده شکی نيست اما - ...
 ...دامون بذار پای دل من که می خوام اونجا باشی چون
چون عذاب وجدان داری آره؟! خب من که چند سال پيش و سر جريان مراسم حاج رحمان گفتم کسی حتی يه ذره هم بابت :
!من عذاب وجدان نداشته باشه
!تو بگی! مگه می شه؟-
!عصبانيت چند ساعت پيشو بايد باور کنم يا اين ابراز پشمونی رو؟:
عصبانی بودم چون خواهرم دو ساعت تموم نشسته بود به گريه! عصبانی بودم چون چند ساله هی هر کيو که می شناختم -
واسطه کردم يه خرده تؽيير موضع بدی اما بی فايده بود! عصبانی بودم چون چند وقته دارم پيؽام می دم که بذاری بيام
ديدنت يا پاشی بيای هم ديگه رو ببينيم و تو يک کالم می گی نه!عصبانی بودم چون دو روزه نشستم بست تو اين خونه و
!به هر زبونی شده با خواهرم حرؾ زدم که راضی شه و راضيت کنه که بيام ديدنت و مدام می گه نه دامون نمی خواد
خب واقعا ا خواسته ی من همين بوده که عمه بهش احترام گذاشته! عالقه ای به شنيدن حرفهايی که مربوط به گذشته می :
.شه نه داشته ام و نه دارم
دورادور از کارهايی که واسه مردم می کنی شنيدم و خبر دارم! يعنی اون حس انسان دوستيت هم هيچ جوره نمی تونست -
!راضيت کنه که بذاری مردی که سالهای سال زير سلطه ی پدرش بوده بشينه و حرفاشو باهات بزنه؟
!نگاهم نشست به صورتش ،آمار زندگی منو از کجا داشت؟
از جاش بلند شد و اومد نشست کنارم و گفت :يه قدم تو بردار ،صد قدم ماها بر می داريم ،بذار يه خرده از همون گذشته
ای که می گی جبران شه! حاج رحمان تا بود ،من اختياری واسه پا پيش گذاشتن نداشتم ،نمی گم اون اوايل خودم هم هم
عقيده ی بابام نبودم اما بعدش ،چند سال بعد به روح رضا پشيمون شدم! منم اون روزها کم سن بودم ،يه پسر بيست و
خرده ای ساله ی وابسته به پدرش! چشم و گوش بسته هر چی می گفت قبول می کردم .تحت تؤثير حرفای اون و بقيه بودم!
داغ بودم! سرم باد داشت! عصبانی بودم! زمان برد تا بفهمم اشتباه کرديم! وقتی هم فهميدم که ديگه انگار خيلی دير بود! با
مهتاج هم که حرؾ می زدم مرتب می گفت تو راضی نيستی! با خودم گفتم اين مراسم شايد بهترين فرصت باشه برای
اينکه يه چيزايی رو پشت سر بذاريم! از نوع شروع کنيم .اصرار کردم که ببينمت ،تو سرسخت و سفت وايسادی و
!مخالفت کردی من ولی فکر می کنم دست رو دست گذاشتن و کاری نکردن فقط و فقط داره زمانو می کشه
زمانو برای چی می کشه؟! واسه جبران گذشته ای که مرده و گذشته؟! به عمه هم گفتم ،من اين جوری راحتم!اينکه هيچ -
!کس نباشه ،خودم تنها باشم

صفحه 51

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

عمو ساکت شد و جوابی نداد .مؽزم داشت می ترکيد! دستی به شقيقه هام کشيدم و شنيدم که گفت :کينه آدمو داؼون می کنه
دامون! موهاتو ديدی؟! اين همه تار سفيدو وقتی می بينم خودمو مقصر می دونم! خودم و همه ی آدم هايی که تو اون
 ...جريان پاشون وسط بوده رو مقصر می دونم دامون! بيشتر از همه هم
برام مهم نيست! واقعا ا برام مهم نيست .دنبال گذشته نيستم.اآلن ديگه حتی دنبال مقصر هم نيستم! فقط می خوام رو به جلو -
!زندگی کنم و دور موندن از آدم هايی که گذشته امو رقم زدن يکی از راه های جلو رفتنمه
!واقعا ا اينو می خوای؟:
!ديگه بعد  99سال سن به نظر شما من نمی دونم چی می خوام و چی نمی خوام؟-
 ...هيچ راهی هم نداره که:
اآلن نه! شايد چند سال ديگه بتونم با اين مسؤله کنار بيام اما اآلن نه!بحث بخشيدن و نبخشيدن هم نيست! فقط بحث اون -
!چيزيه که دلم راضی بهشه
عمو مکثی کرد و از جاش بلند شد ،راه افتاد سمت در اتاق و قبل از اينکه بره بيرون گفت :منم عين تو دمار از روزگار
اونی که بخواد اشک به چشم خواهرم بشونه در می يارم! منتها درست عين تو دستم از گذشته ای که اين جوری گريونش
کرده کوتاهه و نمی تونم کاری از پيش ببرم .مهتاجو تو اين خونه تنها گذاشتی ،مژگان می گه شبی نيست که نشينه و گريه
نکنه! نمی گم تو مقصر گريه هاشی اما اگه فرصت داری ،اگه می تونی فرصتهاتو خالی کنی يه خرده بيشتر بهش سر
!بزن .عمو رفت ،پيشونيمو تکيه دادم به تخت و چشمامو بستم برای اينکه يه خرده از دردش کم بشه
***
صدای باز شدن در سرمو بلند کرد ،عمه اومد تو و پرسيد :چی شده دامون سر درد داری؟از جام بلند شدم و گفتم :نه عمه
.جان .خوبم-.چشمات خيلی قرمزه: .از کم خوابيه
می مونی اينجا؟-
.آره:
.پاشو بگير بخواب .سياوش هم زنگ زد ،بهش گفتم که احتماالا می مونی-
.يادم رفت بهش خبر بدم:
.آره .بنده ی خدا نگران شده بود-
.دراز کشيدم و رفتم زير پتو و گفتم :اين روزها همه رو نگران خودم می کنم هی
!بس که توداری! اصالا معلوم نيس چی کار داری می کنی با زندگيت-
!چشمامو بستم و گفتم :اوهوم! دقيقا ا همينه که شما می فرمايين
.صدای عمه رو شنيدم که گفت:شب به خير
!قبل اينکه بره بيرون پرسيدم :چيه گذشته هنوز اونقدری برات گريه داره که می شينی اين جوری گريه می کنی عمه؟
نگاهم به صورتش بود وقتی برگشت و خيره ی صورتم شد .با تعللی اومد و رو لبه ی تخت نشست و گفت :تو درگيرش
نيستی؟
!نه! نه اونقدری که شما درگيرشی! من دارم زندگيمو می کنم-
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اين که تو اين فصل سال بزنی به آب دريا ،اينکه به خاطر اون گذشته دختری رو که اين همه ساله می شناسی و باهاش :
 ...بودی بذاری کنار ،اينکه
!گوش سياوشو بايد بکشم-
ديگه بعد اين همه سال می شناسمت دامون! پای تلفن از صدات معلوم بود چه حالی داری! وقتی هم که تو دچار اون حال :
!می شی می دونم که عادت داری بزنی به آب و برات هم مهم نيست که چه فصلی از ساله! سياوش بنده ی خدا حرفی نزده
ربطی به گذشته نداشته .واسه نجات يه آدمی يه چند وقتی سگ دو زديم ،بی فايده بود ،واسه همين بود ،خبر فوتشو دادن -
! ...بهم ،بهم ريختم يه خرده! هنوز هم از بابتش ناراحتم البته ولی خب
.متؤسفم:
منم همين! جريان گالره هم هيچ ربطی به گذشته نداره عمه خانوم! اتفاقا ا کامالا مربوط به آينده است! چند باری از اين و -
اون شنيدم با خواستگارهاش قرار می ذاره و می شينه پای صبحت باهاشون و دو دو تا چهارتا کردنشون ،حس کردم ديگه
نمی تونه منتظر تصميم من بمونه يا کالا من اولويت زندگيش نيستم که بخواد چشم رو موقعيت های ديگه اش ببنده! بعدش
هم نشستم فکر کردم ديدم نمی تونم به خودم قول بدم که پس فردا اگه رابطه امون جدی شد به خاطر اين مسائل اعتمادم
!بهش خدشه دار نشه! همين
اينا رو چرا وقتی اتفاق می افتن نمی يای بگی که هم خودت آروم شی و هم منو از دلنگرونی در بياری؟!چرا می ريزی :
تو خودت دامون؟
!نمی ريزم تو خودم عمه جون! می رم می ريزمشون تو آب دريا ،بعد به خوبی و خوشی و خرمی به زندگيم ادامه می دم-
مسکن می خوری برات بيارم؟:
!نه .بخوابم سرم خوب می شه 7.صبح بايد آزمايشگاه باشم-
!چرا اينقدر زود؟-
.يه نمونه است که بايد وايسم پاش و سريعتر جوابشو آماده کنم:
عمه از جاش بلند شد و گفت :شيش و نيم صدات کنم خوبه؟
.چشمامو بستم و گفتم :اوهوم
.شبت به خير-
!شب شما هم به خير عمه خانوم آماده به گريه ی من:
برق اتاق خاموش شد و در بسته ،زل زدم به تاريکی اتاقی که يه زمونی مال من بود و سعی کردم ذهنمو درگير
روزمرگی هايی بکنم که گذشته رو از ذهنم دور کنه
تا برم خونه و کيفمو بردارم و لباس عوض کنم شد ساعت  !9دکتر اکبرزاده قبل از اينکه بخواد با ژاله برخورد کنه مطمئنا ا
.اخطار کتبی رو به من ابالغ می کرد
يه سالم جمعی کردم و مستقيم رفتم تو رخت کن و سريع مشؽول کارم شدم! دقيقا ا روزهايی که نيت می کردم يا بايد زود
می رسيدم دير می شد!اون طور که عمه می گفت انگار از سر صبح چند باری صدام کرده بود ولی فايده ای نداشت! بايد
اين عادت عين خرس خوابيدنمو يه جوری ترک می کردم! يا نمی خوابيدم يا وقتی می خوابيدم ديگه بيدار شدنم با کرام
!الکاتبين بود! لباسمو عوض کردم و رفتم تو بخش ،احمدی بود که گفت :سالم دکتر
سالم .چی کار کردی؟-
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.اوامر شما انجام شد:
علی نيومده؟-
.اومده .اآلن رفت تا اتاق دکتر و بياد:
مشؽول کار بودم که معين اومد و صدام کرد :دامون؟
!نگاهم که افتاد بهش حس کردم يه خرده درهمه .رفتم سمتش سالم کردم و پرسيدم :چيزی شده؟
.آروم گفت :ژاله خوب نيست ،اصالا نمی تونه بايسته پای کار
.خب با دکتر هماهنگ کن و ببرش خونه ديگه-

!آره .گفتم به تو هم بگم که در جريان باشی،خانوم پاک نيت چی ،بمونه همون جا و با سمانه کار کنه؟:
يه خرده فکر کردم و به اين نتيجه رسيدم ،بی حضور ژاله تو اون بخش ،سپردن اون خانوم به سمانه به معنی تعطيلی اون
.بخشه ،بس که سمانه خانوم عالقه ی وافری به صحبت کردن از موضوعات متنوع داره
.دستکش هامو در آوردم و انداختم تو سطل و در حال شستن دستهام گفتم :نه .بهش بگو امروزو بياد پيش خودم
.باشه-
کاری از دست من بر می ياد؟:
.قربون تو .سريع می رم و برمی گردم-
امشب واليبال نمی يای؟:
.فکر نمی کنم-
.خيلی و خب:
معين خداحافظی کرد و رفت ،رفتم تو آبدارخونه و برای خودم يه چايی ريختم و نشستم پشت ميز .صبح که بيدار شده بودم
عمو رفته بود .عمه همچنان گرفته بود اما سعی می کرد جلوی من حفظ ظاهر کنه .ذهنم درگير حرؾ عمو شد که می
گفت عمه تنها مونده و مرتب گريه می کنه! کاش الاقل مژگان مجبور نبود برای زندگی بره اصفهان! آدم يه دونه دخترش
!رو راه دور شوهر می ده آخه؟
تقه ای به در خورد ،سرم رو بلند کردم و نگاهم نشست به خانوم پاک نيت .با صدای آرومی سالم کرد ،ذهن من اما
اونقدری درگير آنشرلی شده بود که فراموش کردم جوابش رو بدم! احتماالا نويسنده ی اون کتاب ايده ی اون شخصيت رو
!از همين آدم يا يکی مشابه اين آدم گرفته بود
نگاهشو از يه جايی حوالی دستهام باال آورد و گفت:از دوستم شنيدم که خيلی عالقه ای به اينکه يه کارآموز دور و برتون
 ...باشه ندارين ولی
.به خودم اومدم و گفتم :به هر حال بايد يه چند ساعتی از اون کارآموزی رو تو بخش هماتولوژی سر کنی
.بله-
می تونم بفرستمت بخش های ديگه ولی فکر کنم اگه همزمان هر دو تون زير نظرم باشين ،بعدش ديگه خالص می شم و :
!يه نفس راحت می کشم
متعجب زل زد بهم ،لبخندی زدم که با ديدنش لبخند کمرنگی به لب آورد و دوباره نگاهشو ازم دزديد و زير لب گفت :بله
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!دخترهای خجالتی هنوز هم پيدا می شدن؟

يه قلپ از چاييم خوردم ،نگاهمو از صورت گل انداخته اش گرفتم و گفتم :تا من اين ليوان چايی رو بخورم شما برو که
.آقای احمدی يه خرده کارها رو برات توضيح بده
چشمی گفت و رفت،چاييم که تموم شد برگشتم سر کار ،ايستاده بود کنار آقای احمدی و به توضيحاتش گوش می داد و البته
.انگشتهای بدبختش رو می چلوند
.با ديدنم به سمتم متمايل شد و منتظر موند
يه خودکار و کاؼذ برداشتم و گفتم :برات يه سری کار می نويسم که انجامشون بدی .اين طوری که خرد خرد بگم اين
کارو بکن ،اون کارو بکن حوصله امو سر می بره .سوالی هم داشتی و کاری رو که به انجامش مطمئن نبودی ،بپرس و
.چون اين جا جای آزمون و خطا نيست
!دوباره بله ای گفت و من به اين مسئله فکر کردم که جز بله و چشم چيز ديگه ای هم بلده بگه؟
خوب بود که بر عکس اون رفيق عزيزش يک سره حرؾ نمی زد! در واقع اين يکی اصالا و تا وقتی مجبور نبود حرؾ
!نمی زد و شايد هم همين باعث رفاقتشون شده بود
سرم تو ميکروسکوپ بود وقتی پرسيدم :سال سومی آره؟
.صداشو شنيدم که گفت :بله
دوستت چی؟-
.اونم سال سومه .البته ما يه دو ترم رو مرخصی گرفتيم:
ما يعنی خودت؟-
.من مرخصی گرفتم ،دوستم هم به خاطر من مرخصی گرفت:
!چشمام گرد شد ،برگشتم سمتش و نگاهش کردم ،سرش به کارش گرم بود! عجب رفاقتی
دوباره مشؽول کارم شدم يه خرده ساکت موند و گفت:استاد اکبرزاده می گفتن اين آزمايشگاه قبالا هم کارآموز می گرفته
 ...ولی شادی می گفت شما خيلی راؼب نبودين که
اآلن چند وقتيه که ديگه کارآموز قبول نمی کنيم،البته چند وقتی بود! با دکتر اکبرزاده هم واحد داشتی؟-
.نه:
.استاد خيلی خوبيه-
.بله:
تا شروع ترم  7و کارآموزی اجباريتون می خوای اينجا بمونی؟-
.اگه بشه:
قصد داری برای ارشد بخونی؟-
.بله:
خب خدا رو شکر که باز افتاده بود رو دور تک کلمه ای جواب دادن! اين دو تا رفيقو اگه با هم مخلوط می کردی شايد يه
!چيز حد وسط از توش در می اومد
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سرمو بلند و نگاهی به ساعت انداختم ،از دو و نيم هم گذشته بود .يه ساعتی می شد که علی و احمدی رفته بودن .از جام
بلند شدم ،دستی به گردنم کشيدم و پرسيدم :نمی خوای بری؟
.سرشو بلند کرد و گفت :اين کارو تموم کنم می رم
در حال شستن دستهام گفتم :به خانوم جوان گفتی ورود و خروجت رو ساعت بزنه؟
خانوم جوان؟-
 ...همون خانومی که مسئول پذيرشه و پشت:
.آهان .نه-
خودت هم يادداشت نکردی؟:
.چرا:
.يادداشت هاتو بده به اون و بگو از فردا واسه ات ساعت بزنه:
.حتما ا-
راه افتادم سمت در ورودی و گفتم :کاری پيش اومد من تو آبدارخونه ام .بله ای گفت ،ابروهام رفت باال از اصراری که
.برای خالصه جواب دادن داشت
***
ايستادم و تکيه امو دادم به کابينت و شماره ی معينو گرفتم ،بعد چند تا بوق به محض اينکه الو گفت ،پرحرص گفتم :معين
!واقعا ا اآلن بايد چی بگم بهت هان؟
 ...شرمنده گفت :به خدا شرمنده اتم داداش .وهللا کارم گير شد و
!يه خبر نبايد بدی؟! نبايد بگی؟! دلم هزار راه رفت! هی گفتم اآلن می ياد! اآلن می ياد!کجايی حاال؟-
...بيمارستا:
!بيمارستان واسه چی؟-
.چيزی نيس! هول نکن .يه خرده حال ژاله بدبود دکتر گفت يه چند ساعت تحت نظر باشه:
!خب اين چند ساعت که گذشت و ژاله مرخص شد ،بيا منو وردار ببر بيمارستان-
.شرمنده ام!چند بار زنگ زدم آزمايشگاه تلفن اشؽال بود ،بعد هم به جوان خبر دادم که ديگه نمی يام:
!جوان تا منو پير نکنه ول نمی کنه! هيچی بهم نگفت-
.خب نمی دونست تو منتظر برگشتن منی:
!بله! نمی دونست! تو که می دونستی؟! الاقل با تؤکيد بهش می گفتی به من خبر بده-
.گفتم که ببخشيد:
ژاله اآلن چطوره؟-
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.خوبه چيز خاصی نيس:
.من مجبورم برم بيمارستان ،کارم اونجا تموم شد می يام پيشت-
.نه نيازی نيست تا يکی دو ساعت ديگه می ريم خونه:
مطمئنی؟-
.آره:
!واليبال واجب نيست ها-
.اگه کاری بود بهت زنگ می زنم:
!نيازی نيس! زنگ بزن به جوان بگو فردا عصر خبرم کنه-
!برو پسر تيکه ننداز:
باشه .فعالا-
.قربونت:

تقه ای به در خورد ،سرمو از توی موبايلم در آوردم و ناديا رو ديدم که دم در ايستاده ،منتظر شدم کارش رو بگه ،دستی
به مقعنه اش کشيد و گفت :می تونم برم؟
 .بله ای گفتم ،تشکری کرد و اومد بره ،برگشت و گفت :ببخشيد
باز منتظر تماشاش کردم ،استيصال يا خجالت يا  ...به هر حال يه چيزی بود که مانع از گفتن حرفش می شد .کنجکاو
پرسيدم :مشکلی هست؟
...می تونم فردا دو ساعتی-
ديرتر بيای؟:
.بله-
.ايرادی نداره اما اگه قرار باشه يه روز در ميون تکرار بشه من هيچی ،دکتر اکبرزاده اما شاکی می شه:
.چشم-
.به سالمت:
.خداحافظی کرد و رفت .از جام بلند شدم و شال و کاله کردم که برم يه ناهاری بخورم و خودمو برسونم بيمارستان
با فرهاد و محمد خداحافظی کردم ،ساک ورزشيمو برداشتم و از سالن زدم بيرون .سوز و سرمای هوا خيلی زياد بود ،پا
تند کردم که برم تو ماشين ،صدای زنگ موبايلم بلند شد! همين ديگه! بيشتر از تلفن رئيس جمهور تلفن من در طی روز
زنگ می خورد .شماره ی عمه بود.فوری جواب دادم و به محض الو گفتن گفت :سالم عمه هول نکن .زنگ زدم بگم
.ساعتتو اينجا جا گذاشتی ،همين اآلن پای تخت ديدمش .گفتم که ديگه نگردی دنبالش
.متعجب شدم از گيجيم و گفتم :سالم .اصالا نگشتم دنبالش! يعنی اصالا متوجه نشدم همراهم نيست
!از بس خودتو خسته می کنی دامون! از بس که واسه خودت مشؽله تراشيدی پسر خوب-
!بله حق با شماست:
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!بگی حق با منه اما عمالا هيچ کاری نکنی چه فايده ای داره؟! هان؟-
!خب شما امر بفرمايين ،من هر کاری بگين به ديده ی منت انجام می دم:

!اوليش اينه که پشت اون رل نشينی به تلفن صحبت کردن با من! بعديشو هم هر وقت اومدی ديدنم بهت می گم-
!چشم! می زنم کنار ،آن آن:
ايستادم و ترمز دستی رو هم پرصدا کشيدم و گفتم:شنيدی عمه خانوم جون؟! به خاطر روی گل شما زدم کنار .حاال يه
!چيزی ،هفته ديگه امتحانات سياوش تموم می شه و برای سه چهار روزی می ره واليت! شما می يای پيش من؟
!تو چرا نمی يای؟-
خب شما چرا نمی يای؟! من خودم می يام دنبالت ،سوار بر قاليچه ی پرنده ات می کنم و بر سرير پادشاهی فرود می :
!يارمت! هان؟
!سياوش که رفت ،يه ساک جمع می کنی و می يای همين جا-
!نه عمه خانوم جونم،می خوام تنوع بشه! شما بيا که من دستم باز باشه و بتونم بهت خدمت کنم و سرويس بدم:
!اين حرفا چيه دامون؟-
.حرؾ های راستين .حاال به قول شما می يام و حضوری می شينيم به مذاکره و تصميم گيری:
.برو عزيزم خسته ای-
.قربان شما .کاری داشتی ،هر ساعتی که بود ،بهم زنگ بزن:
!عجيب ؼريب شدی دامون امشب-
چطور؟:
!خيلی ديگه داری توجه و محبت به خرج می دی-
!عمه! من خودمم بخوام نمی تونم به شما کم لطؾ باشم:
.شوخی می کنم-
!قربون اون شوخی کردن عمه ی بداخالق و جدی خودم برم! فعالا اجازه ی مرخصی می دين؟:
برو عزيزمِ .ا ...چيزه ...دامون؟-
جونم؟:
رو به راهی؟-
از چه بابت؟:
!از همه ی بابت ها ،هم اون کسی که می گفتی نشد کاری براش بکنی ،هم گالره و هم رسول-
اولی رو طول می کشه تا باهاش کنار بيام ،دومی رو هم يه خرده زمان می بره هضمش کنم ،سومی هم که يه شربت :
!آبليموی تگری بخورم می بره و می َبره پايين
پس خوب نيستی آره؟-
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!خوب خوبم به جون شما! فقط يه چيزی خيلی خيلی درگيرم کرده ،حتی از اين سه موردی که شما نام بردی هم بيشتر:
چی؟! کاری از دست من بر می ياد؟-
!بله! اتفاقا ا اگه يه نفر هم کاری از دستش بر بياد همون شمايی:
!چی هست؟-
!مژگان می گفت شبی نيست که گريه نکنی! اين جوری بهم قول داده بودی؟!  ...الو عمه؟! الو هستی يا قطع شد؟!  ...الو؟:
 ...اين روزها يه خرده دلم گرفته ولی-
صد سال ديگه هم بگذره اگه خود شما نخوای هيچ چيز عادی نمی شه! هيچ چيز بهتر نمی شه! عمه از نظر من اون طبقه :
.ی باال رو مرتب کن و به دو سه تا دانشجو اجاره بده .اين جوری از تنهايی در می يای
!اون دو طبقه ی باال مال تو بود وقتی که زن گرفتی-
منم حرفی از فروشش نزدم! مستؤجر می ياد می شينه و سر سال هم پا می شه! همين .در ضمن منم يادمه چند باری گفته :
ام که نيازی به اون طبقه ندارم وقتی خودم می تونم يه خونه ی مستقل برای زنم بخرم! جمعه خودم می يام و می افتم به
جونش ،از اين رو به اون روش می کنم که يکی دو نفر رو بياری اون باال .عمه فقط خواهشا ا و ترجيحا ا دانشجو باشن،
!خوش بر و رو و خوش قد و باال هم باشن و حتما ا حتما ا هم دختر و مجرد باشن
!برو بچه پررو! برو خجالت بکش چشم سفيد-
!خنديدم ،بلند و پر صدا و بعد گفتم :چشم! برم تا عمه خانوم با ترکه اش از پشت تلفن فلکم نکرده
.مکثی کرد و گفت :برو به سالمت
.فعالا-
***
با آستينم عرق پيشونيمو پاک کردم و ولو شدم رو يه صندلی ،سياوش جعبه ای رو با پاش هل داد سمت در و گفت:اينم بره
!انبار ديگه تمومه
.خسته و بی رمق نگاهمو از جعبه گرفتم و گفتم :بی خيال ،ديگه نا ندارم از پله ها برم پايين
.من می رم-
.باشه همونجا خواستيم واسه ناهار بريم می برم:
اومد روبروم روی زمين ولو شد و گفت :چند وقته اين باال خالی مونده؟
نمی دونم ،خيلی وقته اما عمه سالی يه بار يکيو می ياره که اينجا رو سر و سامون بده ،منتها طرؾ اآلن چند وقتيه رفته -
 ...شهر خودش .بعد عمه نه اينکه تنهاست به هر کسی اعتماد نمی کنه اينه که شرمنده مزاحم تو هم شديم و
!چرت نگو خودم خواستم بيام:
با بابات صحبت کردی؟-
.آره ديروز زنگ زدم ،ديگه مورد عفو قرار گرفتم:
رفتنت کنسل شد ايشاهلل؟-
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.نه اتفاقا ا! يه ميخ محکم کوبيده شد روش! بايد برم حتما ا .برم که حضوری بشينم با بابا حرؾ بزنم:
.آهان-
.تو نمی تونی مرخصی بگيری و همراهم بيای؟ سرت يه بادی هم می خوره و برات تنوع می شه:

از جام بلند شدم و گفتم :انقدر زندگيم متنوع هست که نيازی به ايجاد تنوع ندارم .تازه جای تو يه خانوم خوشگل و خوش
!تيپ رو جايگزين کردم ،ببينی پس می افتی
!صدای خنده اش بلند شد و گفت :ؼلط کردی! من دو روزه می رم و می يام
!لبخندی زدم و گفتم :دو روز هم که در محضرش باشم دو روزه! يه خرده فکر کن ببين اگه دوست داشتی ديرتر بيا
همراه من بلند شد و بی مقدمه پرسيد:اون خانومه باهات تماس نگرفت؟
جعبه ی دم در رو برداشتم و همون جوری که از در می رفتم تو راه پله گفتم :نه متؤسفانه! اتفاقا ا منتظر تماسش هم هستم.
به خونه چی؟ زنگ نزد؟
نه .راستی شفابخش مدير ساختمون شده ،ديروز اومده بود و می گفت می خوان راه پله ها رو رنگ بزنن و به خاطرش -
.قراره جلسه بذارن
!باز يه مدير جديد اومد و جلسه های بی سر و ته و بی نتيجه شروع شد! من که نه وقتشو دارم نه حوصله اشو:
.من اگه تونستم می رم ،اگه نتونستم هم که صورتجلسه رو می زنه به برد ديگه-
.پولو بديم مشکل حله:
.پای پله ها ايستادم و گفتم :تا تو يه آبی به دست و روت بزنی منم می رم اينو می ذارم انبار و می يام
آخرين جعبه رو گذاشتم تو انباری و نگاهم دور تا دور انبار چرخيد و چشمم افتاد به دوچرخه ی قديمی و رنگ و رو رفته
.ای که يه زمونی واسه سوار شدن بهش از مدرسه تا خونه رو پرواز می کردم
رفتم سمتش و دستی بهش کشيدم ،اليه ای از خاک روش نشسته بود .درست مثل ذهنم .مثل ذهنی که خيلی خوب تونسته
بود گذشته رو تو پشت و پسلش جا بده و رو به آينده قدم برداره! خوشحال بودم ،از اون منی که تو اون لحظه ايستاده بود
وسط انبار تاريک و زل زده بود به بهترين خاطره ی کودکی و نوجوانيش راضی بودم .از اينکه هيچ مانعی برای رسيدن
به جايگاهی که می خواستم و امروز داشتمش وجود نداشت يا اگه گاهی ايجاد می شد پايدار نبود خوشحال بودم.خوشحال
بودم که بر خالؾ عقيده ی اطرافيانم ،اون چيزی شده بودم که يه آدم موفق می تونست باشه! نه هيچ پخی که اونا اعتقاد
!داشتن
صدای سياوش بلند شد :دامون کجا موندی؟
نفهميدم اصالا چند ديقه است که وسط اون انباری ايستاده ام و دارم قربون قد و باالی خودم می رم و واسه خودم در نوشابه
!وا می کنم
رفتم بيرون و گفتم :اومدم .عمه ميزو چيده؟
از سر ايوون زل زد به صورتم و گفت :ما ناهارمونم خورديم! کجا موندی تو؟
راه گرفتم سمت ساختمون و پله ها رو دو تا يکی رفتم باال ،ايستادم تا سياوش بره تو و پشت سرش راه افتادم و گفتم:
.دستهامو بشورم می يام
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دستهام نشست زير آب ولرم ،نگاهم زوم چشمام تو آيينه شد و ذهنم پسر بچه ای رو می ديد که تو اوج خوشی يهو چشم باز
!کرده و محکوم شده بود به تنهايی ،طرد شدن ،تو تاريکی فرو رفتن
آبی به صورتم زدم ،با دستهای خيسم موهامو مرتب کردم و از دستشويی رفتم بيرون و رو به عمه که ديس برنج رو می
.ذاشت روی ميز گفتم:حسابی زحمت افتادی عمه
!اخمی کرد و گفت :بشين ؼذاتو بخور! به تو کاری ندارم حاال،سياوش خانو چرا به زحمت انداختی؟
!با يه مشت دستمال کلينکس صورت و دستهامو خشک کردم و گفتم:خودش خواست که بياد
.سياوش بود که حرفمو تؤييد کرد و گفت :زحمتی نبود اصالا
نشستم و گفتم :آره بابا ،پنجاه بار پله های قناس رو باال و پايين رفتن و صد بار دوال و راست شدن و خاک خوردن و وسط
!سرما عرق ريختن که زحمتی نيست
.عمه دستی به پشتم کشيد و با لحن مهربونی گفت :قربون دست جفتتون
!من بيشتر ديگه؟ هان؟ آخه سياوش اصالا پله ها رو باال و پايين نکرد-
!عمه نشست کنارم و گفت :تو واسه عمه ات کار انجام دادی ،سياوش خان واسه عمه ی دوستش
!سياوش بود که گفت :عمه خانوم جسارته ولی اگه لقب دشمن رو به دامون بديم بيشتر مصداق داره
عمه با لبخند پرسيد :چطور؟
برای خودم دو تا کفگير برنج ريختم و گفتم :شما بايد در جريان يک روز از زندگی مشترک من و سيا قرار بگيری تا
!چطورش رو متوجه بشی
!سياوش خنديد و گفت :حاال خوبه خودت هم معترفی
نادان دوست
!لبخندی به روش زدم و گفتم :دشمن دانا به از
ِ
بی زحمت مقدار همگلوبين و هماتوکريت اين نمونه رو به روش دستی چک کن ،اينم نتيجه ی دستگاهيشه .می خوام ببينم -
.نتيجه يکسانه يا نه
.چشم:
می تونی ديگه؟-
.بله-
.بعد هم گروه خونی اين دو تا آزمايشو مشخص کن:
.حتما ا-
.بعد اون هم اگه فرصت بود و خواستی بيشتر بمونی نتيجه ی اين آزمايش ها رو تو برگه ی جواب ثبت کن:
.باشه-
نگاهم نشست رو صورتش ،نگاه اون اما بين دستهاش و آزمايشی که داشت انجام می داد بود .بين گفتن و نگفتن مونده بودم
.اما خب چرا آدم ها از چيزايی که اذيتشون می کنه نبايد حرؾ بزنن
!پشت گوشمو کمی خاروندم و پرسيدم :اممم ،با دوستها و خونواده و فک و فاميل که ايشاهلل اين جوری نيستی؟
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!سرشو بلند کرد و متعجب و گنگ نگاهم کرد و من بودم که مشؽول کارم شدم و گفتم:همين تلگرافی جواب دادنو می گم
!متعجب پرسيد :بله؟
سرم دوباره به سمتش برگشت و توضيح دادم :چشم ،بله ،حتماا ،باشه! دقت کردم کالا همه ی جواب هايی که می دی به
!همين کلمه ها خالصه می شه
ناراحت می شين اين جوری؟-
!نه ولی راستشو بخوای فکر کنم يه خرده طوالنی تر جواب بدی بهتر باشه:
!بله حتما ا-
!زدم زير خنده ،بلند و ناخودآگاه ،نگاهش که کردم بهت زده تماشام می کرد! احتماالا تو دلش می گفت اينم ديوونه است
لبخند رو لبم موند ،سرم به کارم گرم شد و در همون حال گفتم :پيشرفت خوبی بود! دفعه ی ديگه يادم می مونه بپرسم چرا
!جواب های دو کلمه ای می دی ،احتماالا بعدش يه جهش رو به جلو داری و جوابهات می شن سه کلمه ای و الی آخر
خنديد ،برای اولين بار از اون جديت ،خجالت و سکوت فاصله گرفت و همين باعث شد نگاهم بشينه رو صورتش .خوشگل
می خنديد يا شايد چون همچين واکنشی رو ازش نديده بودم برام تازگی داشته! برعکس شادی خانوم که مصداق واقعی
اسمش بود و بی بهونه و با بهونه می خنديد! فکر کردم که تو اطراؾ من هرگز دختری مثل اون وجود نداشت .مژگان
سرتق ترين بشری بود که به عمرم می تونستم ببينم ،ژاله سر و زبون دار بود ،سمانه زن شهاب هم دست کمی از ژاله
نداشت و گالره هم عين اون دو تای ديگه و البته شادی هم که تکليفش معلوم بود .خانوم های ديگه هم هر چه قدر هم آروم
!بودن به آرومی اين آدم نبودن .اصالا به خاطرم نمی اومد کسی چه مرد چه زن مثل اين دختر ديده باشم
با لبخند مشؽول به کارش شد و بعد يه مکث آروم گفت :اگه شادی رو هم قبول می کردين که همين جا باشه اونوقت ساکت
!بودن من اينقدر به چشم نمی اومد
!مشؽول شستن دستهام شدم و گفتم :به اندازه ی کافی از سر و صدای ايشون تو بيمارستان فيض می برم
.بله .گفته بهم که يه دوباری دعواش کردين-
!دعوا نبود تذکر بود:
.بله خب-
پس شکايت منو کرده آره؟:
 ...نه شکايت نبود ،خودش می گفت که چوب معلم گله هر کی-
همون جوری که دستهامو زير شير گرفته بودم و به هم می ماليدم برگشتم سمتش ،حرفشو نيمه کاره گذاشت ،نگاهی با
.لبخند بهم انداخت و گفت:کالا شادی از چيزی ناراحت نمی شه
.خيلی خوبه-
!بعضی وقتها ولی حرص در بياره:
!البته-
لبخند دوباره ای نشست به لبش ،در حال خشک کردن دستهام پرسيدم :چی شده؟
!بهم پشت کرد و همون جوری که کارشو انجام می داد گفت :فکر کنم مصری بود
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متعجب پرسيدم :چی؟
!با لحن شوخی گفت :تک کلمه ای جواب دادن من
!يه خرده فکر کردم ،جواب های خودمو مرور کردم و زدم زير خنده! حق داشت

!راه افتادم سمت در ورودی و گفتم :اين وضعيتو تؽيير بده تا من از اين چهار تا جمله حرؾ زدن نيفتادم
.چشمی گفت ،سرم همراه با لبخند به تؤسؾ تکون خورد و رفتم سمت اتاقم
***
از دوازده هم يه خرده گذشته بود که رسيدم خونه .ماشينو پارک کردم و دستی به چشمام ماليدم و فکر کردم که اصالا می
!تونم پله های همين يه طبقه رو باال برم يا نه! انگيزه الزم داشتم و اراده
کيفم رو از روی صندلی برداشتم و پياده شدم ،ريموت رو زدم و راه افتادم .چه انگيزه ای از تصور تخت گرم و نرم و
.راحتم قوی تر
وارد هال شدم ،برق ها خاموش بود و خونه سوت و کور ،معموال سياوش اين ساعت شب نمی خوابيد! راه افتادم سمت
اتاقش و نگاهی انداختم ،تو تاريکی چيزی ديده نمی شد .برق اتاق خودم رو روشن کردم و نگاهی به اتاق اون انداختم
!نبود
اومدم برم تو اتاقم که لباسم رو عوض کنم و بهش زنگ بزنم ،از ديدن هيبت نشسته اش روی تخت هينی کشيدم و دستم
!نشست روی قلبم! تو سکوت فقط به قيافه ی ترسيده و هول خورده ی من نگاه می کرد
با اعتراض ؼريدم :اين جا چه ؼلطی می کنی؟! نمی گی يهو می بينمت سکته می کنم؟! خونه چرا عين خونه ی خانوم
!هاويشام شده؟
پراخم فقط خيره ی من بود! مونده بودم چی کار کردم که اين جوری شاکيه! کيفم رو انداختم روی صندلی ،مشؽول در
!آوردن پالتوم شدم و پرسيدم :چته؟! چی کار کردم باز که اين جوری گارد گرفتی و عنقی؟
!بعد يه مکث لب وا کرد و گفت :دقيقا ا منم می خوام بدونم داری چی کار می کنی؟
دير اومدنمو که احيانا ا نمی گی؟! عين اين زن های ؼرؼروی بهونه گير؟! قرارمون همين بود ديگه؟! کاری به کار -
!کارهای همديگه نداشته باشيم
!کاری به کار هم نداشته باشيم تا وقتی کارمون به هم نپيچه:
!چه کار من اآلن به تو پيچيده؟-
!از جاش بلند شد و پرسيد:جدی داری چی کار می کنی دامون؟
!کالفه از درست حرؾ نزدنش پرسيدم:چيو؟
ساعتهايی که نه سر کاری ،نه خونه ای ،نه باشگاهی ،نه استخری ،نه خونه ی عمه ات هستی ،نه با دختری می گردی :
رو چی کار می کنی که زنگ زدن خونه و پيؽام دادن که برای پاره ای از توضيحات فردا ساعت  8صبح تشريؾ ببری
!خدمتشون؟
!متعجب پرسيدم :کی زنگ زده؟
!خيره نگاهم کرد ،يه چند ديقه ای طول کشيد و بعد فهميدم کجا بايد برم و چه توضيحی بايد بدم
!دستی به گردنم کشيدم و گفتم :کار خاصی انجام ندادم .نگران نباش بی خودی
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شنيدم که توپيد :بی خودی دامون؟!جوون  18ساله ای که سرت باد داشته باشه و پی اين کارها بری؟! تو رو چه به
 ...سياست؟! تو رو چه به کارهای سياسی انجام دادن؟! وقتت اينقدر خاليه که
پليورمو در آوردم و انداختم رو تخت ،دستم نشست به دکمه های سرآستينم ،نگاهم اما به چهره ی درهم سياوش بود! بيشتر
از اينکه عصبانی باشه نگران و ترسيده بود .حق هم داشت! تصور هم خونه بودن با يه خرابکار سياسی به خودی خود می
.تونست تصور بر باد رفتن همه ی آينده اش رو به دنبال داشته باشه
!کمربندم رو باز کردم و گفتم :کار سياسی نمی کنم سياوش خاطرت جمع باشه
!واسه پاره ای توضيحات در مورد چگونگی کار با سانتريفيوژ خواستنت آره؟-
 ...دوال شدم و در حال در آوردن شلوارم گفتم :شايد! شايد می خوان ازم دعوت کنن که
!اخطار داد :جدی باش دامون
ی جديم به
شلوار هم ولو شد روی تخت و به پليور پيوست ،پيرهنمو هم در آوردم و روی اون دو تا تلبمار کردم و گفتم :جد ِ
!جان تو
 ...کالفه دستی به پيشونيش کشيد و گفت:الاقل بگو چی کار کردی که من بدونم و
حوله امو از پشت در برداشتم و راه افتادم سمت حموم و در همون حال گفتم :هيچ کار خالفی نکردم! نيازی نيست نگران
!باشی
دنبالم از اتاق اومد بيرون و گفت :واقعا ا دارم شک می کنم به اينکه تو منو اصالا رفيق خودت می دونی ،اصالا داخل آدم
!می دونی؟! انسان حسابم می کنی؟
سری به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم :هم آدمی ،هم انسانی ،هم رفيقمی ،هم عين داداشم می مونی منتها بهت که گفتم،
!دوست ندارم از قديمها حرؾ بزنم
قديمها يه ؼلطی کردی اآلن يادشون افتاده برای پاره ای از توضيحات بخوانت؟-
دستم نشست به دستگيره ی در و گفتم :ؼلطی که می کنم مربوط به ؼلطيه که تو گذشته اتفاق افتاده! برو بگير بخواب بی
خودی خودتو نگران نکن .هيچ چيزی نيس که بخوای به خاطرش بترسی .مطمئن باش اونقدری هالو و خر نيستم که بخوام
!آينده ی خودمو به خاطر يه مشت کار بی نتيجه به باد بدم
شب بود وقتی برگشتم خونه،منتها شب سه روز بعد اون شبی که سياوش نگران و ناراحت منتظر بود بدونه دارم چه کاری
انجام می دم که بايد برم و به اون بااليی ها جواب پس بدم .کار خاصی نمی کردم ،فقط داشتم سعی می کردم جون يه عده
آدمو نجات بدم که انگار تو اين تالش ها يه خرده پام از خط قرمزها هم جلوتر رفته بود که حاال يه سری خط و خطوط
.روی تن و سر و صورتم نشسته بود که زق زق می کرد
کليد انداختم و رفتم تو ،اولين کسی رو که ديدم معين بود! نگران ،بهم ريخته ،پريشون و البته خسته از جاش بلند شد و
!اسممو زمزمه کرد :دامون
دلم اونا رو نمی خواست ،يه دوش آب گرم می خواست و يه خرده خواب .عمه بود که از اتاق خوابم اومد بيرون و تقريبا ا
به سمتم پرواز کرد .دستاش حلقه شد دور بازوهام و زل زد تو چشمام ،يه خرده بعد سرش رو گذاشت رو قفسه ی سينه ام
و انگار آروم گرفت از برگشتنم .نگاهم روی سياوش و معين ايستاده وسط هال بود ،که ژاله از آشپزخونه اومد بيرون و با
سالمش سکوتو شکست .دستش نشست رو پشت و بازوی عمه و گفت :عمه خانوم؟
سر عمه از سينه ام جدا شد و دوباره زل زد به صورتم .نگاه ازش گرفتم و راه افتادم سمت اتاقم ،معين بود که پرسيد:
خوبی دامون؟
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.سری به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم :خسته ام يه خرده

رفتم تو اتاقم و پالتو و پليورمو در آوردم .دستم نشسته بود به دکمه های پيرهنم که معين اومد تو اتاق ،در رو بست و گفت:
.ببينمت دامون
برگشتم سمتش ،يه خرده خيره ام موند و گفت :پرونده دار شدی؟
.نه-
 ...سه روزه نيستی بعد می گی:
.اآلن حالم خوب نيست معين ،بذار يه دوش بگيرم ،می يام حرؾ می زنيم-
 ...معين يه خرده نگاهم کرد ،رفت سمت در و قبل از اينکه بره بيرون گفت:افتادی تو خط سياست يا
.نه-
.خوبه:
معين رفت ،پيرهنمو در آوردم و نشستم رو لبه ی تخت .خوابم می اومدم ،سه شبانه روز چشم رو هم نذاشته بودم و حاال
تقريبا ا داشتم بی هوش می شدم .روی شکم دراز کشيدم و چشمامو بستم و آرزو کردم يه چند ديقه ای کسی نياد تو اتاق.
.حال تکون خوردن نداشتم چه برسه به جواب پس دادن
***
يکی آروم تکونم داد ،يه چشممو به زور باز کردم و سياوشو زانو زده پای تخت ديدم .چشممو بستم و ناليدم :بذار بخوابم
.سيا
.دست سردش نشست رو بازوی لختم و گفت :پاشو يه چيزی بخور بعد دوباره بگير بخواب
.به پهلو چرخيدم و گفتم :بعداا
!صدای معترضش رو شنيدم که گفت :بعداا چيه پسر خوب! پاشو ببينم! از ديشب تا حاال يه کله خوابيدی
سرمو به سمتش چرخوندم و متعجب پرسيدم :ساعت چنده؟
.ظهر -12
.يه ای وای گفتم و سريع سر جام نشستم ،دستش نشست رو مچ دستم و گفت :آروم! جمعه است امروز
.يه خرده نگاهش کردم ،از جاش بلند شد و گفت :پاشو يه دوش بگير ،عمه خانوم زحمت کشيده ميزو چيده
اينجاس؟-
.آره:
معين و ژاله چی؟-
.اونا ديشب رفتن:
تو چرا نرفتی تهران؟-
گم و گور شدن تو رو بی خيال می شدم و می رفتم مسافرت؟:
!من که جام معلوم بود که-
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!دامون:
!جدی می گم! مشخص بود کجام ديگه-
بله! انداخته بودنت جايی که عرب نی انداخت!چی کار کردی دامون؟:
!سعی کردم جلوی اعدام يه آدمو بگيرم! همين-
!طرؾ سياسی بوده؟:
!نه-
!پس چی؟:

نتونستم ،يعنی نتونستيم ،به خاطر همين سعی کردم يعنی سعی کرديم جلوی اون عده آدمی که نمی دونم به چه انگيزه ای -
!بلند می شن می يان مردن يه آدمو تماشا کنن و فيلم هم بگيرن و بلوتوث هم بکنن رو بگيريم
جرمش چی بوده؟:
!چه فرقی می کنه-
!به نظر من فرق می کنه:
!قتل عمد-
کيو کشته بوده؟:
.سالش بوده زده يکيو تو دعوا کشته -14
 ...آهان .کاری نمی شه کرد که اعدامو:
.صبح همون شبی که گير دادی کجا بودم و چرا رفتم دريا واسه شنا ،خبر اعدامشو آوردن-
.سياوش تو سکوت زل زد بهم و يه خرده بعد گفت :متؤسفم
!منم همين-
.پاشو يه دوش بگير ،يه چيزی بخور .يه خرده ام با عمه ات حرؾ بزن که آرومش کنی:
***
با موهای نم دار و تنی که انگار کوبيده شده بود نشستم پشت ميز و نگاهم نشست به نگاه ناراحت و البته منتظر عمه .ازم
توضيح می خواست! می خواست يه چيزی بگم تا خيالش راحت بشه و من وظيفه ام بود اون همه پريشونی رو که بهش
.داده بودم ازش بگيرم
.دستم نشست به کفگير و گفتم :بابت اين همه نگرانی معذرت می خوام
همين؟-
!کار خالفی انجام ندادم عمه يا الاقل فکر نمی کردم قراره جزء خالؾ به حساب بياد:
!شنيدم چه توضيحی برای سياوش دادی-
خوبه که مجبور نيستم دوباره تکرارش کنم .به نظر شما اشتباه کردم؟:
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!زندگی خودت تو اولويته دامون-
.البته:
!البته؟! پس اين کارا واسه چيه؟-

کدوم کارها؟! اينکه می ريم اين خونه و اون خونه به پای مادر و يا اولويای دم مقتول می افتيم ،التماس می کنيم و اين و -
اونو می بينيم واسه اينکه از جون کسی که تو يه آن تصميم اشتباه گرفته و زندگيشو به باد داده بگذرن و بهش يه فرصت
!دوباره بدن يعنی کار اشتباه؟
کارت اشتباه نبود سه روز تموم ازت بی خبر نمی مونديم! کارت اشتباه نبود سه روز تموم نمی رفتی واسه اينکه جواب -
!پس بدی و اين جوری با تن و بدن کبود برگردی
!يه وقتهايی آرمان های ما آدمها با خط قرمزها جور در نمی ياد! فقط همين:
!قراره همچنان به کارت ادامه بدی؟-
نه عمه جان! اگه اين جوری خيالت آروم می گيره ،بهت اطمينان می دم که تموم فعاليتمو به راضی کردن اوليای دم :
!محدود کنم
!اگه پای حرفت وايسی و از ته دل گفته باشی عاليه-
!قول بدم همه چی حله ديگه؟:
!عمه چيزی جواب منو نداد و رو به سياوش گفت :بکش پسرم .سرد شد از دهنم افتاد
گرسنه بودم و احتماالا عالوه بر همه ی محتويات ميز ،انگشت هامو هم می خوردم! چقدر خونه خوب بود! چقدر حس
!گرما ،آرامش و امنيت عالی بود
***
صبح اول وقت خودمو رسوندم آزمايشگاه و مستقيم رفتم تو اتاق دکتر .با ديدنم از جاش بلند شد و با چهره ای درهم گفت:
!دامون
!سالم-
!کجايی تو آخه؟:
!اآلن در محضر شمام-
!جدی دارم می پرسم دامون:
!منم جدی دارم جواب می دم ديگه! خوبين شما؟-
!بشين ببينم:
!نشستم روی مبل و گفتم :بابت اين چند روز واقعا ا شرمنده
!مصطفوی واسه ام يه چيزايی گفت-
!دستش درد نکنه! کار منو راحت کرد:
!چی کار کرده بودی حاال؟! فکر نمی کنی يه خرده گذشته از سن و سالی که بايد سرت بوی قرمه سبزی بده؟-
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!باور کنين کار بدی نکردم! يعنی وقتی داشتم يه کارهايی می کردم فکر نمی کردم جزء کارهای بد محسوب بشه:
!جريان چيه؟-
!بذارين سر يه فرصت مناسب کامل کامل واسه اتون تعريؾ می کنم .اآلن فکر کنم کلی از کارهام عقب افتادم:
!کارها مهم نيس ،خانوم پاک نيت اين چند روز سعی کرده با کمک بچه ها جای خاليتو پر کنه-
!خوبه! يعنی می تونم اميدوار باشم جانشين خوبی برای خودم پيدا کردم؟:
دامون واقعا ا بايد به اين روحيه ات آفرين گفت ولی من می خوام بدونم شريکم و البته مدير آزمايشگاهم چه خبطی کرده که -
 ...سه روز
!جريان همون اعدامه بود به خدا:
يعنی چی؟! چرا من و بقيه رو بازخواست نکردن؟-
از جام بلند شدم و گفتم :سر جريان تماشاچی های بی کار و بی عار و اون جريانها بهم بند کردن .توضيحاتمو دادم و
جريان حل و فصل شد! همين .به بقيه گفتين کجا بودم؟
.مصطفوی گفت يه کار فوری برات پيش اومده رفتی تهران-
خوبه .می تونم برم؟:
دکتر از جاش بلند شد ،از پشت ميزش اومد بيرون و گفت:تالش واسه نجات جون آدم ها چيز خوبيه اما اينکه بخوای اين
زندگی که واسه خودت ساختی رو به خطر بندازی يا خونواده و دوستات رو اون جور نگران کنی واقعا ا جای تؤمل داره.
!يه خرده بيشتر حواست به کارهايی که می کنی و حرفايی که می زنی باشه دامون
!چشم-
.آفرين! برو به کارت برس:
***
.سرم به کارم گرم بود که صدای ماليم و ظريفی سالم کرد .سرم چرخيد به سمت در ،ماسکمو دادم پايين و گفتم :سالم
نگاه ناديا برای چند لحظه نشست تو چشمام و پرسيد :خوبين شما؟
!نگاهم اجزای صورتش رو آناليز می کرد وقتی در جوابش گفتم :از دکتر شنيدم تو نبودم خيلی کمک بودی
!دوباره چشمش نشست به چشمام ،لبخندی زد و گفت :ايشون لطؾ دارن به من
خوشگل نبود اما مالحتی داشت که می شد خواستنيش کنه! ته چهره اش منو ياد يکی تو روزهای خيلی دور می نداخت.
!شايد هم يه هنرپيشه! آره! شبيه هنرپيشه های قديمی فيلمهای اونور آبی بود
نگاه از صورتش گرفتم ،ماسک رو باال دادم و گفتم :يه گزارش کار از فعاليت های اين چند روز برام بنويس .می تونی از
.ميز اتاق من استفاده کنی .احمدی انگار امروز مرخصيه و نمی ياد ،شما جاش اين کارو انجام بده
!چشمی گفت و رفت ،به اين فکر کردم که چقدر خوشحالم بابت دوباره برگشتنم به محيط کار و مشؽله ها و روزمرگی هام
***
صدای زنگ موبايلم که به اتاق نزديک می شد سرمو بلند کرد .معين بود که ايستاد جلوی در و گفت :دومين باريه که
.زنگ می خوره .تو جيب پالتوت بود
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بلند شدم و دستکشهامو در آوردم و گفتم :کيه؟
!شونه ای باال انداخت و گفت :گالره

گوشيو برداشتم و نگاهی به شماره انداختم ،يه خرده فکر کردم و رو به معين گفتم :واقعا ا موندم ديگه حرفی واسه زدن
!هست؟
!البد هست که تماس می گيره-
!گوشيو گرفتم سمتش و گفتم:شايد حق با تو باشه! بايد باهاش يه قرار بذارم و سنگامو وا بکنم باهاش
!گوشيو گرفت اما پرسيد :خب پس چرا جواب نمی دی و همين اآلن قرارو نمی ذاری
!رفتم سمت صندليم و گفتم:بهتره قبلش با خودم کنار بيام بعد
!معين آهانی گفت و رفت.چند ديقه از رفتنش نگذشته بود که تقه ای به در سرمو برگردوند! شادی بود
!سالم آقای فرهودی:
!سالم! اينجا چی کار می کنی؟-
!لبخندی زد و گفت :اومدم برای عرض سالم و خسته نباشيد
!اينو که عصری تو بيمارستان هم می تونستی-
يه گله ی کوچيک هم داشتم! البته ببخشيدها! ولی خب شما که يهو می ذارين و چند روز نمی ياين نمی گين من آالخون :
 ...واالخون بخش های مختلؾ اين آزمايشگاه شدم و
!بايد تو همه ی بخشها کار کنی ديگه-
اون که بله ولی خب اين درست نيس که يه جا رو درست تجربه نکرده برم يه جای ديگه! خب مؽز من نسبت به اين همه :
!تؽيير گارد می گيره! دارم روی خون کار می کنم يهو می گن بيا برو روی انگل کار کن! نمی شه که
!تجربه اشو پيدا کنی می بينی که می شه! نگفتی اينجا چی کار می کنی-
وهللا راستشو بگم اومدم دوستمو ببينم و يه جزوه هم بهش بدم ،منتها چون گفت ممکنه شما شاکی بشين ،واسه همين اومدم :
!که اول از شما اجازه بگيرم .منتها انگار نيومده هنوز آره؟
!دوستت گفت من شاکی می شم؟-
بله! البته خب من بهش گفته ام که شما چقدر روی ديسيپلين و نظم حساس هستين و زير بار رفيق بازی تو محل کار نمی :
رين! ولی خب منی که اآلن رسيدم پشت در آزمايشگاه به عنوان همکالسی خانوم پاک نيست اومدم و  ...يعنی خانوم پاک
!نيت
زدم زير خنده و بعد گفتم :مطمئنا ا وقتی بفهمه اين جوری خطابش می کنی تو رفاقتش با تو تجديد نظر می کنه!تو اتاق من
!داره گزارش کار می نويسه
يعنی می تونم برم پيشش؟:
!اگه خيلی طول نمی کشه می تونی-
!سه ديقه فقط! يه ديقه سالم و احوال پرسی ،يه ديقه جزوه دادن و يه ديقه ديگه هم خداحافظی:
!خوبه!اميدوارم حضور سه ديقه ايت اينجا رو عين بيمارستان بهم نريزه-
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!وای آقای فرهودی! من کجا نظم بيمارستانو بهم ريختم-

!وهللا اون چيزی که ديشب دکتر از شما می گفت ،تقريبا ا با يه تخريب چی زمان جنگ برابری می کرد:
!نه به خدا استاد! يعنی چيزه! آقای فرهودی-
!باشه وقتی اومدم بيمارستان و گزارش گرفتم اونوقت در موردش حرؾ می زنيم .اآلن بايد به کارم برسم:
!چشم! پس تا بعد! راستی مرسی که اجازه دادين-
.به سالمت:
رفت و من در حين يادداشت اطالعات مربوط به آزمايشی که انجام می دادم به اين فکر کردم که ماشاهلل يه ديقه هم يه جا
!بند نيست و وقتی در جا ايستاده هم هی و پشت هم تکون می خوره
نيم ساعتی از وقتی شادی اومده و ازم اجازه گرفته بود می گذشت .کارمو تا يه جايی سر و سامون دادم ،دستهامو شستم و
!راه افتادم سمت اتاقم .در نيمه باز و صدای شادی باعث شد پاهام بايسته و پيش نره
وهللا همکاراش که می گن خيلی آدم شوخ و شنگيه! منتها نمی دونم ما کارآموزهای بدبخت چه هيزم تری بهش فروختيم :
که چشم ديدنمونو نداره! حاال البته اينو هم بگم ها!هميشه هم بداخالق نيس! مثالا همين چند ديقه پيش وقتی اشتباهی اسم تو
...رو گفتم خانوم پاک نيست
!وای شادی-
!خب از دهنم در رفت:
!هزار بار نگفتم منو اين جوری صدا نکن ،جلوی يکی می گی ضايع می شم؟-
!نه بابا! ضايع کدومه!تازه کلی هم خنديد:
!همين ديگه! باعث شدی يکی ،اونم کسی که دارم زير نظرش کار می کنم بهم بخنده بعد می گی ضايع کدومه؟-
!به تو نخنديد که! به سوتی من خنديد! حاال نگفت اين چند روز کجا بوده که ؼيبش زده؟:
شادی عجب حرفهايی می زنی ها! هر جا بوده اصالا به ما چه؟! اتفاقا ا وقتی نيس من خيلی راحتتر کار می کنم! اصالا آدم -
در مواجه باهاش دست و پاشو گم می کنه! يعنی می دونی چيه همه اش استرس دارم نکنه يه وقت کار اشتباهی انجام بدم
!که عصبانی بشه
خب بشه! يعنی لولوخرخره که نيس! نهايت نهايت يه تشری سرت می زنه! اوه! بيا ببين تو بيمارستان چقدر سر من داد :
می کشه! من عين خيالم نيس! يعنی هست ها ولی خب بعدش می گم واسه اينکه من کارها رو بهتر ياد بگيرم اينقدر جديت
!به خرج می ده
!پس بنده ی خدا رو حسابی کالفه می کنی اونجا آره؟-
!نه بابا! ته دلش هيچی نيس! دو ديقه بعد از دلم در می ياره!بکش اينور هيکلتو ببينم تو اين کشو چيه:
!زشته شادی! بيا برو منم برم گزارشمو بدم -
!گفتی اسم دوست دختر يا نامزدش چی بود؟:
!به من و تو چه آخه؟-
!گالره آره؟! اومده بود اينجا چی کار؟! يعنی نمی دونست نامزدش چند روزه سر کار نمی ياد؟:
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!وای شادی! زشته به خدا-

چه تيپی بوده؟! خب آدمی که همچين تيکه ای رو تور می کنه خودش هم حسابی بايد تيکه باشه! قيافه اشو نمی گم ها اما :
فکر کنم يه ورزشکار حرفه ايه! ماشاهلل قد و هيکلش خيلی عاليه! لباسهايی هم که می پوشه ديگه نگو! دقت کردی ،خيلی
تو ست کردنشون دقت می کنه! من اگه يه نامزدی ،دوست پسری عين اين آقای استاد داشتم ها ،نمی ذاشتم اينقدر تو لباس
!پوشيدن وسواس به خرج بده! چه معنی داره مرد اينقدر به لباس پوشيدنش اهميت بده! وهللا
سرم رفت شادی! فکر کن يه درصد اينا رو بشنوه! آبروی نداشته ی تو و آبروی داشته ی من با هم می ره! اومدی يه -
!جزوه بدی و بری ها! خب برو ديگه
!اول بيا برو اونور ببينم قاطی دفتر مفترهاش عکسی از دختره نيس:
!شادی به قرآن زشته-
!اوؾ! حاال يه بار پا داده بيايم تو اتاق آقای مدير و خودش نباشه ها!معلم اخالق اگه گذاشت به کارمون برسيم:
اخمهام با شنيدن اسم گالره در هم شده بود ،از اينکه يه دختربچه به خودش اجازه بده تو وسيله های شخصی من سرک
بکشه هم بيشتر شاکی شده بودم!تو فکر اينکه گالره چی از زندگيم می خواد و قراره تا کجا پيش بره و چرا اصالا معين از
!اومدنش خبرم نکرده بود ،تقه ای به در زدم و رفتم تو اتاق
ی ايستاده کنار ميز دومين چيزی بود که ديدم
!نگاه ترس خورده ی ناديای نشسته پشت ميز ،اول و نگاه هول شاد ِ
!گلويی صاؾ کردم و رو به شادی گفتم :تعريفت از سه ديقه سه تا يه ربعه؟
 ....هول شده و با تته پته گفت :چيزه ،نه يعنی
!می تونی تشريؾ ببری:
 ...راستش استاد من-
!رومو کردم سمت ناديايی که با صورتی سرخ خودکار رو تو دستش می چلوند و گفتم :جزوه رو گرفتی؟
!با تؤخير سری به عالمت مثبت تکون داد و از جاش بلند شد ،رومو کردم سمت شادی و با جديت گفتم :می تونی بری
دستی به مقنعه اش کشيد ،کيفش رو از روی مبل برداشت و با يه لبخند مصنوعی از ناديا خداحافظی کرد ،تا دم در رفت و
!برگشت و رو به من گفت :با اجازه
 ...سری تکون دادم يعنی به سالمت ،رفت و ناديا آروم گفت :راستش من
!ميون حرفش پريدم و پرسيدم:تموم شد؟
!گنگ نگاهم کرد ،با سر اشاره ای به برگه های زير دستش کردم و گفتم :گزارش
.آهانی گفت و برگه ها رو روی هم مرتب کرد و گفت :بله
دستش اومد جلو ،نگاه من اما همچنان رو صورت سرخش بود .وقتی ديد برگه ها رو نگرفتم نگاهشو باال آورد و بعد يه
 ....مکث گفت :بابت شادی  ...ببخشيد من بهش گفتم که زودتر بره ولی
!برگه ها رو ازش گرفتم و گفتم :راجع به اون موضوع ترجيح می دم با خودش صحبت کنم
بله ای گفت و نشست سر جاش! يه خرده نگاهش کردم و منتظر موندم ،اون هم متعجب زل زد به چشمام ،يهو انگار
!متوجه شد که از جاش پريد و گفت :ای وای ببخشيد
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از پشت ميز اومد کنار و از بؽلم رد شد ،رفتم و نشستم پشت ميزم و همون جوری که نگاهم به نوشته های تو دستم بود
پرسيدم :خيلی ساله که همو می شناسين؟
!بله؟-
سرمو بلند و نگاهش کردم ،هنوز هم سرخ بود و البته بهم ريخته و مرتب با دست عرق پشت لبش رو پاک می کرد! تکيه
.امو دادم به پشتی صندلی و دستی بين موهام کشيدم و گفتم:خانوم اسکويی رو می گم
!دستش طبق عادت شروع کرد به چلوندن انگشتهاش و گفت :آهان .بله .از اول ابتدايی
!ابروهام رفت باال و گفتم :پس خيلی وقته
.بله-
!جالبه برام!با اين همه تفاوت چه جوری کنار می ياين؟:
لبخند کمرنگی زد ،چين های ظريفی نشست کنج چشماش و گفت :همين تفاوت هاست که ما رو کنار هم قرار داده! راستش
!يه سری کارهايی که من هميشه آرزوم بوده بتونم انجامشون بدم واسه شادی ...يعنی خانوم اسکويی تجربه شده
چه کارهايی مثالا؟-
!خنديد ،درست عين حرکاتش آروم و با ماليمت و بعد گفت :خب نمی تونم بگم
!آهان! سانسوره-
دوباره خنديد و پرسيد :می تونم برم سر کارم؟
.برات نوشتم که چه کارهايی بايد انجام بدی .رو سکو کنار ميکروسکوپه-
.بله:
.می تونی بری! فقط قبلش آقای مصطفوی رو پيدا کن و بگو بياد اينجا-
.چشم:
ناديا تا دم در رفت ،صداش کردم ،ايستاد و منتظر نگاهشو به نگاهم دوخت .تکيه ام رو از پشتی گرفتم و گفتم :به اون
!دوستت هم بگو از اين به بعد جزوه ها رو تو دانشگاه يا دم خونه اتون بهت برسونه
!معذب شد انگار که دوباره دستهاش به هم گره خوردن و آروم زمزمه کرد:چشم
!سری به عالمت تؤييد باال و پايين کردم و گفتم:خوبه .به کارت برس
***
داشتم گزارش کاری رو که ميون شيطنت ها و البته فضولی های رفيقش نوشته بود می خوندم ،تقه ای به در خورد و سر
!معين اومد تو اتاق :جناب با من کاری داشتين؟
.نگاه از برگه ها گرفتم و گفتم :بيا تو
!اومد و در رو بست و پرسيد :طوری که نشده احياناا؟
!يادت رفت يا سعی کردی يادت بره؟-
!چی؟:
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!نمی دونی چی؟-
!اممم ،تولدته؟:
!تولدمه؟-
!خب نه! امممم ،سالگرد ازدواجمونه؟:
!ازدواج من و تو؟-
!زد زير خنده ،نشست رو مبل و گفت :من و ژاله رو می گم بابا
!از من می پرسی؟-

خب از اون جايی که حافظه ی تو خيلی خيلی قويه و از اون جايی که ژاله شکايت منو پيش تو می کنه گفتم شايد باز يادم :
 ...رفته و
!اونم نيست-
!خب حدس ديگه ای ندارم بزنم:
!بی مقدمه پرسيدم:دليل اينکه نخواستی بدونم گالره اومده اينجا چيه؟
 ...بهت زده يه خرده نگاهم کرد و بعد با من و من گفت :خب  ...يعنی  ...می دونی  ...امم
!الل نمير ديگه! يه توضيحی بده که قانع شم-
!با ژاله مشورت کرديم و بهتر ديديم ،يه خرده بگذره بعد جريانو بهت بگيم:
!چرا اونوقت؟-
خب! نمی دونم! گفتم شايد با اين اوضاعی که اين چند روز داشتی اآلن اعصابت بيشتر بهم بريزه! حاال از کجا فهميدی :
!جريانو؟
!مهمه؟-
 ...آره خب! می خوام بدونم اون جاسوس کی بوده که:
!اتفاقی فهميدم-
!بهش زنگ زدی؟:
!حاال-
!خوبه! برو ببينش و اگه واقعا ا قصد داری بهم بزنی اينو خيلی جدی بهش بگو:
!اومد اينجا گفت نامزدشم؟-
!نه .به هوای ديدن ژاله اومد:
!پس خانوم پاک نيت از کجا به ذهنش رسيده گالره دوست دختر يا نامزد منه؟-
!پس از اون شنيدی:
!نه-
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!اونو ديگه نمی دونم! شايد حرفهای ژاله و گالره رو در مورد تو تو آبدارخونه شنيده:
!چه حرفايی؟-
!اونو هم نمی دونم:
!ژاله اومده؟-
!آره .بگم بهش نوبت اونه بازجويی بشه؟:

نه.مهم نيس اصالا.ولی دارم فکر می کنم بايد زودتر برم ديدنش! يعنی با اين بساطی که راه انداخته و اين جور که دوره -
!افتادی واسه آشتی کردن همين قدر آبروی منو هم به باد می ده
فکر نمی کنم تا اين حد بی فکر باشه اما اگه باهاش حرؾ بزنی عاليه .تنت و بدنت چطوره؟:
.خوب-
خوب الکی ديگه آره؟:
!مگه خوب راستکی هم داريم؟-
!ديوونه ای به خدا:
!ماساژ خوبی بود! نه که اين هفته فرصت نکردم برم استخر برادران عزيز زحمتش رو کشيدن-
!واقعا ا که دامون:
.لبخندی زدم و گفتم:برو به کارت برس
از جاش بلند شد و گفت :نمی گم کارت اشتباهه دامون اما هزار نفر ديگه رو هم از اون باال بکشی پايين گذشته تؽييری
!نمی کنه
!از جام بلند شدم و گفتم :آينده چطور؟
!چه ربطی به آينده ی تو داره آخه؟! آره تؽيير می کنه!به کارات ادامه بدی ،سر خودتو تو آينده ای نزديک به باد می دی-
دستم نشست رو کتفش و گفتم :سرم به باد نمی ره داداش! اين گردن کلفت تر از اين حرفهاست که بخواد به همين راحتی
!ها بشکنه! برو منم برم به کارم برسم
راه افتاد و همون جوری که پيشونيش رو می خاروند گفت :تو پوست کلفتی تو هيچ شکی ندارم اما به کله گنده بودن اونايی
!که پا رو دمشون گذاشتی هم ايمان دارم شديد
بعد چند روز پا گذاشتم تو بيمارستان! اول برای دکتر ؼيبت يهوييم رو توضيح دادم و بعد رفتم سراغ کارم و روشن کردن
تکليفم با اون بچه ی سر به هوا و البته ولوله! دکمه ی آخر روپوش سفيدم رو بستم و رفتم تو بخش ،نشسته بود روی
صندلی جلوی سکو و آروم آروم سرش رو تکون می داد .حدس اينکه زير اون مقنعه ی مشکی هندزفری تو گوششه و
.آهنگ گوش می کنه خيلی سخت نبود
!يه بار آروم اسمش رو صدا کردم :خانوم اسکويی
!نشنيد! دوباره و اين بار با صدای بلندتری گفتم :خانوم اسکويی
!باز هم نشنيد! رفتم و دوال شدم زير گوشش و گفتم :خانوم اسکويی
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باز هم نشنيد! اونقدر ؼرق آهنگ بود که اصالا حضور منو حس نکرد! دستم رو از سرشونه اش رد کردم و تو يه حرکت
!سيم هندزفری رو از موبايلش که روی سکو بود جدا کردم! با هول از جاش پريد و سرش محکم با کتفم برخورد کرد
!دست من نشست به شونه ام ،دست اون مشؽول مرتب کردن مقنعه اش شد و با تته پته گفتَ :سـ َ ...سـ ...سالم
يه خرده نگاهش کردم،صدای آهنگ رو قطع کرد ،هندزفری رو که از گوشش در آورد راه افتادم سمت ميز گوشه ی
ديوار و گفتم :اين کارآموزی رو همين جوری اومدی برای اينکه تجربه کسب کنی ،اما از اونجايی که اين بيمارستان يه
بيمارستان آموزشيه ،سال ديگه احتماالا دوباره بايد بيای همين جا برای اينکه اون کارآموزی اجباری رو بگذرونی و
!مطمئنا ا نظر من و بقيه همکارام تو نمره ای که می گيری شديداا موثره
!يعنی می خواين بهم نمره ندين؟-
می خوام بدونی که رفتارهات تو اين يه سال مطمئنا ا تو نمره ای که سال بعد بهت می دم بی تؤثير نيست!فقط سه ديقه :
!فرصت داری برام بنويسی تو اين چند روز که نبودم چه کارهايی انجام دادی
 ...استاد سه ديقه؟! يعنی استاد نه! يعنی چيزه! خوب آقای فرهودی فقط سه ديقه که-
!وسيله های کارمو آماده می کردم که گفتم :سی ثانيه اش گذشت
!با ؼرولندی زيرلبی مشؽول کارش شد.يه جاهايی يه خرده سخت گيری می تونست خيلی مإثر باشه
سه ديقه گذشت ،نگاهی بهش انداختم و لبخندی نشست رو لبم از ديدن خودکاری که تند تند روی کاؼذ می روند! نگاهی به
!ساعت انداخت ،با ته خودکار يه خرده سرش رو خاروند و بعد گفت :چيزه
نگاه ازش گرفتم که نبينه دارم تماشاش می کنم و گفتم :چيه؟
سه ديقه تموم شد اما من انقدر هول شدم اصالا نتونستم چيزی بنويسم!می شه اجازه بدين بشينم و با خيال راحت گزارشمو -
!بنويسم؟
فکر می کنم دوستت هم رفته بود تو اتاق من که با خيال راحت برام گزارش کارشو بنويسه نه اينکه تو بری باالی سرش :
!خطی خطی تحويلم بده  A4و اونقدر حرؾ بزنی که يه برگه
برگشته بودم و تماشاش می کردم ،سرشو انداخته بود پايين و زيرزيرکی نگاهی بهم می انداخت! لبخندی که از قيافه ی
مظلوم اون قصد نشستن رو لبمو داشت مهار کردم و گفتم:دفعه ی بعد اگه چيزی رو با تؤکيد گفتم و پشت گوش انداختی
!بهتره خودت وسيله هاتو جمع کنی و بری! متوجه شدی؟
.بله-
!خوبه! گزارشو بذار واسه ی تو خونه ،اآلن بيا اينجا اين کارهايی که برات ليست کردم رو انجام بده:
!اومد کنارم ،برگه رو ازم گرفت و آروم گفت:بداخالق می شين آدم ازتون می ترسه
!بله-
!خب استادها هم بداخالق می شن آدم ازشون می ترسه:
!بله-
!پس ناراحت نشين که من مرتب شما رو صدا می کنم استاد:
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زل زدم به صورتش ،نگاهم نمی کرد!در واقع حرفش رو می زد حتی اگه شده با ترس و لرز! لبخندی زدم ،ماسکم رو باال
دادم که بپوشوندش و گفتم:دفعه ی بعد که به اشتباه و يا تعمداا به اين اسم خطابم کنی بايد منتظر عواقبش باشی خانوم
!اسکويی
!پوفی کرد و راه افتاد برای اينکه کارهای ليست شده رو انجام بده
***
!الو سالم عمه خانوم جون:
سالم .پشت رلی؟-
همين االن ماشينو تو پارکينگ پارک کردم .خوبی شما؟:
تو چطوری؟-
!عالی! خوب خوب:
!کبوديای تنت چی؟-
!کبودی؟:
!درد نمی کنه؟-
!درد؟! ورزشکار مگه درد سرش می شه:
!امان از دست تو-
جونم کاری داشتی؟:
.فراموش کردم بهت بگم ،واسه فردا دارم می رم تهران-
!اِ؟! خيره ايشاهلل! عمه خانوم فراری از مرکز چطور داره می ره تهران؟:
عروسی پسر رسولو يادت رفته به کل؟-
!
ِ
آهان! آره! فراموش کرده بودم .تا کی می مونی؟:
فرداشب عروسيه ،بعدش احتماالا همراه مژگان و شوهرش می رم اصفهان نزديک يه هفته می مونم .فقط نگران توام -
.دامون
!نگران من؟:
 ...خب با اين اوضاعی که پيش اومده-
!عمه اون سه روز رو از حافظه ات بريز دور!قول می دم ديگه تکرار نشه:
!قول می دی اما اونقدری انگيزه ات قوی هست که مطمئن نباشم-
!دارم قول می دم ديگه عمه! می خوای سيبيل گرو بذارم؟:
!الزم نکرده-
!می خوای ريش گرو بذارم؟:
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!ريش و سيبيل داری اصالا؟-

هان؟! نه! اتفاقا ا همين اآلن دارم از سلمونی هم می يام! حتی ته ريشم ندارم که بخوام گرو بذارم! خب گردنم که هست! اگه :
!دوباره تکرار شد شما سر منو از بدن جدا کن
!قبوله-
!آفرين عمه ی خوشگلم:
!تو نمی يای دامون؟-
!کجا؟:
.عروسی-
!عمه:
.خب .رسول دوباره امروز زنگ زد-
!دستش درد نکنه اما عالقه ای به شرکت تو اون بزم خونوادگی ندارم!کالا هم عالقه ای به سفر به پايتخت ندارم:
.باشه .اصرار نمی کنم-
! ِا عمه جون! يه خرده اصرار کن حاال شايد من دارم ناز می کنم:
!جدی؟! آره دامون؟! يعنی اگه يک کم اصرار کنم همراهم می يای؟-
نه قربونت برم.شما برو به سالمت .فقط عمه جونم من نيستم ،خيلی خودتو خوشگل نکنی ها! اگر هم خواستی با يه :
!شوهرعمه ی نوين بيای ،قبلش بهم بگو که خودمو آماده کنم
!برو خجالت بکش بچه-
.خنديدم ،چشمی گفتم و خداحافظی کرديم
!وقتی رسيدم باال سياوش حموم بود ،تقه ای به در زدم و گفتم :بدو بيا بيرون خرده مو همه ی تنمو خورد
صدای شرشر آب قطع شد و شنيدم که پرسيد :کی اومدی؟
!همين اآلن!تو کی می يای؟-
!کجا؟:
!به سرسرای کاخ ميان پشته! خب از حموم ديگه -
.آهان! دارم می يام:
!کسی زنگ نزد کارم داشته باشه؟-
!چرا! عمه ات:
...خجالت بکش! گفتم سر عمه ام با کسی شوخی و تعارؾ َنـدا-
!در باز شد و سيا با لبخند گفت:عمه خانوم تماس گرفتن
.بازوشو گرفتم و از جلوی در کشيدمش کنار و گفتم :آهان! آره به خودم زنگ زد
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!پريدم تو حموم ،در رو بستم ،سياوش تقه ای به در زد و گفت :الاقل حوله اتو با خودت می بردی
!در حال در آوردن لباسهام گفتم:سيا جونم چی کاره است اينجا
!خيلی تنبل شدی دامون-
!می دونم:
!می دونم و کوفت-
!تو قصد نداری به بابات يه سری بزنی؟:
!چطور؟-
!خب برو من يه چند روز يکيو بيارم کارامو بی منت انجام بده! تازه خدمات ويژه هم بهم بده:
!واقعا ا که-
!چيه بابا منحرؾ! منظورم از خدمات ويژه همين حوله آوردن و لباس آماده کردن بود:
!من پس فردا بليط دارم .حاال بيا بيرون بعد حرؾ می زنيم-
.باشه:

يه دوش سريع گرفتم و حوله پوشيده رفتم تو آشپزخونه ،نشستم پشت ميز و به سيا گفتم:عمه هم فردا می ره تهران .می
.تونستی باهاش بری خوب بود
.واسه فردا نتونستم مرخصی بگيرم .بانک اين روزها خيلی شلوؼه-
.آخر ساله ديگه:
!آره .من که دارم می رم ،عمه خانوم هم که دارن می رن ،حسابی تنها می مونی ها-
!اوه! چه جورم! البته تنهای تنها که نمی مونم! می گردم يه جانشين واسه تو پيدا می کنم:
!اون که البته-
!نری دستتو بذارن تو دست دخترعموت من بيچاره شم سيا:
!نه بابا! بابا ديگه بی خيال اون قضيه شده-
اسم دخترعموت چی بود؟:
زهرا .چطور؟-
هيچی همين طوری .واقعا ا چرا نخواستيش؟ :
!چون هميشه عين خواهر بوده واسه ام-
!اين که شر و وره! اصل دليلت چی بوده؟:
!خب با عموم هم خيلی ميونه ی خوبی ندارم-
!آهان اينو بگو:
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يه دليل ديگه اش هم اينه که زهرا زيادی ساکت و خجالتيه!يعنی می خوام بگم اگه يه جايی باشه شايد از ديوار صدا در -
.بياد ولی از اون نه!در واقع عموم جوری بچه هاشو بزرگ کرده که زيادی ساکت و مؽلوب و مظلوم بار اومدن
لقمه ی توی دستم رو چپوندم تو دهنم ،جوييدمش و گفتم :خب مگه چه ايرادی داره؟! يه نفر هم ميون اين دخترهای جيػ
!جيؽو و پر سر و صدا بی سر زبون در اومده تو شاکی هستی؟
!من و يه همچين آدمی رو تصور کن تو يه خونه-
امممم ،خب راست می گی! جور در نمی ياين با هم! دو تا صامت می شن سکوت مطلق! البته اينو بگم ها! تو خيلی هم :
!ساکت نيستی! به موقعش زبونی در می ياری اندازه ی ارتفاع برج ميالد
!سياوش جوابی نداد ،به جاش جوری نگاهم کرد يعنی برو روتو کم کن
يه لقمه درست کردم و گرفتم سمتش و گفتم :سياوش فرو ماند و پاسخ نداد چنين آمدش بر دل پاک ياد که اين دامون اندر
 ....زبان سرتر است همی خود نبيند که
!صدای زنگ تلفن حرفمو قطع کرد! اخمی کردم و گفتم :اين دفعه سر شام و ناهار اين وامونده ها رو خاموش می کنيم
!نيم خيز شد که بلند شه و در همون حال گفت :تلفن خونه است
!بلند شدم و گفتم :همون! از پريز می کنيم! سيمشو جر می ديم! گوشيو می ندازيم تو توالت سيفونو هم می کشيم
چرخی زدم برای اينکه گوشی رو پيدا کنم ،نگاهی به شماره انداختم ،کد تهران بود .الو که گفتم منتظر بودم صدای دايی
!بپيچه تو گوشی اما خانومی بود که پرسيد :منزل آقای فرشادی؟
.دستم نشست ميون موهای اصالح و مرتب شده و البته نم دارم و گفتم :نه خير خانوم .اشتباه گرفتين
عذرخواهی کرد ،يه خواهش می کنم گفتم ،تماسو قطع کردم و به سياوش گفتم :سردم شد ،می رم لباس بپوشم و بيام .سهم
.منو حفظ کن تا برسم
***
!شماره ی فرهاد رو گرفتم ،بعد چند تا بوق برداشت و گفت :چه عجب يه يادی از ما کردين جناب؟
مزه نريز.کجايی؟-
.دارم می رم دنبال رضا که بريم خونه اشون:
.رضا رو بگير و شب بياين پيش من .به محمد هم بی زحمت زنگ بزن بگو اگه خواست بياد-
سعيد چی؟:
.اون برنامه داره نمی تونه بياد-
خبريه؟:
.نه .تنها بودم گفتم دور هم جمع شيم-
اون رفيق عابد و زاهدت نيست؟:
.نه-
يعنی هر چی خواستيم می تونيم همراهمون بياريم؟! يا مثل اون دفعه قراره مصادره اشون کنی و بگی ببريم خونه :
!بخوريم؟
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!هر ؼلطی خواستين بکنين اال زن-
!يعنی چی؟:
.اونو نگه دارين تو خونه های خودتون! من بايد برم-
ساعت چند می رسی خونه؟:
.حول و حوش نه-
!اوه چه خبره بابا! خودتو خفه کردی! می خوای اون موقع هم نيا:
!ناراحتين کليد بدم خودتون برين هان؟-
!نه بابا رفيق ،بی تو خونه ات صفا نداره که:
من برم فرهاد .با محمد و رضا هماهنگ کن خب؟-
.باشه قربونت:
!گوشيو انداختم تو جيبم ،معين بود که با اخم زل زد بهم و گفت :با اين الواتها نگرد دامون

پالتومو تنم کردم ،شال گردنی رو که عمه تازگی ها برام بافته بود انداختم دور گردنم و گفتم :الوات هستن اما آدمن!
!رفيقهای دور رو نمی شه بی خيال شد معين خان
!اونايی که ازشون می گی رفيقهای منم بودن! منتها من کنار گذاشتمشون-
!تو زن گرفتی ،اهل شدی! چی کار داره به من يکه يالؽوز:
!خب تو هم زن بگير آدم شی-
!نگاهم نشست رو صورتش ،تنها کسی بود ميون رفقهام که از جيک و پوک گذشته ام خبر داشت
يه قدم برداشت ،دستش نشست روی شونه ام و گفت :خودتو با هيچ احدی مقايسه نکن دامون! اونی که زنت بشه خوشبخت
!عالمه! اينو بهت قول می دم
!نگاهی به چهره ی جدی و مصممش انداختم و گفتم :رفيق خوب اونه که در مورد دوستش نگاه واقع بينی داشته باشه
 ...اخمی کرد و گفت :واقع بين نيستم که معتقدم تو يه مرد موفق و
!واقع بين نيستی که چشم رو خيلی چيزا می بندی و اينو می گی-
داری زيادی سخت می گيری دامون! من می تونم کلی دختر بهت معرفی کنم که با اون قضيه خيلی راحت کنار می يان و :
!از خداشون هم هست که مرد خوبی مثل تو همسرشون باشه
!چشم ژاله روشن! اونوقت اين همه دختر رو کجات قايم کردی که اون بی خبره؟-
!دارم جدی حرؾ می زنم دامون:
!منم جدی جديم جان تو-
پس گالره حق داشته آره؟:
بابت چی؟-
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...اينکه می گفت تو قصدی برای جدی کردن رابطه اتون نداشتی و فقط داشتی سر می دو:
!دوست داری حرفهاشو باور کنی مختاری-
!دوست ندارم اما اون چيزی که دارم از تو می شنوم حرؾ گالره رو ثابت می کنه:
!در مورد اون قضيه فرق داشت-
چه فرقی؟! عاشقش بودی؟:
!نه-
!پس چی؟:

از نظر من همه چيز داشت،يعنی می دونی وقتی با اون بودم خيلی چيزا نبود! خيلی چيزای بد نبود! بعدش هم فکر می -
!کردم اين آدم دوستم داره! عاشقمه! دنبال يکی می گشتم که عاشقم باشه نه اينکه من عاشقش باشم
!چرا؟:
!داليل شخصی خودمو دارم-
گالره عاشقت نبود؟:
!عاشقم بود که خواستگارهاشو رديؾ می کرد و می نشست به مذاکره و حرؾ زدن باهاشون؟-
فکر نمی کنی دست دست کردن خودت باعثش شده؟:
!حتی تو سال اول رابطه امون؟-
نگاه معين مات موند به چشمام ،کيفم رو از روی ميز برداشتم و گفتم :بهم می گفت به اصرار باباش مجبور شده و همون
لحظه ی اول هم به طرؾ گفته که يکی ديگه رو دوست داره و از اينجور حرفها! اما تو واقعيت انگار جريان چيز ديگه
ای بوده! منو خوابونده بود تو آب نمک واسه روز مبادا ،از باقی منو هم يه مزه ای می چشيد ببينه کدومو می پسنده!
همينها رو ديدم که پام سست شد واسه جلو رفتن!االن هم خوشحالم که رابطه امون کات شده! چون نمی تونستم يه عمر با
!توهم احتمال خيانت سر کنم
!خب حاال گالره هيچی! چرا سنتی ازدواج نمی کنی؟-
!عمراا:
...چرا آخه؟! اين همه دختر خوب و خونواده دار! به عمه خانوم بگو واسه ات آستين باال بزنه و-
!امروز گير دادی منو داماد کنی ها:
...گير ندادم ،نگرانتم! با اين جرياناتی که دنبالشی و با-
کدوم جريانات معين؟! اينکه من واسه نجات جون آدم هايی که حکم اعدام دارن و از نظر من شايد حقشون يه خرده :
!بخششه تالش می کنم جرياناته؟! همچين می گی انگار يه نوار بستم دور دستم و تو تظاهرات های خيابونی شعار دادم
!فرهاد و رضا پسرهای خوبی برای رفاقت نيستن-
!منم آدم خوبی برای نصيحت شنيدن نيستم:
!مرؼت يه پا داره آره؟-
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.نه اتفاقا ا!اصالا مرؼی ندارم که پا داشته باشه! من برم ،تو بيمارستان کلی کار عقب افتاده دارم:
!دستمو بردم جلو ،معين ناراضی دستی داد و با چهره ای درهم گفت :بيشتر مراقب خودت باش
شيطانی رفقای ناباب نمی شم! خدافظ-
!نترس دچار وسوسه های
ِ
***

آخرين پک رو هم زدم ،نيم خيز شدم و تهشو توی زيرسيگاری روی پاتختی چلوندم و دوباره دراز کشيدم و چشمامو بستم.
.چند ديقه گذشت ،صدای زنگ تلفن بود که سکوت خونه رو شکست و چشمای منو باز کرد
احتمال دادم عمه باشه .بلند شدم و با ديدن کد تهران مطمئن شدم .گوشيو برداشتم و با خوشرويی گفتم :سالم بر عمه ی بی
!وفای خودم
صدای يه زن بود که الو می گفت اما عمه نبود! دوباره و اين بار هم منزل فرشادی نامی رو می خواست .اشتباه گرفتيدی
گفتم اما ذهنم به آنی پی شباهت فرشادی و فرهودی رفت پس قبل از اينکه عذرخواهی و قطع کنه گفتم :مطمئنين منزل
!فرشادی رو می خواين؟
ساکت موند اما تماس رو قطع نکرد و اين نشون می داد حدسم درست بوده! زبونم رو روی لب پايينم کشيدم و گفتم:به
!صداتون نمی خوره قصد مزاحمت داشته باشين
دوباره ساکت موند و اين بار برای اينکه مطمئن بشم اصالا اون سمت خط هست يا نه الويی گفتم و وقتی اسمم رو با
.صدايی آروم و بی رمق خطاب کرد يه چيزی ته وجودم فرو ريخت
!دامون؟:
!طول کشيد تا به خودم بيام و بپرسم :شما؟
تو دامونی ديگه آره؟-
!بله! من دامونم اما اينکه شما کی هستين برام جای سواله:
.بايد حضوری ببينمت-
!بايد قبلش بدونم دارم با کی حرؾ می زنم خانوم:
...تلفنی نمی خوام ذهنت رو درگير کنم .می خوام ببينمت و حضوری-
همين که اين وقت شب تماس گرفتين ،اون هم برای بار چندم و قصدتون هم همچنان پافشاری روی اشتباه تماس گرفتن :
!بوده ذهن منو به اندازه ی کافی درگير می کنه!اگه قراره خودتونو معرفی نکنين ترجيح می دم تماسو قطع کنم
جوابی نداد ،چند باری الو گفتم که بی فايده بود ،شاسی قطع تماس گوشی رو زدم و نشستم روی مبل .قفسه ی سينه ام
سنگين باال و پايين می شد! اين صدا منو ياد چيزی می نداخت که نمی دونستم چيه! يه تماس که عجيب گيج و گنگم می
!کرد
صدای دوباره ی زنگ تلفن پلک چشمهامو عصبی روی هم چفت کرد ،اين بار که شاسی تلفن رو فشار دادم بی مقدمه
 ...گفتم :ببينين خانوم ،تا نفهمم شما منو از کجا می شناسين و چه
!الو دامون-
!عمه:
!خانوم کيه؟! مزاحم داری؟-
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.نه:
پس چی؟-
...خب عمه خانوم جون ،مزاحم هم داشته باشم چيز عجيبيه؟! پسر به اين خوشتی:
!حيا کن بچه-
!چشم .خوش می گذره؟:
!آدم پيش دخترش باشه و خوش نگذره؟! می شه مگه؟-
!به مژگان بگو کوفتش بشه عمه ی منو دزديده:
!خدا نکنه-
!باشه کوفتش نشه اما عمه ی منو زودتر برگردونه:

!می يام ،آخر هفته می يام منتها زنگ زدم که هم حالی ازت بپرسم و هم ازت بخوام بری خونه و گلدونهای منو آب بدی-
همين ديگه! چشم شما به گل جمال دختر و دومادت که روشن شد بنده رو فراموش کردی!اآلن هم که زنگ زدی واسه :
!گلدون آب دادنه
دامون؟-
جونم؟:
چی شده؟-
چی چی شده؟:
!من اگه تو رو نشناسم عمه ات نيستم-
!نفرمايين اين حرفو! چی چی شده؟:
 ...صدات کامالا مشخصه ذهنت درگيره و داری الکی شوخی می کنی که-
!خسته ام عمه جونم! خسته! دو شب شيفت شب موندم بيمارستان ،اآلن فقط می خوام بخوابم:
.پس برو بخواب ،وقتتو نمی گيرم-
!نه قربونت بشم ،همه ی وقت من از آن تو:
!گلدون ها رو يادت نره باشه؟-
.چشم .فردا می رم:
دستت درد نکنه .سياوش برگشت؟-
.فردا می ياد:
!حسابی تنها موندی-
!بند ناؾ منو با تنهايی زدن عمه جان! تنهايی:
!نگو اين حرفو-
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!چشم:
.برو بخواب پسرم-
.قربون شما .به مژگان و آقاش سالم منو برسون:
.حتما ا-
.خدافظ:

تماس قطع شد ،روی همون کاناپه ولو شدم و ذهنم درگير شد! درگير تماسی که ناتموم مونده بود! کاش دوباره زنگ می
زد و باهام قرار می ذاشت! الاقل می تونستم بفهمم کيه و چی می خواد و حرؾ حسابش چيه که قايم موشک بازی راه
!انداخته
.رو به ناديا گفتم:می تونی اين آزمايشو دستی انجام بدی؟ دستگاه جواب درست نمی ده
 ...حتما ا منتها-
.خودم دوباره چک می کنم:
.باشه-
.احمدی تو اتاقمم کاری بود صدام کن:
خير ايشاهلل دکتر ،حالت انگار امروز خيلی خوش نيس؟-
.چيزيم نيس ،سرم يه خرده درد می کنه:
مسکن می خورين؟-
.نگاهم نشست رو صورت ناديا ،يه خرده مکث کردم و گفتم :نه نيازی نيست ممنون
خواهش می کنمی گفت ،رفتم تو اتاقم و در رو بستم و نشستم رو صندلی گردون ،يه سمت صورتم رو گذاشتم روی ميز
برای اينکه خنکاش بهم منتقل بشه و يه خرده از گر گرفتگيم کم کنه .از نصفه های شب حس می کردم حالم خوش نيس اما
تو اون لحظه ديگه واقعا ا بد بودم .متنفر بودم از سرماخوردگی و آنفالنزا و هر چی مرض تو اون مايه ها بود! اصالا
آخرين باری رو که سرما خورده بودم يادم نمی اومد!فکر کردم و فکر کردم! فايده ای نداشت! مؽزم هنگ بود! ازم می
!پرسيدی ديشب شام چی خوردی يادم نبود چه برسه به آخرين بار مريض شدنم
خوابم برده بود انگار که تقه ای به در بيدارم کرد اما حوصله ی اينکه سرمو بلند کنم نداشتم .صدای باز شدن در اومد و
لحن ماليم ناديا که صدام می کرد :آقای فرهودی؟
سرمو به زور از روی ميز کندم و صاؾ نشستم ،با نگاهی نگران اومد تو و پرسيد :حالتون خوب نيست؟
!خوبم .فکر کنم سرماخورده ام شايد هم آنفوالنزاست-
!پس خوب نيستين ديگه:
گيج نگاهش کردم که ربط جمله ی اون با جمله ی خودم رو بفهمم ،با خجالت نگاه از صورتم گرفت و گفت :منظورم اينه
.بايد برين خونه استراحت کنين
.آره .ولی کلی کار مونده-
.با اين حالتون هم فکر نمی کنم بتونين پای کار بايستين:
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!آره!اينم هست البته-
 ...اگه کاری هست که من بتونم انجام بدم ،برام بنويسين که:
.نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:شما ديگه برو ساعت دو و نيمه
.امروزو می تونم بيشتر وايسم-
.نه نيازی نيس:
.ولی راستش  ...اممم-
ولی چی؟:
 ...خب ،می دونين-
فردا نمی يای؟:

 ...می خواستم اجازه بگيرم که فردا و پس فردا رو اگه شد  ...ولی خب شايد شما با اين حالتون نتونين بياين و-
خوابگاه زندگی می کنی؟:
.بله-
.پس خونواده ات اينجا نيستن:
.نه-
اگه مشکلی هست که فکر می کنی من بتونم توی حلش کمکت کنم ،منظورم در ؼياب خونواده اته ،به عنوان يه همکار :
!می تونی روم حساب کنی
.ممنون .شما لطؾ دارين-
صورت تب دار من مطمئنا ا بيشتر از گونه های گل انداخته ی اون سرخ نبود! نگاهم از صورتش اومد پايين و نشست به
!خودکار توی دستش ،چرا با وجود اون همه چلونده شدن هيچ وقت نمی شکست؟
دستی به پيشونيم کشيدم و در همون حال گفتم :می تونی بری ،فردا رو هم نيومدی نيومدی ،چون احتماالا خودمم کله پا بشم
...و نتونم بيام اما پس فردا
 ...خب راستش می خوام برم پيش خونواده ام .يعنی-
.آهان .باشه .به دکتر اکبرزاده هم اطالع بده:
.چشم-
ناديا رفت،دوباره سرم رو گذاشتم روی ميز بلکه يه خرده جون بگيرم و پاشم برم به کارهای باقيمونده برسم،پلکهای داؼم
.دوباره رو هم نرفته تقه ای به در خورد و ناديا آروم گفت :ببخشيد دوباره مزاحم شدم
سرمو بلند کردم و نگاهم نشست به ليوان چايی توی دستش .ليوان رو با دستهايی که عمالا می لرزيد گذاشت روی ميز و
.گفت :مادربزرگم هميشه می گه چايی کمرنگ واسه تب خيلی خوبه
!تب ندارم-
!چشمها و صورتتون منو ياد داداشم می ندازه وقتی تب شديد داره:
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!دستی دستی داری می ندازيم تو بستر بيماری ها-
!خب ...حاال چايی حداقل واسه سردرد که خوبه؟:

اونقدر با لحن مظلومی اين جمله رو گفت که ناخودآگاه و بی رمق زدم زير خنده! متعجب نگاهم کرد ،ليوان رو به سمت
!خودم کشيدم و گفتم :هر کی ندونه خيال می کنه چايی رو دستت باد کرده داری به من می ندازيش
.لبخند کمرنگی زد و گفت :نه خب ،ولی ...اممم ...من ديگه برم
.تا دم در رفت ،خانوم پاک نيتی گفتم که باعث شد بايسته و برگرده ،ليوان رو توی دستهام گرفتم و گفتم :ممنون بابت چايی
رو بذاره  CBCهمراه با لبخند نوش جانی گفت يه خرده از لبه ی چايی خوردم و گفتم :قبل رفتن به احمدی بگو ويالهای
.تو يخچال
يه حتما ا گفت و رفت و در رو هم بست .اگه مجبور نبودم برم بيمارستان ،مستقيم می رفتم خونه و تا فردا صبح يه کله می
!خوابيدم! خوبيش هم اين بود دکتر سيا ستوده ای هم نبود که يه ريز توصيه های ايمنی بکنه و گير بده
بعد رفتن ناديا يه ساعتی رو وايسادم به کار و ديگه ديدم نمی تونم رو پا بند باشم ،راه افتادم سمت خونه .دلم يه خواب چند
.ساعته می خواست و پتويی که بخزم زيرش تا لرز لعنتی افتاده به جونم رو بگير
به زور خودمو رسوندم خونه ،دو تا مسکن و يه سرماخوردگی خوردم و خودمو به آرزوم رسوندم! نمی دونم چند ساعت
تو اون حال بد بين خواب و بيداری بودم که صدای زنگ موبايل پيچيد تو خونه .چشمامو به زور باز کردم و موبايل رو
از روی پاتختی برداشتم .شماره ای روش نبود! اصالا زنگ نخورده بود! گذاشتم پای اينکه از زور تب و بين خواب و
بيداری يه صدای اشتباه شنيدم .دوباره چشمامو بستم و باز صدای زنگ موبايل باعث شد چشم باز کنم و اينبار ديگه مطمئن
بودم درست و در واقعيت صدا رو شنيدم .از جام بلند شدم ،پتو رو پيچيدم دورم و از اتاق رفتم بيرون .صدا از يه جايی
حوالی آشپزخونه می اومد! با چشمای گرد شده می رفتم سمت کانتر که سياوش از پشت سالم کرد! برگشتم و متعجب زل
زدم بهش و پرسيدم:کی اومدی؟
نگاهی به ساعت انداخت و گفت :دو ساعتی می شه .چطور تو اين وقت روز خونه ای؟
چقدر زود برگشتی؟-
!لبخندی زد و همون جوری که می رفت سمت موبايلش گفت:ناراحتی برگردم
حتی نای جواب دادن بهشو نداشتم ،نشستم رو مبل ،سرمو تکيه دادم به پشتی صندلی و پتو رو سفت دور خودم بستم.
صداشو شنيدم که گفت :خوابت می ياد يا مريضی؟
.فکر کنم سرماخورده ام-
!باز رفتی شنا؟:
!نه بابا-
!دست سردش نشست رو پيشونيم و گفت :اوه اوه! چقدر داؼی؟
!چشم باز کردم و زل زدم بهش ،لبخند بی جونی زدم و گفتم :از دوری دوست خوبم تب فراغ اسيرم کرده
سری به تؤسؾ تکون داد و همون جوری که می رفت سمت آشپزخونه گفت :اآلن چايی می ذارم .ناهار خوردی؟
جواب ندادم ،چايی! تجويز خوبی بود! خدا مادربزرگ ناديا خانوم پاک نيت رو براش حفظ کنه! دراز کشيدم و چشمامو
.بستم .شنيدم که سياوش گفت :ستاره هم اومده
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.چشمام باز شد ،اون توضيح داد :خونه ی يکی از دوستاشه
!چرا نياورديش اينجا؟-
!باهام قهره:
!با تو قهره با من که قهر نيست-
!ديگه ستاره است ديگه! می شناسيش که:
.يه خرده بخوابم ،بيدار شدم بهش زنگ می زنم پاشه بياد اينجا-
!بايد بری دکتر! سرماخوردگی نيست و آنفالنزاست و مطمئنا ا می ندازدت:
!اگه بدونی اين چند وقته چقدر از کارهام عقب افتادم-
.برو دکتر ،دارو مصرؾ کن که زودتر روبراه شی:
.عصری می رم-
!اآلن هم عصريه ها:
!نگاهم چرخيد سمت ساعت 7 ،ؼروب بود! اين همه مدت خوابيده بودم؟
.چاييتو خوردی با هم می ريم:
.خودم می رم-
.خوبه:

چشمامو بستم و ميون خواب و بيداری شنيدم که سياوش صدام می زنه برای اينکه بلند شم چاييمو بخورم .تجويز خانوم
.نارنجی رو می شد گذاشت واسه بعد! واسه بعدی که پلک های چشمام يه خرده اجازه ی باز شدن بدن
****
يکی تکونم داد ،چشمام به زور باز شد و سياوش گفت :موبايلت يه بند داره زنگ می خوره.يه خانومی هم چند بار زنگ
.زد ،يعنی همون خانومه
با يه صدا که افتضاح بود و گرفته گفتم :به موبايلم؟
.نه به خونه-
.آهان:
معين چند بار تماس گرفته ،جواب نمی دی؟-
.خودت جواب بده:
.من جوابشو دادم اما می گه با خودت کار داره-
.نچی کردم و دستم دراز شد به سمتش ،موبايل رو آن کرد و گذاشت کؾ دستم
الو؟:
سالم دامون .خوبی؟-
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خوبم .جان؟:
صدات چرا اين جوريه پس؟-
.خواب بودم:
.حالت خوب نيس؟ احمدی می گفت حال ندار بودی امروز-
ژاله چطوره؟:
.بستريش کردن-
ای بابا .چرا باز؟:
.باشه بعد می گم-
طوری شده؟:
.بچه نموند-
نيم خيز شدم و با ناراحتی پرسيدم :چی؟ جدی می گی؟
.آره-
.متؤسفم:
.ناراحت ژاله ام بيشتر .روحيه اش افتضاحه-
...نچ! حق داره.کاری از دستم بر می ياد؟! پولی يا:
.نه قربونت-
.می خوای پاشم بيام اونجا:
.نه پسر خوب! تو خودتو يکی اآلن بايد بلند کنه ببره دکتر ،صدات افتضاحه دامون-
!فردا رو احتماالا نمی تونم بيام آزمايشگاه .تو هم که نيستی! چه شود:

.دکتر هست خودش همه ی کارها رو رديؾ می کنه نگران اونجا نباش.آهان زنگ زدم يه چيزی بگم-
جان؟:
!عصری که نبودی يه خانومی زنگ زد آزمايشگاه و سراؼتو می گرفت-
!کؾ دستم نشست رو پيشونی داؼم ،اين کی بود که دوره افتاده بود واسه پيدا کردن من
کی بوده؟خودشو معرفی نکرد؟:
نه .خانوم جوان باهاش صحبت کرد ،تؤکيد داشت باهات حرؾ بزنه ،انگار يه کار واجب داشت .راستش آدرس خونه اتو -
.می خواسته که خانوم جوان بهش نداده
!چه عجب اين جوان يه بار يه خرده عقلش کار کرد-
.اون جا بودم وقتی تماس گرفت ،واسه همين گفتم بهت بگم که در جريان باشی:
مگه امروز اومدی آزمايشگاه؟-
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.آره مادر ژاله اومد پيشش ،منم يه چند ساعتی اومدم کارهای عقب افتاده رو راست و ريس کردم:
.آهان-
بيام دنبالت بريم دکتر؟:
!تو اآلن فعالا همه ی فکر و ذکرتو بذار پيش خانومت و روحيه اش-
می دونی ژاله چی می گفت؟:
!چی؟-
!ميون اون همه ناراحتی می گفت فکر کنم آخرش بايد به حرؾ دامون گوش بديم:
!کدوم حرفم؟-
!اينکه می گی تو رو به فرزندخوندگی قبول کنيم:

زدم زير خنده اما ذهنم رفت سمت يه روزهايی تو گذشته! سکوتم انگار طوالنی شد که معين الويی گفت و ادامه داد:
.هستی؟! زنده ای؟! الو دامون
.سرفه ی دردناکی کردم و گفتم :هستم .به ژاله بگو بهتر شدم می يام ديدنش واسه عمليات روحيه بخشی
.باشه .قربونت .برو استراحت کن-
شب بيمارستان می مونی؟:
.نه.منو که باال راه نمی دن .می رم خونه-
.می خوام بگم بيای اينجا که تنها نباشی ،می ترسم تو رو هم مريض کنم:
.می رم خونه ،يه خرده بايد فکر کنم تا خودمم با اين جريان کنار بيام-
!باشه .فقط يه چيزی معين .هيچ چيزی رو به زور از اون بااليی نخواين:
.آره .می دونم-
.خوبه .آفرين .برو ديگه:
فدای تو! خدافظ-
سرفه های صداداری که درد رو تو ريه هام منتشر می کرد اگه می ذاشت ،چند ساعتی رو چشم رو هم می ذاشتم و می
خوابيدم .به سياوش سپرده بودم اگه عمه تماس گرفت حرفی نزنه اما اگه اون خانوم تماس گرفت ،رو به قبله هم که بودم
.بيدارم کنه و گوشيو بده دستم
ميون خواب و بيداری و تب و لرز و تن درد بودم که يکی آروم شروع کرد به نوازش پوست صورتم ،چشم که باز کردم
!گالره رو نشسته کنارم ديدم .اينجا چی کار می کرد؟
با ديدنش چشمای نيمه بازم بازتر شد ،لبخند گرمی زد و همون جوری که ته ريش ام رو لمس می کرد و گفت :چی کار
کردی با خودت؟
.پلکهام بسته شد،صدای پچ پچ وارش رو شنيدم که زير گوشم گفت:پاشو داروهاتو بخور بعد بخواب گلم
.شب قبل همراه سياوش رفته بوديم درمونگاه و با کلی سرم و آمپول و قرص برگشته بوديم خونه
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.سرفه ی بعدی دستمو نشوند روی ريه ام ،گالره از جاش بلند شد و گفت :می رم برات آب ميوه بيارم داروهاتو بخوری
تا نزديک در رفت ،لب وا کردم و با يه صدای وحشتناک و داؼون گفتم :سيا کجاست؟
با حفظ لبخندش گفت :هست ،بگم بياد؟
اوهومی گفتم يعنی آره ،خودمو کشيدم باال و به تاج تخت تکيه دادم ،گالره که رفت سياوش اومد تو و گفت :اوخ اوخ! قيافه
رو! بهتری؟
!صدامو آوردم پايين و پرسيدم :گالره اينجا چی کار می کنه؟
نشست رو مبل گوشه ی اتاق ،يه خرده لب و لوچه اشو کج و کوله کرد واسه اينکه فکر کنه و بعد گفت :التماسهايی که می
!کردی واسه اينکه از اون باال بکشنش پايين مربوط به همين اعدام آخری بود؟
!چی؟-
!هيچی:
!پرسيدم گالره اينجا چی کار می کنه؟-
!خودت خواستی بياد:
!من؟-
!آره:
!شايد من قاطی هذيون هام سر بريده ی نادرشاه افشارو می خواستم! می رفتی می آوردی؟-
پتو رو زدم کنار و عرق نشسته رو صورتم رو پاک و يه سرفه ی ديگه کردم ،سياوش پا رو پا انداخت و گفت:کجا حاال؟
!زل زدم بهش ،لبخند خونسردی زد و گفت:اآلن حالت خرابه ،تب داری هنوز يا از بودن گالره اين جوری شاکی هستی؟
!از بی عقلی تو اينقدر گرخيده ام-
چه بی عقلی ای پسر خوب؟:
!يه خرده زل زدم بهش ،از جام بلند شدم و گفتم :هيچی! تو بشين همين جا مدل لبخند موناليزا رو تمرين کن
از جاش بلند شد و آروم گفت:اخم هاتو وا کن ،دلتم صاؾ ،با اين دختره هم يه خرده مهربون تر باش ،حالت زود زود
!خوب می شه
با انگشت شست و سبابه ام فشاری به شقيقه هام که از درد داشت می ترکيد آوردم و گفتم :تو اين قيافه ی بز دانا رو جمع
کنی ،يه آبی به صورتم بزنم و گالره رو هم بفرستم بره حالم خوب خوب می شه! بعدش می مونيم من و تو و تکليفی که
!بايد باهات روشن کنم
لبخندی به لب آورد و گفت:روزی که قرار بود باهات شريکی اين خونه رو بخرم ،تو بنگاه معين بهم يه توصيه ای کرد!
گفت هر چی تو می گی قبول کنم و انجام بدم! منم ديروز دقيقا ا همين کارو کردم! دستت گير يقه ام شد و ازم خواستی گالره
!رو خبر کنم ،منم بهش زنگ زدم! همين
!چشمام گرد شد و پرسيدم :ديروز؟
!آره ديروز! اآلن از اينکه زمان از دستت در رفته متعجبی يا اينکه گالره از ديروز تا حاال اينجاست؟-
!يه خرده نگاهش کردم ،در رو باز کرد و گفت :فکر کنم می خواستی بری بيرون
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!راه افتادم و گفتم :اره می خواستم برم بشاشم به اين زندگی که همه چيزش به هم گره خورده

يه راحت باش گفت ،يه چشم ؼره بهش رفتم و از جلوش رد شدم و از اتاق زدم بيرون.گالره با يه ليوان آب ميوه از روی
مبل بلند شد و گفت:چرا از تخت اومدی پايين؟
.خوبم:
داروهاتو می خوری؟-
.باشه می يام می خورم:
رفتم تو دستشويی ،قيافه ام افتضاح بود! داؼون داؼون ،مخصوصا ا با اون ته ريشی که ديگه ريش سلطان سليمان بود واسه
!خودش
از دستشويی رفتم بيرون و رو به گالره ی منتظر گفتم :می رم دوش بگيرم .حاضر شو که اومدم بريم بيرون .می خوام
.باهات حرؾ بزنم
!با اين حال و روز و تو اين سرما بری بيرون؟-
.صدای سياوش بلند شد ،من می رم تا نونوايی و بر می گردم .چيزی می خوای بگو دامون
ايستادم و به رفتن سياوش نگاه کردم ،در بسته و دستهای گالره دور گردنم حلقه شد ،نگاهم نشست به چشماش ،لبخندی زد
...و گفت :می دونم حال نداری ،می دونم هنوز تب
!سياوش اشتباه کرد-
چی؟:
!اينکه بهت گفت بيای اينجا-
!چرا آخه؟! اتفاقا ا يه بار اگه اين رفيق گند دماؼت يه کار درست کرده باشه همينه:
.دستم نشست پس گردنم و حلقه ی دستهاشو باز کردم و گفتم :دوش می گيرم می يام با هم حرؾ می زنيم
حرؾ می زنی يا دکم می کنی برم؟-
!دک چيه؟:
...يعنی دست به سر کرد-
!دهخدا نشو خواهشا ا .بمون دو ديقه ديگه می يام:
.بشين حرؾ بزنيم بعد برو دوش بگير -
!نمی تونی دو ديقه صبر کنی؟:
!می دونی چند وقته منتظرم؟-
!دو ديقه ديگه هم روش! توافقنامه ی پنج بعالوه يک نيست که در عين ناباوری خيلی هم مهم و حياتی باشه:
.می دونم ولی  ...ببين دامون ...باشه .برو-
.اومدم برم سمت اتاقم ،جلوتر از من راه افتاد و گفت :من برات حوله و لباس می يارم
!رفتم سمت حموم و گفتم :همون حوله کافيه .ممنون
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!تقه ای به در خورد و گالره گفت :دامون چی کار می کنی اون تو؟
.دارم می يام-
...دو ديقه خواستی يه دوش بگيری اآلن بيست:

بند حوله رو روی شکمم گره زدم و در حموم رو باز کردم ،نگاهش که به صورت اصالح شده ام افتاد جمله اش رو نيمه
!تموم گذاشت و لبخندی زد .از کنارش رد شدم و بی حال نشستم روی مبل و گفتم :جفتتون يه چيز زدين؟
!اومد کنارم نشست و پرسيد :چی؟
!تو و سيا! از لحظه ای که بيدار شدم هی لبخند پرت می کنين! جفتتون موادی چيزی زدين؟-
ديدن تو با اين سر و شکل و اين طور رو پا به اندازه ی کافی بهمون روحيه می ده که نيازی به مصرؾ مواد نداشته :
!باشيم
!آستين حوله ام رو به صورت خيسم کشيدم و پرسيدم:از ديروز يه سره اينجايی؟
.سری به عالمت منفی تکون داد و گفت :نه .ديشب رفتم خونه ،صبح دوباره اومدم
.نيازی نبود-
!رفتنم به خونه؟:
!اومدنت به اينجا-
اگه خودت هوشيار بودی و تو اون حال و روز خودتو می ديدی می فهميدی که نياز بود! يکی بايد می موند پيشت وقتی :
!سياوش بايد می رفت بانک
!زل زدم به صورتش ،نگاهش نشست به چشمام و بعد يه مکث پرسيد :چرا ديگه منو نمی خوای؟!دلتو زدم؟
!اينقدر پستم؟-
!پس چی؟! چرا داری از خودت دورم می کنی؟:
!بهت که گفتم خودت خوب می دونی-
خواستگار:
...آره گفتی! ولی اين جرمه که به زور پدر و مادرت مجبور شی بری بشينی سر يه ميز و با
ِ
!بی حال خنديدم ،سرمو تکيه دادم به پشتی مبل و گفتم :به زور رو خوب اومدی
 ...مگه ؼير از اينه؟! مگه تو اصالا بودی که-
آره بودم! اونور خيابون ،تو ماشين .تازه همش هم نگرون بودم که يه وقت منو نبينی! يعنی می دونی  ...درست همون :
موقعی که تو و اون به اصطالح خواستگار محترم داشتين با هم دل می دادين و قلوه می گرفتين ،من جای تو نشسته بودم
!تو ماشين و داشتم خجالت می کشيدم
گالره مات موند به صورتم ،يه خرده پرهيجان ،پرحرص يا نمی دونم چی اما سخت نفس کشيد و بعد گفت :اون
 ...خواستگارم بود ،وقتی تو اين همه سال منو سر دواوندی خب بايد بهم حق
صدای زنگ تلفن خونه صدای اونو قطع و نگاهمو از چشماش گرفت .اومدم از جام بلند شم ،دستمو گرفت و گفت :بی
!خيال دامون .جواب نده بذار حرؾ بزنيم
.آروم دستمو عقب کشيدم و گفتم :منتظر يه تماسم
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!گوشی رو از روی کانتر برداشتم و نگاهی به شماره انداختم ،خودش بود! گوشيو آن کردم و گفتم :الو سالم خانوم
!نگاهم نشست رو صورت بهت زده ی گالره! شايد بهتر بود خانوم رو نمی گفتم! شايد هم نه! بهتر شد که گفتم
.صدای اون زن پيچيد تو گوشم :سالم دامون
!راه افتادم سمت اتاقم و گالره بود که معترض گفت :من عجله دارم ،بايد برم
گوشيو آوردم پايين ،دستمو گذاشتم روش و گفتم :دوست داری برو ،بعد بهت زنگ می زنم و يه قرار می ذارم که
!حرفامونو بزنيم!شايد اين تماس طوالنی بشه
رفتم تو اتاق و در رو بستم و گفتم :ببينين خانوم ،من نه حوصله ی پليس بازی دارم و نه حوصله ی معما! از اين قايم
موشک بازی ها هم خيلی خوشم نمی ياد! لطؾ کنين يه کلوم بگين منو از کجا می شناسين ،انگيزه اتون از اين تماسها چيه
!و چه کاری از دست من بر می ياد
...بذار يه جا قرار بذاريم-
!من با کسی که نمی شناسم هيچ قراری نمی ذارم خانوم محترم:
!من می شناسمت ،همين کافی نيست؟-
هست؟! به نظر شما من سرم رو که درد نمی کنه دستمال ببندم؟! چه جوری بايد به شمايی که دوره افتادين آدرس خونه ی -
!منو پيدا کنين اعتماد کنم؟
...قرار نيست برات دردسری درست:
...من می خوام بدونم منو از کجا می شناسين و قصدتون از اين تماسها چيه؟! اصالا-
صدای بسته شدن در خونه نشون می داد گالره رفته! احتماالا هم چون حرفی برای زدن نمونده بود رفت!کؾ دست چپم
نشست به پيشونيم و گفتم :يه بار ديگه هم گفتم ،تا ندونم چه کاری با من دارين حاضر نيستم سر هيچ قراری حاضر بشم!
...بعدش هم اصالا هيچ تضـ
فکری به ذهنم رسيد که باعث شد ساکت شم .انگار يه چراغ تو سرم روشن شد! نکنه اين خانوم مادر نويد بود؟!ذهنم به
صدم ثانيه حالجی کرد که اگه مادر نويده پس چرا شماره های تماسش از تهرانه! يکی يک دونه خواهر نويد تو تهران
 ...ساکن بود و خب مادرش می تونسته
!از تهران تماس می گيرين اونوقت چه جوری قراره با من قرار مالقات بذارين؟:
 ...می يام اونجا .حضوری همو ببينيم تا برات-
!لزومی نمی بينم:
...دامون ببين-
خانوم احسان بخش من تو اون جريان بی تقصيرترين آدم بودم و شما اينو خوب می دونين! ميونه ی خوبی با پليس و :
...آگاهی و کالنتری و اين برو بياها ندارم اما اگه قرار باشه اين تماسها ادامه پيدا کنه
سرفه ی صدادار و دردناکی کردم ،دستم نشست روی ريه ام و چهره ام درهم شد ،بهتر که شدم ادامه دادم :مجبورم يه
!فکری به حال خودم بکنم
منتظر موندم که حرفی بزنه ،صدايی نيومد ،چند باری الو گفتم که بی نتيجه بود ،شاسی تلفن رو زدم و ولو شدم رو تخت!
پوؾ! عجب روزها و شبهايی بود! کاش پريشب که فرهاد و بچه ها اينجا جمع بودن با قرار کوش آداسی رفتنشون مخالفت
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نمی کردم و می گفتم که همراهشون می رم! سرم نياز داشت يه خرده باد بخوره! روحم نياز به يه ؼذای چرب و چيل
!داشت! دلم يه خرده آرامش می خواست
سياوش که از خريد نخود سياه برگشت ،ميون خواب و بيداری بودم .هنوز احساس ضعؾ شديد و دردهای عضالنی تو
وجودم بود .اومد تو اتاق و آروم پرسيد :خوابيدی؟
.با همون چشمای بسته گفتم :نه .تو چرتم
.پاشو يه چيزی بخور-
.خورده ام:
!چی؟-
!حرص و جوش:
!دعوات شد با گالره؟-
!چشم باز کردم و زل زدم به صورتش و گره ی نشسته ميون ابروهاش و گفتم :از دست اون نه! از دست تو
يه خرده مات صورتم شد و بعد گفت:من هيچ مسئوليتی در مورد حضور گالره گردن نمی گيرم! خودت خواستی بياد منم
...
!دقيقا ا بهت گفتم گالره رو خبر کنی؟-
نه! ولی وقتی هی و مرتب اسمشو می آری ،يقه ی منو می چسبی و ناله می کنی گالره ،خب منم يه همچين برداشتی می :
 ...کنم و
!شايد من داشتم ميون هذيونهام چهارتا ليچار بارش می کردم! شايد از دستش شاکی بودم؟-
!ای بابا! چرا اينقدر قضيه رو بزرگ می کنی حاال؟! فرستاديش رفت ديگه:
!همين؟! قاصدک بود فوتش کردم ميون باد و تموم شد و خالص؟-
!اآلن عذرخواهی کنم مشکلت حل می شه؟:
!مشکلم وقتی حل می شه که بفهمم اين زنه کيه که دوره افتاده واسه ديدن من-
!دوباره زنگ زد؟:
!آره-
!خب؟:
!می گه می خوام ببينمت-
!خب تو چی گفتی؟:
!به نظرت احمقانه نيست که بخوام باهاش قرار بذارم؟-
!يه خرده جای ريسک داره ولی الاقل می تونی بفهمی طرؾ کيه و چی می خواد:
ی ديگه رو ندارم-
!نمی تونم ريسک کنم! يعنی نمی خوام .يعنی کالا حوصله ی يه اکشن باز ِ
.پس بايد صبر کنی .اگه خيلی مهمه براش که ببيندت خودش می ياد سراؼت:
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.آره .تنها راه همينه-
.پاشو سوپ سرد می شه:
شام سوپه؟-
!واسه تو آره:
!مگه من اردکم؟-
!مگه اردکها سوپ می خورن؟:
!آره-
!جدی؟! نمی دونستم؟:

بچه که بودم ،عمه خانوم ته باغ اردک و مرغ و خروس نگه می داشت .يادمه وقتی اردکهای جديد از تو تخم در می -
!اومدن براشون سوپ درست می کرد
حاال چون عمه خانوم با حوصله ی تو جوجه اردکهاشو زيادی تحويل می گرفته تو با اين حال خراب سوپ بخوری با :
!اردک يکی می شی؟
!نشستم و گفتم:نه ولی سوپ های تو دقيقا ا طعم همون سوپو می ده
با چشمای گرد شده زل زد بهم ،از جام بلند شدم و گفتم :اآلن از اينکه سوپ هات با سوپ اردکهای عمه ام قياس شدن
!متعجبی يا اينکه می فهمی شيطنت باعث شده يه بار از اون سوپ اردکنشان بچشم؟
سری به عالمت تؤسؾ تکون داد ،لبخندی زد و گفت:تو بچگيت از اين بچه هايی بودی که شيطنتشون همه رو عاصی
!کرده بود! آره؟
!همون جوری که از اتاق می رفتم بيرون سرفه ای کردم و گفتم:ای تقريبا ا
.نشستيم پشت ميز ،سياوش ؼذا رو کشيد و گفت :به عمه خانوم يه زنگی بزن .خيلی نگرانته
بهش که نگفتی ناخوشم؟-
.نه ولی وقتی از ديروز چند بار زنگ زده و نتونسته باهات حرؾ بزنه نگران شده:
.بعد شام زنگ می زنم-
!يه سوال بپرسم نمی ذاری پای فضوليم؟:
چی؟-
!محمود کيه؟:
!قاشق ميونه ی راه دهنم ايستاد و برگشت به بشقاب ،زل زدم به صورت سياوش و پرسيدم :چطور؟
!خب می خوام بدونم چه ارتباطی داشته با اعدام و اون التماسهايی که تو خواب می کردی-
!ديگه چيا می گفتم؟! کل زندگيمو لو دادم آره؟:
!نه-
!دستی ميون موهام کشيدم و پرسيدم:از ساعتهايی که تو تو خونه نيستی که چيزی نگفتم؟

صفحه 95

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
!خنديد و گفت :نه منحرؾ

.يه قاشق از سوپ خوردم و توضيح دادم:محمود همون جوونيه که نتونستيم کاری برای بخشيدنش از پيش ببريم
چند نفرين دقيقاا؟-
!چی چند نفريم؟! مگه اسکيزوفرنی دارم؟! من همين يه دونه ام:
!ان جی اويی که عليه اين اعدامها فعاليت می کنه رو می گم-
.زياديم .ولی تو از ميونمون جز من دکتر اکبرزاده رو هم می شناسی:
اونم باهاتون همکاری می کنه؟-
!نه! اون واسه امون مانع تراشی می کنه محض زياد شدن هيجان کار:
!اونم گرفتن؟-
نه! اون فقط تا روز قبل اعدام زورشو می زنه ،به بعدش کاری نداره .من منتها برام مهمه اين مردم نرن و اون تؤتر مرگو :
!تماشا نکنن
!آهان .خب چرا اون جوونو نتونستين نجات بدين؟-
!زل زدم به صورتش ،لقمه اش رو قورت داد و گفت :چيه؟
!اآلن جداا تو ذهنت اين چرا نقش بسته؟-
!يه خرده فکر کرد و گفت :آهان! نه! خونواده ی مقتول رضايت ندادن ديگه
!بخور زياد به مؽزت فشار نيار ،منو هم بيشتر از اين نسبت به خودت نااميد نکن-
***
***
واقعا ا شاهکار زده بودم اين چند وقت ،نه به اون روزهايی که ماه به ماه حتی يه ساعت هم مرخصی نمی گرفتم ،نه به اين
!چند هفته که مرتب نيست و نابود بودم و تو آزمايشگاه حضور نداشتم
با هر جون کندنی بود صبح اول وقت خودمو از رخت خواب کشيدم بيرون و رسوندم به آزمايشگاه .به محض ورودم دکتر
که ايستاده بود وسط سالن برگشت سمتم ،جواب سالمم رو داد و پرسيد :بهتری؟
با روی خوش تشکر کردم ،باهاش دست دادم و حالش رو پرسيدم .همراهم شد به سمت رخت کن و در همون حال گفت:
اصؽری بهت زنگ زد؟
نه در چه مورد؟-
.يه کيس جديده:
ای بابا! چند سالشه؟-
.سالش بوده زده همکالسيش رو تو مدرسه کشته :14
با چی؟-
!با لگد:
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!نچ-
.حکمش اومده.خيلی ها تالش کردن خونواده ی مقتول رضايت بدن اما کاری از پيش نبردن:
شما رفتين ديدن خونواده ی مقتول؟-
نه .امروز عصر قراره بريم .می يای تو؟:
.امروز عصر ....چه ساعتی .من تا ديروقت بيمارستانم-
.خب هيچی .باشه واسه دفعه ی بعد که می ريم تو هم بيا:
.باشه-
بهتری اآلن؟ :
.جز اين درد ريه آره-
!بايد يه خرده بيشتر به خودت برسی:

خنديدم ،بلند و پر صدا ،به سرفه افتادم و آروم که گرفتم گفتم :ديگه بيشتر از اين به خودم برسم می شم يه مرتيکه ی خوش
گذرون الوات دکتر جان
!
ِ
.لبخندی زد و گفت:کاش همه ی خوشگذرون های الوات يکی بودن عين تو! من می رم که تو هم زودتر بری سر کارت
.باشه-
روپوشمو پوشيدم و رفتم تو البی و از خانوم جوان پرسيدم :مصطفوی نيومده؟
.لبخندی تحويلم داد و گفت :نه هنوز ولی زنگ زدن که امروز می يان
تشکری کردم و رفتم تو بخش هماتولوژی.خبری از احمدی و پاک نيت نبود! چه خبر بود اينجا؟! آدم خوارها حمله کرده
!بودن؟
سرگرم کار بودم که تقه ای به در هيکلم رو برگردوند ،ناديا بود که آروم سالم کرد و گفت :ببخشيد دير شد .بهترين؟
مشؽول کارم شدم و در همون حال گفتم :بله ممنون .من نبودم مشکلی که پيش نيومد؟
!مکثی کرد و گفت :منم نبودم
تازه يادم اومد روز آخری ازم مرخصی گرفته بوده! آره يادم نبودی گفتم و چند تا کار هم برای اون رديؾ کردم که انجام
.بده و ديگه حرفی نزدم
دم ظهر بود که معين اومد ،با ديدنش از جام بلند شدم ،در حال در آوردن دستکش هام قيافه اشو رصد کردم برای اينکه از
.ميزان بهم ريختگيش مطلع بشم .داؼون بود اما طبق معمول سعی می کرد حفظ ظاهر کنه
.سالمش رو با لبخند جواب دادم ،دستهامو شستم و گفتم :بريم اتاق من
***
نشستيم روبروی هم رو مبل های اتاقم و من بودم که پرسيدم :رو به راه که نيستی ،يه خرده تونستی خودتو جمع و جور
کنی؟
!نگران ژاله ام دامون! خيلی داؼون شده-
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!حق داره:
!نمی دونم چی کار کنم! باورت نمی شه اين چند روز هر کاری کردم حتی يه لبخند نزده-
!هر کاری يعنی چی؟! دلقک بازی در آوردی براش يعنی؟:
!دامون-
!خب همچين می گی هر کاری آدم خيال می کنه نمايش روحوضی اجرا کردی براش:
!تا از اتاق می رم بيرون می شينه به گريه-
!واسه بچه؟:
!نه پس واسه پدربزرگ  51سال پيش رحمت شده اش-

ببين دو حالت داره! يا داره واسه اون جنين نديده ی دو سه ماهه اين جوری خودشو تلؾ می کنه ،يا واسه خاطر اطمينانی :
!که از تو نداره
!از من؟-
آره! شايد اونقدری مطمئن نيست که اگه بچه ای هم نباشه تو به پاش می مونی يا نه! شايد خيال می کنه حاال که بچه رو :
!از دست داده تو رو هم از دست می ده
!من اين جوريم؟-
وهللا اون چيزی که من تو اين سالها از تو می شناسم نه! ولی خب ژاله يه زنه! فکر کنم يه خرده بايد بيشتر مطمئنش کنی :
!که وجود بچه اولويت زندگيت نيست! البته اگه نيست
معين کالفه سرش رو تکيه داد به پشتی صندلی و زل زد به سقؾ و گفت :نيست! ولی ژاله خودش بيشتر از من راؼبه
!واسه بچه
!من که بهتون گفتم ،منو به فرزند خوندگی قبول کنين-
سر معين از پشتی صندلی کنده شد ،لبخندی زد و گفت:گمشو بابا
از جام بلند شدم و همون جوری که می رفتم پشت ميزم گفتم :چيه مگه؟! هم ننه بابام معلومه کی بودن ،هم بی سرپرستم،
هم کمبود محبت پدر و مادر رو تو وجودم احساس می کنم! تازه از خيلی قبلتر هم دلم يه مامان می خواسته عين ژاله! حاال
درسته تو رو به عنوان بابا خيلی نمی پسندم ولی عيب نداره ديگه! هميشه همه چيز کامل نيست! منم از اون پسرهايی هستم
!که مامانين شديد! بعد فکر کن تو اين زندگی جديدم هم از سمت خونواده ی مادری خيلی شانس ندارم
!چرا؟-
!تنها خاله ام می شه الله که چشم ديدنمو نداره:
صدای خنده ی معين پيچيد تو اتاق ،مشؽول يادداشت کارهايی که بايد انجام می دادم شدم و در همون حال گفتم:
مادرخانومت هم می شه مادربزرگم! فکر کنم تنها نوه و مادربزرگی هستيم که تا اين حد تشنه به خون هميم! شب کارهام
.کمتر شد يه سر می يام خونه اتون
!مادرخانومم و الله هم هستن-
!جهنم:
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!زشته دامون-
!زشت اون الله خانومه که آخرش يه جايی بدجوری پرمون به پر هم گير می کنه:
!نه که تا حاال نکرده-
!از اونی که تا حاال بوده بدتر! پاشو برو منم تمرکز کنم ببينم چه کارهايی بايد انجام بدم:
!رسيدم بيمارستان ،پا تو بخش نذاشته صدای شادی پيچيد تو گوشم
وای سالم استـ !....خوبين آقای فرهودی؟ بهتر شدين؟:
!خوبم.افتادی رو دور شانس که من مرتب نيستم ها-

وای نگين! من اومدم اينجا که زير دست شما کار ياد بگيرم و از تجربياتتون بهره مند بشم ،حاال شما هم که يه درميون :
!نيستين من همش اينجا عين نخودی می چرخم
اسم بيمارها رو تو دفتر ثبت کردی؟-
.بله:
جواب آزمايش ها رو هم تو برگه های جواب وارد کردی؟-
!داشتم انجامشون می دادم که شما اومدين:
!پس بشين به کارت برس جای حرؾ زدن-
!چشم:
.ويالهای ديروزو هم بعد اين کار از يخچال در بيار-
!چشم:
.خوبه-
يه خرده ساکت موند ،سرفه ی صداداری کردم و همين باعث شد دوباره اون زبونش راه بيافته :ناديا می گفت حالتون اون
!!روز خيلی بد بوده ها من خيال می کردم بازم حس دلسوزيش زيادی گل کرده
!کالا زياد ؼيبت منو می کنين آره؟-
!وای نه به خدا:
!پس چرا از وقتی برای اولين بار ديدمت همش در طول روز گوشام چند باری زنگ می زنه-
!وای يعنی می گين ما ؼيبت شما رو می کنيم؟:
!کم نه! به کارت برس-
***
بايد می رفتم خونه ی عمه سريع گلدونهاشو آب می دادم و خودمو می رسوندم خونه ی معين و ژاله.ژاله وقتی فهميده بود
قصد دارم برم عيادتش ،اصرار کرده بود که يا واسه شام برم يا کالا نرم! در واقع اصرار که نکرده بود تهديد بود در نوع
!خودش! هر چقدر هم براش توضيح داده بودم نمی خوام تو اون شرايط مزاحم بشم زير بار نرفته بود که نرفته بود
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ماشين رو جلوی خونه ی عمه پارک کردم و رفتم تو .برق حياط رو روشن کردم و خودمو رسوندم به ساختمون .هوا
.خيلی ناجور سرد شده بود و خونه ی خالی عمه هم سرماش کم از بيرون نبود
دستهامو به هم ماليدم و ميونشون يه ها کردم ،رفتم تو آشپزخونه و يه پارچ برداشتم و همون جوری که پر آبش می کردم
شماره ی عمه خانوم رو گرفتم .از پريشب که باهام حرؾ زده و صدای گرفته ام رو شنيده بود چندين و چند بار تماس
.گرفته و جويای حالم شده و کلی سفارش کرده بود
بعد چند تا بوق جواب داد و گفت :سالم دامون جان خوبی؟
!راه افتادم سمت گلدون های عزيز کرده اش و گفتم :خوبم عمه خانوم جان! البته شما گويا بهتری
!چطور؟-
!خوش می گذره؟! نيت ده روز بودها! اآلن يه ماه شده که نيستی:
!يه ماه کجاست پسر خوب؟-
!اه؟! يه ماه نشده هنوز؟! انقدر بی شما اينجا به من سخت می گذره که انگار ماه هاست از فراغ شما در آتشم:
کم زبون بريز بچه! حالت بهتره؟ وضعيت ريه ات چطوره؟-
!خوب خوب:
!خوب از نظر تو يه تعريؾ داره ،از نظر بقيه يه تعريؾ ديگه-
دوال شدم پارچ رو سمت گلدون ها گرفتم و آب رو سرازير کردم توشون و گفتم:آره خب! مفاهيم و کلمات واسه من
تعاريؾ مختلفی داره و اينم تقصير من نيست! ارثيه! مثل اينکه عمه خانوم می گه تا آخر هفته می يام اما همچنان بند کرده
به پل خواجو و ميدان نقش جهان اصفهون و تشريؾ نمی ياره منزل! من دستم به مژگان برسه دونه دونه ی اون شويدهای
!سبز شده رو سرش رو از جا می کنم
!داره صداتو می شنوه-
!عليک سالم مژگان خانوم! خجالت نمی کشی عمه ی ما رو گروگان گرفتی؟! چقدر بدم رضايت بدی برگرده؟:
صدای سالم از راه دور مژگان پيچيد تو گوشی و پرسيد :خوبی دامون؟
!عمه ی منو قرن هاست از من دور کردی توقع داری بگم خوبم؟-
!کل سال پيش تو ِا! حاال دو هفته هم پيش من باشه چه ايرادی داره؟:
!تو هم که نصؾ اون کل سالو اينجا ور دل مامانتی که-
!حاال که اين طور شد مامانو تا آخر ماه نگه می دارم و نمی ذارم بياد:
من و تو اگه حريؾ اون عمه خانوم بوديم ،اآلن اين طبقه ی دوم دو سه تا دختر ترگل و ورگل زندگی می کردن و من می -
!تونستم به بهونه ی آب دادن به اين گلدون های عتيقه يه خرده دلبری کنم براشون
!صدای خنده ی مژگان بلند شد و عمه گفت :بی حيا خان دلبری رو خانوم ها می کنن
!لبخندی زدم و گفتم :آهان آره!من می نويسم دلبری ،شما بخون چشم چرونی
!خجالت هم خوب چيزيه-
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آره البته به اندازه و به قائده! عمه خانوم اين حيوون های زبون بسته هر شيش بار آب يه وعده ؼذا هم می خوان ها! :
!ولشون کردی به امون خدا و دامون حواس پرت؟! خدا رو خوش می ياد؟
!فردا دارم بر می گردم اينقدر جوش نزن-
جدی؟:
!نه که حاال وقتی تو اون خونه ام خيلی بهم سر می زنی؟-
!عمه! خداييش من کم می يام اينجا؟:
!بايد هر روز بهم سر بزنی دامون-
من تقريبا ا هر روز هفته ساعت يازده دوازده شب تازه می رم خونه چه جوری می تونم يه سر هم به شما بزنم عمه خانوم :
 ...جون؟! هان؟! می خوای برم بخوابم رو دستگاه کپی آزمايشگاهمون خودمو زيراکس کنم يا
.صدای زنگ در خونه حرفمو نيمه تموم گذاشت و گفتم :عمه خانوم زنگ خونه اتو می زنن ،برم ببينم کی پشت دره
!خونه ی من؟! اون جايی؟-
پارچ رو گذاشتم روی ميز و راه افتادم سمت آيفون و در همون حال گفتم:داشتم به اين زبون بسته ها آب می دادم ،يه لحظه
.گوشی
آيفون رو برداشتم و گفتم :بله؟
!صدای اونی که پيچيد تو گوشی چشمام رو گرد کرد:می شه باز کنی دامون؟
اومدم،گوشی آيفون رو گذاشتم سر جاش و موبايلمو
بهت بود مطمئنا ا که نمی ذاشت واکنشی نشون بدم! با تؤخير به خودم
ِ
.گرفتم سمت گوشم و به عمه گفتم :عمه بعد باهات تماس می گيرم
!صدای نگرانش پيچيد تو گوشم :چی شده ،کی بود؟
مطمئنا ا قرار نبود کاری کنم که عمه از اون راه دور نگران بشه! تموم سعيم رو کردم که لحنم خونسرد و شوخ به نظر بياد
.و گفتم:يکی اومده می گه دوست پسر مهتاج خانومم! می رم تکليفشو معلوم کنم بعد زنگ می زنم .فعالا
!دامون-
.بچه ی همسايه است توپشون افتاده تو حياط:
!بچه کدومه! کسی تو اون کوچه فوتبال بازی نمی کنه که-
ای وای! عمه خانوم مارپل شدی ها! همسايه هات يعنی از آدم به دورن؟! مهمون نمی ياد واسه اشون؟! برم توپو بدم :
!بهشون بعد با شما تماس می گيرم .اجازه هست؟
.برو .منتظر زنگ هستم-
.چشم .فعالا:
زنجير در رو کشيدم و در باز شد .نگاهم نشست به خانوم ايستاده پشت در و ذهنم به آنی شروع کرد پس رفت کردن! عقب
گرد رفتن! مات مونده بودم و حس می کردم هوای بيرون نيست که سرده! دستهای يخ زده و تن کرختم نشون می داد خون
تو رگ هام يخ بسته که تا اون حد احساس سرما می کنم! کليشه ای بود اگه می گفتم زمان ايستاد اما من برای لحظه ای
حتی نفس کشيدن هم فراموشم شد! يه تصوير ،يه عکس کوچيک ته خرت و پرت هام! چهره ی يه زن که برام خيلی چيزا
!رو زنده می کرد
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.صداش زمان رو به جريان انداخت وقتی گفت :سالم دامون

نمی دونم به خاطر هوای سرد بود يا شوکی که بهم دست داد اما سوزش بدی پيچيده بود تو ريه هام و نفسهام سنگين باال و
پايين می شد .سرفه ای کردم و همچنان خيره ی صورتش موندم .آروم گفت :می شه بيام تو؟ يا می شه يه جايی بشينيم و
حرؾ بزنيم؟
می شد؟! بايد می شد؟! بايد موافقت می کردم؟! با اون آدمی که يه زمانی عين خيلی های ديگه واسه ام شده بود بت بی
ا
عاطفگی بايد می نشستم به حرؾ زدن؟! بايد گوشهامو در اختيارش می ذاشتم که حرفهاشو بزنه؟! چی می خواست اصال؟!
!اومده بود که چی بگه؟! از چی حرؾ بزنه؟! بعد  91سال چی داشت که بگه؟
!آب دهنم رو به زور فرو دادم و گفتم :در مورد چی؟
.دامون خواهش می کنم-
!چرا اينجايين؟! اونم بعد  91سال؟:
 ...اينطوری نمی تونم حرؾ بزنم .ازت خواهش می کنم اجازه بدی-
!خواهش؟!  91سال طول کشيد تا معنيشو بفهمين آره؟! منم  91سال پيش خيلی التماس کردم! يادتونه؟:
!دامون-
.نمی خوام خانوم .لطؾ کنين تشريؾ ببرين:
!دامون-
در رو بستم ،تکيه امو دادم بهش و پلکهامو رو هم گذاشتم .نفس اونقدر توی ريه هام سنگين باال و پايين می شد که انگار
تو مارتن شرکت کرده بودم! تقه ای به در خورد و صداش گنگ از پشت در شنيده شد :دامون يه زمانی تو التماس کردی،
ما نشنيديم ،اآلن من دارم ازت خواهش می کنم و اگه بخوای ردم کنی می شی يکی مثل مای بيست سال پيش! تو اينو می
!خوای؟
!برگشتم سمت در و گفتم :من می خوام شما برگردين همون جايی که بودين
!دامون! باز کن اين درو بهت بگم چرا اينجام-
راه افتادم سمت ساختمون .اونقدر تو شوک بودم که نمی دونستم دارم چی کار می کنم! بالخره هويت آدمی که دوره افتاده
بود دنبال من واسه اينکه ببيندم و باهام حرؾ بزنه رو شده بود! من متوهمو بگو که خيال می کردم مادر نويده که اومده
!انتقام پسرش رو بگيره! فکر همه چيزو می کردم اال اين
نشستم رو مبل ،دستم شروع کرد به چلوندن چک و چونه ام و ذهنم شروع کرد به فشردن روحم! يه سری تصوير ،صدای
!جيػ ،صدای گريه ،صدای التماس ،صدای فحش و لعن و نفرين ،صدای داد و بيداد و هوار
سرم پر صدا بود و اون ميون صدای زنگ در رو هم می شنيدم! کارم چقدر درست بود؟! احساسی عمل نکرده بودم؟!
يکی رو که داشت بهم خواهش می کرد از خودم رونده بودم! درست بود اصالا؟! انسانی بود کارم؟! حقم بود اين رفتار؟!
منطقی بود اصالا؟! حقی نداشتم؟! به خاطر روزهای در به دری ،روزهای پرورشگاه ،روزهای تنهايی ،روزهای
نااميدی،روزهای پرترس ،روزهای وحشتناکی که از سر گذرونده بودم اين حقو داشتم که نخوام بشينم پای حرفهاش!
!نداشتم؟
نگاهم نشست به حياط .بارون گرفته بود .ذهنم رفت سمت وقتی از اوليای دمی تقاضای بخشش می کرديم و اونها سفت و
سخت مخالفت می کردن! خودم دقيقا ا همين کارو کرده بودم با اون زن ايستاده زير بارون!حقش بود يعنی؟! مگه نه اينکه
!اون مادر و پدرها هم حقشون بود و ما ازشون می خواستيم که از حقشون بگذرن؟

صفحه 112

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

از جام بلند شدم ،يه خرده دو به شک وسط سالن راه رفتم و بعد راه افتادم سمت حياط! ؼيرارادی نبود رفتنم ،به خواست
خودم می خواستم کسی رو از در اين خونه نرونم! بايد برای يه لحظه همه ی احساس منفيم رو تو باؼچه خاک می کردم
!برای اينکه فرصتی بدم تا بفهمم اومده که از چه چيزی حرؾ بزنه
***
ايستاده بود کنار ماشينم و به در خونه نگاه می کرد .منم ايستادم تو چهارچوب در و بی اهميت به بارونی که داشت خيسم
.می کرد زل زدم بهش
با يه مکث طوالنی اومد سمتم و گفت:وقتی صدای پاهاتو شنيدم که از اين در دور می شدی باورم نمی شد نخوای بهم
!فرصت بدی
چرا؟! چرا دور از ذهنه بچه ای که  91سال پيش عين آشؽال از زندگی همه اتون پرت شده بيرون رحم و مروتی سرش -
!نشه؟
...نمی دونم .شايد چون:
!از گذشته هيچی نمی خوام بشنوم! نه حرفی ،نه اسمی ،نه  !...منتظرم بگين چرا اينجايين-
همين جا بايستيم و حرؾ بزنيم؟:
عقب کشيدم برای اينکه بره تو حياط .راه افتاد و همون جوری که سرش به اطراؾ می چرخيد گفت :انگار تو اين 91
!سال هيچی عوض نشده
!تو دلم گفتم :چرا! خيلی چيزا عوض شده! مهمترينش هم منم که دارم پشت سرت قدم بر می دارم
***
منتظر ايستاد کنار در سالن ،با دست به مبلی اشاره کردم و خودم مستقيم رفتم تو آشپزخونه! نه آب می خواستم ،نه چايی،
نه قهوه ،نه وسيله های پذيرايی! فقط رفته بودم که برم! که نايستم تو اون شرايطی که اصالا عالقه ای بهش نداشتم! عمه
اگه می فهميد تيکه تيکه ام می کرد! اگه به گوشش می رسيد کی پا گذاشته تو خونه اش و روی مبل سالنش نشسته منو از
!دروازه ی شهر سر و ته آويزون می کرد! شايد بهتر بود می رفتيم يه جای ديگه
از آشپزخونه رفتم بيرون ،نيم نگاهی بهش انداختم و ديدم که داره به قاب عکس های چيده شده روی ميز گرد کنج ديوار
نگاه می کنه! سرفه ی کوتاهی کردم برای اينکه متوجه ی حضورم بشه ،نگاهشو دوخت بهم و بعد يه مکث پرسيد :می
شينی؟
دورترين مبل رو انتخاب کردم و نشستم .دستم کيپ دسته ی چوبيش شد و نگاهم مات يه جايی ؼير صورتش! شنيدم که
آروم گفت:دروؼه اگه بگم تو اين مدت از حالت ؼافل نبودم! فراموش نشده بودی اما کسی تو اون خونواده دنبال تو و خبر
گرفتن ازت نبود .مخصوصا ا آقاجون که اصالا اجازه ی آوردن اسمت رو نمی داد و خب اآلن ديگه انگار عادت شده که
...کسی حرفی ازت نزنه! ولی  ...وقتی دنبالت گشتم و شنيدم که واسه خودت کسی شدی
!نگاهمو دوختم به چشماش ،ميون حرفش پريدم و پرسيدم :چه کاری از دست من بر می ياد؟! از من چی می خواين؟
مکثی کرد تا حرفی رو که می خواست بزنه جمع و جور کنه و بعد گفت:من يه پسر دارم! پارسا! يه مشکلی پيدا کرده که
 ...می دونم خودخواهيه .می دونم شايد از نظرت ته پستيه که حاال که به در بسته خوردم اومدم سراؼت ولی  ...ديگه
راهی برام نمونده .اين آخرين تيره .با خودم خيلی کلنجار رفتم ،تورج اصرار کرد ،پدر پارسا ،خودمم هم ...چاره ی ديگه
ای نداشتم دامون .لوسمی داره .احتياج به پيوند مؽز استخوان داره .نمونه های ما بهش نمی خوره .گفتم شايد  ...تو اين چند
وقت شنيده ام که دستت به کار خيره! واسه نجات جون آدم ها وقت و انرژی می ذاری! می تونم ازت خواهش کنم امي ِد من
!مادر رو نااميد نکنی؟
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مات مونده بودم به صورتش ،ابروهام به هم گره خورده بود و يه حس بدی بهم دست داده بود که قابل توصيؾ نبود! بعد
!اين همه مدت اومده بود سراؼم چون بهم نياز داشت؟!بعد اين همه مدت منو يادشون اومده بود چون حضورم الزم بود؟
!صداش سکوتو شکست :تو گذشته هر اتفاقی که افتاده ،ربطی به پارسايی که حتی اون موقع نبوده نداره .داره؟
!عمه ی من همين اآلن اگه بفهمه نشستم تو سالن خونه اش و دارم با شما حرؾ می زنم شايد هرگز ديگه نگاهمم نکنه-
 ...می دونم اما دامون همه ی اميدم تويی ...من:
هماهنگ با پسرتون  HLAمی شه بريد تو ليست انتظار! می تونين صبر کنين تا يه دهنده از هر جای اين دنيا پيدا بشه که-
 ...داشته باشه و
اين کارها رو کرديم ولی دامون بهت التماس می کنم .به خاطر جون يه جوون گذشته و اتفاقاتشو با اين موضوع قاطی :
...نکن .ببين ...ايناهاش ...اين عکسشه
با بؽض و گريه و دستهايی که می لرزيد شروع کرد به گشتن توی کيفش .کالفه و عصبی کؾ دستم رو محکم به پيشونيم
کشيدم .دو سه تا عکس رو برداشت و اومد رو مبل کناريم نشست و گفت :ببين .اين مال قبل مريضيشه .اينم مال حاال...
...می بينی
دستم کيپ لبها و چونه ام شد و جای عکس ها زل زدم به صورت خودش که زل زده بود به عکس ها! در عرض چند ديقه
!چنان ؼافلگير شده بودم که مؽزم هنگ کرده بود
نگاهش از عکس ها اومد پايين و نشست رو صورتم ،مکثی کرد و ميون اون اشکهايی که از چشماش می ريخت آروم
!گفت :می دونم از نظر تو خيلی نامرديه ولی  ...من واقعا ا تنها اميدم تويی
از جام بلند شدم ،يه دستم رفت تو جيب شلوارم ،يه دستم هم نشست ميون موهام! کالفه بودم! سردرگمی که می گفتن همين
!بود
صدای زنگ موبايلم بلند شد ،از تو جيبم درش آوردم .عمه بود! اگه جواب می دادم می فهميد يه چيزيم هست! گوشی رو
بی صدا کردم و دوباره فرستادم تو جيبم .برگشتم سمتش و گفتم :من اآلن نياز دارم که فکر کنم! ذهنم از ديدن شما به اندازه
!ی کافی بهم ريخته هست که نتونم سريع جمع و جورش کنم و تصميمی بگيرم
.از جاش بلند شد ،با پشت دست اشکهاشو پاک کرد و گفت :می دونم .حق داری .فقط  ...پارسا فرصت زيادی نداره دامون
!فقط نگاهش کردم و از خودم پرسيدم :يعنی توقع داشت تا جريانو بگه منم بگم چشم؟
کيفش رو برداشت عکس ها رو گذاشت توش و گفت :خيلی حرؾ دارم باهات ،ولی خب  ...خودت نمی خوای چيزی
 ...بشنوی ...خودمم روم نمی شه که بگم ...به خواسته ات احترام می ذارم اما
بؽض بهش اجازه ی ادامه ی حرؾ زدن نداد .صدای موبايلم دوباره بلند شد و اين بار وقتی گوشيو در آوردم و شماره ی
.معين رو ديدم نشستم رو مبل و تماس رو جواب دادم :الو سالم معين
!کجايی تو بچه-
.دارم می يام:
!کجايی اآلن؟-
.خونه ی عمه ام:
!مسخره نکن! جدی دارم می پرسم! می دونی ساعت چنده؟-
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!خونه ی عمه خانومم معين:
!اونجا رفتی واسه چی؟-
 ...بايد به گلدون هاش:

ساکت شدم و زل زدم به رفتنش.در ايوون رو بست ،کفشهاشو پوشيد و با يه قد خميده راه افتاد سمت در خونه .چقدر تؽيير
.کرده بود! چقدر از تصورات من دور بود! تصور يه زن جوون با يه صورت مليح ،چشمای عسلی و پوست سفيد
!صدای الوی معين پيچيد تو گوشی:الو دامون
از جام بلند شدم .يه چيزی بيخ گلوم گير کرده بود و نمی ذاشت درست نفس بکشم! نمی ذاشت اصالا حرؾ بزنم.آروم گفتم:
.زنگ می زنم معين .نه! دارم می يام .فعالا
تماسو قطع کردم و راه افتادم سمت ميزی که پر بود از قاب عکس های کوچيک .گذشته رو به رخ می کشيد و بر خالؾ
اصرار من تو تموم اين سال ها ،عمه مصر مونده بود به نگه داشتنش! اون ميز پر بود از خاطره هايی که می تونست
!خوب باشه اما نبود! الاقل برای من يکی نبود
***
آبی به سر و صورتم زدم با حوله قطره ها رو پاک کردم ،پالتومو پوشيدم و زدم از خونه بيرون .اصالا خاطرم نبود که
نصؾ گلدون ها بی آب موندن .اصالا خاطرم نبود در خونه بی قفل پشت سرم بسته شده .تو حال خودم نبودم اصالا و با
گيجی تموم خودمو رسوندم به خونه ی معين .ماشين رو پارک کردم ،دستهام چفت فرمون موند و زل زدم به روبروم.
خب! سخت بود تصميم گيری! سخت بود کنار اومدن با موضوعی تا اين حد تابو! واسه ام تابو بود روبرو شدن با تک تک
اعضای اون خونواده! اون فاميل! واسه ام تو تموم اين سال ها شده بود يه سوژه برای خيال پردازی! برای سلایر نويسی!
خيلی وقتها تو دوران نوجوونی و خامی می نشستم به فکر کردن که اگه مثالا آقاجون رو يه روزی ديدم چه واکنشی نشون
می دم ،چی بهش می گم! اگه يه روزی خاله ها و دايی ها رو ديدم چی کار می کنم و حاال  ...مگه می شد؟! به همين
راحتی؟!بعد اين همه سال يکی از اون گذشته ی ملعون بيرون کشيده بشه ،سر راهم سبز بشه و ازم کمک بخواد؟! بياد و
پی ام بگرده اما نه برای خودم؟! نه به خاطر عذاب وجدان؟! فقط و فقط به خاطر خودش؟! به خاطر نيازش؟! يه حس بد
بود ،حس طفيلی بودن! حس يه جنس بنجل افتاده ته انبار که حاال بعد سال ها يکی به ذهنش رسيده يه جايی به درد می
!خوره
پياده شدم! تا خود صبح هم که می نشستم اونجا می تونستم به خيلی چيزها فکر کنم و اين کاری از پيش نمی برد! فقط ذهن
!آشفته ام رو آشفته تر می کرد! همين
!زنگ رو که زدم صدای معترض الله پيچيد تو آيفون :می خواستی اآلن هم نيای! مرديم از گرسنگی
.تو سکوت فقط به دوربين زنگ نگاه کردم ،در رو باز کرد و شنيدم که گفت :دامونه
!پله ها رو رفتم باال و همزمان با رسيدنم پشت در واحد معين جلوش ظاهر شد و گفت :کجايی پس تو؟
.کفشهامو که در می آوردم گفتم :ببخشيد دير شد .کاش منتظرم نمی موندين و شامتونو می خوردين
دستشو آورد جلو ،با هم دست داديم و اين در حالی بود که من سعی می کردم از نگاه کردن مستقيم به صورتش پرهيز کنم.
نمی خواستم چشم تو چشمم بشه و از حال درونيم با خبر! نمی خواستم بفهمه از جايی می يام که يه روح جلوم سبز شده
!بوده
دستم رو ول نکرد و آروم پرسيد :طوری شده؟
!نه چطوری مثالا؟-
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!چشمات خيلی قرمزه:
!مال سرماست .استخون می ترکونه .برو کنار بيام تو خودمو برسونم به محفل گرم خونوادگيتون-

.راه افتادم سمت هال و بلند يه ياهللا گفتم و سالم کردم .الله بود که از تو آشپزخونه جوابم رو داد :سالم
يه خوبی سرسری ازش پرسيدم و بدون منتظر موندن از اينکه بخواد جوابمو بده برگشتم سمت معين و آروم پرسيدم:
!مادرزن هيوالت هم هست؟
.لبی گزيد ،لبخندش رو مخفی کرد و پچ زد :الله بشنوه جرت می ده دامون! نه نيست
می دونست من دارم می يام در رفت؟-
.نه بابا .کار داشت از همون ديشب رفت:
آهانی گفتم و با صدای بلندی پرسيدم :مامانم کجاست پس؟! مامان؟! مامان ژاله؟! گل پسرت اومده نبايد بيای استقبالش؟!
!مامان جون جونم؟
معين بازومو گرفت و گفت :ژاله تو اتاق دراز کشيده! منتظر بهونه هم هست که از اتاق بزنه بيرون! اومدی عيادت خودت
!برو سراؼش نه اينکه صداش بزنی و بخوای که از تخت بياد پايين
بازومو از دست معين در آوردم و پالتومو هم از تنم ،گذاشتمش روی مبل و گفتم:پس بی زحمت برو يه لحظه تو ماشين
.کمپوتهايی که گرفتمو بيار .يادم رفت
تشکری کرد و الزم نيستی گفت ،اخمی کردم و گفتم :من اومدم عيادت مامانم به تو چه آخه که دخالت می کنی؟! نمی ری
!خودم برم
!دستش رو دراز کرد برای گرفتن سوييچ و گفت :امان از دست تو دامون
!پشت در اتاق ايستادم و تقه ای زدم و گفتم :مامان جونم بيام تو؟
.صدای ژاله رو شنيدم که گفت :بيا تو دامون
در رو باز کردم و ژاله رو نشسته روی تخت ديدم .لبخندی نشوندم رو لبم و همون طور که می رفتم تو گفتم :سالم مامان
!جونم
.سالم-
خوبين ايشاهلل؟:
.ممنون .زحمت افتادی-
!زحمت رو شما افتادی که الکی اصرار کردی واسه شام بيام!هر چند که اآلن واقعا ا پشيمونم از زيربار رفتنش:
!چرا؟-
!دست پخت اين خواهر ترشی ليته ی تو آخه خوردن داره؟:
!دامون-
!نشستم رو مبل حصيری گوشه ی اتاق و گفتم:دروغ که نمی گم! بگذريم! مامان خانوم خوبن؟
!می بينی که-
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چيو؟:
!حال و روزمو-

!مامان خانوم شما رو می گم! همون که تا فهميد من دارم تشريؾ فرما می شم ميدون جنگ رو خالی کرد:
!دامون-
خداييش من موندم با اين جبهه گيری عظيمی که تو خونواده ی تو بر عليه من هست چه جوری تو حاضر شدی منو به :
!فرزند خوندگی قبول کنی
!صدای خنده ی ژاله بلند شد ،تقه ای به در خورد و معين گفت :چه عجب
سرم برگشت به سمتش ،نگاهش به ژاله بود ،توی دستهاش خريد های من! همچين هم سر دو تا آناناس ها رو گرفته بود
!انگار خرگوش از تو کاله در آورده
!نگاه ژاله نشست به آناناس ها و پرسيد :اينا چيه؟
!نگاه معين اومد رو صورت من و پرسيد :به اينا می گفتی کمپوت؟
!آره منتها بنده ی خداها فرصت نکردن برن کارخونه و حلقه حلقه بشن و بشينن تو حلب-
!دو ساعت داشتم تو ماشينت دنبال کمپوت می گشتم:
همش دو ديقه نيست رفتی پايين! اوؾ از اون باباهای تنبل و ؼرؼرو هستی ها!بايد يه فکری به حال خودم و مامان ژاله -
!بکنم! مگه نه ژاله جون؟
ژاله با لبخند نگاهم می کرد! از جام بلند شدم و گفتم :تا من دستهامو بشورم ،شما هم از اين تخت بيا پايين که دور هم شام
!بخوريم! به حرؾ اين بابای پير منم توجهی نکن و بيشتر از اين تو رخت خواب نمون
!رفتم سمت در اتاق و از معين پرسيدم :اون شاخه رو نياوردی؟
!کدوم شاخه؟-
!همون که عقب ماشين بود:
!ترکه درازه رو می گی؟-
ترکه چيه مرد حسابی؟! نهال درخت گيالسه! آوردمش که بکارين تو باؼچه ی حياط خلوت و هر وقت گيالس داد بپزين و :
!تبديل به کمپوتش کنين
سر معين همراه با لبخندی روی لبش به تؤسؾ تکونی خورد و همون جوری که همراه من از اتاق می اومد بيرون گفت:
!يعنی دامون ته ته خالقيتی
از سرويس بهداشتی که اومدم بيرون بچه ها دور ميز شام نشسته و منتظر بودن ،با يه عذرخواهی نشستم يه سمت ميز و
.معين گفت :بکش که سرد شد
ؼذا رو کشيدم تو بشقابم و از ژاله پرسيدم :اکبرزاده باهات تماس گرفت؟
.آره امروز صبح-
.خوبه:
.می دونم به سفارش تو بوده .واقعا ا مرسی-
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.من دخالتی نداشتم .خودش می خواست اگه کمکی از دستش بر می ياد انجام بده:
!الله اومد ميون حرفمون و گفت :می شه سر شام از آزمايشگاه حرؾ نزنين؟! آدم حالش بد می شه
!نگاهش کردم و گفتم:راست می گه! از تير و تخته و گچ و سيمان حرؾ بزنيم لطافت بيشتری داره
!با اخم گفت :از سرنگ و خون و نمونه گيری و بقيه چيزای اون آزمايشگاه که بهتره

اونکه البته ولی فکر کنم در مورد اين ؼذای بدمزه ای که درست کردی حرؾ بزنيم از همه بهتر باشه! می تونيم :
!راهنماييت کنيم که دفعه ی ديگه يه خرده پيشرفت داشته باشی
!الله معترض رو به ژاله گفت :به خدا يه چيزی بهش می گم ها
!معين بود که گفت:يه امشبو شما دو تا می شه با هم جدل نداشته باشين؟
راست می گفت من و الله کالا آبمون تو يه جوب نمی رفت! دليل اصليش هم احتماالا بر می گشت به تربيت مادر ژاله که
همه رو از باال می ديد و به ميزان اصالت خونوادگيشون می سنجيد! از همون روزهای دانشگاه و از وقتی پای من به
محفل های دوستانه ی ژاله و معين باز شد ،از همون روزهايی که ژاله و معين با هم نامزد کردن و حتی بعدش مادر ژاله
با فهميدن گذشته ی من چشم رو خيلی چيزها و البته انسانيت بست و سر همت به تخريب شخصيت من بست .هر چند از
رفتارهاش می رنجيدم و سعی می کردم ازش دوری کنم اما يه وقتهايی که مجبور بودم جايی باشم که اون هست سعی می
کردم با لودگی از تلخی و درد زخم زبون هاش کم کنم و حاال ،اين آدمی که روبروم نشسته بود هم محصول همون مادر
!بود
اآلن اما اصالا اهميت نداشت با کسی نشسته بودم سر يه ميز که چشم ديدنم رو نداشت! اآلن ذهنم اونقدر درگير بود که
نخوام به اين مسئله ی بی اهميت فکر کنم .عمه اگه می فهميد قيامت به پا می کرد .عمه ی مهربون و منطقی و با علم و
فرهنگ من مطمئنا ا اونقدری احساس تو وجودش بود که نخواد من برای اون خاندان قدمی بردارم يا حتی قدمی بهشون
نزديک بشم! اينو مطمئن بودم که اگه خودم رو راضی به انجام اين کار کنم ،عمه رو نمی تونم .يه لحظه فکر می کردم
شايد اصالا بهتر باشه ندونه ،يه لحظه ی ديگه صداقتم اجازه نمی داد ازش پنهون کنم .مخصوصا ا که مهمون ناخونده ای رو
!راه داده بودم به خونه ای که صاحبخونه اش اون بود
.دست معين نشست رو دستم که ولو بود روی ميز و شنيدم که گفت :بخور دامون
ژاله بود که توضيح داد :اين ماکارونی رو خودم درست کردم که خيلی دوست داشتی .مثل هميشه نشده؟
.با لبخند نگاهش کردم و گفتم :چرا نشده؟! عاليه .ولی نبايد با اين حالت می ايستادی پای گاز
!الله بود که گفت :اگه قبول نمی کردی بيای ژاله هم نمی ايستاد به آشپزی
بدون اينکه نگاهش کنم گفتم :اگه يه خرده سليقه و کدبانوگری داشتی و از آشپزی چيزی سرت می شد ،خواهرت با خيال
!راحت امپراطوری گاز و آشپزخونه اشو می سپرد دستت!سرتو به ؼذا خوردنت گرم کن جای حرؾ زدن
واقعا ا اشتهايی نبود،اونقدر خوددرگيری تو وجودم بود که نمی دونستم چه جوری خودمو آروم کنم .حس حقارتی که از
فهميدن انگيزه ی نزديک شدنش به من بهم دست داده بود همچنان و با قدرت تو وجودم بال بال می زد! حس دوگانگی
نزديک شدن به اون خاندان و تالش برای نجات جون يه آدم يا چشم بستن روی آدم بودن و حق خودم رو طلب کردن تو
همه ی رگ و پی ام در جريان بود! نگرانی از ديدن هر کدوم از اعضای اون خونواده و برخورد باهاشون! نگرانی از
.واکنش عمه بعد فهميدن موضوع و خيلی چيزهای ديگه ذهنمو به حدی مشؽول کرده بود که هيچی از ؼذا نفهميدم
!از صدای معين به خودم اومد:يه چيزيت هست امشب ها
!قاشق و چنگال رو گذاشتم توی بشقاب و با لبخند رو به ژاله گفتم :ممنون .واقعا ا و عين هميشه عالی بود
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!اخمی به پيشونی انداخت و گفت:هيچی نخوردی که
از جام بلند شدم و گفتم :چيزی نخوردن من مساويه با دو پرس سهم ؼذای تو! ممنون
***

نشسته بودم رو مبل ،سرمو تکيه داده بودم به پشتيش و چشمام بسته بود ،معين کنارم نشست و آروم پرسيد :چی شده
دامون؟
!چشم باز کردم و گفتم :خسته ام خيلی
خسته ای يا يه چيزيت شده؟-
تو چته امشب؟:
چطور؟-
!يا می خوای انگ مريضی رو به ژاله بچسبونی و بندازيش تو رخت خواب يا انگ خل و چلی رو به من:
چلی تو هم همين! منتها ...بی خيال دامون! شوخی
لبخندی زد و گفت :تو حال ندار بودن ژاله که شکی نيست ،تو خل و
ِ
.نکن بذار درست و حسابی حرؾ بزنيم
!مگه اآلن داريم درست و حسابی زمين شخم می زنيم؟! داريم حرؾ می زنيم ديگه-
عمه خانوم برگشته؟:
.نه ،فردا می ياد-
از تهران خبری شده؟:
چه خبری؟-
از خونواده ی بابات؟:
.نه-
کسيو قراره اعدام کنن؟:
!نه-
!با گالره حرفت شده؟:
زدم زير خنده! گرچه که بی جون بود اما واقعا ا اين بازپرسی به خنده انداخته بودم! برگشتم سمت آشپزخونه و بلند گفتم:
!مامان جونم شما بيا ،خاله ی ترشيده ام ظرفها رو می شوره
نمی دونم چند ديقه گذشت که مشت محکم الله نشست رو شونه ام! آخی گفتم و برگشتم سمتش ،با اخم گفت :ترشيده خودتی
!پيرپسر خرفت
!همون جوری که شونه ام رو می ماليدم گفتم :راست می گی!تو ترشيده نيستی! گند اومدی از زور موندن
با حرص نگاهم کرد ،لبخندی زدم و گفتم:حرص نخور پوستت چروک می خوره! برو به مامانم کمک کن جای اينجا
!ايستادن
!همون جوری که می رفت سمت آشپزخونه گفت :ژاله اصالا تو آشپزخونه نيست پرفسور! عينک الزمی فکر کنم
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.پامو رو پا انداختم و رو به معين گفتم :فردا صبح اول بايد برم بانک بعد می يام آزمايشگاه
.من اول وقت اونجام-

يه خوبه گفتم ،ژاله که اومد و روبرومون نشست شروع کرديم به حرؾ زدن از در و ديوار و اين ور و اون ور و
!خوشحال شدم که معين يادش رفت وسط يه بازجويی ماهرانه بوده
!عمه خانوم رو محکم محکم بؽل کردم ،پيشونيشو بوسيدم و گفتم :دلم تنگ شده بود بی معرفت! اآلن هم نمی اومدی
سرش رو از قفسه ی سينه ام فاصله داد و با مهربونی و لبخند زل زد به صورتم و گفت:مژگان که اين همه اصرار کرد،
!يه بليط هوايپما می گرفتی و يه سر می اومدی هم فال بود هم تماشا
دستم نشست رو پشتش برای اينکه به سمت سالن هدايتش کنم و در همون حال گفتم:کارمو کی انجام می داد عمه خانوم
!جون؟!همين جوريش به خاطر اون سه روز بازداشت و اون چند روز مريضی کلی کارام عقب افتاده
.می دونم.بشين برات چايی بيارم گرم شی-
!عمه رفت سمت آشپزخونه و در همون حال گفت :در خونه رو يادت رفته بود قفل کنی
!اِ؟! جداا؟-
.آره:
...می خواستم شام برم پيش معين ،واسه عيادت ژاله ،ديرم شده-
ژاله طوريش شده؟:
.بچه اشو سقط کرد-
!ای وای! دوباره؟:
.آره بنده ی خدا-
اآلن چطوره حالش؟:
.خوبه ،منتها هنوز سر کار نمی ياد .يه خرده روحيه اش خرابه-
.حق داره دختر بی چاره .پاشو پالتتو در بيار:
!حسش نيس .انقدر خسته ام که نمی تونم جمب بخورم-
می مونی شبو اينجا؟:
!احتماالا يه چند شبی رو اينجا پالسم-
چطور؟:
.ستاره اومده ،گفتم برادر خواهر با هم راحت باشن-
.بخور چاييتو سرد می شه:
فنجون چايی بين دستهام بود ،لبم گير دندونهام و داشتم فکر می کردم .اونقدر تصميمه بزرگ بود که نمی تونستم تنهايی به
نتيجه برسم .از همون ديروز عصر تا همين اآلن که نزديک ساعت  11شب بود داشتم فکر می کردم .اونقدر گيج و گنگ
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بودم که حتی همکارهام هم فهميده بودن .بماند که چقدر مجبور شدم تالش کنم تا معين رو بپيچونم! نگاهم نشسته بود به
مبلی که حاال خالی بود! عمه بود که گفت :چيزی شده؟
نگاهمو از مبل گرفتم و با لبخند خيره ی صورتش شدم و پرسيدم :اصفهان خوش گذشت؟
.آره .خيلی خوب بود .مژگان هم از دلتنگی در اومد يه خرده-
.لبی به چاييم زدم ،با انگشت چشممو ماليدم و گفتم :خوبه .واسه خود شما هم تنوع خوبی بود.عمه يه سوال
جونم؟-
!يکی از شما يه کاری بخواد که انجام بدين براش ،بعد شما دلت هم بخواد هم نخواد چی کار می کنی؟:
!يعنی چی؟! خودت متوجه شدی چی پرسيدی اصالا؟-
نه وهللا!بذار يه جور ديگه بگم .ببين مثالا يه کار خيلی فوتی و فوری باشه ،خيلی هم حياتی ،در مورد کسی که شما خيلی :
!عالقه ای به کمک بهش نداری ،چه تصميمی می گيری؟
!باز جريان اعدامه؟-
.نه:
!پس چی؟! درست حرؾ بزن بفهمم! کی ازت کمک حياتی خواسته؟! کی هست که عالقه ای نداری بهش کمک کنی؟-
از جام بلند شدم ،پالتومو در آوردم و گذاشتم رو دسته ی مبل ،يه دستم رفت تو جيب شلوارم ،نگاهم موند رو عکس های
!روی اون ميز و گفتم:چی کار می کردی عمه اگه جای من بودی؟
!کی ازت چه کمکی خواسته دامون؟-
!نگار اينجا بود:
برگشتم سمتش ،مات شده منو نگاه می کرد! ناباور بود و تو بهت! شايد زيادی يهويی گفته بودم ولی اگه مکث می کردم
!شايد نمی تونستم اصالا بگم
کم کم گره ی بين ابروهاش محکمتر شد و پرسيد:اينجا؟
!آره .ديروز عصر-
!يعنی چی؟:
...يه پسر داره .پسره مريضه .اومده بود واسه-
!بعد اين همه سال که هيچ خبری ازشون نشده حاال هم که يکيشون اومده واسه کمک خواستن اومده؟! آره؟:
!عمه آروم-
آروم؟! يعنی چی؟! ببينم! اومده اينجا بعد تو خيلی راحت راهش دادی تو و گذاشتی حرفشو بزنه؟:
!شما بودی اين کارو نمی کردی؟-
 ...نه که نمی کردم! مگه اونا حرفهای ما رو شنيدن؟! مگه گذاشتن حرفی بزنيم که حاال:
!ما اونها نيستيم عمه-
!شعار نده دامون:
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!شعار نمی دم! اما می خوام که عين اونها نباشم! همين-
!معلومه که مثل اونها نيستيم! معلومه که عين اونها آدم کش نيستيم:
!عمه-
!چيه؟! بد می گم مگه؟! دروغ می گم مگه؟:

چون مثل اونها نيستيم وقتی التماس کرد نتونستم ناديده بگيرمش!پسرش سرطان داره .از من خواست برم آزمايش بدم -
...واسه پيوند مؽز استخـ
!دامون! معلومه چت شده؟:
عمه خواهش می کنم! داريم با هم حرؾ می زنيم! بذار من حرفهامو بزنم ،بعد شما هم هر چی خواستی بگو و يه نتيجه -
!ای می گيريم
من نظرم بدون شنيدن حرفهای تو هم مشخصه! پای اون خونواده نبايد به زندگی ما باز بشه! نه به زندگی تو ،نه به زندگی :
من! اما خب تو مختاری! می تونی هر تصميمی که می خوای بگيری ولی  ...بری سمت اون قاتلها من نگاهت نمی کنم
!دامون! بين من و اونها بايد يکيو انتخاب کنی
قرار نيست با يه آزمايش خون من برم سمت کسی! مگه مسابقه ی کبديه که يارکشی کنيم؟! دارم می گم يه بنده ی خدايی -
!يه جايی از اين کره ی خاکی به کمک من احتياج داره
!نگار بنده ی خدا نيست:
!نگارو نمی گم! بچه اشو می گم!پسرشو می گم-
!مگه اون خونواده دلشون برای توی بچه سوخت که حاال تو داری براشون دلسوزی می کنی دامون؟:
پلکهامو روی هم گذاشتم و چند تا نفس عميق کشيدم برای اينکه آروم بگيرم و خونسرد باشم .عمه بود که گفت:قبول که
 ...بکنی يعنی در باغ سبز نشون دادی دامون! پای اونها به زندگيت باز می شه و
!نمی تونم بشينم و ببينم يکی داره می ميره وقتی ممکنه يه درصد کمکی از دست من برای نجاتش بر بياد عمه-
!منم نمی تونم بشينم و ببينم داری دستی دستی می ری تو دل دشمنامون که بهشون لطؾ کنی:
!اون بچه حتی وقتی اون اتفاقا افتاده تو اين دنيا نبوده! جزء صؾ دشمنهايی که شما ازشون حرؾ می زنی نيست-
!خب اآلن مشکلت چيه؟! تو که فکراتو کردی و تصميمت رو هم گرفتی! ديگه واسه چی اومدی از من نظر می پرسی؟:
از شما نظر می پرسم چون عقلم می گه بايد به اون بچه کمک کنم اما احساسم اجازه نمی ده! با شما مطرحش کردم که -
همفکری کنيم! که شما با گذشتی که هميشه داشتی به من بفهمونی بايد چشم رو اون گذشته ی لعنتی ببندم و برم جلو! که
...هلم بدی واسه کمک به اون
من نسبت به کسايی که هيچ گذشتی نسبت به من و خونواده ام نداشتن گذشتی ندارم دامون! پای اون خونواده به زندگی من :
نبايد باز بشه! امروز اينو ديدم ،فردا اونو ديدم ،پس فردا فالنی اومد دنبالم ،اون يکی زنگ زد ،اين يکی پيؽوم فرستاد!
دامون به خاطر برادرم ،به خاطر پاره ی تن برادرم تو روی پدرم ايستادم!تو روی خونواده ام ايستادم ،منتی سر هيچ کس
نيست! کاری بود که بايد انجام می دادم و خوشحالم از انجامش اما از تو توقع دارم گذشته و اتفاقاتشو فراموش نکنی! دلم
!می خواد يادت بمونه که وقتی پدرم می مرد سالها بود که با من حرؾ نمی زد
!آره! خوب يادمه! نيازی به يادآوری نيس که بهم بگی به خاطر من يه عمری با پدرت قطع رابطه بودی-
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!به خاطر تو نبوده:
!بوده ديگه! من اگه نبودم مگه تو روی خونواده ات می ايستادی؟-
!!من به خاطر خودم ،به خاطر کاری که از نظرم ناجوونمردی بود تو روشون ايستادم:
!فرقی تو اصل قضيه که حضور من باعثش بوده نمی کنه-
!اگه دنبال مقصر می گردی که سر نخ می رسه به بابا و مامانت:

زل زدم به عمه ،گر گرفته و خيس عرق و با سينه ای که تند و پشت هم باال و پايين می شد! حاال ايستاده بود دقيقا ا کنار
!اون ميز گرد گوشه ی سالن! نگاهش اما به من بود و آشفتگی سر و صورتم
يه خرده ساکت موند و بعد گفت:نمی خوام با بحث گذشته بهم بريزمت! يعنی بهم ريخته که هستی نمی خوام بيشتر از اين
!اذيت بشی ولی دامون عالقه ای به باز شدن پای اون خونواده به زندگيمون ندارم
!قرار نيست پای کسی به زندگيمون باز بشه-
لطؾ که بکنی ،واسه جبرانش قدم بر می دارن!پدربزرگت هنوز زنده است! هنوز بر مسند بزرگی خاندانه! هنوز حکمش :
!حکم خداست! چشمش که به تو بيافته ازت نمی گذره! از داشتن اين نوه ی پر دبدبه و کبکبه نمی گذره دامون
!دبدبه کجا بود عمه-
 ...هست! خودت نمی بينی! يا نمی خوای که ببينی و شکسته نفسی می کنی اما:
من فقط يه آزمايش خون می دم ،بعدش هم قرار نيست اصالا ارتباطی با اون خونواده داشته باشم حتی اگه خونم به خونه -
!اون بچه بخوره
!نمی دونم! باور کن هيچی نمی دونم! هر کاری دوست داری بکن:
!!!!عمه جمله ی آخر رو گفت و رفت .من موندم و کلی فکر و خيال و دوراهی
.تقه ای به در سرم رو از توی کيؾ در آورد اما عمه بدون اينکه بياد تو گفت :پاشو دامون ،ميز صبحونه رو چيدم
هه! پاشم! هوا هنوز روشن نشده بود که چشمام باز شده بود! ساعتم رو دور مچم بستم ،کيفم رو برداشتم و از اتاق رفتم
بيرون .سر عمه ی ايستاده کنار ميز توی آشپزخونه برگشت سمتم و گفتِ :ا بيدار بودی؟
دلخور بودم ،نه از عمه اما از حرفش چرا! رنجيده بودم از اينکه لطؾ بزرگی رو که در حقم کرده بود به زبون آورده و
گذشته رو به تصوير کشيده بود .کيؾ رو گذاشتم روی مبل و رفتم سمت چوب رختی و همون جوری که پالتومو بر می
داشتم گفتم :تو آزمايشگاه يه چيزی می خورم .خدافظ
اومد سمتم و گفت :دامون؟
.شب می يام حرؾ می زنيم-
!بمون کارت دارم:
.باشه واسه شب ،امروز خيلی کار دارم ،صبحمو نمی خوام با حرفهای گذشته شروع کنم-
!اين جوری بری منو رنجوندی دامون:
!شما هم با حرؾ ديشبت حسابی بهم حال دادی-
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!قصدم منت گذاشتن نبود:
!قصد و نيت مهم نيست! معنی و مفهومی که پشت حرفهاست مهمه! خدافظ-
!دامون:

کيفو برداشتم و زدم از سالن بيرون .واقعا ا مؽزم گنجايش يه بحث جديد ،حرؾ زدن از اون گذشته ی لعنتی و هر مصيبتی
!که توش اتفاق افتاده بود رو نداشت
***
داشتم کارمو انجام می دادم که معين اومد دم در و سالم کرد ،سرم برگشت به سمتش و جوابشو دادم ،آروم پرسيد :بهتری؟
!دوباره سرم گرم کار شد و در همون حال پرسيدم :مگه بد بودم؟
!کم نه-
.خوبم:
معلومه کامالا! امروز فکر کنم همه امون بايد از ترس ترکشهات سنگر بگيريم آره؟-
ژاله امروز می ياد؟:
.اومده-
.خانوم پاک نيت رو می فرستم پيشش که زيردستش بمونه و کمکش کنه:
.باشه-
.احمدی هم نمی ياد ،به علی بگو بياد کمک من:
!اونم به روی چشم-
ديگه چيزی نگفتم اما حس کردم همچنان سر جاش ايستاده! برگشتم سمتش و منتظر نگاهش کردم ،لبخندی مسخره ای زد و
!گفت :بيا بريم يه چايی بخوريم ببينم چی شده که عمه خانوم اينقدر شاکيه
!اخمی نشست به پيشونيم و پرسيدم :زنگ زده بهت؟
.آره-
!که چی؟:
!اگه می خوای بدونی که چی پاشو بيا آبدارخونه-
!کار دارم اآلن:
!کارت تموم شد بيا-
!وايسا ببينم:
!پشت کرد بهم و دستی به عالمت خداحافظ تکون داد و رفت
کارمو به يه جايی رسوندم و باقيشو سپردم دست علی ،دستکشهامو در آوردم ،دستهامو شستم و راه افتادم سمت اتاقم و بين
.راه به معين هم گفتم :کارت تموم شد بيا اتاقم
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!لبخند دوباره ای به لب آورد و گفت :چشم قربان

يه چشم ؼره بهش رفتم و راه اتاقمو در پيش گرفتم .ناديا نيومده بود ،تماسی هم نگرفته بود و تو فکر بودم که شانس بياره
!و امروز اصالا نياد و دور و بر من آفتابی نشه
!تقه ای به در خورد ،به هوای اومدن معين گفتم :بيا تو مسخره بازی در نيار
در باز شد و ناديا اومد تو ،اخمی کردم و همون جوری که سرم به تقويم روی ميزم گرم بود گفتم :يادم نمی ياد مرخصی
!گرفته باشی
!يه قدم اومد تو اتاق و با خجالت و لکنت گفت :ببخشيد
!بخشيدن من بی نظمی شما رو توجيه می کنه؟-
 ...نه ولی:
!ولی چی؟! روز اول طی کردم که زير بار بی نظمی نمی رم! نگفتم؟-
.بله:
!خب؟-
...راستش يه کاری پيش اومد مجبور شدم:
!می تونستی يه تماس بگيری-
!روم نشد:
!که چی؟-
...خب ،آخه ،يعنی:
يه کاری می کنيم! شما می تونی وسيله هاتو جمع کنی و بری ،هم به درسهات برسی و هم مشکلت رو حل کنی- ،
!کارآموزی رو هم بذاری واسه ترم بعد که اجباريه
...نه آقای فرهودی .باور کنين:
!چيزی که دارم می بينم اينه که شما شديداا سرت شلوؼه و فرصتی واسه کار تو اين آزمايشگاه نداری-
 ...اين طوری نيست .باور کنين نمی خواستم دير بيام ولی خب:
دليل دير اومدنت رو نمی خوام بدونم .دليل اينکه مرتب اجازه می گيری و نمی يای رو هم همين طور! چون وقتی دفعه -
ی قبل پرسيدم و حرفی نزدی فهميدم که ربطی به من نداره! اما وقتی به عنوان يه نيروی کار قراره بيای اينجا پس روی
بودنت حساب باز شده! يعنی يه سری مسئوليت به گردنته  ،يعنی عين يه کارمند وقتی قراره نيای بايد خبر بدی! يعنی بايد
!ديسيپلين اين محيط رو بپذيری و رعايت کنی
.حق با شماست:
!می تونی بری-
!کجا؟:
!خونه ،خوابگاه يا دانشگاه-
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ناديا ناباور يه خرده نگاهم کرد ،بؽض رو می تونستم از همون فاصله هم تو چهره اش ببينم اما اين سفت و سخت گرفتن
نه ربطی به عصبانيت و بهم ريختگيم بابت جريان ديشب داشت و نه به خاطر زنگ عمه و شکايتش به معين! من فقط
شاکی بودم چون واقعا ا رو کمک اين خانوم حساب کرده بودم و حاال می ديدم که يه در ميون و مرتب و پشت هم يا دير می
!کنه يا نمی ياد
نگاه ازش گرفتم ،با يه مکث کوتاه از اتاق رفت بيرون و در رو نبسته معين اومد تو و گفت :چی گفتی به اين بنده ی خدا
!داره گريه می کنه؟
!عمه زنگ زد چی به تو گفت؟:
زن عمو به من زنگ نزد .من به موبايل تو زنگ زدم که اون دو تا کتابو ورداری بياری که طبق معمول موبايلتو جا -
گذاشته بودی!عمه خانومت هم شماره ی منو که ديد جواب داد و گفت صبح يه خرده اعصابت بهم ريخته بوده ،گوشيتو جا
!گذاشته و هواتو داشته باشم
!تو هوای منو داشته باشی؟! کی هوای تو رو داشته باشه اونوقت؟:
دامون جريان چيه؟! صدای عمه خانوم هم خيلی گرفته بود! چی شده؟-
!هيچی .ببين من شايد يه چند وقتی يه خرده درگير باشم .می تونی جای منو پر کنی؟:
جايی می خوای بری؟-
.احتماالا مجبورم يه چند باری برم تهران و برگردم:
!خبريه؟-
.آره:
!خيره ايشاهلل-
.آره خيره .فقط موندم يکييو پيدا کنم چند روزی جای منو تو بيمارستان پر کنه:
!من اونجا بر نمی گردم-
!تو رو نگفتم:
!حاال اگه يه خرده اصرار کنی شايد برگردم-
 ...احتماالا از علی می خوام که:
!االغ جان می گم اگه اصرار کنی شايد جات بايستم-
تو همين قدر که نبودمو اينجا پر کنی کافيه .البته هنوز قطعی نيست ولی اگه قطعی شد ترجيح می دم خيالم از بابت اين جا :
.راحت باشه
جريان چيه؟-
!عاشق شدم! می خوام برم يارو ببينم:
!مسخره-
از جام بلند شدم ،تقويم رو گذاشتم توی کشوی ميز ،همون جوری که از کنارش رد می شدم گفتم:عاشق شدن مسخره کردن
!نداره جناب
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.همراهم شد و گفت :کجا حاال؟! کارت دارم هنوز
!بريم آبدارخونه يه چايی بخورم همون جا نصيحتهاتو گوش بدم-
***

در نيمه باز آبدارخونه رو هل دادم و با ديدن ناديای نشسته روی صندلی و صدای فين فين و صورت و دماغ سرخش سر
.جام ايستادم .نگاهم چرخيد رو صورت معين ايستاده پشت سرم ،سری به تؤسؾ تکون داد و برگشت سمت البی
رفتم تو و در آبدارخونه رو پيش کردم و دست به سينه ايستادم ،ناديا دستمالی رو که تو دستش بود کشيد روی چشمای
.خيسش و آب دماؼشو باال کشيد و بعد يه مکث با صدايی گرفته گفت :اآلن می رم
!يه خرده فکر کردم و بعد پرسيدم :گريه ات مال اينه که بايد بری يا مربوط می شه به لحن تند من؟
!توقع نداشتم اما صادقانه و صريح گفت :هر دوش
!منم بهم بر می خوره وقتی کسی حرفمو جدی نمی گيره-
!من هيچ وقت هيچ کدوم از حرفهای شما رو ؼيرجدی حساب نکردم:
!اين بی نظمی تو اومدنت و يا يه در ميون اومدنت چی؟-
جوابی نداد! نشستم پشت ميز روبروش و پرسيدم:مشکلت رفع نشد؟
سری به دو طرؾ تکون داد و با دستمال اشکی که نشسته بود ميون مژه هاش پاک کرد .يه خرده فکر کردم و گفتم :می
!خوای جاتو حفظ کنم ،يه مدت نيای تا مشکلت برطرؾ بشه؟
!بدون اينکه نگاهم کن و همون جوری که مصر بود به ادامه ی گريه اش با بؽض گفت :برطرؾ نمی شه
!چرا آخه؟-
!نمی شه خب:
دو روز در هفته نيای بهت کمکی می کنه؟-
برای اولين بار از لحظه ای که اومده بودم تو آبدارخونه سرشو باال آورد و نگاه خيسشو دوخت به چشمام .مکثی کرد و
.گفت :آخر هفته رو اگه نيام خيلی خوب می شه .می تونم برم خونه امون
بری خونه اتون مشکلت حله؟-
.اگه برم خيلی بهتره:
!چهارشنبه و پنج شنبه رو نيا! خوبه؟-
!جداا؟:
آره! اما فقط يه بار ديگه اين گذشتو می کنم خانوم پاک نيت! اگه قرار باشه باز هم دير بيای و خبر ندی ديگه اؼماضی در -
!کار نيست
چونه اش دوباره شروع کرد به لرزيدن ،از جام بلند شدم و همون جوری که واسه خودم چايی می ريختم پرسيدم :ناراحت
!هم هستی گريه می کنی ،خوشحال هم هستی گريه می کنی؟
از جاش بلند شد و گفت :برم سر کارم يعنی؟
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می تونی بشينی اينجا و آبؽوره بگيری ،می تونی هم يه آبی به صورتت بزنی و بری سر کارت! هر کدومو دوست داری -
!انجام بده
برگشتم سمتش ،لبخندی رو صورت سرخ شده اش بود .يه لحظه دلم سوخت که باعث شده بودم اون جوری اشک بريزه اما
!کار با کسی شوخی نداشت! منم سر کار با کسی شوخی نداشتم
زنگ زدم چون حال برداشتن دسته کليد از تو داشبورد رو نداشتم .عمه بی اهميت به سرمای شديد هوا ايستاده بود روی
ايوون منتظر ورودم .وقتی رسيدم به پله ها سالمی گفتم و در جواب احوال پرسی عمه يه خوبم زمزمه کردم .دست دراز
!کرد و همون جوری که کيفم رو می گرفت گفت :خيس آبی دامون! مگه با ماشين نيومدی؟
.چرا-
پس چرا اينقدر خيسی؟:
!دريا بودم-
!دامون:
!تو آب نبودم! رفته بودم ساحل-
!زير اين بارون؟:
!می خواستم يه خرده فکر کنم-
!هيچ جای ديگه فکرت باز نمی شه که حتما ا بايد بری لب آب؟:
!همون جوری که منتظر بودم برای اينکه بره توی سالن گفتم :چرا! تو دستشويی هم مؽزم خوب کار می کنه
!پالتوتو در بيار برم برات يه حوله بيارم-
.می رم يه دوش می گيرم:
!خوبه .برو من واسه ات لباس می يارم .آخرش ذات الريه می کنی کار دستمون می دی با اين عادت بدی که داری-
لباسهامو تو رخت کن در آوردم و رفتم ايستادم زير دوش .از بس تنم سرد بود آب ولرمی که باز کرده بودم هم برام زيادی
.داغ بود! اما خوب بود .آرامش می داد .اونقدری که دلم می خواست همون جا بگيرم بخوابم
در رخت کن باز شد و عمه همون جوری که سرش پايين بود و لباس ها رو می ذاشت رو سکو گفت :الاقل اين يکی درو
!ببند بی حيا
می دونستم لحنش شوخه چون می خواد جريان ديشب رو از دلم در بياره! می دونستم از گفتن اون حرفها قصد منت
گذاشتن نداشته چون اونقدری ماه بوده و طبعش بلند که وقتی قدمی بر می داره منتی نذاره! هر چند که به ؼرور من بر
!خورده بود
!در بين حموم و رخت کن رو پيش کردم و در همون حال گفتم :لخت لخت که نيستم! شورت پامه
يه بی حيای بی آبروی ديگه هم گفت و رفت و در رو بست .تصميم رو گرفته بودم .شايد از شنيدنش ناراحت می شد و اين
مهربونی و لحن شوخ از وجودش پر می کشيد اما بعد چند وقت با قضيه کنار می اومد .وقتی می ديد اجازه ندادم کسی از
!اون خونواده نزديکم بشه و راه به زندگيمون باز کنه اونوقت آروم می شد و چه بسا پشيمون از مخالفت امروزش
کاری به اينکه تو گذشته چی شده بود نداشتم ،کاری به اينکه قرار بود به پسر چه آدمی کمک کنم نداشتم! هيچ کاری به
اينکه يه روزی همون مادر التماس های من و عمه رو نشنيد و از خونه اش روندمون نداشتم! من فقط و فقط تو اون لحظه
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به يه بچه ی مريض فکر می کردم که هيچ ارتباطی به اون گذشته ی سياه نداشته و نداره! اول صبح وقتی داشتم به
موضوع فکر می کردم با خودم می گفتم می شه اميدوار بود که خونم به خونش نخوره و جريان به يه آزمايش خون ختم
بشه و خالص! اون لحظه اما زير اون دوش از ته دل آرزو می کردم جواب آزمايش مثبت باشه و بتونم کاری براش انجام
!بدم
از حموم که رفتم بيرون عمه مشؽول حرؾ زدن با تلفن بود .مستقيم رفتم تو آشپزخونه برای اينکه ببينم شام چيه ،با صدای
!بلند از تو اتاق خواب گفت :ناخنک نزن اآلن می يام
باشه ای گفتم و نشستم پشت ميز و لقمه ای که از کشک بادمجون گرفته بودم رو دور از چشم عمه جوييدم و قورت دادم.
!اومد و همون طوری که می رفت سمت گاز گفت :کشک گوشه ی لبتو پاک کن
يه دستی می زد دو دستی بگيره! ديگه اخالق هم دستمون اومده بود .ؼذا رو کشيد و گذاشت رو ميز ،روبروم نشست و
.گفت :رسول بود! سالم رسوند
.سالمت باشن-
!موبايلتو جا گذاشتی امروز ،باالی صد بار زنگ خورد:
کيا بودن؟-
.بيشترشون شماره ی ناشناس بود،يکيش هم معين يه دو سه باری هم سياوش:
.شماره های ناشناس احتماالا نگاره-
.شامتو بخور بعد حرفشو پيش بکش:
.تصميمم رو گرفتم .می خوام آزمايش بدم-
سکوت عمه باعث شد نگاه از لقمه ی توی دستم بگيرم و به صورتش بدوزم .بی هيچ احساس و واکنشی فقط خيره ی
صورتم بود .لقمه رو گذاشتم گوشه ی بشقاب و با دستمال دستم رو پاک کردم و گفتم :لزومی نداره با اون خونواده روبرو
بشم! تو همه ی دنيا اهدا کننده های مؽز استخوان معموالا ناشناخته باقی می مونن .مثل اهدا کننده ها و گيرنده های اعضای
!بدن
!نگار می دونه که تو داری آزمايش می دی ،تو داری مؽز استخون اهدا می کنی-
.وقتی ازش بخوام که عين يه ؼريبه ازم دور بمونه بايد بمونه:
!پدربزرگتو فراموش کردی دامون؟-
!نه فراموشش نکردم! من هيچ کدوم از اون آدم ها رو فراموش نکردم! نه اون آدمها رو ،نه اون صحنه ها رو:
!پس چرا می خوای بذاری پای اونها به زندگيمون باز بشه؟-
.نمی خوام بذارم عمه:
بهم اين قولو می دی؟-
چه قولی؟:
!که هيچ کدومشون دوباره به سمت ما برنگردن-
!مگه از اول سمت ما بودن که بخوان دوباره برگردن:

صفحه 119

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
!که پاشون به زندگی ما باز نشه دامون-
!مگه پاشون به زندگی ما باز بود؟:
!دامون-
عمه يه سوال .مراحل اهدای مؽز استخوون رو می دونی چيه؟:
.امروز رفتم تو اينترنت و خوندم-

!آفرين عمه ی مدرنيته ی من! پس می دونی دليلی واسه اينکه بخوام باهاشون در تماس باشم وجود نداره:
!اونها منتظر دليل نمی مونن .ديشب هم گفتم ،لطؾ که در حقشون بکنی به جبرانش بلند می شن-
من ازشون می خوام بلند نشن و بشينن سر جاشون! خوبه؟:
!اون ها هم می شينن و بهت می گن چشم-
نه پس! دنبالم راه می افتن بهم شماره بدن! عمه خانوم اين عينک بدبينی رو بردار از چشمات! تازه هنوز نه به داره ،نه به :
!باره! اصالا از کجا معلوم من اهداکننده باشم؟
!اگه باشی رو فرض می گيريم-
ببين نهايت نهايتش اينه که هيتلرخان می ياد سراؼم! همينه ديگه ،هان؟! منم يه شست بهش نشون می دم و از خودم می :
!رونمش
!زشته دامون-
!باشه! خيلی و خب! منم براش يه تعظيم بلند باال می کنم و ازش می خوام ازم دوری کنه! خوبه؟:
!زدی به اين خط که مثالا منو گول بزنی آره؟-
!کدوم خط؟:
!خط چرت و پرت گفتن-
!دارم چرت و پرت می گم اآلن؟:
!جدی باش دو ديقه درست و حسابی حرؾ بزنيم-
!من نمی دونم چرا همه اتون گير دادين به درست و حسابی حرؾ زدن! مگه داريم ناحسابی حرؾ می زنيم؟:
اين به کنار ،يادم هم می مونه که از زير دادن قول شونه خالی کردی! واسه چی از حرؾ ديشب من ناراحت شدی و قهر -
!کردی؟
!قهر نکردم-
!دلخور که شدی؟:
از شما دلخور نشدم از يادآوری اينکه حضور من زندگی شما رو چقدر تحت الشعاع قرار داد و مسيرشو عوض کرد -
!ناراحت شدم
!من هميشه به داشتن تو افتخار کردم و می کنم:
!اينکه يه شعاره-
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!چرا شعاره؟! دارم جدی می گم:
!يادمه اون روزی که اومدی مدرسه ام واسه دادن تعهد ،خيلی به وجودم افتخار نمی کردی-

يه بچه کل ساعت کالس تو دستشويی زندونی کرده بودی و تو روی مدير و ناظم و معلمت هم وايساده بودی! توقع داشتی :
!بهت افتخار هم بکنم تو اون لحظه ها؟
!نه بابا! کی توقع افتخار داشت؟! می گم هميشه هم نبوده که بهم افتخار کنی-
دامون جدای اين شوخی ها ،يه بار ديگه هم اگه برگرديم عقب و باز هم اون اتفاق ها بيافته من با کمال ميل تو رو از اون :
.پرورشگاه می کشم بيرون و می يارم پيش خودم
شما لطؾ داری .بزرگواری! مهربونی ،خانومی! همه چی تمومی! انسانی! انسانيت سرت می شه! حاال که انسانيت رو -
!می فهمی و درک می کنی پس بايد منو هم درک کنی که دست کمک و التماس کسی رو پس نزنم
.در مورد اون موضوع اول آزمايش خون رو بده بعد حرؾ می زنيم:
!مثبت بود حرفی توش نمی مونه! منفی هم بود همين-
!پس تصميمت رو گرفتی؟:
البته .با همه ی احترامی که برای شما قائلم و با همه ی حقی که به شما می دم برای اينکه نخوای پای اون خونواده به -
من تربيت شده ی دست شما نمی تونم بی تفاوت از کنار اين جريان بگذرم
.زندگيمون باز بشه اما ِ
.از کار و زندگيت می افتی دامون:
.مهم نيست-
 ...اگه جواب مثبت باشه وضعيت جسمی خودت هم با مصرؾ داروها يا حتی نمونه برداری:
.می دونم عمه .همه اشون موقته-
.نمی دونم چی بگم:
شما خودت باش!يه چند ديقه تو سکوت تمرکز کن و بشو همون مهتاج خانوم با گذشت و انسان اونوقت همه چی حل می -
.شه! داشتی می گفتی
چيو؟-
!افتخار کردنت به منو! خوشم اومد ،بی زحمت باقی وقت شامو به اين بحث شيرين اختصاص بده:
!لبخند نشسته رو لب عمه هر چند که خيلی کمرنگ ،پر از ترس و تشويش و ترديد بود اما بهم دلگرمی می داد
به محض ورودم به آزمايشگاه از خانوم جوان پرسيدم :دکتر اکبرزاده اومده؟
.همون جوری که جواب يه مراجعه کننده رو می داد رو به من گفت :بله .تو اتاقشونن
.تشکری کردم و راه افتادم سمت اتاقش ،تقه ای به در زدم ،صدای بفرماييدش رو شنيدم و رفتم تو
با لبخند دستش رو جلو آورد ،پشت ميزش ايستادم و باهاش دست دادم و حالشو پرسيدم .با سر اشاره ای به مبل کرد و
!گفت :چه عجب تو يه روز اول وقت جای چپيدن تو اون بخش اومدی سراغ من؟
!کم لطفی می فرمايين قربان! حاال يه کارمند وظيفه شناس هم پيدا شده شما شاکی هستين؟-

صفحه 121

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

صدای خنده ی دکتر بلند شد ،اشاره ای به ساعت کرد و گفت :مشخصه کامالا از ساعت تشريؾ فرما شدنتون کارمند
!وظيفه شناس
!اخمی به ابروهام انداختم و گفتم :اآلن تيکه می ندازين ديگه؟
دوباره خنديد ،بعد جدی شد و پرسيد :چيزی شده؟
.خدمت رسيدم يه آزمايش بنويسين-
واسه کی؟:
.خودم-
!طوريت شده يا چکاپه؟:
.هيچ کدوم-
پس چی؟-
.می خوام  HLAيه تست:
!دکتر مات نگاهم کرد و بعد چند لحظه پرسيد :برای چی؟! پس چرا وقتی می پرسم چت شده می گی هيچی
!خب چون چيزيم نشده-
باز تو سرت چی می گذره؟:
!هيچی-
!دامون:
!يه تسته فقط-
!جواب تست رو برای کی می خوای؟:
...واسه-
بيمار کيه؟:
.آشناست-
!تا جايی که يادمه برادر يا خواهری نداری:
.برادر يا خواهر نيست اما آشناست-
رفتی عضو بانک اهدا شدی؟:
.نه دکتر .دارم می گم که واسه يه آدم آشنا می خوام .اين جا نيست ،تهرانه-
خيلی و خب! من که از کارهای تو سر در نمی يارم! دوره افتادی همه ی آدم ها رو نجات بدی! کيه که اين ميون سر :
!خودتو به باد بدی
!خودتون مگه اين کارو نمی کنين؟-
.من تا جايی که زندگی خودم در خطر نباشه اين کارو می کنم:
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!بخوام مؽز استخوان اهدا کنم زندگيم به خطر می افته؟-

!نه! اما حس می کنم يه مدته اولويت زندگيت رو گذاشتی رو کمک به افراد مختلؾ و خودتو فراموش کردی:
!اين يکی رو من دخالتی توش نداشتم ،اگه جواب آزمايش مثبت باشه يه توفيق اجباريه که خودش اومده سراؼم-
دکتر در حال نوشتن دستور آزمايش گفت:بايد سر فرصت پاشم بيام خونه اتون با عمه خانومت درست و حسابی حرؾ
!بزنم
!لبخندی زدم و گفتم :ای خدا! من موندم چرا همه ی اطرافيان من دنبال درست و حسابی حرؾ زدنن
!با اخم نگاهی بهم انداخت و گفت :چون تو گوش درست و حسابی واسه شنيدن نداری
!از جام بلند شدم و گفتم :يعنی اآلن شما می خواين برين شکايت منو به وليم بکنين؟
!از شکايت ديگه گذشته ،يه خرده گوش مالی الزم داری-
به جون خودم همين چند هفته ی پيش تو اون بازداشتگاه درست و حسابی ازم پذيرايی شده! ديگه نياز نيس شما زحمت :
!بيافتين
سری به تؤسؾ تکون داد و نسخه رو گرفت سمتم ،تشکری کردم و گفتم:اگه به عنوان دهنده تستم مثبت باشه ،مجبورم يه
.چند وقتی رو درگير باشم ،با معين صحبت کردم و اون جای خاليمو پر می کنه
!جای خالی تو با صد تا نيروی تازه نفس هم پر نمی شه-
!اون که نظر لطؾ شماست منتها شما می تونين خيال کنين رفتم مسافرت تفريحی توريستی:
!چند وقته يه مسافرت درست و حسابی نرفتی؟-
!اممم ،فکر کنم يه سال پيش با هم رفتيم تبريز:
!اون مسافرت يه روزه واسه شرکت تو همايش مسافرت درست و حسابی بود؟-
زدم زير خنده! همه ی اطرافيانم به بيماری سندرم درست و حسابی مبتال شده بودن! رفتم سمت در و گفتم :اين کارو تموم
کنم به خودم يه مرخصی درست و حسابی می دم! خاطرتون جمع! منتها قبلش بايد با شما بشينم و درست و حسابی در
!مورد اين سمت مديريتی که به گردنم انداختين صحبت کنم! فعالا
***
جواب سالم ناديا و احمدی رو دادم و از ناديا پرسيدم:بلدی نمونه بگيری؟
!متعجب پرسيد:بله؟
نسخه ی دستور پزشک رو گرفتم سمتش و گفتم :اينو بده خانوم جوان پذيرش کنه ،بعد بيا اتاق خون گيری می خوام ببينم
!!چند مرده حالجی
همچنان بهت زده و بدون اينکه حتی برگه ی به سمتش گرفته شده رو ازم بگيره نگاهم می کرد! گره ای به ابروهام انداختم
!و پرسيدم :چيه؟! نکنه بلد نيستی؟
 ...هول شده گفت :نه نه ولی ...يعنی
!نسخه رو تکون دادم که بگيردش و گفتم :ولی يعنی نداريم! بدو دير شد
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نسخه رو گرفت ،تا دم در رفت و ايستاد ،برگشت و چشم تو چشمم شد و با يه مکث گفت :نمی شه اجازه بدين يکی از
...همکارای حرفه ايتون اين کارو
!تو هم کم کم حرفه ای می شی! برو زودتر منم می رم اتاق خون گيری منتظر می مونم-
!راه افتادم سمتش ،اون رفت و احمدی پرسيد :دکتر جون خيره ايشاهلل مريض که نيستين؟
!همون جوری که از اتاق می رفتم بيرون گفتم:دکتر خودتی! نه تست بارداريه! دعا کن مثبت باشه
.صدای خنده اش بلند شد ،رفتم تو اتاق خون گيری و به خانوم افزا مسئول خون گيريمون گفتم :سالم خانوم
از روی صندليش بلند شد و گفت :سالم از ماست .خوبين شما؟
.ممنون .اومدم نمونه بدم متنها می خوام خانوم پاک نيت اين کارو بکنه-
!يه کارآموز از شما نمونه بگيره؟:
.آره-
...خب اجازه بدين من اين کارو بکنم .يعنی می گم:
.اجازه ی ما که دست شماست منتها می خوام اون اين کارو بکنه-
.هر جور صالح می دونين:
نشستم رو صندلی مخصوص خون گيری و همون جوری که دکمه ی آستين پيرهن مردونه ام رو باز می کردم
.گفتم:ممنون
خانوم افزا از اتاق رفت بيرون ،ناديا با يه قيافه ی رنگ پريده اومد تو و گفت :آقای فرهودی حاال می شه اين دفعه رو
...اجازه بدين همکارتون نمونه رو بگيرن و من تماشا
!وسيله ها اون جاست .شروع کن کارتو که همين جوريش هم کلی کارم عقب افتاده-
!مردد نگاهم کرد ،اخمی کردم و گفتم :چک و چونه فايده نداره! بجنب
با يه قدم لرزون رفت سمت ميز و يه گارو برداشت ،برگشت سمت من و گفت :قبالا اين کارو انجام دادم اما خب  ...می
!دونين چيه؟
!نه نمی دونم! تو بگو چيه-
!يعنی شايد اگه يه بيمار اينجا نشسته بود اينقدر هول نمی شدم:
!از من می ترسی يعنی؟-
نه جوابی داد ،نه نگاهی کرد! سرفه ای کردم و گفتم :ببين! منم بيمارم! همين چند روز پيش چند روز نتونستم بيام سر کار!
!يادت که نرفته؟
لبخند بی جونی زد،آستينم رو زدم باال و گفتم :ته تهش اينه که من آبکش بشم ،نتونی خون بگيری و از خانوم افزا بخوايم
!کمک کنه! همين! زود باش
دستش که برای بستن گارو جلو اومد و به بازوم نشست حس کردم هيچ خونی تو رگ هاش نيست از زور ترس! سر
انگشتاش يخ يخ بود! لبخندی زدم و گفتم :تو خونو از من بگير ،من قول می دم يه سرم بهت وصل کنم که قند خونت به
!حالت نرمال برگرده
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گارو رو که به بازوم چفت کرد آخی گفتم ،هول شده نگاهم کرد و خواست بازش کنه ،لبخند زدم و گفتم :درسته ،کارتو
!ادامه بده
گيج بود يا شايد اونقدر هول که نتونسته بود تشخيص بده دارم شوخی می کنم! دستکش هاشو دستش کرد ،سرنگ رو
برداشت و يکی دو بار روی رگی که انتخاب کرده بود برای گرفتن ضربه زد ،داشتم به صورتش نگاه می کردم و مطمئن
بودم اون چهره ی ترسخورده اونقدری به حال خودش نيست که ضدعفونی کردن محل رگ گيری رو يادش باشه پس با
!نزديک شدن سوزن سرنگ به وريد بازوم گفتم :ضدعفونيش نمی کنی؟
!با هول گفت:وای چرا! يادم رفت
پنبه الکلی رو کشيد روی گودی زير بازوم و شروع کرد ،سرنگ چنان تو دستش می لرزيد که انگار اون بود که قرار بود
!بازوش سوراخ بشه نه من
!سوزن که فرو رفت تو رگم آروم گفتم :آخ
!با هول چشماشو آورد باال و زل زد به صورتم ،چشمکی زدم و گفتم :من از اون مريض لوسهام! تو اهميت نده
حتی لبخند هم نزد بس که ترسيده بود! تو اون فاصله ی کم می تونستم تک تک اجزای صورتش رو ببينم .خوشگل نبود اما
زشت هم نبود! مليح بود! لطيؾ بود! يه جور معصوميت تو چهره اش بود .عين چهره هايی که هيچ وقت بزرگ نمی شدن
و هميشه بچه می زدن .موهای نارنجيش از زير مقعنه ريخته بود بيرون و برای اينکه از جلوی چشماش بزندشون کنار
مرتب سرشو تکون می داد .دست آزادم وسوسه شده بود برای کمک بهش ،جلوی خودم رو گرفتم و نگاهی به سوزن که
!حاال تو رگم بود کردم و گفتم :فکر کنم حاال بايد اين گارو رو باز کنی
بله ای گفت و با دست لرزون گارو رو باز کرد ،دوباره يه آخ گفتم و وقتی نگاهم کرد لبخند زدم ،اين بار وقتی خون وارد
!سرنگ شد لبخند زد و گفت :فکر کنم خوش شانس بودم که رگ شما خيلی راحت پيدا شد
!هيچ وقت هيچ موفقيتی رو نذار پای شانس! حتی اگه شانس توش دخيل بوده باشه-
با لبخند زل زد به صورتم ،انگشتم رو گذاشتم جای انگشتش روی پنبه و گفتم :ولی من شانس آوردم که سوراخ سوراخ
!!نشدم
خنديد ،خون توی سرنگ رو توی لوله خالی کرد و همون جوری که درش رو می بست گفت :ممنون که بهم اين فرصت
!رو دادين
!خواهش می کنم! يه چسب هم لطؾ کنی به من بدی که انگشتهای دستم آزاد بشن می تونم پاشم برم به کارم برسم-
آخ يادم رفتی گفت ،چسب گرد رو برداشت،پنبه رو از روی جای سوزن برداشتم ،دستش نشست روی دستم و چسب رو
!چسبوند و در همون حال گفت :اگه شادی بفهمه ديگه ولم نمی کنه
!چرا؟:
!خب کالا خوشش می ياد سر به سر من بذاره-
!آهان!پس يادم باشه امروز حتما ا بهش بگم!مخصوصا ا از اين رنگ پريده و دستهای لرزونت:
!اخمی همراه با لبخند به صورتش نشوند ،زل زد به صورتم و گفت :هول شدم اما کارم که بد نبود
نه! اصالا ! اتفاقا ا خيلی هم عالی بود! البته منهای اين حال و روز و چند تا نکته ای که يادت رفته بود و آب قندی که الزم -
!داری! برو يه چيز شيرين بذار دهنت! من خون دادم شما افت قند پيدا کردی
.با لبخند زل زد به صورتم ،از جام بلند شدم و گفتم :اسممو روی لوله بنويس و بيار که آزمايشو شروع کنيم
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چشمی گفت ،همون جوری که آستينم رو پايين می کشيدم از اتاق رفتم بيرون و از خانوم افزا تشکر کردم ،با لبخند نگاهی
به دستم انداخت برای اينکه ببينه سالمم يا نه و پرسيد :خوب بود؟
!لبخندی زدم و گفتم :به خير گذشت
.خنديد ،من رفتم سمت آبدارخونه ،اونم رفت تو اتاق خون گيری
دستکش هامو در آوردم ،نشستم رو صندلی و دستم دکمه ی باالی پيرهنمو باز کرد ،رو به ناديا گفتم :فکر کنم خودم آب قند
!الزم شدم
!دست از کار کشيد و با نگرونی نگاهم کرد و پرسيد :حالتون خوب نيست؟
.لبخندی زدم و گفتم :خوبم! خسته شدم يه خرده
مطمئنين؟-
خنديدم و گفتم :آره دختر خوب! ديگه چند سی سی خون که من گنده َبکو از پا نمی دازه! تو آب قند خوردی يا کارمون
!تموم شد بايد ببرمت سرم وصل کنی؟
!لبخندی زد و با خجالت گفت :اذيت نکنين ديگه! تا اون حد هم حالم بد نشده بود
بلند شدم و همون جوری که می رفتم دستهامو بشورم گفتم :آره خب! فقط همچين اون سرنگ بدبخت داشت تو دستت می
لرزيد که من يه لحظه سرمو بردم باال ببينم المپ باال سرمونم داره می لرزه يا نه! گفتم نکنه زلزله است و ما متوجه
!نشديم
!صدای معترض ناديا بلند شد :دارين بزرگنمايی می کنين ديگه! يه خرده هول کردم اما نه ديگه تا اون حد که دستام بلرزه
رفتم سمت در و همون جوری که نگاهش می کردم گفتم:آره خب! احتماالا هم سردی نوک انگشتات مربوط به سرمای 99
!درجه ی فضای اتاق بود
!سرشو بلند کرد و زل زد به صورتم ،همراه با لبخند روی لبم چشمکی زدم و گفتم :به رفيقت چيزی نمی گم! نگران نباش
لبخند که زد ،از بخش رفتم بيرون .بايد تا آماده شدن جواب آزمايش کارهامو راست و ريس می کردم که اگه رفتنی شدم
.همکارام گرفتار نبودنم نشن
***
.رسيدم خونه و کليد انداختم و قبل از اينکه برم تو يه ياهللا گفتم ،سياوش بود که گفت :بيا تو ،تنهام
در رو هل دادم و همون جوری که کفشامو در می آوردم پرسيدم :پس ستاره کو؟
.رفت-
!اِ؟! کجا؟:
!خونه ديگه-
!به اين زودی؟:
!خيلی هم زود نبودها! مثل اينکه خيلی بهت خوش گذشته-
!راستشو بگو! چی کارش کردی دختره ی بيچاره رو فراری دادی:
!فراری کدومه! خودش ديگه می خواست برگرده-
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من که تو رو می شناسم ناکس! کلی ؼر به جونش زدی و گنددماؼی کردی ستاره خانوم هم رفت! آره؟! منو بگو شکممو :
صابون زده بودم واسه دلمه هاش! بی معرفت قول داده بود واسه ام درست کنه! اصالا امشب اومده بودم به هوای خوردن
!دلمه! اگه زنگ زد بهش بگو من باهاش قهرم
صدای سالم ستاره سرم رو به سمت آشپزخونه چرخوند و در همون حال گفتم :عليک سالم! می خوای قايم موشک بازی
!کنی الاقل اون موبايلتو از روی ميز تلويزيون بر دار
سياوش بود که با چشمای گرد شده زل زد بهم و پرسدی :ناکس منم يا تو؟! موبايل به اون کوچيکی رو کی وقت کردی
!ببينی؟
!همون جوری که می رفتم سمت اتاقم گفتم:از صبح عدسی ميکروسکوپ چسبيده به عنبيه ام همه چيو چند برابر می بينم
.صدای خنده ی ستاره بلند شد ،برگشتم سمتش و گفتم :خوبی شما؟! خوش اومدی
با خوشرويی گفت :ممنون .اگه امشب هم نمی اومدی دلخور می شدم! به سياوش هم گفتم ،صاحبخونه طاقت مهمونو نداشت
!که فرار کرد؟
کيفم رو گذاشتم رو مبل و گفتم:فرار نکردم کوکب خانوم! با عمه خانوم در مورد يه سری مسائل بايد می نشستيم به مذاکره
که چند شبی طول کشيد! هر چند که شما مهمون نيستی و خودت صاحبخونه ای .من لباس عوض می کنم و خدمت می
.رسم
دلمه عالی بود ،تو يه فضای خيلی شاد خورديمش و من و ستاره با همدستی هم کلی سر به سر سياوش گذاشتيم و حسابی
خنديدم اما  ...دست خودم نبود و نمی دونستم چه مرگم شده که ذهنم با کوچکترين فرصتی بر می گشت به عقب و يه
صحنه هايی رو به خاطر می آورد .از همون صبح و از همون لحظه که خونم لوله ی سرنگ رو قرمز کرده بود ،ميون
شوخی هام با ناديا واسه اينکه روحيه بگيره و کارشو درست انجام بده ،تصويرهايی از جلوی چشمم رد می شدن که آزارم
!می دادن و حاال که ديروقت شب بود هم همچنان می رفتن و می اومدن
نشسته بودم روی مبل ،چشمم به تلويزيون بود و مثالا اخبار ،ذهنم اما يه جای خيلی خيلی دور می پلکيد .سياوش اومد
روبروم نشست و پرسيد:همه چی مرتبه؟
.تقريبا ا-
اون خانومه رو پيدا کردی؟:
.آره-
خب؟:
.يه کمکی ازم می خواست-
!فاميله؟:
.آره-
.که اين طور .پس معما حل شد:
.آره .من فردا شب شيفتم-
! ِا! چند بار در ماه شيفتی؟:
.شايد اين ماه يا ماه بعد نتونم شيفت وايسم.واسه همين گفتم جلو جلو برم که منتی سرم نباشه-
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چطور؟! خبريه؟:
!آره! قراره عروسی کنم! سرم شلوؼه-

سياوش يه مسخره گفت و از جاش بلند شد و همون جوری که می رفت سمت آشپزخونه پرسيد :چايی می خوری؟
.از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم و گفتم :قربون دستت
خوابم برد انگار که ديگه به چايی خوردن هم نکشيد کارم و صدای زنگ موبايلم بود که از خواب بيدارم کرد! کالفه
!نگاهی به ساعت انداختم و ميون خواب و بيداری به اين فکر کردم که کيه آخه اين وقت شب
!!الو که گفتم صدای گريه پيچيد تو گوشم و خواب رو از سرم پروند
الو دامون! بهت التماس می کنم! ازت خواهش می کنم! تو رو جون هر کسی که دوست داری امشب خيال منو آروم کن و :
بگو که اين تستو می دی! دامون بچه ام حالش خوب نيست! داريم از دستش می ديم! زندگيمون از هم پاشيده! همه ی
!اميدمون تويی!تو رو اون خدايی که بهش اعتقاد داری بگو که قبول می کنی!الو دامون
!دارم می شنوم-
چيو؟! التماسهای يه مادرو؟! می خوای بيشتر التماس کنم؟! به جون عزيزم قسم اگه بگی به پام بيافت هم می افتم! دامون :
.تموم اميدم تويی تو رو خدا منو از خودت نرون! منو نااميد نکن
!شما می دونين چند درصد احتمال اينکه جواب آزمايش مثبت باشه هست؟-
!تو بگو يه درصد! برای من ،برای خونواده ام ،برای پارسا اآلن يه درصد هم يه درصده:
.بايد حضوری ببينمتون-
.هر جا بگی می يام .هر وقت که بگی می يام:
!کد تهران افتاده رو گوشيم-
!آره ،برگشتم ولی همين فردا اول وقت اونجام! خوبه؟:
.يه شماره می خوام که بتونم باهاتون تماس بگيرم-
من از موبايلم بهت زنگ می زنم .قطع که کردم ،زنگ می زنم .دامون می خوای قبول کنی آره؟! می خوای جوونمردی :
!کنی مگه نه؟
.فردا باهاتون تماس می گيرم و حرؾ می زنيم-
اگه قبول کنی من و پدر پارسا رو يه عمر بنده ی خودت کردی! فرقی هم نمی کنه نتيجه آزمايش چی باشه! فقط همين که :
.دست رد به سينه ام نزدی خودش به يه دنيا می ارزه
!شما ولی خوب يادمه دست رد به سينه ی من و عمه ام و پدربزرگ و عموهام زدی-
خامی کردم! داغ بودم! نمی فهميدم چی کار دارم می کنم! می دونم آبی که ريخته هيچ جوری جمع نمی شه ولی تو بگذر: ،
نمی گم ببخش ،فقط به پارسا به چشم يه ؼريبه نگاه کن! من می دونم توقع زياديه! من می دونم اصالا خيلی پررويی بود
!اومدن سراغ تو اما ...اشتباه کردم دامون! اين همه سال گذشته و حاال می دونم که تو گذشته اشتباه کرديم! همه امون
.فردا باهاتون تماس می گيرم .شب خوش-
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دکمه ی موبايل رو زدم و خاموشش کردم .نشستم سر جام و سرمو گرفتم ميون دستهام! چه گذشته ای بود اين گذشته ی
لعنتی که هر چقدر هم می خواستی نسبت بهش بی تفاوت باشی باز هم دنبالت می اومد و خودی نشون می داد! چه گذشته
ی شومی بود اين گذشته ی لعنتی که هر کاری می کردی ازش فاصله بگيری بازم کيپ کيپت قدم بر می داشت و ول کنت
!نبود
.تقه ای به در خورد و سياوش اومد تو گفت :چايی ريختم بخوری ،اومدم ديدم خوابت برده
دراز کشيدم و گفتم :اونقدر خسته ام که شراب ناب شيراز هم بهم تعارؾ کنی رد می کنم! از ستاره عذرخواهی کن ،شب
.به خير
بهش پشت کردم و چشمامو رو هم گذاشتم .شايد خواب می تونست يه چند ساعتی منو از اون افکار اعصاب خردکن
!خالص کنه
شماره ای رو که ديشب روی گوشيم افتاده بود گرفتم و منتظر شدم جواب بده ،معين تقه ای به در زد و اومد تو .با سر
اشاره کردم بشينه تا تماسم تموم شه.بعد چند تا بوق و درست لحظه ای که خواستم تماس رو قطع کنم صدای هول و نفس
نفس زنونش پيچيد تو گوشی :الو دامون؟
.سالم-
 ...سالم .فکر می کردم ديگه زنگ نمی زنی .من اآلن شمالم.يعنی نزديک های صبح راه افتاديم اآلن هم:
!من بايد شما رو از نزديک ببينم اما تنها-
.هر جا بگی و هر وقت بگی می يام:
ساعت يک و نيم ،جايی تو اين شهرو بلدين؟-
.شما آدرس بده من پيدا می کنم:
.دم خونه ی عمه بمونين می يام اونجا-
.باشه باشه:
فقط نمی خوام عمه شما رو ببينه.می دونين که؟-
.آره .حتما ا .خاطرت جمع:
خدافظ-
!تماسو قطع کردم ،معين متعجب نگاهم کرد و پرسيد :چی کار داری می کنی که اگه زن عمو بفهمه شاکی می شه؟
!عمه می دونه-
!به خدا مشکوک می زنی دامون:
لبخندی زدم و پرسيدم :اومدی بگی مشکوک می زنم يا کار ديگه ای داری؟
.از جاش بلند شد و برگه ای رو گذاشت رو ميز و گفت :ترابی می گه اول تو تؤييد کن بعد اون امضا کنه
برگه رو گرفتم و همون جوری که نگاه می کردم گفتم :اين ديگه چه صيؽه ايه؟
!ترابيه ديگه! هر لحظه يه سازی می زنه-
!برگه رو ببر بده بهش بگو فرهودی گفت بی بامبول امضاش کن بره پی کارش:
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!ول کن دامون! باز اون منو می فرسته پيش دکتر-

!نچی کردم و پای برگه يه امضا انداختم و گفتم :فکر کنم خودم بايد بشينم باهاش صحبت کنم و توجيهش کنم
.خب اين مدلش اين طوريه .آزمايشگاه قبلی که بوده ،اين مدلی کار می کرده-
!زيادی محتاطه:
.پاشو جمع کن ،هم منو برسون هم خودت به قرار مرموزت برس-
مگه ماشينت کجاست؟:
!ماشين من؟! منظورت ماشين ژاله است ديگه؟-
!زدم زير خنده و از جام بلند شدم ،لبخندی زد و گفت :مديونی اگه فکر کنی زن ذليلم
!کشوی ميزم رو که قفل می کردم گفتم :نه بابا! نيازی به فکر کردن نيست! تقريبا ا يقين دارم
.پالتومو از رو چوب لباسی برداشتم و گفتم :برو بپوش بريم اگه می يای! من به قرارم بايد به موقع برسم
!راه افتاد از اتاق بره بيرون در همون حال گفت :مشکوک می زنی دامون! مشکوک!اون نيشتم ببند و به ريش خودت بخند
!چشمی گفتم ،يه زهرمار پروند و رفت
***
اگه می گفتم خونسردم دروغ بود .اگه می گفتم هيچ اضطرابی ندارم ضربان باال رفته ی قلبم خالفشو ثابت می کرد! بهم
ريخته بودم اما سعی می کردم خونسرد باشم! پک آخر رو زدم و خاموشش کردم ،ماشينو گوشه ی کوچه نگه داشتم و
.خواستم پياده شم ،منو ديد و از ماشينش پياده شد و اومد سمتم و با خوشرويی سالم کرد
.سعی کردم چهره ی خونسردی به خودم بگيرم و گفتم :سالم .بشينين ،بريم
.نشست و در رو بست ،راه افتادم .بعد يه سکوت طوالنی گفت :مرسی دامون
جوابی ندادم ،يه خرده ساکت موند و بعد گفت :آقاجون می گفت قبول نمی کنی! می گفت الکی دلمونو خوش نکنيم و  ...من
!ولی به دلم افتاده که می خوای قبول کنی! اين طور نيست؟
من يه فرصت کوتاه واسه ناهار دارم و بعدش بايد برم بيمارستان .می شينيم تو يه رستوران ،هم ؼذا می خوريم و هم -
.حرؾ می زنيم
.خوبه .باشه:
رسيدم دم رستورانی که نزديک بيمارستان بود و در اکثر مواقع ناهارم رو اونجا می خوردم ،ماشين رو خاموش کردم و
پياده شدم .همراهم شد و بی حرؾ نشست پشت ميزی که با دست اشاره کرده بودم .نشستم و اين در حالی بود که چشمام
!مرتب از نگاه کردن به صورتش و حوالی جايی که نشسته بود گريزون بود
ؼذا رو که سفارش داديم ،يه خرده ساکت موند و بعد گفت :دامون؟
نگاه از مشتری های نشسته تو رستوران گرفتم و نشوندم به صورتش .دستهاش رو گذاشت روی ميز و تو هم گره کرد و
گفت :می شه بريم سر اصل مطلب؟
يه خرده نگاهش کردم و بعد گفتم:من فکرامو کردم! اين چند روز کلی هم با عمه بحث کردم! کلی هم با خودم جنگيدم! در
مورد گذشته و تصميمی که شماها گرفتين ،من فکر می کنم بر خالؾ نظر عمه تو جايگاهی نيستم که بگم کارتون درست
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بوده يا ؼلط هر چند که اگه من بودم اون تصميم رو نمی گرفتم! ولی  ...در مورد خودم ،توهينهايی که بهم شده رو هيچ
 ...وقت فراموش نمی کنم و می خوام که خيلی قوی يادم بمونه .در هر حال
پلک روی هم گذاشتم برای اينکه حرفهايی که اومده بود تا نوک زبونم رو نگم ،نفس عميقی کشيدم و وقتی چشم باز کردم
!گفتم :من يه تضمين می خوام
!بابت چی؟-
!بابت اينکه اگه بخوام همچين کاری رو بکنم ،هيچ کدومتون وارد زندگی من نشين! نه من نه عمه ام! االخصوص عمه ام:
متوجه نمی شم؟-
واضح تر از اين؟! عمه ی من ترسيده و البته حق هم داره! عالقه ای به حضور هيچ کدوم از شماها تو زندگی ما :
نداره.ترسيده که اگه من قبول کنم اين رابطه ی از هم گسيخته دوباره پيوند بخوره!  91سال زمان کامالا به اندازه ايه برای
اينکه يه سری آدمو از ذهنت بيرون کنی! که بتونی خيال کنی اصالا نبودن! خب حاال قبول بودنشون سخته و من و عمه ام
!اينو نمی خوايم
می خوای تضمين بدم که اگه قبول کردی و آزمايش رو دادی کسی از خونواده ام وارد زندگيتون نشه آره؟-
!نمی خوام هيچ کسو ببينم! حتی برای يه بار:
.می فهمم-
!خوبه:
مطمئنا ا اگه اين لطؾ رو در حق من و پارسا بکنی ،نمی تونم بی تفاوت از کنارش بگذرم و سعی نکنم که جبرانش کنم- ،
.هر چند که هيچ جوری جبران نمی شه اما  ...من همه ی تالشمو می کنم که اون چيزی که می خوای اتفاق بيافته
تالش تنها برای من کافی نيست! عمه ی من اعصاب يه حاشيه ی جديد رو نداره و من نمی خوام بيشتر از اين باعث :
.اذيتش بشم
متوجه ام .باور کن منم چيزی جز اين نمی خوام .حتی دودل بودم بيام پيشت چون نمی خواستم آرامشی که داری رو بهم -
.بريزم ولی  ...دستم بسته بود .راه ديگه ای نداشتم
پدرتون از زندگی ما بايد دور بمونه! می تونين دور نگه اش دارين؟:
!آره! می تونم-
چه جوری؟! پيرمردی که تو ذهن منه آدميه که حرؾ هيچ کس رو گوش نمی ده و واسه خودش حکمرانی می کنه! چه :
...جوری می خواين از
!همون جوری که ايستادم تو روش و گفتم که برای کمک گرفتن می خوام بيام سراغ تو-
حرؾ قانع کننده ای بود هر چند که تضمين اجرايی صد در صدی نداشت! مشؽول خوردن ؼذام شدم ،مکثی کرد و پرسيد:
!آزمايشو می دی؟
پسرتون همراهتونه؟  HLAجواب آزمايش-
 ...نه ولی می تونم بگم پدرش فکس کنه يا:
.نيازی نيست ،وقتی برگشتين تهران برام بفرستين-
آزمايشو می دی؟:
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!دادم-

نگاهم رو از بشقابم گرفتم برای اينکه واکنشش رو ببينم ،بهت زده با چشمايی به اشک نشسته نگاهم می کرد! اين اشکها
!منتها زمين تا آسمون با اشکهايی که من تو اون سالها می ريختم فرق داشت
.لقمه ی توی دهنم رو با يه قلپ آب فرو دادم و گفتم :بخورين که من بايد برگردم سر کارم
!لب وا کرد برای تشکر ،سری به دو طرؾ تکون دادم و گفتم :نيازی به تشکر نيست ،چون اين کارو به خاطر شما نکردم
***
عمه مهمونی داده بود .مهمونی که نه ،معين و ژاله رو دعوت کرده بود احتماالا که من بدبخت رو به باد انتقاد بگيره و
خودشو خالی کنه! ماشين رو تو پارکينگ پارک کردم و برای اينکه خيس نشم تا ساختمون رو پا تند کردم اما همون زمان
.کوتاه هم کافی بود برای اينکه قطره های بارون بشينه روی موهام
وقتی رسيدم باالی پله ها عين گربه ها خودمو تکون دادم که آب بارون از سر و کولم بچکه ،معين بود که در سالن رو باز
کرد و با خوش رويی سالم کرد .دستمو بردم جلو و همون جوری که باهاش سالم و احوال پرسی می کردم صدای عمه
رو شنيدم :هميشه همينه ديگه! وقتی با تؤکيد بهش بگی زود بيا،بايد مطمئن باشی که ديرترين زمان ممکنو انتخاب می کنه
!واسه اومدن
!عقب ايستادم که معين بره تو ،دنبالش راه افتادم و گفتم :سالم عمه خانوم! شما وقت کردی يه خرده پشت سر من ؼيبت کن
!عليک سالم! ؼيبت کدومه؟! دارم جلو روت می گم-
در حال در آوردن پالتوم با ژاله هم سالم و احوال پرسی کردم و گفتم :عمه خانوم من که بهت گفتم امشب تا ديروقت
.بيمارستانم
عمه با يه سينی چايی از آشپزخونه اومد بيرون و گفت :يه شب که واليبال داری،دو شب که بايد بری استخر ،يه شب که
شيفتی ،دو شب هم که تا ديروقت بيمارستانی ،دو شب هم که از بيمارستان بايد برگردی آزمايشگاه! می شه بگی کی وقتت
!خاليه ما همون موقع مهمون دعوت کنيم؟
!راه افتادم سمت دستشويی و در همون حال گفتم :عمه خانوم اين شد  8شب! هفته هفت روزه! شما مطمئنی معلم بودی؟
در دستشويی رو که می بستم صدای عمه رو می شنيدم که داشت شکايت منو می کرد:می بينی؟ همش همينه! نمی شه
...اصالا باهاش دو کلمه
!در دستشويی رو وا کردم و گفتم :حرؾ درست و حسابی
.صدای خنده ی معين بلند شد! به چشم ؼره ی عمه يه چشمک زدم و برگشتم تو دستشويی تا دستهامو بشورم
***
خدا رو شکر عمه خانوم رضايت داد تا بعد شام حرفی از جريان پيوند و آزمايش نزنه .حاال خوبه خبر نداشت که آزمايش
رو دادم و نگار هم در جريانه! اگه می فهميد ديگه واويال بود ولی خب باالخره بايد می فهميد .خودش هم نمی دونست چی
می خواد .از يه طرؾ دلش می خواست به اون بچه کمک بشه ،از طرؾ ديگه احساسش می گفت نبايد کوچکترين ارتباط
و بده بستونی با اون خاندان داشته باشيم! دو سه روز ديگه جواب آزمايش آماده می شد و من مونده بودم اگه مثبت باشه و
اگه قرار باشه برم تهران واسه باقی آزمايش ها عمه خانوم قراره چه جوری آروم باشه!احتماالا بايد از معين می خواستم که
.زن عموی عزيزش رو يه جوری آروم کنه و هواشو داشته باشه
چهار تا چايی ريختم و سينی رو دور دادم و نشستم کنار معين ،فنجون خودم رو هم برداشتم و رو به عمه گفتم :خب عمه
!خانوم شروع بفرمايين
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!نگاهم کرد و پرسيد :چيو؟
!لبی به چايی که هنوز داغ بود زدم و گفتم :شکايتو

!قبل از اينکه عمه حرفی بزنه معين گفت :زن عمو اين داره چی کار می کنه که انگار قراره بره سفر قندهار؟
عمه اخمی کرد و پرسيد :نگفته بهت؟
!معين معترض گفت:از دهن اين حرؾ در می ياد؟
!دوال شدم و يه قند از قندون برداشتم و گفتم :نه من از جای ديگه ام حرؾ می زنم
!دست معين نشست رو پشتم عمه معترض گفت :زشته دامون
ژاله با لبخند نگاهم می کرد! اونقدر باهاش خودمونی بودم که عين خواهرم بود! يه قلپ از چايی خوردم و گفتم :باشه
!چشم ،من کالا حرؾ نمی زنم!شما بفرمايين
!عمه رو کرد به معين و گفت :می خواد بره تهران مؽز استخوون اهدا کنه
!معين متعجب پرسيد :مؽز استخوون؟
قبل اينکه عمه جواب بده گفتم :آره! می خوام مؽز داخل استخوون جمجمه ام رو اهدا کنم و خالص! بعدش حاال هر جاييمو
!خواستين خودتون اهدا کنين
!ژاله پرسيد:واسه همين آزمايش خون داده بودی؟
!چشمای عمه گرد شد و پرسيد :مگه آزمايش دادی؟
لبی گزيدم و سری تکون دادم يعنی آره! در واقع جرأت نداشتم زبون باز کنم و بگم بله عمه جونم ،آزمايش رو دادم ،با
!نگار هم حرؾ زدم و می دونه که قراره اگر بتونم کمکشون کنم
!دست معين نشست رو پام و پرسيد:جدی جدی واسه همين گفتی سرت شلوغ می شه يه چند روز؟
آره-
گيرنده کيه؟:
.آشناست-
!کی هست که انگشت گذاشته رو تو؟:
.فاميله! فاميل مادريمه-
!مگه چند درصد احتمال داره خونت به خونش بخوره؟:
.بگو يه درصد! طرؾ بچه است-
.حداقل يه ماه درگير می شی:
!پس واسه چی دنبال يکی بودم جامو پر کنه؟! دو سه روزه قرار بود برم که ديگه منت تو رو نمی کشيدم-
نگاه عمه رنگی داشت که دوست نداشتم ،يه جور نارضايتی ،يه جور دلهره ،نمی دونم! يه چيز منفی! از جام بلند شدم و
!گفتم:عمه حاال که بحث گله گذاريه منم از دست شما شاکيم اساسی
!داشتم می رفتم سمت آشپزخونه که صدای متعجب عمه رو شنيدم:از من واسه چی؟! چی کار کردم؟
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!ظرؾ شکالت رو برداشتم و برگشتم تو هال،گذاشتمش رو ميز وسط ،نشستم کنار معين و گفتم :بله از شما
!اخمی به ابروهاش انداخت و گفت:چی کار کردم مگه؟
رو کردم به ژاله و گفتم :با سياوش بدبخت امديم اينجا ،بالنسبت اين جمع يه صبح تا ظهر خرحمالی کرديم که اون باال رو
!مرتب کنيم ،خانوم رفته يه خانوم هم سن مادرج ِد ناصرالدين شاه رو ورداشته آورده مستاجری
!صدای خنده ی معين بلند شد ،اخمی بهش کردم و گفتم :خنده داره؟
عمه بود که گفت :پاشو جمع کن بساطتتو!يه درصد اگه فکر می کردم يه نظر به يه دختر جوون می ندازی مطمئن باش
!اين باال رو می کردم پانسيون که يکيشونو انتخاب کنی
هی وای من! جدی پانسيون راه می نداختی؟! خب من قول بدم که به همه اشون به دقت يک ميکروسکوپ نوری با دقت -
!تصويربرداری نانومتری نگاه کنم ،شما هم قول می دی اين مادربزرگ ناصرالدين شاه رو رد کنی بره؟
!زشته دامون-
!زشت اينه که شما عوض اينکه به فکر شوهر دادن من باشی ،به فکر همدم آوردن واسه خودتی:
!خوب داری بحثو عوض می کنی! خيال نکن هيچ کدوممون متوجه نشديم-
اختيار دارين! من که ايمان دارم هر چی وراجی کنم ته تهش شما بی خيال بحث شيرين پيوند نمی شی! حاال چه پيوند مؽز :
!استخوان ،چه پيوند زناشويی
!امان از دست تو! می بينی معين؟-
!اين بنده ی خدا که هر روز و روزی چند ساعت داره منو می بينه!چايی سرد شد:
.عمه سری به تؤسؾ تکون داد و ديگه چيزی نگفت ،رو کردم به معين و مشؽول حرؾ زدن از آزمايشگاه شدم
***
بعد دو هفته و چند روز وقتی روز گرفتن جواب آزمايش رسيد نفهميدم اصالا چه جوری خودمو به آزمايشگاه رسوندم .برام
جالب بود دلم برای بچه ای می تپيد و ؼرق استرس بود که هرگز نه ديده بودمش و نه دل خوشی از خونواده اش داشتم!
!خونواده که نه! مادرش! مادرش هم نه در واقع ،پدر و برادرهای مادرش
دل رفتن و گرفتن جواب رو نداشتم پس جواب آزمايش پارسا رو دادم به معين و گفتم :برو ببين می تونم يه کاری واسه
.اون بچه بکنم يا نه! تو اتاقم منتظرم
.باشه ای گفت و رفت که جواب آزمايش منو بگيره و مقايسه کنه
يه دستم تو جيب شلوارم بود و يه دستم چفت پس گردنم ،تو نيم متر جای اتاقم قدم می زدم که تقه ای به در خورد و شادی
!اومد تو
ايستادم و قبل از اينکه چيزی بگم گفت :سالم آقای فرهودی! می دونم اآلن می خواين بدونين من اينجا چی کار می کنم.
!راستش اومدم که اگه شما اجازه بدين با خانوم پاک نيت تا جايی بريم و برگرديم
يه خرده نگاهش کردم و گفتم :تا جايی که يادمه آخر هفته های خانوم پاک نيت آزاده و می تونين کارهای خارج از برنامه
!اتون رو بذارين واسه اون موقع
.آره خب ،ولی يعنی می دونين چيه ،خيلی واجبه ،ما هم زود می ريم و می يايم .قول می دم-
!قولت مثل قول پريروزته که قرار بود بمونی و کارتو تموم کنی بعد بری ،اما سپرديش به خانوم مودت؟:
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 ...وای نه به خدا ،می دونين چيه-

دستمو آوردم باال برای اينکه ساکت بشه و گفتم :به خانوم پاک نيت بگو اگه مرخصی می خواد خودش بياد نه اينکه واسطه
!بفرسته
اون منو نفرستاده به خدا! اصالا خبر نداره اينجام .يعنی می دونين چيه ،مرتب می گفت امکان نداره شما بهش مرخصی -
 ...بدين و اصالا روش نمی شه که بخواد اجازه بگيره واسه همين من اومدم که
!چرا فکر کردی اگه تو بيای می تونی اجازه ی رفتنش رو بگيری؟:
!خب فکر نکردم ،يعنی مطمئن نبودم اما گفتم حاال يه تيريه تو تاريکی ديگه يا می شه يا نمی شه -
!کارتون واجبه؟:
!اگه نبود که من نمی اومدم اينجا و کلی منت شما ...يعنی منظورمه وقت شما رو نمی گرفتم-
.بگو خود پاک نيت بياد:
!اون بياد يعنی بهش مرخصی رو می دين؟-
!اونو نمی دونم اما اينو می دونم که اگه تا سه شماره ی ديگه همون جا وايسی من می دونم و تو:
لبخندی زد و همون جوری که می رفت سمت در گفت :من نمی دونم شما چه اصراری دارين بداخالق باشين! به خدا هر
 ...وقت خوش اخالقين ها ،خيلی
!يک-
!رفتم استاد:
!دو-
رفت و در رو بست .نشستم رو مبل و سرم رو گرفتم بين دستهام .در باز شد و ناديا اول و پشت سرش معين اومدن تو.
نگاهم از ناديا نشست رو صورت معين .لبخند روی لبش رو نمی دونستم به چه حساب بايد بذارم .از يه طرؾ ناراضی
بود به رفتنم و اينکه کارهای آزمايشگاه لنگ می موند ،از طرفی هم راضی بود به جواب مثبت برای اميد به نجات اون
.بچه
!برگه های آزمايش رو گرفت سمتم و گفت :مبارکه
!يعنی چی؟-
!مثبته:
!نگاهم نشست به برگه ها و ناباور پرسيدم :مطمئنی؟
!نه! همين جوری يه چيزی پروندم بخنديم! مطمئنی ديگه چه صيؽه ايه مرد حسابی؟-
چشمام اعداد رو درست نمی ديد! گيج شده بودم! تا اون لحظه تقريبا ا مطمئن بودم من اون آدمی نيستم که می تونه به اون
بچه کمک کنه! نمی دونم چرا اما شايد چون به دست تقدير و بازی سرنوشت خيلی اعتقادی نداشتم! برای من دنيا خيلی
سرراست تر از اين بود که آدرس اتفاقات رو از سرنوشت و شانس و تقدير بگيرم! اما حاال و با اين جواب مثبت تو کار
!خدا مونده بودم! منو کرده بود ناجی بچه ی کسی که يه روزی ناجی من نشد
!دست معين نشست رو شونه ام و گفت :اين چه قيافه ايه؟! اآلن ناراحتی يا خوشحال؟
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سرمو از تو برگه ها بيرون آوردم و اول نگاهی گنگ و گيج به اون انداختم و وقتی ناديا رو منتظر پشت سرش ديدم به
.خودم اومدم
.برگه ها رو گذاشتم روی ميز و رو به ناديا گفتم :دوستت گفت می خواين برين بيرون
!بهش گفتم که نياد ولی گوش نداد-
.برو زود برگرد ،اگه هم کالس نداری يه خرده از اونور بيشتر بمون و ديرتر برو:
.چشم-
!ناديا خداحافظی کرد و رفت ،نشستم روی مبل و گفتم :باورم نمی شه
!چرا؟! مگه واسه همين آزمايش نداده بودی؟! خب حتما ا احتمالشو می دادی ديگه!يعنی ناراضی هستی از اين جواب؟-
.چرا بايد ناراضی باشم؟! اما  ...شوکه شدم! بايد به خونواده اش خبر بدم:
کی رفتنی می شی؟-
.واسه چکاپ و باقی آزمايش ها و شرکت تو کالسها احتماالا همين هفته بايد برم:
.نگران اينجا نباش .به قول خودت خيال می کنيم يه سفر رفتی اروپا-
از جام بلند شدم و همون جوری که موبايلم رو از روی ميز بر می داشتم گفتم :آره .بعد اين جريان احتماالا يه سفر هم می
.رم .واقعا ا خسته ام .روحم خيلی خسته است
.فکر خوبيه-
.هوای عمه رو بايد داشته باشی .راضی به اينکار نيست ،واسه همين خيلی روش فشاره:
.نگران اونم نباش-
.واسه پيوند احتماالا فقط يه روزه می رم و می يام اما واسه کارهای قبلش بايد چند باری برم و يه چند وقتی درگيرم:
!آره خب .کم چيزی نيست .ولی همه ی اينا اگه کمکی بکنه که يه آدم به زندگی برگرده هيچی نيست-
.دقيقا ا:
.معين از جاش بلند شد و گفت :می رم که زنگ بزنی و خبر خوش رو به خونواده اش بدی
!پس يه لطفی کن ،زنگ بزن و اين خبر ناخوش رو به زن عموت بده! من جرأتشو ندارم-
!جدی می گی؟:
.آره .عمه از تو بشنوه بهتره تا من بخوام بهش بگم-
.باشه:
.ممنون-
!قربونت! فعالا:
شب قبل از رفتنم رفتم خونه ی عمه .با خانوم همسايه نشسته بودن به حرؾ و درد و دل ،ياهللا که گفتم عمه گفت :بيا تو
.دامون
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با اون خانوم مسن سالم و احوال پرسی کردم و همون جوری که می رفتم سمت اتاق خواب به عمه گفتم :عمه يه لحظه می
يای؟
رفتم تو اتاق و در حال در آوردن پالتوم عمه هم اومد و پرسيد :جانم؟
.دو ساعت هستم و بعد بايد برم بيمارستان ،شيفتم امشب-
اِ؟ شام که هستی؟:
.دو ساعت ديگه بايد برم .قبلش می خوام بشينيم با هم حرؾ بزنيم-
.معين جريانو بهم گفته:
 ...می دونم اما می خوام خودم يه چيزايی رو با شما-
.باشه:
.يه چرت می زنم حرفتون تموم شد بيدارم کن-
باشه .دقيقا ا بايد دو ساعت ديگه بری؟:
.آره .حتما ا .يه ربع هم چشم رو هم بذارم کافيه-
.بخواب ،صدات می کنم:
عمه رفت ،سريع لباسامو در آوردم و خزيدم زير پتو ،اونقدر خسته بودم که پلک رو هم نذاشته خوابم برد و يه ساعت بعد
.وقتی عمه صدام زد به زور چشم باز کردم
.نشست رو لبه ی تخت و گفت :پاشو شامو آماده کردم
.دستهامو زدم زير سرم و با چشمای خواب آلود خيره شدم به صورت مهربونش و گفتم :خونم به خون اون بچه خورده
.می دونم-
دليگری آره؟:
!نه-
!ولی رفتار اين چند وقتت اينو نشون می ده که ازم دلگير و ناراحتی:
!از تو دلگيری نيستم! حتی بهت افتخار هم می کنم که اينقدر با گذشتی ولی  ...می ترسم دامون فقط همين-
!از چی؟:
!از اينکه آرامشی که به زور به دست آوردی رو از دست بدی-
!چرا؟:
!چرا دامون؟! می ترسم اين خاندان ،اين تبار دست از سرت بر ندارن-
چرا عمه؟! چرا دست از سر من بر ندارن؟! چی از من می خوان که بخوان بهم بچسبن؟! کسی از اون خاندان هيچ کاری :
!به من نداره! اصالا منو نمی خوان که بخوان کاری به کارم داشته باشن! مگه چيزی فرق کرده؟
 ...آره دامون! زمان! زمان گذشته! همه ی حرص و جوش ها خوابيده! اآلن با چشم باز می بيننت و-
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عمه اگه اون بچه مريض نمی شد ،اگه نيازی به اين تست نبود ،اگه يه درصد احتمال کمک از جانب من رو نمی دادن :
!همچنان سراؼی از من نمی گرفتن
 ...آره ولی-
!عمه بهت قول می دم آرامشم بهم نريزه! خوبه؟:
.نمی دونم-
!اآلن شما چی می گی؟ فردا نرم؟:
!مگه بايد فردا بری؟-
معين مگه نگفت؟:
!نه-
.آره فردا می رم واسه يه سری آزمايش و تست و کالس و اين جور چيزا:
خود پيوند کيه؟-
.نمی دونم .اما تا يه ماه ديگه احتماالا انجام می شه:
.ايشاهلل هر چی خيره همون بشه-
.خيره عمه ،مطمئن باش:
.عمه از جاش بلند شد و گفت:اميدوارم! پاشو يه چيز تنت کن ،بيا شامتو بخور .نيم ساعت ديگه بايد بری
باشه ای گفتم ،عمه رفت ،دستی به چشمام کشيدم و سر جام نشستم .دلم می خواست چشم ببندم و اين چند وقت بگذره و
جريان اين پيوند به خير و خوشی تموم شه .نگران خونواده ی مادريم نبودم ،بر خالؾ اون چيزی که عمه رو نگران و
دلواپس کرده بود .من فقط نگران نتيجه ی پيوند بودم .از ته دل آرزو می کردم اين همه دنگ و فنگ و برو و بيا يه نتيجه
.ی مفيد داشته باشه و پسر بيچاره سالمتيشو به دست بياره
***
برای بار چندم بود که می اومدم تهران ،همه ی آزمايش ها و تست ها انجام شده بود و حاال مونده بود آخرين مشاوره واسه
تعيين نوع پيوند و البته روزش! قبل از راه افتادن از هتل نگار تماس گرفته بود و ازم می خواست تو بيمارستان يه قراری
بذارم تا پدر پارسا منو ببينه .برخالؾ خواسته ی قلبيم قبول کردم بدون اينکه دليل اصليش رو بدونم و حاال ايستاده بودم
جلوی اطالعات برای اينکه بياد و منو ببينه! نگار رو ديدم که همراه با مردی از ساختمون بيمارستان اومدن بيرون و راه
گرفتن به سمتم .وقتی بهم رسيدن دست مردی جلوم دراز شد که از درد بيماری بچه اش بيش از حد خميده و فرسوده شده
.بود
.باهاش دست دادم ،دستم رو محکم گرفت و بدون اينکه ولش کنه گفت:مشتاق ديدار بوديم آقای فرهودی
مونده بودم چی بگم! چه شرايط سختی بود!قبل از اينکه بخوام ذهنم رو جمع و جور کنم تا چيزی بگم ادامه داد :اين چند
.باری که به خاطر ما زحمت افتادين ،افتخار ندادين در خدمتتون باشيم و رفتين هتل؟! يه کلبه درويشی بود
دستم رو عقب کشيدم و يه ممنون لطؾ دارين سرسری گفتم ،نگار بود که اومد جلو و گفت :با دکتر صدر صحبت کرديم،
همه چيز مرتبه ،مدارک شما هم که تحويل داده شده ،اين آخرين مشاوره است و بعدش ديگه می تونيم بريم واسه پيوند .شما
مشکلی نداری؟
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.بدون اينکه نگاهش کنم گفتم :نه.اما زمان دقيق رو بايد بدونم که بتونم کارهامو برنامه ريزی کنم
.حتما ا .همين امروز وقت رو تعيين می کنن-

خوبه ای گفتم ،راه افتاديم سمت ساختمون .هنوز اون بچه رو نديده بودم .ترجيح هم می دادم که نبينمش .به من اگه بود که
دلم می خواست بی سر و صدا بيام و برم و بدون اينکه با کسی روبرو بشم اين مؽز استخوون کوفتی رو اهدا کنم و تموم
!بشه بره
با پزشک پارسا صحبت کردم ،وضعيتش رو برام توضيح داد و اينکه به داليل شرايط خاصی که وجود داره ترجيح می
دن از پيوند مستقيم مؽز استخوان استفاده کنن تا گردش خون محيطی و تؤکيد کرد که در نهايت اين منم که تصميم می گيرم
از چه روشی استفاده بشه .مسلما ا پذيرش بی هوشی و عوارض بعدش و زخم و درد استخوون برام سخت تر بود اما خب،
ايرادی نداشت .اومده بودم واسه کمک و ترجيح می دادم نصفه و نيمه اين کارو انجام ندم ،پس گفتم :از نظر من مشکلی
.نيست و هر جور که صالح می دونين همون کار رو بکنين
!پدر پارسا بود که از جاش بلند شد ،دستم رو گرفت برای اينکه ببوسه ،مانع شدم و گفتم :آقای کريمی خواهش می کنم
!اشک نشسته ميون چشماش رو پاک کرد و پربؽض گفت :خيلی مردی جوون .خيلی
.از جام بلند شدم و گفتم :فقط روز عمل رو بهم بگين که خودمو برسونم
دکتر هم از جاش بلند شد و با خوشرويی گفت :کارها که انجام شده ،شما هفته ی ديگه همين روز ،صبح ساعت  8اينجا
.باشين
باشه ای گفتم ،دستش رو جلو آورد و گفت :از آشنايی با شما واقعا ا خوشحالم و اميدوارم اين باب آشنايی کمکی باشه برای
!نجات پارسا
زيرلب زمزمه کردم :منم همين طور و خداحافظی کردم و از اتاق رفتم بيرون ،انتهای راهرو بودم که نگار صدام زد و
.گفت :يه لحظه صبر کن دامون
.برگشتم و منتظر نگاهش کردم ،بهم نزديک شد و گفت:ازت يه خواهش دارم دامون
بی حرؾ زل زدم بهش ،دستش پيش اومد و دستم رو گرفت و گفت:می دونم هيچ جوری نمی تونيم اين لطؾ رو جبران
 ...کنيم اما از من و تورج يه چيزی بخواه ،يه چيزی در حد توانمون که بتونيم يه جوری يه مقدار از اين
دستم رو عقب کشيدم و همون جوری که می رفتم سمت پله ها گفتم :اين کارو واسه شماها نمی کنم! به خاطر اون بچه
!است!خدافظ
.سياوش اومده بود فرودگاه دنبالم .نشستم تو ماشين و گفتم :زحمت افتادی ،يه تاکسی می گرفتم و می اومدم
!اخمی کرد و گفت :جمع کن بساطتو
...جدی می گم ،خسته هم بودی-
آره خب ،داشتم تو جاده تونل می زدم داؼون داؼونم .تو رو به راهی؟:
.ای ،خسته ام خيلی-
.بريم شامو بزن تو رگ و بگير تخت بخواب:
!آره خب ،تخت بخوابم تا صبح کله ی سحر-
!خودت مقصری! من اگه جای تو بودم هيچ وقت اينقدر از خودم کار نمی کشيدم:
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!خوبه که جای من نيستی-
!دارم جدی می گم:
 ...منم دارم جدی می گم! شام داريم يا بريم-
از بيرون ؼذا بگيريم و بريم خونه .موافقی؟:
.عاليه-

سرمو تکيه دادم به پشتی صندلی و چشمامو بستم ،سياوش به خيالش اين بود که من واسه کارهای آزمايشگاه می رم
.تهران ،دليلی هم نمی ديدم بخوام براش توضيح بدم .اصوالا خيلی کارهای هم رو واسه هم توضيح نمی داديم
ماشين که ايستاد چشم باز کردم و گفتم :بشين می رم ؼذا رو می گيرم و می يام .چی می خوری؟
بمون خودم می رم.چی بگيرم؟-
!بره ی بريون با سس اسکامولس:
!سس چی؟-
!تخم يه نوع مورچه است:
قيافه ی سياوش در هم شد ،سرم رو دوباره به پشتی صندلی تکيه دادم و با چشمای بسته گفتم :به جون خودم تو مکزيک
!می خورنش
***
رسيديم خونه ،پياده شدم و راه افتادم سمت پله ها ،سياوش هم ريموت رو زد و راه افتاد .نگاه به نايلکس تو دستش انداختم
و گفتم :چرا سه تا ؼذا گرفتی؟
!من گرسنه امه-
!هيچکی نه اونم تو:
!حاال يه شب من اشتهام باز شده ناراحتی؟-
ابرويی باال انداختم و ايستادم تا در رو باز کنه ،وارد که شديم عمه از روی مبل بلند شد و با لبخند سالم کرد .کيفمو گذاشتم
رو نزديک ترين مبل و رفتم سمتش ،بؽلش کردم و گفتم :سالم بر عمه ی گلم! می گم از آپارتمانمون نور ساطع می شه
!نگو شما اينجايی
.دستش رو روی پشتم باال و پايين کرد و گفت :خسته نباشی
پيشونيش رو بوسيدم و گفتم :ممنون
!ازم فاصله گرفت و گفت :با اين هواپيماها تا بری و برگردی من می ميرم و زنده می شم
خدا نکنه عمه خانوم .من يه دوش سريع می گيرم و می يام .با تو هم کار دارم سيا!که اشتهات باز شده آره؟! اونوقت که -
!سهم شاممو ريختم تو حلقومت و ترکيدی می فهمی دروغ گفتن يعنی چی
دوش که گرفتم و لباس که پوشيدم نشستم پشت ميز و از عمه پرسيدم :چه خبر؟ مژگان خوبه؟
خوبن .تو چه خبر؟-
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.سالمتی:
کارات رو به راه شد؟-
.بله:
کی ديگه بايد بری؟-
.هفته ی بعد:
کی اين بساط تموم می شه؟-
.نگاهی به اتاق خواب سياوش انداختم و آروم گفتم :هفته ی بعد ايشاهلل آخرين باريه که می رم
.بايد در مورد پيوند باهام حرؾ بزنی-
چی پيوند؟:
در مورد ِ
 ...اينکه چه جوريه و-
.آهان باشه:
عمه مکثی کرد ،پشت ميز نشست و گفت:می دونی چرا اينجام؟

منتظر نگاهش کردم ،نگاهی به اتاق خوابی که سياوش توش داشت با تلفن حرؾ می زد انداخت و گفت :يه تماس تلفنی
! ...داشتم که
!چشمام گرد شد ،برگ ريحونی که تو دستم بود افتاد روی ميز و بعد يه مکث پرسيد :نگار؟
با حرکت سر حرفمو تؤييد کرد و گفت :اونقدر بهم ريختم که بلند شدم از خونه زدم بيرون و به خودم که اومدم ديدم اومده
!ام اينجا
!چی کار داشت؟-
!زنگ زده بود تشکر کنه و تبريک بگه:
!چه تشکری؟ چه تبريکی؟-
!از پسری که بار آوردم:
!يعنی چی؟-
حرفم واضح نيست دامون؟! زنگ زده بود به خاطر تو ازم تشکر کنه! حاال مهم نيست .فقط خواستم بدونی که حواست :
.جمع باشه
کالفه دستی ميون موهای نم دارم کشيدم و تکيه امو دادم به پشتی صندلی و خيره ی صورت عمه موندم ،سياوش اومد و
.گفت :ببخشيد
.نشست و نگاهی به بهت چهره ی من انداخت و با ايما و اشاره پرسيد چی شده ،سری باال انداختم يعنی هيچی
شام تو يه محيط تقريبا ا ساکت خورده شد ،بعد شام رفتم تو اتاقم و عمه رو صدا کردم .عمه اومد و در رو بست و گفت:
!نگفتم که اين جوری بری تو فکر دامون
!بهش گفته بودم از شما دور بمونه-
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...از من دور مونده پسر خوب ،نگران من نباش .من فقط گفتم که تو حواست جمع باشه:
.موندم تو کارشون-

خب به نظرم کار ؼيرمنطقی و ؼيرعقالنی انجام ندادن .کار بزرگی داری براشون انجام می دی و به اين فکر کردن که :
.وظيفه اشونه از منم تشکر کنم
 ...اشتباه فکر کردن! به خود نگار گفته بودم که -
ببين دامون ،هفته ی ديگه اين پيوند انجام می شه و بعد اگه باز خواستن ارتباطی برقرار کنن اونوقت يه فکری به حال :
اون قضيه می کنيم .خب؟
.باشه-
.از پيوند بگو:
از دو روز ديگه يعنی پنج روز قبل اهدا يه دارو رو زيرجلدی بهم تزريق می کنن هر  19ساعت ،بعدش هم مثل وقتی که -
.می ريم خون بديم ،يه دستگاه وصل می کنن بهم و يه مقدار ازم خون می گيرن همين
يعنی درست مثل همون اهدای خون و به همون آسونيه؟:
.آره .فقط يه خرده اون آمپوله عوارض داره .چيزی خاصی هم نيست فقط يه مقدار درد عضالنيه-
.خوبه .چون شنيدم يکی از راه های پيوند بيهوشی هم داره:
.بر خالؾ ميلم اما برای راحت شدن خيال عمه مجبور شدم بهش دروغ بگم و حرفی از بيهوشی نزنم
از جام بلند شدم و گفتم :شب همين جا می مونی ديگه؟
...نه بر می گرد-
!اين وقت شب ديگه رفتن نداره که:
.می رم و رسيدم بهت زنگ می زنم-
عمه جان يه خوابه ديگه ،همين جا رو اين تخت پادشاهی من بگير بخواب و خواب های رويايی ببين صبح با هم يه :
!صبحونه ی شيک و پيک می زنيم تو رگ و شما برو خونه منم می رم پی کارم
.عمه يه خرده نگاهم کرد ،رفتم سمتش ،بؽلش کردم و گفتم :بمون ديگه! دلم می خواد بمونی
ناراحتت کردم آره؟-
.نه ولی دوست دارم بمونی! هر بار که می رم تهران و می يام بدجوری دلتنگت می شم:
چرا آخه؟-
.نمی دونم:
.دست عمه برای بار دوم تو اون شب روی پشتم باال و پايين شد و گفت :تموم می شه و خالص می شی
!آره-
.از عمه فاصله گرفتم و با لبخند زل زدم به صورتش و گفتم :مرسی
لبخندم رو با لبخند جواب داد و پرسيد :بابت؟
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!بابت اينکه از کارم حمايت کردی يا الاقل اونقدری که ناراضی بودی مخالفت نکردی-

همون جوری که می رفت سمت در اتاق گفت:چی می گفتم به پسر کله شقی که از خودم ياد گرفته تا پای جون واسه کمک
.کردن به آدم ها پيش قدم باشه؟! بيا چايی
معين دست به سينه ايستاده و تکيه داده به چارچوب پرسيدم :چيه اين جوری طلبکار
وسيله هامو جمع و جور کردم و از
ِ
زل زدی بهم؟
!جوابمو نداد ،نگاه از کيفم گرفتم و منتظر موندم حرفی بزنه ،چنان نگاهم می کرد که انگار پدرکشتگی داره باهام
تکيه اش رو از در گرفت و پرسيد :داری چی کار می کنی دامون؟
!دارم می رم به يه بچه کمک کنم! اينو از ديروز صبح تا حاال هزار بار پرسيدی ،منم جواب دادم-
 ...چرا وقتی می تونستی قبول نکنی و زير بار بيهوشی نری:
!به کما که نمی خوان بفرستنم! می خوان يه سه ساعتی بيهوشم کنن و يه آمپول گاوی هم بزنن به اونجام و تموم-
!شوخی کن! هی چرت بگو:
!شوخی نمی کنم! چرت هم نمی گم! دارم جدی حرؾ می زنم منتها لحنم کمی آؼشته به طنزه-
!اين جوری تنها می خوای بری تو اتاق عمل؟:
کيفمو برداشتم و راه افتادم سمتش و در همون حال با لبخند گفتم :از ازل سرنوشت من با تنهايی عجين شده! از ژاله هم
.خداحافظی کن .نشد که ببينمش
راه افتاد دنبالم و گفت :دست منو اينجا بند کردی که تنهايی پاشی بری؟! الاقل يه جوری برنامه می ريختی که من بتونم
!همراهت بيام
کوری عصا کش کور ديگر شد! تو همين جوريش تا اسم بيهوشی اومد وسط رنگت شده گچ! بعد می خوای همراه من -
!بشی؟! بمون همين جا و هوای عمه رو داشته باش تا برگردم! بر هم نگشتم ديگه خودت واسه عمه ام پسری کن
!دست محکم معين نشست رو پشتم و گفت :برو کمتر چرت بگو! پروازت پريد
.دستمو گرفتم جلوش ،محکم باهام دست داد و گفت :مراقب خودت باش ،منو هم بی خبر نذار
.حتما ا-
!عمه بفهمه سر تو و منو با هم گوش تا گوش می بره:
!می دونم-
!الاقل بهش می گفتی که قراره ببرنت اتاق عمل:
!راه افتادم سمت در و گفتم :وهللا اين جور که تو داری رفتار می کنی دارم پشيمون می شم که اصالا چرا به تو هم گفتم
!آروم گفت :اونو که ؼلط کردی! انگار داره می ره آمپول بزنه و برگرده
لبخندی زدم و گفتم :دقيقا ا دارم می رم آمپول بزنم و برگردم! منتها اين يکی سرنگش تا مؽز استخوونم فرو می ره! خدافظ
نگاه معين تا آخرين لحظه ای که براش دست تکون بدم و برم دلگير بود.بيشتر هم از اينکه داشتم تنها می رفتم نگران و
!ناراحت بود اما خودم اين جوری راحت تر بودم .يه شب تو بيمارستان خوابيدن نيازی به همراه و خدم و حشم نداشت
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ماشين رو از پارکينگ ساختمون آزمايشگاه آوردم بيرون ،ناديا و شادی رو ديدم که گوشه ی خيابون ايستاده ان منتظر
 .تاکسی .ماشين رو کنارشون نگه داشتم و شيشه رو دادم پايين ،شادی فوری گفت :سالم
.سالم-
خوبين؟:
!بشينين بعد احوال پرسی می کنيم-
.دست شادی اومد سمت در ،دست ناديا دستش رو گرفت و عقب کشيد و گفت :نه مزاحم نمی شيم ،شما بفرمايين
!نگاهمو دوختم به صورت سرخ از سرماش و گفتم :تو اين بارون تاکسی گيرتون نمی ياد! بشينين تا سرما نخوردين
شادی بالتکليؾ زل زد به ناديا ،ناديا با ترديد تکونی خورد و در عقب رو باز کرد ،دوال شدم و در جلو رو هم باز کردم و
!گفتم :يکيتون جلو بشينه ،خوشم نمی ياد نقش آژانسو بازی کنم
شادی نشست ،در رو بست و همون جوری که کمربندش رو می کشيد گفت :دستتون درد نکنه!داشتيم تبديل به کوه يخی می
!شديم که تايتانيک خورد بهش
راه افتادم و پرسيدم :کجا بايد برم؟
.ناديا بود که گفت :ميدون بعد اگه لطؾ کنين ما رو پياده کنين ممنون می شيم
!رو به شادی گفتم :حاال تو بپرس
متعجب برگشت سمتم و پرسيد :چيو؟
!دنده رو عوض کردم و گفتم :کرايه ی ما چقدر شد رو
زد زير خنده ،آيينه رو تنظيم کردم و نيم نگاهی به صورت ناديا انداختم ،همون جوری که بيرونو نگاه می کرد لبخند
!کمرنگی هم به لب آورد
آيينه رو به حالت اول برگردوندم و از شادی پرسيدم :می رين خوابگاه؟
!بله .يعنی نه-
!بله يا نه باالخره؟:
شادی برگشت به سمت عقب و از ناديا پرسيد :بريم خوابگاه؟
.شنيدم که ناديا گفت :آره .من حوصله ندارم
شادی يه اه ضدحال زمزمه کرد و سر جاش صاؾ نشست.پخش رو روشن کردم و مسير خوابگاه رو در پيش گرفتم .يه
.خرده تو سکوت روندم و منتظر موندم شادی شروع کنه به حرؾ زدن که دقيقا ا هم همين کار رو کرد
شما امروز بيمارستان نمی ياين؟-
نه:
فردا چی؟-
!نه:
پس فردا هم نمی ياين؟-
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!خير:
!اوه! چقدر مگه مرخصی دارين که هی نمی ياين-
!صدای معترض ناديا بلند شد :شادی
!لبخندی زدم و گفتم:رئيس پارتيمه! هوامو داره

!آهی کشيد و گفت :خوش به حالتون! من يه رئيس دارم که خيلی جديه! همه اش هم سرم داد می کشه و بهم تذکر می ده
 ...البد تو به حد جنون عصبيش می کنی که سرت داد می کشه!بعدش هم چوب معلم گله هر کی نخوره-
!دست شما درد نکنه:
!چرا؟! تو که داری چوب معلمتو می خوری ديگه! پس مشکلی نيس-
!يعنی ناديا که تا حاال نشده سرش داد بکشين خله؟:
لحنش چنان خنده دار بود که نتونستم خودمو کنترل کنم و خنديدم ،صدای آخ شادی نشون می داد ناديا از پشت سيخونکی
!بهش زده
آيينه رو دوباره رو به صورتش تنظيم کردم و اين بار ديدم که نگاهم می کنه ،لبخندی زدم و گفتم :خيلی هم از ترکش های
!من در امان نمونده
!شادی گردن کشيد سمت ناديا و پرسيد :آره؟
.ناديا لبخندی زد و گفت :نه
دور برگردون رو دور زدم و به ناديا گفتم :من اين چند روز رو نيستم ،هوای احمدی رو داشته باش .باشه؟
.باشه ای گفت و ادامه داد :البته من که خيلی کاری از دستم بر نمی ياد ولی تا جايی که بتونم کمکشون می کنم
.ممنون-
جوابی نداد و ماشين دوباره تو سکوت فرو رفت ،سرعتم رو بيشتر کردم برای اينکه زودتر برسونمشون ،ماشين رو ببرم
.خونه و با آژانس برم فرودگاه
رو تخت هتل دراز کشيدم و چشمامو بستم ،اونقدر از صبح کله ی سحر سر پا ايستاده بودم و اين ور و اون ور رفته بودم
پاشنه های پام درد می کرد .چشمام داشت گرم می شد که يادم افتاد به عمه زنگ نزدم و رسيدنم رو خبر ندادم .شماره اش
.رو که گرفتم عمه فوری جواب داد .مشخص بود که منتظر نشسته و نگران هم شده
 .سالم:
سالم دامون جان رسيدی؟-
.همين اآلن رو تخت هتلم:
تنهايی؟:
!نه يه دختر خوشگل هم تو بؽلمه-
!خجالت هم خوب چيزيه:
!خب پس واسه چی می پرسين تنهايی؟! تنهام ديگه-
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مگه قرار نبود با سياوش بيای؟:
!اون رفته خونه اش .منم اومدم هتل-
چرا همراهش نرفتی؟:

عمه خانوم جونم دو روز ديگه عروسی دارن ،کلی خونه اشون برو و بياست .بعدش هم منو می شناسی که خوشم نمی ياد -
.برم خونه ی کسی تلپ بشم
دامون مطمئنی سياوش هم همراهت هست فردا؟:
!عمه يه خون دادن ساده است! همين-
.می دونم اما نمی دونم چرا نگرانم:
.نگران نباش قربونت برم ،نگران نباش .پس فردا شب پيشتم-
.ايشاهلل:
.عمه خانوم جون برو که منم برم بگيرم بخوابم .دارم از خستگی تلؾ می شم-
.خدا نکنه.خوب بخوابی:
.همچنين .فعالا-
برای اينکه خاطر عمه رو راحت کنم بهش گفته بودم همراه سياوش اومدم .دروغ هم نگفته بودم .سيا هم تهران بود .اون
.عروسی دعوت بود و از يه روز قبل اومده بود ،منم واسه خاطر جمعی عمه حرفی از عروسی نزده بودم
.ساعت رو کوک کردم و چشم رو هم گذاشتم و اونقدر به فردا فکر کردم تا خوابم برد
***
رسيدم بيمارستان ،پرونده که تشکيل شد ،قبل از اينکه بخوام برم تو اتاق و لباس های بيمارستان رو بپوشم رفتم اتاق دکتر.
تقه ای به در زدم و رفتم تو ،با لبخند از جاش بلند شد و باهام دست داد .نشستم و گفت :روز موعد رسيد .شما آماده ای؟
.بله-
مشکلی نيست؟:
.به هيچ وجه-
.لطؾ بزرگی در حق اون بچه و خونواده اش انجام می دين:
لبخندی زدم و پرسيدم :می تونم اون بچه رو قبل عمل ببينم؟
فکر می کردم نمی خواين ببينينش؟-
.حاال می خوام برای يه بار هم شده ببينمش:
...ترتيبشو می دم .البته اون بچه اآلن تو قرنطينه است و از پشت شيشه می شه-
.مهم نيست .فقط می خوام يه نگاه ببينمش همين:
باشه .نحوه ی عمل رو هم می دونين ديگه؟-
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.بله:
.خوبه .کاش همه ی اهدا کننده ها اطالعاتی در حد شما داشتن-

.از جام بلند شدم و لبخندی به حرفش زدم ،از پشت ميز اومد بيرون و گفت :شما برو تو اتاقت منم ترتيب مالقاتو می دم
تشکر کردم و راه افتادم سمت اتاقی که پرستار شماره اش رو بهم داده بود .لباس های بيمارستان رو پوشيدم و نشستم رو
تخت .صدای زنگ موبايلم بلند شد .معين بود .با خوشرويی گفتم :الو سالم گل پسر! خوبی؟
تو خوبی؟-
!عالی:
آره جون خودت .عمل ساعت چنده؟-
تا قبل ظهر.از عمه خبر نداری؟:
.نيم ساعت پيش باهاش حرؾ زدم .يه خرده نگران بود و پشيمون از اينکه همراهت نيومده-
آره ديشب تو هتل هم که باهاش حرؾ زدم به خودم می گفت .فکر کن همراهم می اومد!چی می شد! جنگ جهانی راه می :
!افتاد! اولين کسی هم که قربونی می شد من بودم! به خاطر کلکی که بهش زدم
!بفهمه خيلی بدتر می شه دامون-
.ديگه وقتيه که کار از کار گذشته و اونوقت فوقش يه دو روز ناراحت می مونه ،منم از دلش در می يارم:
!آره البته! اون زبون تو مار رو از تو لونه در می ياره چه برسه به راضی کردن زن عمو-
...اآلن داری می گی زن عموت مار:
!در باز شد و دکتر اومد تو ،به معين گفتم :باهات تماس می گيرم ،باشه؟
.من واقعا ا نگرانم دامون ،هر وقت که تونستی حتما ا بهم زنگ بزن-
.باشه:
 ...راستی-
جانم؟:
.هيچی .برو به سالمت .منتظر تماستم-
.باشه ی ديگه ای گفتم و خداحافظی کردم ،دکتر گفت :باهام بياين که پارسا رو ببينين
همراهش شدم ،ضربان قلبم داشت باال می رفت و يه حس خال تو قلبم بود .رسيديم به يه اتاق با يه ديوار شيشه ای ،دکتر
.آروم گفت :اينه
نگاهم نشست رو پسربچه ی نحيؾ و الؼر و رنگ پريده ای که روی تخت خوابيده بود .لب پايينم نشست زير دندونم،
.خوشحال شدم از اينکه اون بچه خوابيده و منقلب شدن چهره ام رو نمی بينه
.دست دکتر نشست رو شونه ام و گفت :به اين پيوند خيلی اميدواريم
نگاه از اون بچه گرفتم و زل زدم به صورت دکتر ،لبخندی زد و پرسيد :بريم؟
!راه افتادم سمت اتاقم و به اين فکر کردم که چقدر دلم می خواد همه چيز تموم بشه و زودتر برگردم خونه
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کاش فکری رو که از ديشب افتاده بود به ذهنم عملی نمی کردم .کاش نمی اومدم و اون بچه رو نمی ديدم .نمی دونم چرا
.اما ديدنش با اون حال و روز واقعا ا بهمم ريخته بود .واقعا ا ناراحتم کرده بود
.رفتم تو اتاقم و منتظر موندم که پيوند زودتر انجام بشه .منم مثل دکتر اميدوارم بودم اون بچه به زندگی برگرده
***
منگ بودم ،تنها چيزی رو که حس می کردم لرز شديد افتاده به جونم بود .دندونهام محکم به هم می خورد و پلک چشمام
به هيچ وجه باز نمی شد.يکی آروم صدام می زد ،صدای يه زن بود که مرتب می پرسيد :سردته دامون؟ دامون جان
صدامو می شنوی؟
خوابم می اومد ،سردم نبود اما جلوی لرزش تنم رو نمی تونستم بگيرم .احتماالا از ضعؾ داروی بيهوشی بود که اون طور
.می لرزيدم .يه سوزش توی دستم حس کردم و کم کم صداها قطع شد
اين بار که چشم باز کردم يه خرده پلک زدم تا تاری چشمام از بين بره .تو اتاقی بودم که موقع بستری شدنم بهم گفته بودن
توش بمونم .تکونی به خودم دادم ،درد پيچيد تو کمر و پام و آخی گفتم .شايد معين حق داشت ،شايد بايد از يکی می خواستم
همراهم بياد .سرم چرخيد به سمت ميز کنار تخت .يه خرده آب می خواستم ولی اونقدر بی حال بودم که توان تکون دادن
دستم رو هم نداشتم .چشمام رو بستم و ذهنم ناخودآگاه شروع کرد به گشتن بين آدم های اطرافم .دنبال يه گزينه می گشتم
برای اينکه همراه خوبی برام باشه يا اصالا بتونه همراهم باشه .هيچ کس نبود! در عين اينکه دور و برم در ظاهر خيلی
.شلوغ بود اما هيچ کس گزينه ی خوبی برای همراهيم نبود
زبونم رو رو لبهای خشکم کشيدم و سعی کردم بی خيال حس تهوعی که داشتم بشم ،صدای باز شدن در اومد و يکی صدام
زد :دامون؟
چشم باز کردم و با تعجب زل زدم به صورت سياوش! اينجا چی کار می کرد؟! چند بار پلک زدم و حس کردم دارم خواب
!می بينم يا هنوز تو حالت نيمه هوشياريم
دستش نشست رو دستم و آروم پرسيد :خوبی؟
گيج و گنگ زل زدم بهش و باورم نمی شد که دارم تو بيداری می بينمش! دستش رو روی دستم باال پايين کرد و پرسيد:
چيزی می خوای برات بيارم؟
چشمامو بستم ،فشاری به دستم آورد و گفت :دامون؟
.استخوون باالی لگنم جايی که با ايجاد چند تا خراش و فرو کردن يه سوزن مؽز استخوونم رو کشيده بودن ،درد می کرد
.آروم پچ زدم :درد دارم
يه اآلن می يام گفت و رفت و وقتی برگشت همراهش يه پرستار هم بود .مچ دستم که نشست تو دستش چشم باز کردم
!نبضم رو چک کرد و با خوشرويی گفت :خوبی قهرمان؟
دستم ناخودآگاه رفت سمت کمرم ،دستم رو گرفت و گفت :به زخمت دست نزن که خونريزی نکنه.يه مسکن می ريزم تو
سرمت که دردت کم بشه .حالت تهوع نداری؟
.يک کم-
.به خاطر داروی بيهوشيه:
.آروم زمزمه کردم :باشه
.فشارمو گرفت ،حرارت بدنمو چک کرد و يه چيزی هم ريخت تو سرم و رو به سياوش گفت :مشکلی پيش اومد خبر بدين
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سياوش باشه ای گفت و پرستار رفت .چشمام بسته بود وقتی سيا کنارم رو لبه ی تخت نشست و با لحن دلخوری گفت:
!ازت شاکيم دامون
چشم باز کردم و بی حال زل زدم به صورتش .نای اينکه بپرسم چرا ازم دلخوره يا اصالا چه جوری و کی خودشو رسونده
.اينجا رو نداشتم
يه خرده تو سکوت زل زد به صورتم و گفت :وقتی رسيدم بيمارستان برده بودنت اتاق عمل .يه دو ساعتی هم اون تو
بودی.من بايد از معين بشنوم قراره ببرنت اتاق عمل؟! به عمه خانوم دروغ می گی نبايد با من هماهنگ کنی؟! نزديک بود
!بندو آب بدم که
بی حال ناليدم :چرا؟
!چی چرا؟! زنگ زده از من سراغ تو رو می گيره! خب الاقل به من می گفتی قراره بهش بگی با منی-
فهميد؟:
نه! گفتم که نزديک بود! الکی يه جوری َسم َبلش کردم که تو اآلن پيشم نيستی! بنده ی خدا می گفت مگه دامون نگفت يه -
.خون دادن ساده است پس چرا چند ساعته گوشيش خاموشه! اآلن حالشو داری باهاش حرؾ بزنی؟ خيلی ناراحت و نگرانه
.سرم رو آروم به عالمت مثبت تکون دادم ،موبايلش رو در آورد و شماره گرفت و گوشيو گذاشت کؾ دستم
.صدای الوی نگران عمه که پيچيد تو گوشم آروم گفتم :سالم
پربؽض گفت :الو دامون؟ تويی؟
آره-
خوبی عمه؟:
.خوبم-
صدات پس چرا اين جوريه؟:
.مسکن خوردم خواب آلودم-
درد داری مگه؟:
.اآلن خوبم عمه-
!کاش اونجا بودم ،کاش همراهت می اومدم دامون:
.خوبم عمه خانوم-
باشه .استراحت کن .گوشيو می دی به سياوش؟:
.بی حال يه خداحافظ گفتم و گوشيو گرفتم سمت سيا و گفتم :کارت داره
بله چشم ،آره نه های سيا رو می شنيدم که کم کم دوباره پلکهام سنگين شد و خوابم برد .هوا تاريک بود وقتی اين بار چشم
باز کردم .سياوش مشؽول حرؾ زدن با کسی بود .تکونی خوردم که درد پيچيد تو کمر و پام و باعث شد بی حرکت بمونم.
پدر پارسا بود که اومد کنار تخت و گفت:سالم .خوبی جوونمرد؟
.زبونمو کشيدم رو لبهای خشکم و گفتم:ممنون
.نه فقط زبونم ،کل وجودم قاصره از تشکر .نمی دونم چی بايد بگم-
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.چشمامو بستم و زمزمه کردم :کاری نکردم
بعد آروم سياوشو صدا زدم ،اومد کنار تخت و گفت :جانم؟ چيزی می خوای؟
.تشنه امه-
دستش رو گذاشت رو پيشونيم و گفت :آب ميوه برات بيارم می خوری؟
.چشم باز کردم و گفتم :نه يه خرده آب بهم بده

تخت رو کمی باال آورد ،ليوانی رو پر آب کرد و همون جوری که کنارم می ايستاد گفت :زياد نخور که بتونی يه چند قلپ
.آب ميوه هم بخوری
همون قدر که لبم تر می شد کافی بود .يکی دو قلپ خوردم و سرم رو روی بالش گذاشتم .پدر پارسا دست گذاشت روی
.دستم و گفت :من اون بيرونم .به رفيقتون هم گفتم کاری اگه بود و از دستم بر می اومد خبرم کنين
پلک زدم يعنی باشه ،رفت و سياوش نشست رو لبه ی تخت و پرسيد :چطوری اآلن؟
.خوبم .فقط خسته ام-
!تو که پدر خوابو در آوردی گل پسر؟:
.عوارض اهداست-
اره می دونم .می خوای برقو خاموش کنم بخوابی؟:
نه .چه جوری فهميدی اينجام؟-
زنگ زدم به معين ،مگه حرؾ می زد؟! آخر سرش دو تا هوار کشيدم تا تونستم از زير زبونش حرؾ بکشم .حسابی ازت :
!شاکيم! از بيمارستان که خالص شدی و حالت رو به راه شد ،دو تا پس گردنی از من طلب داری
لبخندی رو زورکی به لب نشوندم ،لبخند زد و گفت :ای جان! حتی حال حرؾ زدن هم نداری آره؟
عروسی کيه؟-
.فرداشب:
شبو برو خونه .باشه؟-
!چرند نگو که با مشت می کوبم تو زخمت از درد منفجر بشی ها:
!چشم بستم دست سياوش نشست رو دستم و گفت :داشتم فکر می کردم اونقدری که تو رفيق من هستی من رفيق تو نيستم
چشمامو باز کردم و زل زدم به صورتش ،شايد حق داشت اما اين که خيلی چيزا رو دوست نداشتم بگم ربطی به ميزان
رفاقتم نداشت .اين جوری بار اومده بودم ،خيلی دلم نمی خواست در مورد مسائلی که باهاش درگير بودم برای کسی حرؾ
.بزنم .حتی تو دوران مدرسه هم خيلی از اتفاقات رو برای عمه تعريؾ نمی کردم
.دستش رو با ته مونده ی قدرتی که داشتم گرفتم و گفتم :ربطی به رفاقت نداره
آره مربوط به خودداری بيش از حدته! درد داری؟-
.يه کم آره:
برم به پرستاره بگم .هان؟-
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.آره برو:
.سياوش رفت به اين فکر کردم که چقدر خوبه که هست و تنها نيستم
***

شبو با درد صبح کردم ،دکتر که ويزيتم کرد و اجازه ی ترخيص داد سياوش اومد و گفت:می تونی لباسهاتو عوض کنی يا
بازم کمکت کنم؟
بازم؟-
.آره ديگه .لباسهای اتاق عمل رو من با اين ها عوض کردم:
.اصالا يادم نيست-
.خب خيلی هوشيار نبودی:
نشستم رو تخت و مشؽول باز کردن دکمه های پيرهنم شدم ،سياوش لباس هامو گذاشت روی تخت و گفت :کارت تموم شد
.صدام کن ،نيای از تخت پايين ها ،ممکنه سرگيجه داشته باشی
.باشه-
!باشه ی بی خودی نه ها:
!برو سيا تا نزدم تو سرت-
سياوش رفت بيرون ،لباسهای بيمارستان رو در آوردم و لباسهای خودمو پوشيدم ،از تخت اومدم پايين و پالتومو هم تنم
کردم ،تقه ای به در خورد و نگار گفت :بيام تو؟
مات موندم به در ،با يه دسته گل بزرگ اومد تو .لبخندی روی لبش بود و اشکی هم تو چشماش .اومد کنارم ،دسته گلی رو
که تو دستش بود گذاشت روی ميز و پرسيد :خوبی؟
.بدون اينکه نگاهش کنم گفتم :ممنون
با لحن ملتمس و صدای آرومی پرسيد :می تونم ازت يه خواهشی بکنم؟
 ...نگاهم نشست به صورتش ،مکثی کردم و گفتم :اگه مثل پيشنها ِد اونروزتونه
.دستمو گرفت و گفت :فقط برای يه لحظه می خوام بؽلت کنم
از اين لوس بازی ها خوشم نمی اومد! درک هم نمی کردم وقتی يه عمر از يکی دوری ،ازش متنفری ،ازش بدت می ياد
!يهويی چه جوری می تونی اينقدر نسبت بهش احساسات مثبت پيدا کنی
تا بخوام از فکر بيام بيرون و جواب منفی بدم ،آروم بؽلم کرد سرش رو چسبوند به سينه ام و گفت :بوی خواهرمو می دی
!دامون! بوی پاره ی تنمو می دی
خودمو عقب کشيدم ،اين ابراز محبت رو نمی خواستم .دکمه های پالتومو بستم و خواستم برم سمت در ،مچ دستم رو گرفت
و گفت :به کسی نگفتم دهنده تويی .گفتم يه ؼريبه است که کسی نياد سراؼت .گفتم دامون از ايران رفته که آقاجون بند نکنه
.واسه ديدنت اما منو از خودت محروم نکن دامون .بذار هر از گاهی حالی ازت بپرسم و صداتو بشنوم
.بدون اينکه نگاهش کنم گفتم :دليلی واسه ادامه ی اين ارتباط نمی بينم
 ...ولی-
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!اين فکرو بايد همون سالها می کردين! من ترجيح می دم فکر کنم جز عمه ام هيچ فاميلی ندارم:

فاميل نه! منو به عنوان خاله ات هم نه! منو به عنوان مادری که يه عمر مديونت شده هر از گاهی از حال خودت با خبر -
کن .بذار من از حالت با خبر بمونم .باشه؟
لب پايينم رو محکم به دندون گرفتم که چيزی نگم ،حرفهايی که تا بيخ گلوم اومده بود رو قورت دادم و لنگون لنگون رفتم
سمت در و بازش کردم و به سياوش ايستاده جلوی در گفتم :بريم؟
!برگشت سمتم و گفت:مگه نگفتم از تخت پايين نيا؟
دستمو گرفتم به چارچوب برای اينکه سرگيجه زمينم نزنه ،دست سياوش نشست زير بازوم ،متعجب نگاهی به نگاری که
پشت سرم ايستاده بود انداخت و گفت :چيزی جا نذاشتی؟
.نه-
آب ميوه و کمپوت ها چی؟:
.نمی خواد .بريم-
تا نزديک راه پله ها با کمک سياوش قدم برداشتم ،صدای تورج پدر پارسا بود که نگه ام داشت .برگشتم سمتش ،با عجله
.خودش رو بهمون رسوند و رو به من گفت:ماشين آوردم که بريم خونه ی ما
.ممنون-
.ممنون نه آقا دامون! به خدا نمی ذارم برين .با اين حالتون که نمی تونين راه بيافتين تو جاده! بايد استراحت کنين:
.می رم هتل ،اونجا راحت ترم-
به خدا خونه ی ما هم سخت نمی گذره .ديگه اگه لياقت و عرضه ی يه شب پرستاری و پذيرايی از شما رو نداشته باشيم :
 ...که واقعا ا خيلی
.بحث اين حرفها نيست و ممنون از لطفتون اما من ترجيح می دم برم هتل! با اجازه-
راه افتادم و چند قدمی ازش دور شدم ،ياد چيزی افتادم و ايستادم ،برگشتم سمتش و گفتم :می تونم شماره ای ازتون داشته
باشم؟
با ذوق اومد جلو و گفت:تموم زندگيم مال شماست آقا! من شماره ی شما رو دارم ،بهتون زنگ می زنم که شماره ام بيافته
رو گوشيتون .خوبه؟
.ممنون .می خوام بشنوم که پيوند نتيجه داده-
!ايشاهلل! ايشاهلل! شما لطفت دارين ،بزرگوارين:
برگشتم سمت سياوش ايستاده کنارم و پرسيدم :بريم؟
دوباره زير بازومو گرفت و گفت :سرگيجه نداری؟
.درد دارم يه خرده  .بريم زودتر که دراز بکشم-
يه ور نشستم تو ماشين و سعی کردم زخمم با پشتی صندلی تماس پيدا نکنه .نفس عميقی که کشيدم نشون از دردم می داد.
سياوش اومد و نشست و همون جوری که کمربندش رو می بست گفت :تا هتل می ريم ،تسويه می کنی و می ريم خونه ی
.ما
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!حتما ا-

.مسخره نکن دارم جدی می گم! به ستاره و بابا هم گفتم همه چيو آماده کننن که راحت بگيری بخوابی و استراحت کنی:
!روشن کن برو هتل-
سياوش استارت زد و همون جوری که راه می افتاد گفت :منم که گفتم ،می ريم هتل ،خرت و پرتی اگه داری بر می
!داری ،تسويه می کنی و می ريم خونه ی ما
.نای چونه زدن نداشتم ،سرمو گذاشتم روی داشبورد و گفتم :تا هتلو برو اونجا تصميم می گيريم
دستش نشست رو پشتم و گفت :درد داری خيلی؟ کاش عقب دراز می کشيدی .می خوای نگه دارم بری پشت؟
.صاؾ نشستم و گفتم :نه برو
دم در هتل ،سياوش مچ دستم رو گرفت و گفت :به جون بابام اگه بخوای بمونی اينجا دلگير می شم ازت! تا همين جاش هم
!به خاطر اين مخفی کاريت ازت ناراحتم پس بدترش نکن
.من اين جا راحت ترم-
.خونه ی ما هم کسی نيست .بابا و ستاره خونه ی عموم هستن:
!فرستاديشون اونجا که منو ببری خونه؟-
نه بابا! مگه تو لولوخرخره ای که بخوان ازت در برن؟! واسه کارهای عروسی رفتن اونجا .حاال هم پياده شو بريم وسيله :
.هاتو بر داريم و بيايم
 ...باور کن تعارؾ ندارم ،شب هم که تو عروسی هستی .من همين جا می خوابم و-
نگاه سياوش به صورتم چنان خشن بود که يه لحظه حرؾ زدن يادم رفت ،کمربندش رو باز کرد و گفت :يه وقتهايی واقعا ا
!بايد دست روت بلند کرد! اآلن هم همون وقته! حيؾ که مصدومی
***
حريؾ سياوش نشدم،البته ته دل خودم هم ناراضی بود از تنها موندن تو هتل .وقتی رسيديم خونه اشون همون طور که گفته
بود پدر و خواهرش خونه نبودن .يه وری نشستم رو مبل و چشمامو رو هم گذاشتم برای اينکه يه خرده نفس تازه کنم،
.شنيدم که گفت :پاشو لباسهاتو عوض کن برو رو تخت من بگير بخواب
چشم باز کردم و دنبالش گشتم و ديدم که رفت تو آشپزخونه ،زبونم رو روی لب های خشکم کشيدم و گفتم :دلم می خواد
.دوش بگيرم
در حال روشن کردن اجاق زير کتری گفت :نشنيدی دکتر چی گفت؟ تا فردا بايد صبر کنی .يه سوال بپرسم حمل بر
فضوليم نمی ذاری؟
!بپرس اما قول نمی دم جواب بدم -
اون خانومی که وقتی از اتاق عمل آوردنت بيرون باالی سرت بود خاله اته درسته؟:
.آره-
.اون بچه ای هم که مريضه پسرشه يعنی پسرخاله ات:
.آره-
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عجيبه که خون تو به خون اون بچه خورده! عجيب نيست؟:

نه عجيب نيست .خاله ام و مادرم با هم دو قلو بودن .بعدش هم احتمال اينکه خون برادر و خواهر طرؾ بهش نخوره اما -
.خون يه ؼريبه به اون بچه بخوره هم هست .چه برسه به من که نسبت خونی هم باهاش دارم
بدشانسی تو بود آره؟:
!در واقع
ِ
!خوش شانسی اون بچه بود و البته خوش شانسی من که تونستم يه قدمی براش بر دارم-
آره خب! از اون لحاظ بخوايم نگاه کنيم آره .پاشو ،پاشو که از درد کبود شدی .پاشو لباسهاتو عوض کن ،دراز بکش منم :
.يه کمپرس آب سرد برات بيارم
***
دراز کشيدم رو تخت و چشمامو بستم .نمی دونم چرا چهره ی اون بچه ،موهای ريخته اش ،تن الؼر و استخوونيش و
رنگ زرد و زارش برای لحظه ای از جلوی چشمم کنار نمی رفت .شايد بهتر بود نمی رفتم و نمی ديدمش .شايد اگه نمی
.ديدمش اين همه درگيرش نمی شدم
.تکون تخت چشممو باز کرد ،سياوش گفت :رو شکم بخواب اينو بذارم رو پشتت
چرخيدم و سردی يخهايی که دور پارچه ای پيچيده بود نشست به پشتم .تکونی به خودم دادم و اون گفت :کار خيلی بزرگی
!کردی دامون .شايد اگه من بودم خودمو از کار و زندگی نمی انداختم که بخوام يه همچين باليی سر خودم بيارم
!تو هم اگه بودی همين کارو می کردی-
!خيلی مطمئن نباش:
اتفاقا ا خيلی مطمئنم! می دونی چرا؟-
چرا؟:
!چون من به زور وادارت می کردم! با تو سری هم که شده بستريت می کردم که واسه اهدا اقدام کنی-
!خنديد و گفت :فکر کنم دردت کمتره که زبونت داره راه می افته
!چشمامو بستم و گفتم:حرکت زبون من ربطی به درد نداره
.سياوش گفت:اون که البته! از اتاق عمل که آوردنت هذيون می گفتی
!چشمام باز شد و سر و گردنم به سمتش چرخيد و پرسيدم :چی می گفتم؟! گالره رو که نمی خواستم؟
!خنديد و گفت :نه
!دوباره سمت چپ صورتم رو روی بالش گذاشتم و گفتم :مطمئنی؟! نکنه خبرش کردی و اآلن تو راهه؟
!نه بابا-
چی می گفتم حاال؟:
.خيلی واضح نبود اما اون ميون بابا و عمه رو می فهميدم .انگار با يکی دعوا داشتی-
.آهانی گفتم و چشم بستم .احساس خستگی خيلی قوی تموم عضالتم رو بی حس و حال کرده بود
سياوش از جاش بلند شد و گفت:ستاره برات سوپ درست کرده ،گذاشتم گرم بشه ،می خوری بعد بخوابی؟
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.با همون چشمای بسته گفتم :نه .اول می خوام يه خرده بخوابم

.باشه ای گفت و همون طور که صدای قدم هاش می اومد ادامه داد :دردت بيشتر شد صدام کن که داروهاتو بهت بدم
اوهومی گفتم يعنی باشه ،رفت و در رو بست .اميدوار بودم اين ضعؾ و خستگی زودتر از بدنم بيرون بره تا بتونم به
.زندگی عاديم برگردم
ديگه داشتيم می رسيديم که موبايلم زنگ خورد .عمه بود و مطمئن بودم می خواد اصرار کنه برم خونه اش .با اون
.اوضاع منو می ديد پس می افتاد ،هر چند که حالم به نسبت روز قبل خيلی بهتر بود
دست سياوش نشست رو پام و گفت :چرا جواب نمی دی؟
.عمه است-
نمی خوای باهاش حرؾ بزنی؟:
.می خواد اصرار کنه برم اونجا-
نمی خوای بری؟:
.منو اين جوری ببينه قيامت به پا می کنه-
.آخرش که چی؟ امشبو از دستش فرار کنی فردا که باالخره می ياد ديدنت:
.يه روز هم يه روزه .ديروز حالم خيلی بدتر بود-
زنگ موبايل که از وسط های حرفمون قطع شده بود دوباره بلند شد .نگاهی به صفحه اش انداختم و سياوش گفت :جواب
.ندی نگران می شه
.حرفش رو تؤييد کردم و تماسو جواب دادم :سالم عمه خانوم
!سالم دامون .پس چرا جواب نمی دی؟-
!چون می دونم می خوای اصرار کنی بيام پيش شما! داشتم فکر می کردم چه بهونه ای بتراشم:
!خجالت هم خوب چيزيه-
!اون که البته:
!هنوز صدات گرفته است دامون! چه باليی سر خودت آوردی؟-
!اين آمپولی که بهم زدن يه خرده سرنگش کلفت بوده همين:
!يعنی چی؟-
.هيچی عمه دارم مزاح می کنم! حالم خوبه .ديگه هم داريم می رسيم:
.بياين اينجا ،خب؟! من نبينمت ديوونه می شم-
خدا نکنه! عمه خانوم واقعا ا خسته ام می ريم خونه ،فردا می يام می بينمت .باشه؟:
.باشه-
چشمام گرد شد و با تعجب نگاهی به سياوش انداختم ،نيم نگاهی بهم انداخت و با تکون سر پرسيد چی شده؟ قبل از اينکه
جواب بدم عمه گفت :می بينمت پس .کاری نداری؟
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حالت خوبه عمه؟-
آره .چطور؟:
.هيچی همين جوری .فرداشب يه سر می يام اونجا .فعالا-
.منتظرتم  .خدافظ:
!تماس قطع شد ،گوشيو گذاشتم تو جيبم و گفتم :عجيبه
چی؟-
!يهويی قبول کرد که تا فردا صبر کنه:
!خب ديگه کله خری تو دست اون بنده ی خدا هم اومده ،گفت زياد انرژی هدر نده-
!جواب سياوش رو ندادم و رفتم تو فکر! عجيب بود واقعا ا يعنی از عمه بعيد بود
***

خيلی طول نکشيد که دليل رضايت دادن بی چک و چونه ی عمه رو بفهمم! ماشين که جلوی در پارکينگ ايستاد ،اومدم
آروم و با کمک در و چارچوب ماشين پياده بشم که سياوش زد زير خنده ،برگشتم سمتش و سوالی نگاهش کردم .با سر
!اشاره ای به اون سمت کوچه کرد و گفت :عمه خانوم حضوری تشريؾ آوردن
سرم چرخيد به سمت جايی که سياوش اشاره کرده بود و نگاه متعجب عمه رو ديدم که کنار ماشينش ايستاده و به حال و
روز من نگاه می کرد! حق هم داشت اون جور مات بمونه! مثالا رفته بودم يه خون بدم و بيام! حاال داشتم با کمک در و
!ديوار از ماشين پياده می شدم
!تکونی به خودم دادم و سعی کردم همه چيز عادی جلوه کنه ،اومد جلو و شاکی پرسيد :اين چه وضعيه دامون؟
!لبخندی زدم و ايستادم روبروش و گفتم :سالم
بدون اينکه جواب سالمم رو بده و همون جوری که اخمهاش درهم تر می شد گفت :رفتی يه خون بدی آره؟
.دستم نشست رو پشتش و گفتم :بريم تو با هم حرؾ می زنيم
با يه تکون دستم رو از پشتش انداخت و اين نشون می داد شديداا دلخوره و من احتماالا کار سختی در پيش داشتم برای از
!دلش در آوردن
!راه افتاد سمت در خونه و رو به سياوش گفت :باز کن اين درو
.نگاه سياوش نشست رو صورت من ،ابرويی باال انداخت و سری به تؤسؾ تکون داد و رفت سمت در ورودی آپارتمان
.وقتی رسيدم باال ،عمه بدون در آوردن مانتو و روسريش با يه قيافه ی واقعا ا عصبانی نشسته بود روی مبل
درد داشتم ،بی حال و خسته بودم اما وضعيت خودم تو اون لحظه برام مهم نبود!بايد عمه رو آروم می کردم که خودم هم
.آروم شم .هميشه همين طور بود! ناراحتيش منو ديوونه می کرد! مخصوصا ا که خودم مسببش بودم
!نشستم روبروش و بعد يه خرده سکوت گفتم :اآلن می تونم بپرسم چرا شاکی هستی؟
نگاه تيزش نشست رو صورتم ،دستمو که ناخودآگاه نشسته بود به کمرم برداشتم و فرستادم بين موهام و گفتم :خب می
...خوام بدونم ناراحتی که بهت واقعيت رو نگفتم يا ناراحتی که راضی شدم يه همچين باليی
!بهم دروغ گفتی دامون-
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!دروغ نگفتم:
!دروغ گفتی وقتی ازت در مورد بيهوشی پرسيدم! گفتی يه خون دادن ساده است-
!گفتم عين يه خون دادن ساده است:

خون دادن ساده اين جوريه؟! که با اين رنگ پريده و با اين وضع داؼون برگردی خونه؟!که واسه پياده شدن از ماشين هم -
!نياز به کمک داشته باشی؟
!منو نمی شناسی؟!نمی دونی چقدر نازک نارنجيم؟! يه آمپول می زنم تا سه روز می شلم:
.سر عمه به تؤسؾ تکونی خورد و از جاش بلند شد و گفت :بيا تو اتاق کارت دارم
!عمه رفت ،برگشتم سمت سياوش ايستاده کنار در ورودی و آروم گفتم :کمک خواستم بيا تو و نجاتم بده واال مردنم حتميه
سياوش هم با لبخند سری به تؤسؾ تکون داد و راه افتاد سمت اتاقش! مونده بودم اينا که هی کله اشونو به تؤسؾ تکون می
!دن واسه چی و کی ابراز تؤسؾ می کنن
!لنگ لنگون رفتم تو اتاق و در رو بستم ،عمه نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت :ببينم
!نشستم رو مبل گوشه ی اتاق و پرسيدم :چيو؟
!زخمتو-
!زخم چيه؟:
!دامون-
عمه خانوم! ببين،قرار بود برم ،اون پيوند تموم بشه و بيام و خالص! اآلن هم دقيقا ا همون اتفاق افتاده! حتی نگار به کسی :
!نگفته دهنده منم و شما هم که نگران پيدا شدن سر و کله ی اون خاندان بودی ديگه؟! هان؟
!دامون دراز بکش ببينم چه باليی سر خودت آوردی-
!زل زدم بهش ،شاکی بود اما حرؾ نمی زد تا بفهمم دقيقا ا از چی اينقدر عصبانيه
خودمو روی صندلی جلو کشيدم و در حال در آوردن پالتوم گفتم :زخمم پانسمانه ،نمی تونی ببينيش .باشه هر وقت خواستم
...پانسمانو عوض کنم نشونت می دم.هر چند که چيز قابل ديدنی نيست!ببين عمه
!داشتی می رفتی اتاق عمل بعد من قابل نبودم که بدونم نه؟-
نمی خواستم نگران بشی! نمی خواستم علی رؼم خواسته ی قلبيت مجبور بشی همراهم بيای و با نگار يا هر کس ديگه ای :
!که ممکن بود بياد بيمارستان روبرو بشی
!بايد به خودم می گفتی و من تصميم می گرفتم دامون-
!در چه مورد؟! اينکه نگران بشی يا نشی؟:
!دامون-
!از جام بلند شدم و رفتم سمتش ،نشست رو لبه ی تخت و گفت :فکر نمی کردم يه روزی برسه که بهم دروغ هم بگی
نشستم کنارش ،سعی کردم قيافه ام از درد درهم نشه و گفتم:دروغ نگفتم عمه! فقط سعی کردم ناراحتت نکنم! نگرانت نکنم!
!همين

صفحه 157

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
!اين جوری؟! اگه می رفتی و باليی سرت می اومد چی؟-
!چه باليی؟:
!خودت خوب می دونی-
!من چيو می دونم؟! می شه شما بفرمايين؟:

دفعه ی قبلی که رفتی زير تيػ جراحی رو يادت رفته؟! بدنت به داروی بيهوشی واکنش نشون داده بود دامون!مردی و -
!زنده شدی! کلی طول کشيد تا تونستن برت گردونن
من قبل اينکه برم واسه اهدا کلی آزمايش انجام دادم! کلی تست دادم! مشکلی نبود ،پزشکها تؤييد کردن!بعدش هم اآلن ديگه :
...اون داروی بيهوشی مورد استفاده
!دامون منو بيشتر از اين با اين توجيهاتت عصبی نکن-
چشم! ساکت بشم آروم می شی؟! اصالا ببينم معذرت بخوام ،بگم ؼلط کردم ،اشتباه کردم که واقعيت رو نگفتم منو مورد :
!عفو قرار می دی؟
!سر عمه باز هم به تؤسؾ تکونی خورد ،لبخندی ناخودآگاه نشست رو لبم ،اخمی کرد و گفت :به چی می خندی
!نخنديدم:
!اين لبخندت واسه چيه؟-
!اين سر شما و سياوش چرا هی عين پاندول ساعت می ره و می ياد؟! يعنی می خوام بدونم چرا ابراز تؤسؾ می کنين:
!عمه از جاش بلند شد و دستش نشست رو بازوم و گفت :دراز بکش ببينم
.دستش رو گرفتم بين دستهام ،آروم بوسيدم و گفتم :به جون شما چيزيم نيس! يعنی اونقدری که شما خيال می کنی بد نيستم
!دستش رو عقب کشيد و گفت :ازت دلخورم دامون! با اين کارها هم دلخوريم رفع و رجوع نمی شه
!لبخندی زدم و گفتم :می دونم اما ارزششو داشت که عمه خانوم نگران نشه يا بلند نشه همراه من بياد
!من اگه می دونستم می خوای تن بدی به بيهوشی که اصالا اجازه نمی دادم بری-
فکر می کنی می تونستی مانع من بشی؟ واقعا ا فکر می کنی برای من اونقدر کمک کردن به اون بچه بی اهميت بود که به :
!خاطر خواست شما نرم؟
!دامون-
می دونم حرفم ممکنه شما رو عصبانی تر بکنه!اما من فقط دارم واقعيت رو يادآوری می کنم! نجات جون اون بچه برای :
!من خيلی مهم بود
سالمتی خودت؟! باليی سرت می اومد چی؟! اگه طوريت می شد يعنی خودتو فدای بچه ی آدمی -
چرا؟! حتی مهمتر از
ِ
 ...کرده بودی که
!عمه کاری به گذشته ندارم:
من دارم! نگفتی اگه باليی سرت بياد من چی کار بايد بکنم؟!نگفتی جواب پدرتو چی بايد بدم؟! چی بگم از بی عرضگيم -
!تو امانتداريم؟
!بی حال دراز کشيدم روی تخت و کؾ دستهامو نشوندم روی چشمام و گفتم :اون بچه ربطی به گذشته نداره عمه
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!تو اگه طوريت می شد گذشته و آينده رو می آوردم جلوی چشمشون! می فهمی؟:
!دستمو برداشتم و زل زدم به صورتش و گفتم :حاال که طوريم نشده

!عمه تو سکوت يه خرده نگاهم کرد و از اتاق رفت بيرون .واسه آروم کردنش راه درازی در پيش داشتم
تو خواب و بيداری بودم که صدای باز شدن در هوشيارم کرد .چشم باز کردم و معين رو ديدم که با لبخند اومد تو اتاق و
.در رو بست و ايستاد باالی سرم و زل زد بهم
!چشمامو بستم و گفتم:کمپوت هم آوردی؟
.نشست رو لبه ی تخت و گفت :عليک سالم
!تو اومدی تو اتاق-
!پس اونقدری که زن عمو می گفت حالت بد نيست:
!چشم باز کردم و زل زدم به لبخندش ،دست گذاشت رو قفسه ی سينه ام و گفت :خوبی؟
.عالی-
پس چرا همش خوابی؟:
.تنها يادگاری اين کادو دادن ،يه خرده خستگی و ضعفه ديگه! اينم زود می گذره-
.به اضافه ی اون چند تا شيار:
.اون هم چيزی نيست ،زود خوب می شه-
!واسه خاطر اين قهرمان بازی تو ،عمه خانومت هم من و هم سياوشو از دم تيػ گذروند:
!جدی؟-
!خدا به دادت برسه! جريان اينکه تنهايی پاشدی رفتی واسه عمل رو هم متوجه شده:
!چه جوری؟-
!سياوش سوتی داد! زن عمو هم که تيز ،رو هوا گرفت:
خودمو باال کشيدم و تکيه دادم به تاج تخت و گفتم :ای بابا! همين جوريش ازم شاکی بود حاال ديگه آروم کردنش کار
!حضرت فيله
.ژاله هم اومده .يه چيزی تنت کن که بياد ببيندت-
.برو منم می يام بيرون:
.نه نمی خواد .بمون تو تخت استراحت کن-
.از دراز کشيدن خسته شدم ،می خوام بيام بيرون .برو دو ديقه ديگه می يام:
!معين از جاش بلند شد و رفت،در حال ماليدن کمرم تو فکر يه راه واسه به دست آوردن دل عمه خانوم بودم
***
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يه تی شرت و گرمکن پوشيدم و از اتاق رفتم بيرون .ژاله و عمه تو آشپزخونه بودن ،سياوش و معين هم نشسته روی مبل
و در حال اختالط .سالم کردم ،سر ژاله برگشت به سمتم ،نگاه من به عمه ای بود که با اخم يه نگاه بهم انداخت و مشؽول
.کارش شد
!ژاله اومد جلو ،نشستم رو مبل کنار سياوش و در جواب احوال پرسی ژاله گفتم :عاليم! خوب خوب
نشست کنار معين و آروم گفت:خيال کردی داری می ری يه آمپول تقويتی بزنی که تنهايی پاشدی رفتی؟!اگه معين قبل
!رفتنت جريان رو بهم می گفت محال بود نفرستمش همراهت
!لبخندی زدم و گفتم :معين نيومد ،نماينده اشو فرستاد ديگه! تنها نموندم! کلی هم به سياوش و خواهر و پدرش زحمت دادم
!سياوش اخمی کرد و گفت :آره ! خيلی زحمت دادی
نگاهم چرخيد سمت عمه خانوم ،با همون اخم نشسته روی صورتش هر از گاهی نگاهم می کرد .از جام بلند شدم ،ژاله
.گفت :چيزی می خوای بگو من برات بيارم
لبخندی زدم و گفتم :زخم شمشير و قمه که نخوردم! حالم خوب خوبه! هر چند که اين دليل نمی شه شماها بدون آب ميوه و
!کمپوت سرتونو بندازين پايين و بياين عيادت
!می رفتم سمت آشپزخونه که شنيدم معين گفت :شکمو خان کمپوت هم آورديم! تو يخچاله
رفتم تو آشپزخونه و رو به عمه ای که در حال خرد کردن هويج بود گفتم :چی کار می کنی؟
جوابمو نداد .نگاهی به جمع که مشؽول حرؾ زدن با هم شده بودن انداختم و نشستم پشت ميز ،زل زدم به صورت عمه
خانوم و گفتم:هنوز دلخوری؟
يه چشم ؼره نصيبم کرد و هويج ها رو ريخت تو زودپز ،دوباره برگشت سر ميز و اين بار مشؽول خرد کردن سيب
!زمينی ها شد.دستم رو گذاشتم روی دستش که سيب زمينی رو نگه داشته بود و گفتم :عمه؟
!دستش رو پس کشيد و گفت :بلند شو برو به مهمونات برس
.معين و ژاله مهمون نيستن-
!پاشو برو تو دست و پای من نچرخ:
!دوست ندارم اين جوری باشی عمه-
!منم دوست نداشتم تو اينقدر از خود گذشتگی داشته باشی:
.چه از خودگذشتگی کردم آخه؟!بهشون گفته بودم که به اون داروی بی هوشی آلرژی دارم .هيچ مشکلی نبود-
.باشه:
!باشه چی؟! عصبانی نباش ديگه! به خدا اين جوری اخم کردی مجبوريم آخرش کلی خرج بوتاکس کنيم واسه ات-
چشم ؼره ی دوم هم نصيبم شد و سيب زمينی ها هم ريخته شد توی زودپز .عمه برگشت سر ميز و مشؽول خرد کردن
!خيارهايی که از قبل پوستشون کنده بود شد .متعجب پرسيدم :اينا رو هم می خوای بريزی تو زودپز؟
جوابمو نداد ،دستم دوباره نشست روی دستش و گفتم :ببين عمه اين جريان تموم شده رفته پی کارش .خب؟! اآلن بايد
خوشحال باشيم که اوالا يه کمکی به يه بچه ای تو اين دنيا انجام داديم ،بعدش هم هيچ شری نصيبمون نشد!پس الکی با اين
دلخوری خودتو ازيت نکن .منم که عذرخواهی کردم ديگه! هر کاری هم بگی انجام می دم که بذاری پای معذرت خواهيم.
!اصالا می خوای بلند شم برم تو اون جمع ازت معذرت بخوام؟
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!واسه عمل رفتی ،به بی هوشی رضايت دادی ،بعد تنها رفتی و دروغ گفتی که سياوش هم همراهته-
!بابت اون هم ببخشيد هر چند که سياوش باالخره و به هر طريقی بود خودشو رسوند:
!عذرخواهی نمی خوام! می خوام يه خرده عاقل بشی دامون-
!نيستم؟:
!منو می ترسونی دامون! منو ياد پدرت می ندازی-
مات موندم به صورتش ،همون يه جمله کافی بود برای اينکه بهمم بريزه! برای اينکه حال خوشمو از دست بدم! از جام بلند
!شدم و لنگون لنگون راه افتادم سمت اتاقم .عمه بود که صدام زد :دامون
!سر بچه ها برگشت به سمتم ،بی اهميت رفتم تو اتاقم و در رو بستم
نشسته بودم رو لبه ی تخت و سرم بين دستهام بود که تقه ای به در خورد .آرزو کردم عمه نباشه چون تو اون لحظه
حوصله ی بحث کردن نداشتم .در واقع هم حوصله اشو نداشتم و هم نميی خواستم اونايی که اون بيرون بودن ،چيزی از
!بحثمون بشنون
...سياوش بود که اومد تو و در رو بست و گفت :بابت جريان عمل ،نمی خواستم لو بدم .خودش
.از جام بلند شدم و گفتم :مهم نيست
اآلن از اون شاکيه؟-
.نه! کالا نمی دونم از چی شاکيه .بريم بيرون:
.داروهاتو بايد بخوری-
.باشه بعد شام می خورم:
خواستم در اتاق رو باز کنم ،مچ دستم نشست به دست سياوش ،برگشتم سمتش و منتظر نگاهش کردم .دستم رو ول کرد و
.گفت:اگه کاری از دست من ساخته است بگو انجام بدم
در رو باز کردم و يه نه ممنون پروندم و رفتم بيرون .ژاله پيش عمه بود و در حال پچ پچ ،معين هم زل زده بود به
تلويزيون .نشستم روبروش و پرسيدم :چه خبر از آزمايشگاه؟
.همه چی همون جوريه که چند روز پيش بود .به جز يه مورد شکايت که دکتراکبرزاده جمع و جورش کرد-
!چه شکايتی؟:
مثل اينکه يه روز خانوم جوان می ره مرخصی ،دکتر هم پاک نيت رو می ذاره ور دست براتی که جواب بيمارها رو -
.بده
خب؟:
.اون هم اشتباها ا جواب آزمايش يه بچه رو جای يه بچه ی ديگه می ده به پدرش .طرؾ هم می ره ،بعدش می ياد شاکی-
!مگه می شه اشتباها ا جواب آزمايش يکی ديگه رو بدن به يکی ديگه؟:
.ظاهراا يه تشابه اسمی بوده .اسم و فاميل و سن بچه ها هر دو يکی بوده .اونم ديگه به شماره ی فيش نگاه نمی کنه-
!اين همه تشابه اسمی:
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آره ولی خب اسم بچه گويا خاص بوده! اآلن خاطرم نيست .ولی منم که ديدم خيلی تعجب کردم .هر دو هم تو يه ماه به -
.دنيا اومدن.به فاصله ی هفت روز
پدره چه جوری فهميده جواب آزمايش اشتباهه؟:
.انگار بچه اش آزمايش خون داده بوده فقط ولی جواب آزمايشه جواب آزمايش ادرار هم داشته-
!ای وای:
.چيزی نشد ،دکتر جمع و جورش کرد-
شب به اندازه ی کافی با دلخوری عمه و پيش کشيدن حرؾ بابا گند بود با حرفی که معين زد گندتر شد! ژاله بود که
نشست کنارم و گفت :چيز خيلی حادی نبود که بخوای اين جوری اخمهاتو تو هم کنی! بنده ی خدا خودش هم کلی
عذرخواهی کرد .به خدا منم اسم ها رو ديدم از تعجب شاخ در آوردم! آخه مگه چند تا آيه مشهود می تونيم داشته باشيم که
!هم سن هم باشن
يه نمی دونم زيرلبی گفتم و عمه بود که صدام زد:دامون؟
نگاهمو از ژاله گرفتم و بی حرؾ زل زدم بهش .می دونستم حاال درصدد بر می ياد از دلم در بياره اما خدا خدا می کردم
!امشبو بی خيال بشه! دلم نمی خواست قضيه جلوی بقيه کش پيدا کنه
وقتی ديد دارم نگاهش می کنم گفت:سوپ تو آماده است برات بکشم يه خرده می خوری؟
.نه باشه يهو همراه شما شام می خورم-
!از دم ظهر که اومدی هيچی نخوردی آخه:
دلم می خواست بگم سگ جون تر از اونيم که بخوام به خاطر اين چيزا پس بيفتم اما درست نبود! پس رومو کردم سمت
.تلويزيون و گفتم:اآلن هم سيرم
***
معين و ژاله بعد خوردن شام يه خرده نشستن و رفتن .اين دومين باری بود که دور هم جمع می شديم و فضا به خاطر
دلخوری بين من و عمه سنگين بود .بعد رفتنشون من هم رفتم تو اتاقم و دراز کشيدم روی تخت و منتظر موندم که عمه
.بياد! مطمئن بودم تا حرؾ نزنه نمی خوابه .اومد و در رو بست و زل زد بهم .به پهلو چرخيدم و نگاهش کردم
ليوان آب رو گذاشت روی پاتختی ،نايلکس قرصهامو برداشت و همون جوری که چند تا قرص رو از پوششون در می
.آورد گفت :پاشو اينا رو بخور بعد بخواب
.نشستم و کؾ دستم رو باز کردم ،قرص ها رو ريخت کؾ دستم و گفت :اگه دردت زياده تو اين نايلکس شياؾ هم هست
.زل زدم به صورتش ،ليوان آب رو گرفت سمتم و گفت :بخورشون بعد با هم حرؾ می زنيم
قرصها رو خوردم و ليوان رو گذاشتم رو پاتختی،رفت سمت در و گفت :دراز بکش برم برات کمپرس سرد بيارم .سياوش
.می گفت دکتر گفته دردتو کم می کنه
رفت و من رو شکم دراز کشيدم .وقتی اومد کنارم نشست و همون جوری که کمپرس رو می ذاشت روی پانسمان و
.اطرافش گفت :نمی خواستم ازم برنجی ولی واقعا ا کارهات نگرانم می کنه دامون
!صورتم به سمت مخالفش و رو به ديوار بود وقتی گفتم :آدم از شنيدن واقعيت ها که نمی رنجه
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از نگاه نکردنت به چشمام و از سرسنگين بودن سر شامت کامالا مشخصه که چقدر ناراحت شدی ازم .پس نيازی نيست -
!کتمان کنی
!از شما ناراحت نشدم:
!پس چی؟! از خودت ناراحت شدی که داری جا پای بابات می ذاری؟-
بی اهميت به دردی که پيچيد تو کمر و پام يهويی برگشتم سمتش و پرسيدم :مگه پای بابام بدجايی بود که بخوام ناراحت
!بشم که بشم يکی عين اون؟
!البد بدجايی بود که زندگيش به اونجا کشيده شد دامون-
!اينکه سعی می کرد به ديگران کمک کنه باعث شد زندگيش به اونجا کشيده بشه؟:
!تو هر کاری افراط و تفريط اشتباهه-
!سقؾ خوبی و کمک کردن به ديگرانو کی تعيين می کنه؟! کی می گه اين افراطه اون تفريط؟:
!اينکه از زندگی و جون و سالمتيت بگذری يعنی افراط ،يعنی زياده روی-
از زندگی و جونم نگذشتم! شما داری احساسی قضاوت می کنی! داری اون بچه رو به چوب گذشته می زنی! خوشحالم که :
!رفتم و اين کارو انجام دادم و حاال نشستيم به بحث! خوشحالم که اين حرفها رو واسه اينکه منو منصرؾ کنی بهم نزدی
دامون نمی گم به ديگران کمک نکن! نمی گم اصالا چرا به اون بچه کمک کردی اما می گم بايد خودتو هم ببينی! نمی -
!خوام بشی يکی عين بابات که اولويت همه ی زندگيشو گذاشته بود رو رسيدگی به امورات مردم
من همه ی زندگيمو به خاطر امورات ملت تعطيل نکردم عمه خانوم! عين بابام بودن لياقت می خواد ،جرأت می خواد که :
!من ندارم
!دامون-
کاری به قضاوت ديگران ندارم! کاری به نظر شما يا مادرم يا هر کس ديگه ای ندارم!کاری به عاقبت بابام هم ندارم! اون :
قسمت از اخالق و منش بابام واسه من الگو بوده و هست! يه بار قبالا هم گفتم ،برعکس شما گذشته اونقدرها هم که شما رو
!آزار می ده منو اذيت نمی کنه! من ياد گرفته ام جلومو ببينم و به سمت آينده حرکت کنم
!منم دارم از آينده حرؾ می زنم نه گذشته! از آينده ای که بشی يکی مثل بابات-
!بشم خب! چه ايرادی داره؟:
!نشستم و شروع کردم با دست کمرم رو ماليدن و در همون حال گفتم :عمه خيلی عوض شدی! انگار اصالا نمی شناسمت
!من همون آدمم! همون قدر نگران حال و روزت! تو هم همون آدمی! همون قدر بی اهميت به نگرانی اطرافيانت-
!کدوم اطرافيان؟! جز خودت مگه اطرافيان ديگه ای هم هست؟:
همين من! نگرانی من برات مهم نيست؟! بس نيست؟! کافی نيست اين ايثار کردنت در حق ديگران؟! دامون هر کسی با -
اين جور زندگی کنار نمی ياد! پس فردا که زن بگيری بزرگترين مشکلت می شه اين فداکاری های بيش از حد و اندازه
!ات
!من بيش از اندازه فداکاری نمی کنم عمه:
!عمه از جاش بلند شد و رفت سمت در اتاق و گفت :پدر و مادرت هميشه سر همين مسئله با هم مشکل داشتن

صفحه 163

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

خسته بودم ،ضعؾ داشتم ،درد داشتم و حرفهای عمه حالمو بدتر کرده بود! بحث کردن فايده ای نداشت! بايد زمان می
داديم تا اين دلخوری دو طرفه برطرؾ بشه! حرؾ زدن بيشتر ،گذشته رو بيشتر می آورد وسط و دلگيری ها رو بيشتر
.می کرد
!دراز کشيدم و آباژور رو خاموش کردم .خواب که می اومد خيلی چيزها رو می برد و اين خيلی خوب بود
حسش نبود اما بايد تکونی به خودم می دادم و بلند می شدم می رفتم سر کار .پتو رو زدم کنار و نشستم ،دستی به کمرم
کشيدم و تی شرتمو زدم باال .بايد از شر اين پانسمان خالص می شدم .داشتم چسبها رو آروم باز می کردم که دستگيره ی
در پايين اومد و سر عمه اومد تو .وقتی ديد بيدارم در رو کامل باز کرد و پرسيد :می خوای بازش کنی؟
.جواب مثبت دادم ،اومد نزديکم و گفت :دراز بکش واسه ات بازش کنم
.دراز کشيدم و عمه کنارم نشست ،تی شرتمو کامل داد باال و گفت :بذار برم بتادين بيارم
.نيازی نيس .فقط می خوام پانسمانو بر دارم-
دست عمه که نشست رو پشتم حس کردم انگشتهاش بيش از اندازه سرده ،چسب ها رو با سر انگشتهاش از پوستم جدا کرد
.و پانسمان رو برداشت .خواستم بلند شم ،دستش به پشتم فشار آورد و گفت :اين بايد دوباره پانسمان بشه دامون
.می خوام دوش بگيرم:
ايرادی نداره آب بخوره؟-
نه .چرا انقدر دستات سرده؟:
.بيرون بودم-
!کجا؟:
.يه خرده راه رفتم-
!تو اين سرما؟:
!مگه تو تو اين سرما نمی ری دريا شنا؟-
چيزی نگفتم ،معلوم بود که هنوز خيلی خيلی ناراحته و هر چی می گفتم بدتر می شد .سرم چرخيد دنبال ساعت و تعجب
!کردم از ديدن عقربه ها که يازده رو نشون می داد
.عمه از جاش بلند شد و گفت :پاشو صبحونه اتو بخور بايد قرصاتو بخوری
!نشستم و دستی به موها و صورتم کشيدم و گفتم:فکر می کردم ساعت  8صبحه
.عمه در حال بيرون رفتن از اتاق گفت :هم من هم سياوش يه بار صدات کرديم ،گفتی پا می شم اما نشدی
از جام بلند شدم ،حوله برداشتم و رفتم زير دوش .بايد اين دلخوری يه جوری از بين می رفت .دلم طاقت نمی آورد اين
طوری از هم دلگير باشيم .دوست نداشتم تنها کسی که داشتم ازم رنجيده خاطر باشه و منم ازش ناراحت .از حرؾ شب
!قبل عمه ناراحت شده بودم چون جوری گفته بود منو می ترسونی داری شبيه بابات می شی که انگار بابام لولوخرخره بود
از حموم که رفتم بيرون عمه تو آشپزخونه بود .همون جوری که موهامو خشک می کردم نشستم پشت ميز ،يه ليوان چايی
گذاشت جلوم و اومد بره بيرون ،گفتم :شما نمی خوری؟
.برگشت نگاهم کرد و گفت :من قبل اينکه برم آرامگاه خوردم
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!ابروهام رفت باال و گفتم :پس نرفته بودی قدم بزنی
.جوابمو نداد ،گفتم :بشين با هم حرؾ بزنيم بعدش من برم سر کار
.امروزم بمون استراحت کن-
!کلی از کارهام عقب افتاده:

.عمه برای خودش هم چايی ريخت و نشست پشت ميز و گفت :صبحونه اتو کامل بخور .رنگ و روت خيلی زرده
.باشه-
!يه لقمه برام گرفت ،خوردم و روش هم يه قلپ چايی و بعد گفتم :از شما ناراحتم اما انگار شما از من ناراحت تری
عمه چيزی نگفت و فقط نگاهشو دوخت به چشمام ،يه خرده ديگه از چاييم خوردم و گفتم:حرؾ بزنيم يا همين جوری از
هم دلخور بمونيم؟
!تو چرا ازم ناراحتی؟! حرؾ بدی زدم که گفتم داری جا پای بابات می ذاری؟! خودت هم که با افتخار تؤييد کردی-
!ديشب هم گفتم ،مگه بابای من يا برادر شما کار بدی انجام می داد که شما رو می ترسوند؟:
بچه بودی اما مطمئنا ا اونقدری باهوش بودی و هستی که اآلن اون گذشته و اون بحث و جدل ها يادت مونده باشه دامون! -
.من از فردای تو که بخوای تموم زندگيت رو بذاری واسه مردم و خودتو فراموش کنی می ترسم
!اينو قبالا هم گفتی ،منم توضيح دادم که قرار نيست يه همچين اتفاقی بيفته:
!عمه لبخندی زد و گفت :اين سر و وضع چيز ديگه ای رو نشون می ده
!نبايد می رفتم به اون بچه کمک می کردم؟-
!اين جوری نه! اينکه بخوای جون خودتو به خطر بندازی نه:
!حاال که تموم شد و به خير هم گذشت و رفت! پس اين بحث واسه چيه؟-
واسه از اين به بعد!اون دفعه رو هنوز يادمه که خونواده ی اون جوونی که نتونستين براش رضايت بگيرين ريختن سرت :
و اون جوری زدنت و کار به تهديد و فحش و فحش کاری رسيد! چند وقت پيشو يادمه که سه روز بازداشت شدی و هيچ
!اثری ازت نبود! اين هم که از اين
!زيادی نگران منی عمه! يه نگاه بهم بنداز! بزرگ شدم ها-
هر چی بزرگتر شدی بيشتر شبيه رضا شدی! هر چی بيشتر شبيه اش شدی بيشتر ترسيدم! می دونم از اين حرؾ ناراحت :
می شی اما دلم نمی خواد گذشته تکرار بشه! دوست ندارم وقتی زن گرفتی هر روز خدا با هم مشکل داشته باشين .دامون
!هر زنی ،هر دختری با اين اخالق کنار نمی ياد! اين همه ايثار و درگيری واسه خاطر مردم رو تو زندگيش قبول نمی کنه
!حاال زنم کجا بود که شما از اآلن نشستی به ؼصه خوردن! هان؟-
!تا ابد می خوای مجرد بمونی؟:
!امممم ،آره فکر کنم-
!ؼلط کردی:
! ِا! عمه خانوم واسه يه فرهنگی زشته اين طرز حرؾ زدن-
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عمه از جاش بلند شد ،ليوان چاييم رو برداشت و گفت :بخور صبحونه اتو يه ليوان ديگه واسه ات چايی بريزم .رفتی
بيمارستان کسيو نديدی؟
!چرا-
خب؟:
...چند تا پرستار خيلی خيلی خوشگل بودن ،يکی-
!دامون:
.آهان از اون لحاظ! فقط نگار و شوهرش-
چی کاره است؟:
کی؟ نگار؟-
.نه شوهرش:
.نمی دونم-
نگار چی؟:
.اونم نمی دونم-
!پس چرا می پرسی کی؟:
!خب بدونم اآلن کنجکاوی عمه خانومم حول کدوم شخصيت می چرخه-
بچه اش چند سالشه؟:
.ده سالشه-
ديديش؟:
.آره .يه نگاه .طفلک حالش خيلی خوب نيست-
يعنی ممکنه پيوند واسه اش جواب نده؟:
.هر چيزی ممکنه .عمه يه سوال-
عمه برگشت و منتظر نگاهم کرد ،ليوان چايی رو از دستش گرفتم و گفتم :سر اين جريان ،پای بچه ی نگار وسط نبود هم
همينقدر شاکی می شدی؟
!يه خرده فکر کرد و گفت :صد در صد
!خوبه-
!خوبه که شاکی می شدم؟:
از جام بلند شدم و همون جوری که از آشپزخونه می رفتم بيرون گفتم :آره! خوبه چون می فهمم به خاطر نگرانيت واسه
!منه که شاکی هستی نه گذشته ی بين ما و اونا
***
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سعی کردم با صاؾ ترين و بهترين حالت ممکن قدم بذارم توی آزمايشگاه اما انگار خيلی موفق نبودم که به محض ورودم
و سالم و احوال پرسی با خانوم جوان و خانوم براتی وقتی خواستم برم سمت اتاقم خانوم جوان گفت :وای آقای فرهودی
!خدا بد نده
!برگشتم سمتش و با لبخند گفتم :ايشاهلل
!اومد سمتم و با تعجب پرسيد :طوريتون شده؟
با لبخند نگاهی به چند نفری که تو نوبت نشسته بودن انداختم و گفتم :نه .شما به کارت برس .دکتر اومده؟
جواب مثبت داد ،راه افتادم سمت اتاق دکتر و وقتی اجازه ی ورود داد رفتم تو .با ديدنم از جاش بلند شد و گفت :سراؼتو
نيم ساعت پيش داشتم از مصطفوی می گرفتم .چطوری؟
باهاش دست دادم و نشستم روی مبل ،نفسی گرفتم تا دردم کم بشه و گفتم :خوبم .شما خوبين؟
!نشست روبروم و همون جوری که با دقت نگاهم می کرد گفت :چرا پس می لنگی؟
.به خاطر شرايط خاصی که بود نشد از طريق خون اهدا انجام بشه-
!جراحی کردی يعنی؟:
...جراحی که نبود-
!بی هوشی که بود .آره؟:
.رفته بودم کمک ديگه ،باقيش جزئياتيه که خيلی اهميت نداره-
.می موندی خونه يه چند روز ديگه هم استراحت می کردی:
.خوبم-
دکتر از جاش بلند شد ،رفت و نشست پشت ميزش و من پرسيدم :کارها خوب پيش می ره؟
.عالی! سفارشهای جديد رو داديم ،اگه خدا بخواد تا اون ور سال می تونيم تحويلشون بگيريم-
.از جام بلند شدم و گفتم :من برم که کلی از کارام عقبم
.دکتر نگاهی به چهره ام انداخت و گفت :برو خونه دامون .برو يکی دو روز ديگه هم استراحت کن بعد بيا
!لبخندی زدم و گفتم :فکر کنم خيلی دوست دارين شرمو کم کنم ها
از جاش بلند شد ،اخمی کرد و همون جوری که از پشت ميزش می اومد بيرون گفت:شر چيه پسر خوب؟! واسه خودت می
!گم
راه افتادم سمت در اتاق و گفتم :می دونم .شوخی می کنم.دو ساعت بيشتر نمونده می مونم يه خرده کارهامو سر و سامون
.می دم و بعد می رم
بيمارستان نمی ری؟-
!چرا اونجا هم می رم! بعدش می رم خونه استراحت می کنم:
!نصفه شب می شه که! خسته نباشی-
!خنديدم و گفتم :ممنون! فعالا با اجازه
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!لباسهامو عوض کردم و رفتم تو بخش هماتولوژی ،احمدی با ديدنم دست از کار کشيد و گفت :سالم دکتر
!اخمی کردم و گفتم :دکتر خودتی
ببخشيدی گفت و پرسيد :مسافرت خوش گذشت؟
همون جوری که دستکش دستم می کردم گفتم :بد نبود .تنهايی؟
.نه ،خانوم پاک نيت هم هست ،موبايلش زنگ خورد يه ديقه رفت بيرون-
آهانی گفتم و پرسيدم :آزمايشهايی که بايد انجام بشه رو تو دفتر وارد کردين؟
.خانوم پاک نيت نوشتشون-
.خودت يه چک می کردی:
.اين چند روز چک می کردم امروز هنوز فرصت نکردم-
خوبه .مشکلی که پيش نيومد؟:
نه .شما تا عصری می مونی؟-
.نه .بايد برم بيمارستان .تو اگه می خوای بری برو:
.می رم ناهار و بر می گردم-
.باشه:
.احمدی رفت ،نشستم به انجام کارهايی که داشتم و نمی دونم چقدر گذشت که ناديا گفت :سالم
.سرم رو بلند کردم و برگشتم سمتش ،ببخشيدی گفت و در حال پوشيدن دستکش هاش گفت :داشتم با تلفن صحبت می کردم
باشه ای گفتم و پرسيدم:می تونی گزارش کار اين چند روز رو برام بنويسی؟
ماسکش رو آورد پايين و گفت :نوشته ام ،اآلن بيارم براتون؟
.چه خوب! نه باشه داری می ری ببر بذار رو ميزم-
.چشم:
.می خوام ميکروهماتوکريت رو کاليبره کنم .دوست داری وايسا کنارم ببين چی کار می کنم-
.چشم دوباره ای گفت و به من که جلوی دستگاه ايستاده بودم نزديک شد
دی پتاسيک داره رو دو ديقه  EDTAدو تا نمونه ای که آماده کرده بودم رو گرفتم سمتش و گفتم:اين دو تا نمونه که توش
.هر کدومشونو ثبت کن  PCVبذار تو سانتريفيوژ و
!چشمی گفت و کاری که می خواستم رو انجام داد و بعد دو ديقه گفت :حاال بذارمش  01ثانيه ديگه بمونه؟
برگشتم سمتش و نگاهش کردم ،لبخندی زد و چيزی نگفت .آره ای گفتم و مشؽول شد.چند تا از اين  01ثانيه ها اضافه
کرديم تا ميزان هماتوکريت ها بدون تؽيير موند .يه نمونه ی خون با هماتوکريت نيم هم بهش دادم و گفتم:اينو هم اندازه
.بگير
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چشم دوباره ای گفت و مشؽول شد .روی صندلی کنارش نشستم تا يه خرده از دردم کم بشه .اون هم تو سکوت مشؽول
.کارش شد .زمان رو گرفتم و گفتم :بايد بعد  5ديقه نتيجه ی دستگاه بدون تؽيير باشه واال دستگاه درست کار نمی کنه
بله ای گفت و حس خفگی بهم دست داد از اين همه تک کلمه ای جواب دادنش!برعکس شادی اين آدم انگار اصالا حضور
نداشت! حتی صدای نفس کشيدنش هم نمی اومد! اگه بوی عطری که زده بود تو دماؼم نبود ،يا صدای کارکردنش با
!دستگاه تو فضا نمی پيچيد حضورش رو فراموش می کردم
داشتم گلبول های سفيد و پالکت های يه نمونه رو به روش دستی شمارش می کردم که تقه ای به در سرم رو برگردوند،
معين با لبخند جلوی در ايستاده بود و نگاهم می کرد.سالم کردم و خواستم از جام بلند شم ،کؾ دستش رو گرفت جلوم و
گفت :بشين بلند نشو .بهتری؟
با لبخند خوبمی گفتم ،نگاهی به ساعت انداخت و پرسيد :می مونی؟
.آره .می خوای بری برو-
شب می يای پيش ما؟:
.نه ،می رم خونه-
.باشه ای گفت و قبل از اينکه بره توصيه کرد :خيلی خودتو خسته نکن
.باشه ای هم من گفتم و اون رفت ،مشؽول کارم شدم که صدای زنگ موبايل ناديا بلند شد
.نگاهی به جيبش انداختم و گفتم :نبايد موبايلتو بياری تو بخش
 ...ببخشيدی گفت و توضيح داد :منتظر يه تماس خيلی مهم هستم به خاطر اون
.با کمک دسته ی صندلی از جام بلند شدم و گفتم :می خوای جواب بدی برو بيرون جواب بده و بيا
چشمی گفت و رفت ،حساب چشم هايی که گفته بود از دستم در رفته بود ديگه! با رفتنش معين دوباره جلوی در ظاهر شد
.و گفت :من دارم می رم
.به سالمت-
.دامون تو هم نمون برو خونه استراحت کن:
.من خوبم-
روابط چطوره؟:
!با کی؟-
!عمه خانومت ديگه:
آهان!خيال کردم اخبار سياسی ايران و جهان رو داری ازم می پرسی! روابط با اياالت متحده ی مهتاج الملوک حسنه -
!است
.خدا رو شکر:
.بابت ديشب از ژاله هم عذرخواهی کن-
!نه بابا پيش می ياد .ولی تو هم سگ می شی بد می شی ها:
!برو بی ادب-
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فعالا.آهان راستی .از اون بچه خبری نشد؟:
.نه .حاال زنگ می زنم و خبر می گيرم-
.خوبه .فعالا:
!بميری برو ديگه-

معين لبخند به لب دستی تکون داد و رفت ،من موندم و يه بخش خالی و اسم پارسايی که ذهنمو درگير چهره ی نحيؾ و تن
!رنجورش می کرد
داشتم لوله ی آزمايش تو دستم رو تکون می دادم و سر ته می کردم که محلول توش مخلوط بشه ناديا اومد و با يه
عذرخواهی مشؽول کارش شد .چشمای سرخش و مدت زمان طوالنی صحبت کردنش با تلفن نشون می داد تلفن خيلی
خوبی نداشته .اين آدم چه مشؽوليتی برای خودش ايجاد کرده بود که اين جوری درگير بود! اميدوار بودم هر چی که هست
!چيز خيلی شری نباشه
.رو بذار تو اتاق شستشو  ESRکارهامو که انجام دادم رو به ناديا گفتم :قبل رفتنت اين کاشی گروه خون و لوله های
!باشه ای گفت و برگشتم سمتش و گفتم :خوبه که نگفتی چشم
!سوالی نگاهم کرد ،در حال خشک کردن دستهای خيسم گفتم :از لحظه ای که اومدم يه ده پونزده باری چشم گفتی
!لبخندی زد و گفت :بده؟
يه اصالا گفتم و از بخش رفتم بيرون .احساس ضعؾ می کردم و مطمئن نبودم بتونم برم بيمارستان و تا ديروقت سر پا
بايستم به کار .نشستم تو اتاقم و مشؽول خوندن گزارش کاری شدم که ناديا نوشته بود .صدای زنگ موبايلم بلند شد و به
خاطرم انداخت که بايد يه سراؼی هم از پارسا بگيرم .عمه بود که حالمو می پرسيد و ازم می خواست برای ناهار برم
!خونه .نگاهی به ساعت انداختم و گفتم :بايد برم بيمارستان عمه
.امروز و فردا رو بی خيال شو دامون .هنوز حالت سر جا نيست-
!باور کن اونقدرها هم که خيال می کنی بد نيستم:
!من اون چيزی رو که دارم می بينم باور می کنم نه تظاهر کردن تو رو به خوبی-
!يعنی من بدم ،دارم ادای آدم های خوبو در می يارم آره؟:
می يای يا به سياوش بگم بياد دنبالت؟ -
!اين اآلن تهديده؟:
!دامون-
سياوش اومده خونه؟:
.نه زنگ زد گفت ديرتر می ياد .خيال می کرد تو خونه ای-
که اين طور .پس تنها موندی آره؟ چشم! تا نيم ساعت ديگه می يام .خوبه؟:
.می يای می مونی يا ناهار رو خورده نخورده می ری بيمارستان-
!عمه خانوم عزيزم ببخشيد شدی تو کاله قرمزی ها:
!کی؟-
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.هيچی .می يام حاال ،بعدش تصميم می گيريم بمونم يا برم بيمارستان:
.باشه .منتظرتم-
.قربون شما .فعالا:

.از جام بلند شدم ،برگه ها رو گذاشتم تو کيفم که تو خونه نگاهی بهشون بندازم و از اتاق رفتم بيرون
***
ماشين رو از پارکينگ ساختمون در آوردم ،راهنما زدم که بپيچم تو کوچه ی کنار آزمايشگاه ،ناديا رو ديدم که ايستاده
گوشه ی خيابون .کاری که اکثر مواقع بعد بيرون اومدنش از آزمايشگاه می کرد اما اين بار يه ماشين هم جلوش ايستاده
بود ،پسری از پشت رل پايين اومده بود و بين در و ماشين ايستاده و مشؽول حرؾ زدن باهاش بود .اخم ناديا نارضايتيش
از شرايط رو نشون می داد! دو دل بودم به دخالت کردن يا نکردن .نمی تونستم تشخيص بدم طرؾ مزاحم خيابونيه يا از
آشناهای ناديا! شايد ارتباطی با تماس های وقت و بی وقت و درگيريهاش داشت! شايد هم يه بی کار شکم سير بود! به ناديا
نمی اومد با اون همه حجب و حيا و خجالت اهل اين جور روابط باشه! مردد بين بی خيال از جلوی اون صحنه گذشتن و
مداخله کردن پام رو گذاشتم روی گاز و ماشين رو پشت سر ماشين اون پسر نگه داشتم ،پياده شدم و از ناديايی که حاال
!تماشام می کرد پرسيدم :می خوای بری خوابگاه؟
.انگار خوشحال شد از ديدنم که بر خالؾ دفعه ی قبل خودش برای سوار شدن پيش قدم شد و گفت :بله
جلو نشست ،نشستم و همون جوری که به چهره ی مات شده ی اون جوون نگاه می کردم دنده رو جا زدم و حرکت کردم.
.يه مسافت طوالنی تو سکوت طی شد تا اينکه ناديا گفت :ممنون
!به خاطر اينکه می رسونمت؟-
!به خاطر اينکه منو از شر اون آدم نجات دادين:
!آشناست؟-
!هم کالسيمه:
!اونوقت اين هم کالسی نمی دونه که نبايد مزاحم هم کالسيش بشه؟-
!هر چقدر بهش می گم اصالا نمی فهمه:
!شايد نيازه يه برخورد شديدتری انجام بدی-
!به هر زبونی که بگين باهاش حرؾ زدم! حتی باهاش دعوا هم کردم:
!نيم نگاهی بهش انداختم و پرسيدم :دعوا هم بلدی بکنی؟
جوابی نداد ،نيم نگاه دوباره ای بهش انداختم و اون نگاهشو از نيم رخم گرفت .يه خرده ديگه ساکت موند بعد پرسيد:برای
پاتون اتفاقی افتاده؟
نه چطور؟-
 ...آخه امروز موقع راه رفتن  ...يعنی:
.چيز خاصی نيس-
.خدا رو شکر:
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پای من سوژه ی خوبی واسه تؽيير بحث نيست! نمی خوای مسئولين دانشگاه رو در جريان اين مزاحمت ها بذاری؟ -
.می ترسم باعث اخراجش بشم:
.اون بايد بترسه نه تو-
 ...می دونم اما:
دلسوزی يه جاهايی خيلی چيز خوبی نيست! مخصوصا ا در مقابل آقايون! اينو از من که همجنسامو خيلی بهتر از تو می -
شناسم بشنو .اگه فکر می کنی مزاحمته و خودت از عهده ی کندن شرش بر نمی يای بايد از يکی ديگه کمک بگيری ،حاال
!اون آدم می تونه خونواده ات باشه ،پدرت ،برادرت يا حتی مسئولين دانشگاه
.ممنون .اگه يه بار ديگه سر راهم سبز بشه حتما ا يه فکر ديگه می کنم:
!خوبه.می تونی ميون اون فکر کردن هات منو هم به عنوان گزينه در نظر داشته باشی-
تشکر دوباره ای کرد و ماشين تو سکوت فرو رفت .اين بار من بودم که سر حرؾ رو باز کردم :درسها خوب پيش می
ره؟
.تقريبا ا-
!چرا تقريباا؟:
 ...خب يه خرده-
مشکالت باعثه که تمرکز نداشته باشی يا کارآموزی اومدنت وقتتو پر کرده و نمی تونی به درسهات برسی؟:
خب يه چيزايی پيش اومده که ذهنمو مشؽول کرده اما کارآموزی اومدن مانع درس خوندنم نشده .راستی من می تونم کل -
عيد رو نيام؟
!کل عيد يعنی  5روز اولش ديگه؟:
!يعنی شما بعد  5روز می ياين آزمايشگاه؟-
.آزمايشگاه بعد  5روز بازه اما تو می تونی نيای:
!جداا؟-
.آره:
!مرسی-
اونقدر خوشحال شد از اين جمله که حس کردم اگه يه کادوی خيلی شيک و شکيل تو اون لحظه به دستش می دادم هم
!اينقدر خوشحال نمی شد
!پرسيدم :مثل اينکه برنامه ی خاصی داری که اينقدر خوشحال شدی
.مکثی کرد و گفت :همين که پيش خونواده ام باشم واسه ام کلی ارزش داره
!ابروهام چسبيد به سقؾ! چه دختر قانعی! منو بگو به خيالم طرؾ تو فکر يه سفر به جزاير هاواييه
نزديک خوابگاه نگه داشتم ،برگشتم سمتش و همون جوری که نگاهم به صورتش بود گفتم :جلوتر نمی رم که سوء تفاهمی
.پيش نياد
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.برگشت سمتم اما بدون اينکه به چشمام نگاه کنه گفت :ممنون بابت زحمتی که کشيدين
.زحمتی نبود-

کمی مکث کرد ،دستش نشست به دستگيره ی در و خواست پياده شه ،پرسيدم :چيزی می خوای بگی؟
دست چپش که مشؽول چلوند بند کيفش بود نشون می داد حسابی تو معذوريت و خجالته ،با خودم گفتم شايد درخواستی داره
!که روش نمی شه بگه پس گفتم :يه نفس عميق بکش ،چشماتو ببند و حرفتو بزن! خيلی سخت نيست
.سرش چرخيد به سمتم و زل زد به چشمام ،لبخندی زد و گفت :چيز خاصی نمی خواستم بگم
!لبخندی زدم و گفتم:همون چيز ؼيرخاص رو بگو ،بعد پياده شو
نگاه ازم گرفت و با من من گفت :اممم ،می دونم يعنی از شادی شنيدم که از کلمه ی استاد خوشتون نمی ياد ولی اممم ....
!می خواستم بگم اگه شما استاد می شدين واقعا ا خوش به حال دانشجوهاتون بود
!چرا؟-
!چون بر عکس خيلی از استادها شما هر چی رو که بلدين با حوصله برای آدم توضيح می دين:
مگه استادها تو دانشگاه اين کارو نمی کنن؟-
ساکت شد و جوابمو نداد ،نگاهم به نيم رخش بود و می ديدم که چه جوری خون دوييده تو صورتش برای اينکه همين دو
سه تا جمله رو بگه پس گفتم:مرسی که نظرت در مورد استاد بودن من مساعده منتها همون طور که گفتی از اين لفظ
!خوشم نمی ياد و ترجيح می دم ارتباطی به دانشگاه و تدريس پيدا نکنم
.بله ای گفت ،در رو باز کرد و پياده شد ،قبل از اينکه در رو ببنده بدون اينکه نگاهم کنه گفت :مرسی که منو رسوندين
خواهش می کنمی گفتم ،در رو بست و رفت .تا برسه دم خوابگاه نگاهش می کردم و تو فکر بودم که واقعا ا هنوز هم
!دخترهايی اين جوری پيدا می شن؟! پس چرا دور و بر من اصالا همچين آدمهايی وجود نداشتن؟
***
چطوری دامون؟:
.بد نيستم-
نرفتی بيمارستان؟:
.نه ،خسته بودم-
فقط خسته ای يا درد هم داری؟:
.نه خوبم-
عمه خانوم رفت؟:
يه سر رفت خونه و گفت بر می گرده ولی بهش گفتم نياد .کلی کار داره ،يه هفته ديگه عيده اونم که وسواسی کل خونه -
.زندگی رو بايد بريزه بهم! امسال منم اين جوری گرفتار شدم حسابی دست تنها مونده
چايی می خوری بريزم برات؟:
.نه-
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يه کمپوت وا کنم می خوری؟:
.نه-
سياوش نشست روبروم نگاهی به زيرسيگاری روی ميز انداخت و گفت :چيزی شده؟
.نه-
پس اين چيه؟:
!زيرسيگاری-
!په نه په محل تخليه ی زباله های راديواکتيويته است:
!بامزه شدی؟-
!من بامزه نشدم تو يه چند وقته زيادی تو لکی:

!از جام بلند شدم و گفتم :تصميم گرفتم تو سال جديد يه خرده کمتر جلؾ باشم! از اآلن دارم تمرين می کنم
...داشتم می رفتم تو اتاقم که يه خرده دراز بکشم ،شنيدم که گفت :يه چيزی بگم شاکی می شی يا
!برگشتم سمتش و پرسيدم :در چه مورد؟
!از جاش بلند شد و گفت :در مورد گالره
!پوفی کردم ،دستم نشست به الله ی گوشم و گفتم :باز چه خبره؟
.امروز اومده بود بانک -
واسه چی؟:
واسه دادن قسط-
!به کل فک و فاميل و دوست و آشنای من وام دادی آره؟:
!خودت معرفيش کردی و ضامنش شدی-
!آره خب! خب؟:
!خب که خب؟-
!انيشتين می گم باقيش:
!آهان!هيچی سالم رسوند-
!همين؟:
!آره-
!راه افتادم سمت اتاقم و گفتم :سالمت باشه
!شنيدم که گفت :خيلی ناراحته
برگشتم سمتش و پرسيدم :چرا؟
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!راه افتاد سمت اتاقش و گفت :به خاطر تو
!به خاطر من؟:

!به خاطر اينکه باهاش بهم زدی! می گفت بعد سه سال اولين ساليه که عيدو با هم نيستين و خيلی دلتنگته-
!آهان! حق داره! جواهری رو از دست داده که جايگزين نداره:
!سياوش ايستاد ،برگشت سمتم و گفت :وقت کردی واسه خودت يه نوشابه وا کن
يه باشه گفتم و رفتم تو اتاقم! گالره اولين دوستی نبود که داشتم اما جدی ترين رابطه ای بود که داشتم! بهم زدن باهاش برام
آسون نبود ،شايد سياوش يا بقيه خيال می کردن خيلی راحت يه شب خوابيدم و صبح پاشدم و تصميم گرفتم ديگه نخوامش
اما اين طوری نبود! در واقعيت زمان زيادی برد ،کلی با خودم کلنجار رفتم تا تونستم خودمو قانع کنم که گالره به دردم
نمی خوره! شايد هم من به درد اون نمی خورم! نمی دونم! به هر حال بعضی از رابطه ها تاريخ مصرؾ دارن و تاريخ
!مصرؾ رابطه ی من و گالره زودتر از اونی که بايد سر رسيده بود
صبح با معين تماس گرفتم و بهش اطالع دادم که اول يه سر می رم بيمارستان و بعد می رم آزمايشگاه .باشه ای گفت و
پرسيد :طوری شده مگه؟
همون طوری که ماشين رو از پارکينگ در می آوردم گفتم :نه ،اونجا کارهام خيلی عقب افتاده می رم يه سر و سامونی هم
.به اون ور بدم
آهانی گفت و پرسيد:تا ظهر می يای يا کالا امروزو اونجايی؟
سعی می کنم تا ظهر خودمو برسونم .به احمدی بگو هر کاری که به پاک نيت می ده حتما ا خودش هم چک کنه باشه؟-
!چيه نسبت بهش بدبين شدی؟:
.با اون چيزی که تو تعريؾ کردی حس می کنم يه خرده بايد رو کارهاش دقيقتر باشيم-
!بی خيال دامون! اون اشتباهو منم ممکن بود بکنم:
حاال احتياط ضرر نداره! کاری نداری؟-
.نه ولی امروز پاک نيت کالا نيست .کالس داره:
.آهان راس می گی .يادم نبود .به کارت برس-
راستی کمرت چطوره؟:
!مگه طوريش بود؟-
!يه دفعه شد من از يه درد تو بپرسم اين جوابو بهم ندی؟:
!آره همين ديروز ازم پرسيدی بهتری منم گفتم آره! برو منم قطع کنم .پشت رلم جريمه ام کنن تو بايد قبضو بدی-
.باشه .قربونت:
.فعالا-
خوبی صبح رفتنم به آزمايشگاه بيمارستان اين بود که اون دختره ی پرحرؾ رو نمی ديدم! هر چند که به خاطر کالس
!هاش فقط سه روز در هفته می اومد
!وارد آزمايشگاه شدم ،همه باهام احوال پرسی کردن و از نبودم گله ،در حال پوشيدن روپوشم بودم که شادی گفت :سالم
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!برگشتم سمتش و متعجب پرسيدم :اينجا چی کار می کنی؟
!لبخندی زد و گفت :خب کجا باشم؟
!مگه عصرها نمی يای فقط؟-
!نه ديگه يه وقتهايی که عصرها کالس دارم صبح ها می يام:
.که اين طور-
بهترين ايشاهلل؟:
!مگه طوريم بود؟-
!خب آخه ناديا  ...هی وای:

دستش نشست رو دهنش ،تای يه ابروم رفت باال و همون جوری که دستکش هامو می ذاشتم دستم گفتم :کالا منو کردين
!سوژه ی خودتون آره؟
دنبالم راه افتاد و گفت :نه نه! يعنی می دونين چيه ،يه وقتهايی  ...خب ما دخترها از همه چی با هم حرؾ می زنيم ديگه!
!ناديا بهم گفته بود چيزی به روتون نيارم! ولی خب من حرؾ تو دهنم نمی مونه
!خيلی بده-
!چی؟:
!اينکه نخود تو دهن آدم خيس نخوره-
!چی؟:
!هيچی! تو کدوم بخش اآلن داری کار می کنی؟-
!ايش:
زدم زير خنده! از همون ايشی که گفت مشخص بود کجا مشؽول به فعاليته! همراهم شد و گفت :نمی شه من برگردم پيش
!شما؟! به خدا از ؼذا خوردن افتادم! اصالا تا می شينم پای ميز يا سفره ی ؼذا ياد اين نمونه ها ...اه! حالم بد شد باز
!من تازه از شرت راحت شدم-
!خب نمی شه سفارش منو بکنين منو بفرستن قسمت نمونه گيری يا سلولوزی يا نمی دونم يه جای ديگه:
!اون قسمتی که با اين قيافه ی چندش داری ازش حرؾ می زنی هم بخشی از کار توی آزمايشگاهه-
!خب آره ولی به خدا از گرسنگی پوست و استخوون شدم:
ناخودآگاه نگاهم افتاد به هيکل پرش ،رومو برگردوندم که لبخندم رو نبينه و شنيدم که گفت :می دونم منو به خاطر پرحرفيم
!تبعيد کردين ولی واقعا ا گناه دارم به خدا! قول بدم يک کلمه حرؾ نزنم چی؟
!حتی يه کلمه؟-
!حتی يه کلمه:
!فقط اين چند روز مونده تا عيد رو می تونم قبول کنم بيای زير دست من! خوبه؟-
!قبول:
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!قولت يادت نره! برو تا برم به دکتر بگم و اجازه اتو بگيرم-

آخ جون آرومی گفت ،لبخندی زدم و به ياد دوران دانشجويی و کاراموزی خودم افتادم ،نفس عميقی کشيدم و پر شدم از
!سرخوشی و بی خيالی اون دوران
***
.فتومتر رو روشن کن طول موجشو هم بذار رو  541نانومتر:
!اآلن-
!قرار بود يک کلمه هم حرؾ نزنی:
! ِا خب جواب شما رو هم ندم يعنی؟-
!حتی يه کلمه:
!خب من اين جوری که خفه می شم! اآلن دقيقا ا نيم ساعته دهنم بسته است-
!نگفتم نفس نکش که! گفتم حرؾ نزن:
!من حرؾ نزنم اکسيژن کم می يارم-
!پس از فردا برگرد همون بخشی که تا ديروز مشؽول بودی:
!نه نه! ببخشيد-
ساکت شد ،گردنم برگشت سمتش و نيم نگاهی بهش انداختم ،رفت سمت دستگاه که کاری که خواسته بودم رو انجام بده .بدم
نمی اومد سر به سرش بذارم! دختر اکتيوی بود و انرژی زيادی به آدم می داد و سر به سر گذاشتنش خالی از لطؾ نبود
اما خب همين که نيم ساعت طاقت آورده بود بدون حرؾ کنارم کار کنه خودش کلی بود! می شد يه نفس عميق و راحت
!کشيد
.ميل درابکين بريز تو دو تا لوله بده به من :5
...چ-
ساکت شد و چشمی رو که اومد بگه خورد! پشتم بهش بود وقتی لبخندی نشست رو لبم! لوله ها رو که می گرفت سمتم
!گفت :خوشتون می ياد منو اذيت کنين آره؟
!سوالی نگاهش کردم ،اخمی کرد و گفت :ديگه چشم گفتن و جواب شما رو دادن که جزو حرؾ زدن نيست
!همون جوری که نمونه خون رو به درابکين اضافه می کردم پرسيدم :پس جزو خوردن و آشاميدنه؟
!خنديد و گفت :نه
!هان؟! جزو ورزش کردنه؟! وقتی جواب منو می دی يعنی داری وزنه می زنی؟:
!با خنده دوباره گفت :نه! منظورم اين نبود
!رفتم سمت دستگاه اسپکتوفتومتر و گفتم :پس منظورت چی بود؟
کنارم ايستاده و همون جوری که دستهامو نگاه می کرد گفت :منظورم اين بود که وقتی می گم بله و چشم و اآلن که ديگه
!حرؾ زدنِ ...ا! خودتون می دونين ديگه منظورم چيه! يعنی جزء قرارمون نيست
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!آهان از اون لحاظ! باشه ولی همين اآلن يه ده ديقه ای می شه يه ريز داری حرؾ می زنی-
!اينم يه استپ بود واسه توجيه و توضيح قول و قرارمون:
!اين جمله ی آخری که گفتی چی؟-
! ِا! استاد:

چشم رو اين همه حرفی که زدی ببندم رو اين کلمه ی آخری که گفتی نمی بندم! جمع و جور کن ده ديقه ی ديگه برگردی -
!همون بخشی که بودی
!صدای اعتراضش بلند شد ،بی اهميت بهش گفتم 5 :سی سی آب مقطر بهم بده
يه الم نئوبار و يه المل رو با گاز تميز کن بده به من .کالسهاتون همچنان تشکيل می شه؟:
.نه ديگه تق و لقه-
تا کی هستی؟:
.اگه شما اجازه بدين واسه پس فردا بليط بگيرم-
.از هر وقت خواستی می تونی نيای .يه سوال خصوصی می پرسم دوست داشتی جواب نده:
!منتظر نگاهم کرد ،دستم رو دراز کردم که الم رو ازش بگيرم و پرسيدم :چه جوری با اين شادی کنار می يای؟
مکثی کرد و زد زير خنده ،احتماالا تو همون چند لحظه ی کوتاه تو ذهنش کلی سوال خصوصی رو مرور کرده بود! با
لبخند به خنده اش نگاه می کردم که خودش رو جمع و جور کرد و با صورتی سرخ گفت :فکر کنم اين سواليه که بدجوری
!ذهنتون رو درگير کرده
همون جوری که کارمو انجام می دادم گفتم :خب راستش موندم چه جوری باهاش کنار بيام! يه کمکی ،تقلبی چيزی بهم
!برسونی شايد بشه يه فکری به حالش کرد
نشست رو صندلی کنار سکويی که ايستاده بودم و گفت :بهترين دوستيه که داشتم و دارم! همونيه که هست!همونيه که
!خودشو نشون می ده! خيلی هم مهربونه! يعنی دلرحمه! آدم از يه رفيق چی می خواد ديگه؟
ابروهام رفت باال ،راست می گفت! آدم از يه رفيق چی می خواست ديگه؟! سری به عالمت تؤييد حرفهاش تکون دادم و
!گفتم :بله! آدم از يه رفيق همين چيزا رو می خواد به اضافه ی يه خرده زبون به دهن گرفتن و کمتر حرؾ زدن
.ناديا باز هم خنديد ،لبخندی زدم و چيز ديگه ای نگفتم
***
از بعد دادن اون مؽز استخوون احساس ضعؾ و خستگی بيشتری می کردم .يه چيز طبيعی بود و يه چند هفته ای طول می
کشيد وضعيت بدنيم به حالت قبل برگرده .خسته کيفم رو گذاشتم روی مبل ،نشستم و يه آخيش گفتم .آخرين روز کاری بود
و بعدش می شد تا چند روز راحت استراحت کنم .هر چند که اين چند وقت همه اش مشؽول استراحت بودم! لبخندی به
فکر خودم زدم و دکمه های پيرهنمو باز کردم .صدای زنگ موبايلم مجبورم کرد از جام بلند شم .گوشی رو از تو جيب
.کت تکم که آويزون بود برداشتم و نگاهی به شماره انداختم
!سالم بر بی معرفت ترين آدم دنيا:
!خيلی رو داری دامون-
!من يا تو و اون شوهر بی خاصيتت؟:
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!می کشمت! راجع به حسين درست صحبت کن-

اوه! حاال شوهردوست شدی واسه من؟! از اون قسمتی که رفيق خودمه دارم مايه می ذارم! چه عجب تشريؾ آوردين :
!شهرتون؟
.به خدا مرخصی بهش نمی دن .اين چند روزو هم به زور اومديم-
خوبی خودت؟:
!چه عجب يادت اومد حالی از من بپرسی؟-
!پررو نشو ديگه! عمه کجاست؟:
هست .همين جاست .نمی يای پيش ما؟-
.همين اآلن رسيدم خونه:
!مامان می گه بايد مستقيم می اومدی اينجا-
!چه مستقيم می اومدم اونجا چه مستقيم اينجا می خواستم مستقيم بگيرم بخوابم:
.اآلن چه وقت خوابه؟! پاشو بيا شامو دور هم باشيم .حسين هم تنهاست-
 ...تو اينکه اون بنده ی خدا خيلی بد شانسه که ميون مادر و دختر تنها مونده شکی نيست ولی:
!اين شد دو تا! دستم بهت برسه می دونم چی کارت کنم-
!خنديدم و در حال در آوردن لباسهام گفتم :به عمه خانوم بگو فردا می بينمش
!گوشی خودت با مامان کنار بيا:
وايسا مژگان! ببين ،اآلن دارم می رم دوش بگيرم به مامان عزيزت بگو اومدم خودم بهش زنگ می زنم و باهاش چونه -
!می زنم! خدافظ
گوشيو گذاشتم رو کانتر و رفتم سمت حموم .پارسال يه همچين شبی با گالره تو يه رستوران شام خورديم! بعدش هم رفتيم
بام شهر و از سرما عين بيد لرزيدم و کلی حرؾ زديم ،کلی خنديديم ،برگشتيم اينجا و از نبود سياوش کلی سوء استفاده و
!شيطنت کرديم
يکی با بالش کوبيد تو سرم ،چشم باز کردم و شاکی زل زدم به مژگان! لبخندی زد که همه ی دندونهاشو نشون داد و گفت:
!پاشو لنگ ظهر شد
!لحافی که رو تنم بود رو باال کشيدم و با يه صدای خواب آلود و دو رگه گفتم :بيدار شدم يادم بنداز بکشمت
!خنديد و گفت :باشه حتما ا! حاال پاشو می خوايم صبحونه بخوريم
!لحاؾ رو کشيدم رو سرم ،بهش پشت کردم و گفتم :من صبحونه نمی خورم ،برو می خوام بخوابم مژگان
 ...لحاؾ رو از روم کشيد و گفت :پاشو تا
!يهو هينی کشيد و گفت :پشتت چی شده؟
!به پهلو چرخيدم به سمتش و گفتم :زشته زن شوهردار چشم چرونی کنه
!اخمی کرد و گفت :جدی پرسيدم! اين زخم چيه رو پشتت؟
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!نشستم و گفتم :جای آمپوله
!نگاهم کرد و گفت:ؼلط کردی! آمپولو اونقدر باال می زنن؟! اونم اين جوری؟
!لبخندی زدم و پرسيدم :حسين نيست؟
!رفته ببينه می تونه نون گرم گير بياره يا بايد بيات شده های شب قبلو بخوريم-

 ...آهانی گفتم و ادامه دادم :واسه همينه که با دل و جرأت اومدی تو اتاق و به يه پسر لخت زل زدی و
!بالش رو بلند کرد و کوبيد تو سرم و گفت :پاشو جمع کن خجالت بکش! مسخره
رفت سمت در ،پاهامو گذاشتم رو زمين و همون جوری که صورتمو با کؾ دست می ماليدم پرسيدم:رفتين سر خاک و
برگشتين؟
.نه .بعد صبحونه می ريم-
!شاکی زل زدم بهش و گفتم :پس خدا خفه ات کنه! می ذاشتی من بخوابم ديگه
!لبخندی زد و گفت :صبحونه مزه اش به دور همی خوردنشه
!خيز برداشتم سمتش ،با دو رفت بيرون و در رو بست
هر سال موقع سال تحويل عمه بر خالؾ عالقه ای که به سر خاک رفتن داشت می موند پيش من و مژگان .سال رو
تحويل می کرديم و بسته به اينکه چه ساعتی بود يا بعدش می رفت سر خاک يا می ذاشت و صبح اولين روز عيد می
رفت .هر سال هم با من بحث داشت سر اينکه چرا سر خاک پدرم نمی رفتم و هر سال من بايد براش توضيح می دادم،
توجيهش می کردم يا با چرب زبونی راضيش می کردم که بی خيال همراهی من بشه!امسال هم سال تحويل رو دور هم
!بوديم و حاال عمه قصد کرده بود که بره آرامگاه و به پدر و برادرش سر بزنه و من خدا خدا می کردم باز بند نکنه به من
تی شرتمو تنم کردم ،رفتم دستشويی و وقتی اومدم بيرون در حال خشک کردن صورتم بلند گفتم :سالم ،عيد عمه خانوم
!جونم مبارک
.صداشو شنيدم که از تو آشپزخونه گفت :عيد تو هم مبارک عزيزم
!عيديمو آماده کن که دارم می يام! کمتر از تراول هم نباشه-
!صدای مژگان بلند شد:چه کم اشتها!خرس گنده شدی ،همچنان عيدی می خوای؟
رفتم تو آشپزخونه ،نشستم پشت ميز و گفتم:حسود خان صد سال هم که بگذره من هر سال بايد از عمه خانوم عيدی بگيرم!
!تازه امسال حسين هم بايد بهم عيدی بده! پاشو جمع کن برو خونه اتون می خوام بيام عيد ديدنی
جدی؟! جدی می يای دامون؟! بيا اصالا با هم برگرديم .هان؟! ما بايد  4روز ديگه اصفهان باشيم .تو و مامان هم بياين- ،
...دور هم
!عمه يه فنجون چايی گذاشت جلوم و با لحنی ناراضی گفت :اين بايد از پس فردا بره بيمارستان
!مژگان اخمی کرد و گفت :آره؟! وای بی خيال دامون
يه تيکه از نون شب قبل که رو ميز بود جدا کردم و گذاشتم تو دهنم و آروم گفتم:پيش خودت بمونه ،عمه چيزی نمی دونه
!فردا شب هم شيفتم
!با اخم زل زد به لبخندم ،عمه بود که برگشت و فنجون بعدی رو هم رو ميز گذاشت و گفت :چی می گين در گوش هم؟
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!لبخندی بهش زدم و گفتم :داشتم می گفتم گوش شيطون کر عمه خانوم چقدر صبح اولين روز سال خوشگل شده
!خودتی-
!چی؟! خوشگل؟:
مژگان با لبخند ايشی گفت ،زنگ در نشون داد که حسين اومده! بلند شدم و همون جوری که می رفتم سمت آيفون گفتم :دعا
!کنيم با نون اومده باشه واال اين سرتراش خانوم بنده ی خدا رو جای نون با پنير و کره لقمه لقمه می خوره
صبحونه رو خورديم ،عمه و مژگان و حسين رفتن که حاضر بشن تا برن آرمگاه ،منم دوباره ولو شدم رو تخت و ساعدمو
!گذاشتم رو چشمام .يه چند ديقه گذشت ،مژگان اومد و پرسيد :مامان می گه با ما نمی يای؟
دستمو از رو ساعدم برداشتم و گفتم :تو جوابشو ندادی؟
!ايستاد جلوی پنجره و همون جوری که بيرون رو نگاه می کرد گفت :چرا جواب دادم
!خودمو باال کشيدم و تکيه دادم به تاج تخت ،پاهامو از مچ انداختم رو هم و پرسيدم :خب پس واسه چی اومدی بپرسی؟
!همين جوری گفتم حاال يه درصد شايد نظرت عوض شده باشه-
!بعد اين همه سال؟:
!چه می دونم! گفتم شايد سرت خورده باشه به جايی و عاقل شده باشی-
!چون نمی رم سر خاک يعنی عقل تو کله ام نيست؟:
!مژگان برگشت سمتم ،زل زد به چشمام و پرسيد :هنوز هم باباتو نبخشيدی؟
با لبخند زل زدم بهش ،مکثی کرد و وقتی ديد جوابی نمی دم لبخندی زد و راه افتاد سمت در اتاق و گفت :بگير بخواب،ما
!رفتيم و اومديم خوش اخالق باشی
!سرخوردم پايين ،دراز کشيدم و گفتم :پس سعی کنين ديرتر بياين که من يه چرت درست حسابی بزنم
!يه بترکی گفت و رفت ،خوشحال شدم از اينکه عمه خانوم مثل سال های پيش خيلی اصرار نکرد
***
اون چيزی رو که داشتم می شنيدم باور نمی کردم! يعنی اونقدر يهويی اتفاق افتاده بود که مونده بودم چه واکنشی نشون
بدم! نشسته بودم و به صداهای بيرون گوش می دادم که الی در باز شد و عمه وقتی ديد بيدارم اومد تو اتاق! بهت منو که
!ديد ،سری به دو طرؾ تکون داد و گفت :من خودمم مونده ام دامون
!آروم پرسيدم :شما چرا؟
ايستاد وسط اتاق مستؤصل زل زد به صورت خواب آلود و البته در هم من و گفت :باور کن اصالا خبر نداشتم .يعنی همه
!چيز انقدر يهويی شد که نتونستم بهت خبر بدم .زنگ زديم بهت ولی موبايلتو جواب ندادی
!سايلنت بود-
حاالم طوری نشده! می تونی بيای يه سالم و احوال پرسی بکنی ،يه خرده بشينی و به بهونه ای بری .البته اگه می خوای :
 ...بری .اگه هم دوست داری بمونی که من کلی خوشحال می شم و
!عالقه ای ندارم حتی بيام بيرون و بخوام سالم و احوال پرسی کنم عمه-
 ...می دونم ولی:
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موندم بعد اين همه سال تازه يادشون افتاده واسه ديد و بازديد عيد بيان؟! بعدش هم اين همه راهو کوبيدن اومدن شمال -
!واسه يه عيد ديدنی؟
.رسول بعد عروس دار شدنش می خواد رابطه ها رو درست کنه:
!هه! عاليه-
 ...دامون اولين روز عيد اين جوری پکر نباش .پاشو يه آبی به صورتت بزن و:
.شما برو  ،زشته .من يه خرده می شينم ،بعد می يام-
!ناهارو می مونی؟:
!از جام بلند شدم و گفتم :نه عمه ترجيح می دم شما رو با برادر و برادرزاده هاتون تنها بذارم
!اخمی کرد و گفت :هر جور راحتی هر چند که اگه بری يه دلم پيش تو می مونه
چيزی نگفتم ،عمه رفت و من موندم چه جوری پاهامو وادار کنم که از اون اتاق بره بيرون و با آدم های نشسته تو سالن
روبرو بشه! آدم هايی که يه عمر نديده بودمشون! دخترعمو و پسرعموهايی که يا از خيلی سال پيش نديده بودمشون يا
!اصالا به دنيا نيومده بودن وقتی من از اون فک و فاميل رونده می شدم
خواب بودم وقتی مژگان نفس نفس زنون اومد باالی سرم و خبرم کرد که مهمون داريم! به خيالم معين و پدر و مادرش و
ژاله ان که اومدن عيد ديدنی! حتی به ذهنم هم يه درصد خطور نمی کرد که عمو رسول منزل رو ورداشته باشه آورده
باشه شمال واسه درست کردن روابط خواهر برادری! وقتی مژگان لب وا کرد و اسم رسول رو از زبونش شنيدم مات
موندم! يعنی يه لحظه خيال کردم داره سر به سرم می ذاره! خواستم سريع حاضر شم و بزنم از خونه بيرون ،شنيدم که
!گفت :سر خاک بابابزرگ بودن وقتی رفتيم و همراهمون اومدن ،اآلن هم تو حياطن
نفس عميقی کشيدم ،دستی ميون موهام فرو بردم و فکر کردم شايد اصالا دليلی برای فرار وجود نداشت! شايد برای کم
کردن سنگينی گذشته بايد بی خيال هر اتفاقی که توش افتاده بود می شدم! شايد يه راه بی خيال شدن گذشته همين حسنه
شدن روابط بود! شايد اينم يه شروع بود! نمی دونم! نمی فهميدم چی شده که يهو از هر دو طرؾ هم خونواده ی مادری و
هم خونواده ی پدری سر و کله ی همه ی خاندان پيدا شده! هر چند که عمه تو اين سال ها با برادرش در ارتباط دورادور
.بود و بيشتر مراعات حال منو می کرد اگه باهاشون رفت و آمد آنچنانی نداشت
بايد لباس مرتب و رسمی می پوشيدم و می رفتم بيرون که پسرعمو و دخترعموهام با يه پسرعموی شتره شلخته روبرو
!نشن
آبی به صورتم زدم ،نگاهی به چشمای سرخم انداختم ،دستی هم به صورت شيش تيؽه ام کشيدم و صورتمو خشک کردم.
برگشتم تو اتاق و رو لبه ی تخت نشستم .رفتن ميون اون آدم ها واقعا ا برای منی که يه عمر نخواستم چيزی ازشون بشنوم
سخت بود .اينکه يهو چشم باز کنی و بخوای بری يه لبخند بزنی و بگی سالم من همون آشنای هميشه ؼايبتونم که يه عمر
!نخواسته جزيی از شماها باشه واقعا ا کار آسونی نبود
گرمکن پامو با شلوار کتونم عوض کردم ،داشتم کمربندمو می بستم که ضربه ای به در خورد و مژگان آروم پرسيد:
دامون بيام تو؟
.تی شرتمو در آوردم و در همون حال گفتم :بيا
پيرهنم رو از رو چوب لباسی برداشتم ،پوشيدم و در حال بستن دکمه ها به مژگانی که ايستاده بود گوشه ی اتاق نگاهی
انداختم و پرسيدم :چی شده؟
می خوای بری خونه؟-
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.آره:
ناهارو نمی مونی؟-
.نه:
چرا آخه؟-

بی جواب نگاهش کردم ،نشست رو لبه ی تخت و گفت :مامان برام گفته که سر قضيه ی عروسی امير دايی رسول اومده
.باهات حرؾ زده ،خب يعنی باهم روبرو شدين ديگه .هان؟بيا يه گوشه بشين حرؾ نزن ،ناهارتو بخور بعد برو
!راضی هستی من اينجوری شکنجه بشم واسه خاطر يه لقمه ناهار؟-
!دامون اينا فاميالتن:
لبخندی نشست رو لبم ،دکمه های آستينمو بستم و رفتم سمت پاتختی ،خم شدم که ساعت و موبايلم رو بردارم ،مژگان مچ
.دستم رو گرفت و گفت :يه لحظه ببين منو دامون
نگاهم نشست رو صورتش ،صاؾ ايستادم و منتظر نگاهش کردم .يه خرده مکث کرد و همون جوری که با دستش رو
.تختی رو صاؾ می کرد گفت:مامان خيلی نگرانته
نشستم رو صندلی گوشه ی اتاق و پرسيدم :چرا؟
!به خاطر اينکه اينهمه تنهايی-
!بده مگه؟:
!بد نيست؟-
!زن می گيرم از تنهايی در می يام:
!خونواده ی زن آدم که خونواده ی خود آدم نمی شن-
!تو و عمه هستين ديگه:
!فقط ما دو تا؟-
من اين وضعيتو انتخاب نکردم مژگان .اون آدمی که اآلن اون بيرونه  91سال پيش منو به درخواست پدرش از شاخه :
.های شجرنامه ی خاندانشون پاک کرده
می دونم اما  ...يعنی می خوام بگم خودت هم نخواستی که اون شرايط تؽيير کنه .من يادمه که هر بار مامان خواست از -
.فک و فاميل حرؾ بزنه بحثو عوض کردی و بهش اجازه ندادی
تو بودی می خواستی چيزی بشنوی؟! من يک سال جهنمی رو توی اون پرورشگاه جون دادم مژگان! من پشت درهای :
!بسته و بلند اون زندان لعنتی تو اون شب لعنتی تا خود مردم و زنده شدم! فکر می کنی کم چيزيه؟
.نه-
خب .تا يه جايی ،تا يه زمانی اون آدم ها منو نخواستن ،بعدش هم من تن دادم به اين نخواستن و ترجيح دادم که منم :
نخوامشون! يه احساس خيلی ساده ی دو طرفه است .حاال اگه معادله ای اين وسط از طرؾ اونا عوض شده ،خب من
مترسک يا آدم آهنی که نيستم .کامپيوتر هم نيستم که برنامه امو فوری عوض کنن! اتفاقا ا قبل از اينکه بيای تو اتاق تو اين
فکر بودم بلند شم بيام بيرون ،سالم و احوال پرسی کنم و خيلی شيک بشينم جلوشون ،يکی هم پسرعمو دخترعموهای نديده
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ام رو واسه ام معرفی کنه و منم چشم رو خيلی چيزا ببندم .اما انگار نمی شه! يعنی ساده نيست می دونی؟ از اون کارهاييه
.که دوست داری انجام بدی اما توانشو نداری
.می دونم .می فهمم-
.از جام بلند شدم ،دستی به موهام کشيدم و گفتم :پاشو برو زشته .منم می يام ،يه سالم و احوالپرسی می کنم و می رم خونه
مژگان علی رؼم قيافه ی ناراضيش از جاش بلند شد ،يه قدم بهم نزديک شد ،دستش نشست رو سمت چپ صورتم و
!گفت:خيلی ضرر کردن وقتی تو رو نخواستن
در جوابش يه لبخند زدم ،رفت و قبل از اينکه در رو ببنده برگشت و نگاهشو دوخت به صورتم .چشمکی بهش زدم،
.لبخندی زد و رفت
نفسم رو پر صدا بيرون دادم برای اينکه به خودم مسلط بشم ،کتم رو تا کردم و انداختم روی ساعدم و از اتاق رفتم
بيرون.می تونستم اعتراؾ کنم که مضطرب بودم! هوا گرم نبود اما من گر گرفته بودم! خيلی وقت بود که مفهوم خجالت
رو از ياد برده بودم اما معذب بودن تعريؾ درستی بود واسه حال اون لحظه ی من وقتی قرار بود قدم بذارم تو سالن و با
يه سالم سرها رو به سمت خودم برگردونم! چشمامو بستم ،نفسی عميقی کشيدم و راه افتادم! اين هم می گذشت! مثل همه ی
!لحظه های سخت و آسون گذشته! آره می گذشت
پا که گذاشتم تو سالن ،قبل از اينکه بخوام سالم کنم سرها برگشت به سمتم ،عمو اولين کسی بود که چشمم بهش افتاد ،بعد
هم زن عمويی که کنار يه دختر جوون نشسته بود .يه سالم کلی کردم ،از جاهاشون بلند شدن،دو تا پسر جوون و سه تا
دختر جوون به اضافه ی مژگان و حسين .يه راحت باشين گفتم اومدم برم سمت آشپزخونه ،عمو بود که يه قدم اومد جلو و
دستش رو دراز کرد به سمتم .نگاهم از صورت همراه با لبخندش پايين اومد و نشست به دستش .کتم رو انداختم رو ساعد
اون يکی دستم و باهاش سرسری دست دادم و در جواب احوال پرسيش يه ممنون ساده ی زيرلبی گفتم .نگاهم چرخيد سمت
.عمه و ديدم که از تو آشپزخونه تماشام می کنه .مژگان بود که از جاش بلند شد و گفت :بيا اينجا بشين دامون جان
.لبخندی زدم و گفتم :ممنون .کار دارم بايد برم
راه افتادم سمت آشپزخونه ،عمه هم يه قدم جلو اومد .ايستادم روبروش و آروم پچ زدم :من ديگه دارم می رم .کاری داشتی
بهم زنگ بزن ،باشه؟
يه خرده تو سکوت نگاهم کرد و بعد آروم پرسيد :نمی شه بمونی؟
!لبخندی زدم و گفتم :من که همش اينجا پالسم! بازم می يام
اشک نشست تو چشماش ،ديوونه شدم از اون همه ؼمی که ميون چشماش بود ،دستم بی اراده جلو رفت و سرش رو به
سينه ام چسبوندم و آروم زير گوشش گفتم:گريه کنی ديوونه می شم ها! می رم يه دور می زنم هر وقت مهمونات رفتن بر
.می گردم
.سرش رو از سينه ام جدا کرد ،دستی به چشماش کشيد و بدون اينکه نگاهم کنه گفت :باشه
دست گذاشتم زير چونه اش و سرشو آوردم باال ،لبخندی به چشماش زدم و آروم پچ زدم :همه ی هنرت رو تو آشپزی
.خرج نکن که اين مهمونهای ناخونده خيلی موندگار نشن! فعالا
راه افتادم سمت سالن ،ديدم که همه ی سرها برگشته سمت من و عمه و اون صحنه ی رمانتيک رو تماشا می کنن .يه
خداحافظ کلی گفتم ،يه خداحافظ جداگانه هم به حسين گفتم و رفتم بيرون .داشتم تو ايوون کفشهامو پام می کردم که عمو
اومد و شنيدم که گفت :کجا داری می ری دامون؟
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نگاهم از کفشهام اومد باال و دوخته شد به صورتش .منتظر بود توضيح بدم؟! دستهاشو گذاشته بود تو جيبش و منتظر
نگاهم می کرد .وقتی ديد جواب نمی دم گفت :روز اول عيدی کجا کار داری اونم دم ظهر؟ می دونم چون ما هستيم داری
می ری ،ولی نمی شه بمونی؟
نمی فهميدمش! يا شايد اصالا خودمو نمی فهميدم! گيج شده بودم! چی می خواست؟! بمونم تو جمع خونوادگيشون که چی
.بشه؟! با موندنم چی درست می شد؟! چی عوض می شد؟! يه خداحافظ گفتم و پله ها رو رفتم پايين
***
تا خود خونه ذهنم داشت آدم های نشسته تو اون سالن رو دوره می کرد .دو تا پسر که يکيشون پسرعموم بود و يکی ديگه
احتماالا داماد عمو ،سه تا دختر که احتماالا يکيشون عروس عمو بود و دو تای ديگه دخترعموهام! مژگان راست می گفت!
حق داشت وقتی می گفت نخواستی که از فک و فاميل چيزی بشنوی .يه قول و قراری بود بين من و عمه! درست وقتی
اومد تو اون پرورشگاه دنبالم و من خرد و نابود شده از اون همه اتفاق و کشمکش رو با خودش برد! ميون اون همه ترس
و درد عمه بهم قول داده بود تا جايی که می تونه اون آدم ها رو ازم دور نگه داره!ميون اون همه بی پناهی وقتی به عمه
پناه می بردم بهم قول داده بود ديگه هرگز اون آدم ها رو نبينم! شايد اوايل مفهوم قولی که بهم داده بود رو خيلی نمی
فهميدم اما با گذشت زمان کم کم درک کردم .درک کردم که وقتی هر سال عيدمون رو تو تنهايی سر کرديم به چه دليل
بوده! درک کردم که تا قبل از مردن پدربزرگ اين اون بوده که نمی خواسته جايی حتی سايه ای از من باشه و بعد هم من
.کم کم خواستم که ديگه هيچ خبری از اون فاميل نداشته باشم
ماشينو بردم تو پارکينگ و رفتم باال .اونقدر هم خوابيده بودم که ديگه خوابم نمی اومد .لباسهامو در آوردم و نشستم رو
مبل ،يه سيگار روشن کردم و فکر کردم که چه تعطيالت گنديه! تا سال قبل کلی سرم شلوغ بود! بی گالره انگار حسابی
تنها شده بودم! دلم پيش عمه و قيافه ی گرفته اش مونده بود .دوست نداشتم اونجوری ناراحت باشه وقتی بيست و خرده ای
.سال به خاطر من خيلی روزها و شبها رو تو ؼم سپری کرده بود
موبايلم رو که موقع ورود گذاشته بودم روی ميز تلويزيون برداشتم و شماره ی موبايلش رو گرفتم اما جواب نداد .پس
.شماره ی خونه رو گرفتم و مژگان بود که جواب داد
الو سالم دامون ،رسيدی خونه؟:
آره .عمه چطوره؟-
.يه لحظه صبر کن:
.صدايی نيومد و بعد صدای بسته شدن در اتاقی و بعد مژگان گفت :اومدم تو اتاق .مامان خوبه فقط يه خرده گرفته است
می تونه گوشيو بگيره؟-
آره .اآلن می رم صداش می کنم .خودت خوبی؟:
!عالی-
!دروغ نگو ،صدات خيلی گرفته است:
!به زور می خوای بهم تلقين کنی اآلن يه افسرده ی نزديک به خودکشيم ها-
.ديوونه!گوشی دستت باشه مامانو صدا کنم:
.باشه-
يه کم ديگه سکوت شد و بعد صدای عمه پيچيد تو گوشی :الو دامون؟
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!سالم عمه خانوم گل گالب-
رسيدی خونه؟:
.آره-
.کاش می موندی:
!خودم اين جوری راحت ترم .شما که ناراحت نيستی؟ ...هان؟! ...عمه خانوم؟-
عمه جواب نداد ،پوفی کردم و گفتم:نبينم مهتاج خانوم اين جوری گرفته باشه ها!الو عمه؟
.هستم-
.من می خوام يه دوش بگيرم و دوباره ولو شم و بخوابم:
ناهار چی؟-
!زنگ زدم دوست دخترم برام درست کنه بياره:
!گالره؟-

اوه اوه! چه عمه خانوم روشنفکری! نه خانوم خانوما! آشپزخونه ی مرکزی سر خيابونو می گم!اسمش هم گالره نيست و :
!ياسمينه
عمه بازم جواب نداد ،معلوم بود دلش نمی خواسته روز اول عيدی من اينجوری تنها بمونم .جدی شدم و گفتم :عمه اين
.جوری نباش که با خيال راحت قطع کنم و برم دوش بگيرم
.طوريم نيست فدات شم .خوب می شم .عصری بهت زنگ می زنم-
.باشه:
مراقب خودت باش .حتما ا هم يه چيزی بخور باشه؟-
.چشم:
کاری نداری؟-
.نه .قربون شما:
.راستی موبايلتو از سايلنت در بيار که زنگ زدم جواب بدی-
.اون هم به روی چشم:
.فعالا خدافظ-
!عمه خانوم:
جانم؟-
!گفته بودم چقدر دوستت دارم؟:
.قربونت برم .منم همين طور-
.فعالا:
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تماسو قطع کردم ،سرمو تکيه دادم به پشتی صندلی و چشمامو بستم.يه تصوير آزاردهنده پشت پلکهام مرتب رژه می رفت.
!تصويری که عمو از من  9ساله می خواست التماس کنم! خواهش کنم! با صدای بلندتر و بلندتری گريه کنم
ماشينو جلوی خونه ی عمه نگه داشتم و يه تک به مژگان زدم .پنج ديقه هم صبر کردم اما خبری نشد پس پياده شدم و دکمه
!زنگ در رو فشار دادم .بی هيچ حرفی در باز شد .در رو هل دادم و سرمو بردم از الی در تو و بلند گفتم:کجايين پس؟
.عمه بود که اومد رو ايوون و همون جوری که کفشاشو می پوشيد گفت :داريم می يايم عمه
برگشتم دم ماشين،دست به سينه تکيه دادم به کاپوت و فکر کردم چه خوبه که بارون بند اومده .از فردا بايد بر می گشتم
.سر کار و دوباره روز از نو و روزی از نو .عمه هم همراه مژگان و حسين می رفت و دلخوش بودم به برگشتن سياوش
.عمه اومد و گفت:معطل شدی عمه
رفتم سمتش و همون جوری که در جلوی ماشين رو براش باز می کردم گفتم :مژگانه ديگه! دريا و جنگل و عروسی و
!خيابون و بيابون که بخواد بره به يه اندازه وقت الزم داره تا حاضر شه
!دستی به بازوم کشيد و گفت :به قول خودت مژگانه ديگه
!بعد اخمی کرد و گفت :باز سيگار کشيدی؟
!با لبخند گفتم :نع
.اخمی کرد و گفت :عقب می شينم
!يه تای ابروم رفت باال و پرسيدم :قهر کردی؟
.همون جوری که در عقب رو وا می کرد گفت :نه پسر جان! به خاطر حسين می گم
آهانی گفتم و وقتی نشست در رو براش بستم ،نشستم پشت رل و عمه گفت :کمرت چطوره؟
!خوب خوب-
سياوش نيومده؟:
.امشب می ياد-
!خوبه الاقل شبها تو اون خونه تنها نيستی:
!من مشکلی ندارم عمه جون جونم-
!چی بگم؟:
!من بگم چی بگی؟! يه خرده قربون صدقه ی برادرزاده ی خوش قد و باالت برو-
صدای بسته شدن در خونه سرم رو برگردوند ،اول مژگان و پشت سرش حسين اومدن و بعد يه تعارؾ به عمه که چرا
!جلو ننشسته نشستن .برگشتم سمت مژگان و گفتم :حاال خوبه می خوايم بريم دريا
!سوالی نگاهم کرد ،استارت زدم و گفتم :عروسی می خواستيم بريم فکر کنم سه ساعتی بايد اينجا پا در هوا می موندم
راه افتادم ،مژگان برای حسين توضيح داد :من و دامون هميشه ی خدا هر جا که خواستيم بريم دعوامون شده! اين بشر کالا
توقع داره ما خانوم ها هم عين شماها يه شلوار پامون کنيم و يه پيرهن تنمون و بعد يا علی مدد! بعدش هم اولش می ريم
!دريا بعد هم می خوايم بريم خونه ی معين اينا
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حسين برگشت سمت عمه و گفت :عمه خانوم موندم شما چه جوری اين دو تا رو بزرگ کردی! يه ديقه هم با هم نمی
!سازن که
!شنيدم که عمه با لحن شوخی گفت :موش و گربه که می گن همين دو تان! دور نشو دل ندارم نزديک نيا چشم ندارم
راهنما زدم و بريدگی رو که دور می زدم گفتم :مژگانو نمی دونم ،من ولی يه دونه آبجيمو بيشتر از حسين خان دوست
!نداشته باشم کمتر هم ندارم
دست مژگان شونه امو فشرد و از تو آينه ديدم که با لبخند نگاهم می کرد ،چشمکی زدم و به اين فکر کردم که کاش هيچ
.وقت مجبور نبود به خاطر کار حسين ازمون اينقدر دور بشه
***
روی شن ها نشسته و کؾ دستهامو از عقب گذاشته بودم رو زمين و تکيه گاهم کرده بودم و به دريا نگاه می کردم .باد
سردی می اومد اما می چسبيد که زل بزنی به موج ها و باال و پايين رفتنشون رو تماشا کنی .حسين و مژگان سايز مورچه
شده بودن اونقدر که در امتداد آب ازمون فاصله گرفته بودن عمه اما کنارم نشسته بود و تو سکوت به چيزی که نمی
.دونستم چيه فکر می کرد
سرم چرخيد به سمتش و پرسيدم :مهمونها راضی رفتن؟
با تؤخير نگاهشو از آب گرفت و دوخت به چشمام .مکثی کرد و گفت:می شه از خونه ی من ناراضی برن؟
.خوبه-
.نبود تو خيلی اذيت کننده بود .هم برای ما و هم برای اونا .يه جوری معذب شدن که رفتن:
چرا؟-
.خب می دونستن به خاطر اوناست که نمی يای پيش ما:
.براشون توضيح می دادی که دامون خودش خونه و زندگی داره-
خونه و زندگی واسه خودت بهم زدی که عيدو تنهايی سر کنی؟:
توقع داشتی بيام تو اون جمع و مثل يه ميزبان ازشون پذيرايی کنم؟-
.نه .خداييش همچين توقعی رو نداشتم:
پس چی؟-
.کالا می گم .کالا دلم پيش تو بود:
!لبخندی زدم و رو به دريا گفتم :يه خرده به دلت عادت بده کمتر نگران من باشه
!مگه يه مادر می تونه نگران بچه اش نباشه دامون؟-
!نه ،ولی نگرانی هم بايد به موقع و به جا و به اندازه باشه! زيادی که بشه می شه وسواس ،می شه حساسيت:
اينکه اينقدر تنهايی حساسيت بی خودی يا وسواس من نيست دامون .پس فردا که سرمو بذارم پايين و بميرم هيچ کيو -
!نداری
سرم برگشت به طرفش و گفتم:اگه منو از اون پرورشگاه بيرون نکشيده بودی اين بيست سال عمرمم تنها سر می کردم اين
!يک! دوم هم اينکه خوشم نمی ياد از مرگ و رفتن حرؾ بزنی عمه
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!واقعيتو که نمی شه مخفی کرد-
!واقعيت اينه که شما افسرده شدی! بايد يه فکری به حالت بکنم:
!مرگ حقه و فکر کردن بهش افسردگی نيست-

!چرا! هی و مرتب به مرگ فکر کردن نشونه ی افسردگيه! بايد برات آستين باال بزنم که يه خرده اميد به زندگی پيدا کنی:
!خجالت بکش-
دوست دارم منتها بلد نيستم! احمد آقا کيس خوبيه هان؟! می پسندی؟:
!دامون-
!آره راست می گی شيکمش دو متر جلوتر از خودش راه می ره! خب بذار فکر کنم! امممم! حسين چی؟:
!حسين کيه ديگه؟-
!زدم زير خنده و گفتم :ای جونم! حق داری بايد کيس ها رو درست و واضح معرفی کنم
عمه چنگی به زمين زد و يه خرده شن به سمتم پرت کرد ،خنديدم و گفتم :حسين تنبون!همون که سر کوچه امون خياطی
!داشت! می دونم يه خرده لقبش بی کالسه اما خودش وضع ماليش خيلی خوبه! هان؟! کيس خوبيه؟! بگم بياد جلو؟
عمه با لبخند سری به تؤسؾ تکون داد ،يه خرده فکر کردم و گفتم :راست می گی! جای تؤسؾ داره بخوای زن سوم يه
خيکی از کار افتاده بشی! ولی نگران نباش .خودم واسه ات يه شوهر خيلی خيلی خوب پيدا می کنم که از اين تنهايی در
!بيای
!عمه با جديت زل زد به چشمام و گفت :تو بايد يه فکری به حال خودت بکنی دامون نه به حال من
کؾ دستهامو که روی شن ها بود بلند کردم و همون جوری که به هم می ماليدم برای اينکه شن ها بريزه رو زمين گفتم:
!فعالا که من همين جوری راحتم
!شنيدم که گفت :چه جوری؟! دامون تو چشمای من نگاه کن و بگو به خاطر اون گذشته نيست که زن نمی گيری
نگاهم از کؾ دستهام بلند شد و نشست به چشماش ،منتظر نگاهم می کرد .همون جوری که از جام بلند می شدم که يه
:خرده راه برم براش خوندم
من لب يه پرتگاهمو ؼربت يه بی راهه امو تو حواست نيست
!ؼم دائما ا دنبالمو حرؾ يه شهره حالمو تو حواست نيست! تو حواست نيست
!از جاش بلند شد و گفت :وايسا ببينم! کدوم حرؾ يه شهر؟! دامون با توام
!برگشتم سمتش ،نگاهی به چشمهای نگرانش انداختم و گفتم :بی خيال عمه خانوم! اومديم تفريح نيومديم نبش قبر
!همراهم شد و گفت :چه نبش قبری؟! دامون کسی حرفی بهت زده؟
!در مورد چی؟-
 ...در مورد اون اتفاق ،در مورد رضا ،در مورد:
.نه-
!پس چرا می گی حرؾ يه شهره حالت؟:
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!من نمی گم که! خواننده گفته! يعنی در واقع ترانه سرا گفته-
!دامون جدی باش دارم باهات جدی حرؾ می زنم! گالره واسه همين ازت جدا شده؟:
!نه عمه جان جانم! من و گالره به درد هم نمی خورديم ،خودم کات کردم-

!بازوم کشيده شد ،ايستادم و زل زدم به چشمای عمه ،پر اخم پرسيد :کسی حرفی از رضا زده بهت آره؟
!نه-
من چند تا مورد خوب سراغ دارم اگه به خاطر اون جريان نيست که پا جلو نمی ذاری و زن نمی گيری بذار بهت :
!معرفيشون کنم
!نچ-
!چرا آخه؟:
!چون عاشق شدم! نمی تونم سنتی ازدواج کنم-
!جدی؟! کی هست؟:
!يه قدم ازش فاصله گرفتم برای اينکه تؤمين جانی داشته باشم ،لبخندی زدم و گفتم :ملوک خانوم
مستؤجر تازه از راه رسيده ی عمه رو که اتفاقا ا بيوه هم بود منتها قد مادربزرگم سن داشت می گفتم! عمه يه خرده ايستاد،
!نگاهم کرد و وقتی دوال شد واسه برداشتن يه تيکه چوب از روی زمين من فرار کردم! موندن همانا و کتک خوردن همانا
!تو يه لوله آزمايش دو سه قطره متيلن بلو بريز بده به من جای ؼر زدن:
!نيومدم اينجا وردستت کار کنم-
!اونو که می دونم منتها می گم وسط اين ؼر زدنهات يه کمکی هم برسونی بد نيست:
!دامون يه لحظه می شه اين کارو ول کنی ببينی من چی می گم؟-
خودم يه لوله برداشتم و دو سه قطره متيلن بلو ريختم توش ،داشتم خون رو بهش اضافه می کردم که معين گفت :واقعا ا
!خيلی بی خيالی دامون
!چرا آخه؟-
!خب دو ساعته من دارم اينجا فک می زنم ،عين خيالت نيست:
عين خيالم که هست! يعنی می دونی دقيقا ا عين اين دو ساعتو حس می کنم دارم تمرين رياضت می کنم! هی می خوام يه -
!چيزی ول بدم تو سرت که صداتو ببری ،هی خودمو کنترل می کنم
!چی کار داری می کنی دامون؟:
!دارم سعی می کنم رتيکولوسيت های اين نمونه رو بشمارم! البته اگه تو بذاری-
!اآلنو نمی گم! کالا رو می گم:
!آهان-
.چشممو چسبوندم به لوله ی ميکروسکوپ ،معين گفت:زن عمو حسابی از دستت شاکيه
!می دونم-
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!از روز سوم عيد کالا يا اينجايی يا بيمارستان:
!آره دقيقا ا-
!اين مهمونی رو نيای زن عمو ديگه اسمتو نمی ياره:
!خودش گفته؟-
!دامون يه ديقه جدی باش:

!جديم به جان تو ،منتها اين آزمايشو انجام ندم مجبوريم زنگ بزنيم به بيمار بگيم بياد دوباره خون بده-
صدای پوؾ کالفه ی معين رو شنيدم ،چشمم رو از ميکروسکوپ برداشتم و زل زدم بهش ،راه افتاد سمت در و گفت :هر
!وقت کارت تموم شد بيا بشينيم دو کلمه حرؾ بزنيم
!اآلن داشتيم علؾ می چريديم؟-
دستی تکون داد يعنی برو بابا و رفت .گير داده بود تو مهمونی خونوادگی مادر ژاله شرکت کنم! البته گير دادنش ربطی به
اراده و اختيار خودش نداشت و از طرؾ عمه مؤموريت پيدا کرده بود .مطمئن بودم نمی رم چون نه حوصله ی نگاه های
!تحقيرآميز مادر ژاله رو داشتم و نه حوصله ی لوس بازی های الله رو
.آخرهای کارم بودم که دوباره سر و کله اش پيدا شد و گفت :موبايلت خودشو کشت
برگشتم سمتش و پرسيدم :کيه؟
.نديدم-
.اآلن می يام:
کارمو سر و سامون دادم ،دستهامو شستم و رفتم تو رخت کن .موبايلم رو از تو جيب کتم در آوردم و نگاهم نشست به
شماره ی روش .آقای کريمی بود ،پدر پارسا! اولين روز عيد هم چند باری زنگ زده بود منتها طبق معمول هميشه گوشيم
.سايلنت بود و صدای زنگ رو نشنيده بودم
.صدای زنگ دوباره ی گوشی که بلند شد ،اين بار جواب دادم
الو:
!سالم آقا دامون .خوبی پسرم؟-
ممنون .پارسا خوبه؟:
.خوبه .به لطؾ شما-
هنوز بيمارستانه؟:
.آره .فعالا که همچنان درگيريم-
پيوند که ايشاهلل انجام شده ديگه؟:
.اون که بله .حاال دوران قرنطينه رو می گذرونه-
.اميدوارم زودتر مرخص بشه و حالش هم روز به روز بهتر:
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ممنون .اولين روز عيد هم چند باری تماس گرفته بوديم هم سال نو رو تبريک بگيم و هم تشکر کنيم ،منتها قسمت نبود -
.صداتو بشنويم
.يه مقدار سرم شلوغ بود .شرمنده:
.دشمنت شرمنده .چند لحظه گوشی،مامان پارسا می خواد گوشيو بگيره-
.دستم نشست به الله ی گوشم و لبم گير دندونم شد ،صدای نگار پيچيد تو گوشی :الو سالم دامون جان
.سالم-
خوبی؟:
.ممنون-
.عيدت مبارک .ايشاهلل سال خيلی خوبی داشته باشی:
.ممنون-
کمرت چطوره؟ زخمت که ايشاهلل خوب شده آره؟ :
.بله خوب شده-
.انگار بد موقع تماس گرفتيم ،برو به کارت برس:
پارسا حالش خوبه؟-
.خوب که نيست ولی خب دکترش خيلی اميدواره:
.خدا رو شکر-
.واقعا ا ممنونيم ازت:
کاری نکردم .من بايد برم ،از آقای کريمی بابت تماسشون تشکر کنين .خدافظ-
!خدافظ پسرم:
تماسو قطع کردم ،تکيه امو دادم به کمد و زل زدم به روبروم! پيوندی در کار نبود کسی سراؼی ازم می گرفت؟! چه پيوند
!عروسی پسرعمو و زنش ،چه پيوند مؽز استخوان دو تا پسرخاله! نمی دونم
***
داشتم دستگاه سل کانتر رو کاليبره می کردم و همزمان روش کار رو واسه ناديا توضيح می دادم که سر و صدايی از
!بيرون توجهمونو جلب کرد .نگاهی به قيافه ی متعجب ناديا انداختم و پرسيدم :دعواست؟
.يه نمی دونم گفت ،دستکش هامو در آوردم و انداختم تو سطل ،راه افتادم سمت ورودی بخش
پا که گذاشتم تو البی آزمايشگاه چشمام از تعجب گرد شد! يه دختر جوون پخش زمين بود ،يه مرد سن دار هم در حال
مشت و لگد زدن بهش و فحش و بد و بيراه گفتن ،يه زنی هم هی سعی می کرد اون مرد رو از دختره دور کنه که زورش
!نمی رسيد
بقيه ی جمعيت هم هاج و واج ايستاده بودن به تماشا! نفهميدم اصالا چه جوری اون چند تا قدم مونده رو برداشتم و خودمو
!بهشون رسوندم .دستم نشست رو شونه ی مرده و بلند داد زدم :چی کار می کنی مرد حسابی؟
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برگشت و با چشمای به خون نشسته زل زد به چشمام ،نفس نفس زدن هاش نشون می داد اگه حالش بدتر از اون دختر
!افتاده زير دست و پاش نباشه بهتر هم نيست
!با يه تکون شونه اش رو از زير دستم در آورد و هوار کشيد :به کسی ربطی نداره
بعد دوباره شروع کرد به زدن اون دختر جوون و هوار کشيدن :سرتو بيخ تا بيخ می برم!خيال کردی می ذارم منو بی
!آبرو کنی؟! تو و اون بی ناموسو کنار هم چال می کنم!بی شرفم اگه جفتتونو نکشم
کشيدمش عقب ،عصبانيت زورش رو چند برابر کرده بود ،دوباره اومد بره سمت دختره،شونه هاشو به عقب هل دادم و داد
!کشيدم :بسه! ببين منو! بسه ديگه
برای لحظه ای نفس نفس زنون ايستاد و بعد بی اهميت به حضور من دوباره حمله ور شد سمت دختره ،دستم حلقه شد دور
کمرش که عقب بکشمش اما دستش چفت بازوی دختره بود و ول نمی کرد! نگاهم افتاد به معين و احمدی و علی و يکی دو
.تا ديگه از همکارام که مات مونده بودن و صحنه رو نگاه می کردن
!رو به معين پرتحکم داد کشيدم گفتم :وايسادی چيو نگاه می کنی؟
معين با صدای من تکونی به خودش داد و اومد جلو واسه کمک ،با هم ديگه عقب کشيديمش .ژاله و خانوم جوان هم با
کمک اون زن مسن دختره رو از روی زمين بلند کردن .صدای داد و هوار مرده پرده ی گوشمو پاره کرد :ولم کنين
چيز !... ... ...
بذارين بکشمش! بذارين اين بی آبرو رو همين جا بکشم و خيال خودمو راحت کنم! بی شرؾ بی همه ِ
!نامردم اگه با دست خودم واسه ات قبر نکنم
!ايستادم روبروش و با صدای بلندی گفتم :بسه ديگه مرد حسابی! چه خبرته؟! ببين منو
نگاه سرخ و پرخونش نشست تو چشمام ،حدس اينکه چرا اين جوری جوش آورده خيلی سخت نبود! مخصوصا ا با اون
!برگه ی جواب آزمايشی که جر و واجر شده بود وسط معرکه
به زور وادارش کرديم بشينه رو صندلی ،سرش رو بين دستهاش گرفت و شونه هاش شروع کرد به لرزيدن! دلم فرو
ريخت از اون همه ؼيرت و مردی که زير سوال رفته بود! نگاهمو ازش گرفتم و به احمدی گفتم :يه ليوان آب بيار بی
.زحمت
زانو زدم جلوش و پرسيدم :طرفو می شناسی؟
نگاهش اونقدری ترسناک بود که بخواد مو رو به تنم سيخ کنه! لبش رو از گير دندونهاش آزاد کرد و گفت :برادرزاده امه!
!مار تو آستينم پرورش دادم! مار
!همو می خوان؟-
!همو می خوان؟! پاشنه ی در خونه امو از جا در آورده! بی ناموس شرؾ و خونواده و فاميل سرش نمی شه:
!خب چرا مخالفت می کنی؟-
معتاده! مرتيکه ی الوات معتاده!خير سرم دلم به حال دخترم سوخت گفتم بره خونه اش يه عمر می سوزه! بی لياقت لياقت :
!دلسوزی نداشت! لياقت محبت نداشت
!با اين جوری به جون دخترت افتادن کاری درست می شه؟-
قبل از اينکه جوابی بده احمدی ليوان آب رو به سمتم دراز کرد ،ليوان رو گرفتم و گذاشتم تو دست اون مرد که حاال اشک
به چشماش نشسته بود و گفتم :بايد قبل اينکه اين اتفاق بيفته به فکر چاره بودی نه اينکه حاال وايسی و تهديد کنی و دختره
!رو اين جوری بگيری زير کتک! با اون وضعيت طوريش بشه چی؟
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صدای داد اون مرد بلند شد :به جهنم! به درک! اصالا با دستهای خودم می خوام اين بی آبرو رو بکشم واسه خودم آبرو
!بخرم
.کالفه پلک رو هم گذاشتم يه خرده آروم شم ،معين بود که گفت :حاال يه خرده از اين آب بخور شما ،آروم شی
پدر دختره از جاش بلند شد ،سرم چرخيد دور تا دور سالن برای اينکه ببينم دختره کجاست که خدا رو شکر اثری از اون
!و مادره نبود .بلند داد کشيد و اسم زنشو صدا زد :زری! زری
مادره با هول از راهرويی که به بخش ها منتهای می شد اومد بيرون ،همون جوری که چادر سرش رو مرتب می کرد با
.ترس زل زد به شوهرش
پدره راه افتاد سمت در ورودی آزمايشگاه و با تحکم و حرص گفت :اون دختره ی بی ناموسو وردار بيار تا من تکليفمو با
!اون و جواد و پسرش روشن کنم
نگاهم نشست به دختری که با لبی پاره و صورتی زخمی و سری افتاده همراه مادرش از آزمايشگاه می رفت بيرون .دست
.معين روی پشتم باال و پايين شد و گفت :بريم
پلکهام برای لحظه ای روی هم نشست،لبهام به هم چفت شد و بعد يه مکث راه افتادم سمت بخش و دعا کردم اون دختر از
!دست پدری تا اون حد عصبانی زنده بمونه
راه افتادم سمت آبدارخونه برای اينکه يه ليوان آب بخورم! از ديدن صحنه ی کتک خوردن اون دختر و درموندگی و
!عصبانيت اون پدر اعصابم بهم ريخته بود
در رو هل نداده و پا تو آبدارخونه نذاشته صدای فين فينی توجه امو جلب کرد و نگاهم افتاد به ناديايی که پشت کرده به در
.ايستاده و سرش خم بود به سمت پايين
.متعجب رفتم سمتش و گفتم :ببينمت
سرش رو بيشتر خم کرد تا نتونم صورتش رو ببينم .دستم نشست به آستينش و به سمت خودم کشيدمش و پرسيدم :داری
!گريه می کنی؟
!تند تند اشکهای روی صورتش رو پاک کرد و با صدای گرفته ای گفت :نه! ببخشيد! اآلن خوب می شم
مات مونده بودم بهش! گريه اش واسه چی بود؟! از ديدن اون صحنه ياد چيزی افتاده بود يا خيلی متؤثر شده بود که گريه
می کرد؟ سرخی و خيسی صورتش رو می ديدم اما باورم نمی شد داره گريه می کنه! دستم ناخودآگاه رفت که بشينه زير
چونه اش برای اينکه سرش رو باال بيارم ،يه لحظه به خودم اومدم و يادم افتاد کار درستی نيست پس گفتم :ببينمت دختر!
!خانوم پاک نيت منو نگاه کن يه لحظه
گريه اش بيشتر شد ،نچی کردم و رفتم سمت در ،کيپش کردم و برگشتم سمت ناديا و پرسيدم :به خاطر اون دختره داری
گريه می کنی؟
!سری به عالمت مثبت تکون داد ،صندلی رو کشيدم وسط و گفتم :بشين يه لحظه ببينم چی شده
!نشست ،پارچ آب رو از يخچال در آوردم و همون جوری که دو تا ليوان رو پر آب می کردم گفتم :دستمال پشت سرته
تو دستهاش دستمال بود ،به خاطر همين سرشو بلند کرد و برای اولين بار تو اون لحظه ها با چشمای خيس و قرمز زل زد
!بهم .لبخندی زدم و گفتم :آخه شما دخترها عادت دارين با آستينتون بينيتونو پاک کنين
!ميون گريه لبخند کمرنگی زد ،ليوان رو گرفتم سمتش و گفتم :بخور بعد بگو ببينم چی شده
!يه قلپ از آب خورد ،نگاه من روی دستهاش بود که می لرزيد! آدم هم اينقدر حساس؟
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!يه صندلی هم برای خودم جلو کشيدم ،نشستم و پرسيدم:گفتی به خاطر اون دختره داری گريه می کنی آره؟
سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و دماؼشو باال کشيد .دستهامو فرو کردم تو جيب روپوشم که ناخودآگاه نره جلو برای
!پاک کردن اشکهاش و پرسيدم :چون کتک خورد واسه اش گريه می کنی؟
دوباره سرش رو باال و پايين کرد و يه بار ديگه دماؼشو باال کشيد .يه خرده مکث کردم و پرسيدم :می دونی چرا باباش
!اون جوری جوش آورده بود؟
جوابم همون واکنش قبلی بود! خدا رو شکر وقتی ناراحت می شد همون يک کلمه جواب دادن ها هم قطع می شد! يه قلپ
از ليوان آبی که برای خودم ريخته بودم خوردم و گفتم:دوست داری در موردش حرؾ بزنيم يا می خوای بشينی آبؽوره
!بگيری؟
نگاهشو آورد باال و زل زد بهم ،به دستمالی که حاال تو دستش خرد خرد شده بود اشاره کردم و گفتم :بدبختو جای اون
!پدره تيکه تيکه کردی! بندازش دور يکی ديگه بردار
نگاهش رفت سمت دستهاش ،دستم ناخودآگاه نشست زير چونه اش ،سرش رو آوردم باال و گفتم :يه چيزی بپرسم ناراحت
!نمی شی؟
مات موند به چشمام ،دستم رو عقب کشيدم ،نگاهش اما ثابت موند پس پرسيدم :ياد چيزی افتادی يا کالا به خاطر اون
صحنه تحت تؤثير قرار گرفتی؟
.مکثی کرد و پربؽض گفت :اعصابم بهم ريخت
چرا؟-
.دختره رو خيلی بد زد .همه ی سر و صورتش خونی بود:
!حداقل نکشتش-
!از کجا معلوم:
چی از کجا معلوم؟-
!اينکه بره بيرون نکشدش:
گفت می خواد تکليفشو با برادر و برادرزاده اش معلوم کنه .اين يعنی می ره سراغ برادره و اين دو تا رو با هم عقد می -
.کنن
!اون جوری هم که بدبخت می شه:
!اآلن تو بشينی دو تا سرنيزه آبؽوره بگيری خوشبخت می شه؟-
!نه:
!پاشو يه آبی به صورتت بزن ،اون چيزيم که بيرون ديدی فراموش کن ،بريم به باقی کارمون برسيم .هان؟-
جوابی نداد و به جاش لبش رو بين دندونهاش گرفت .از جام بلند شدم ،يه مشت قند ريختم تو ليوانی که گذاشته بود رو ميز
و همون جوری که همش می زدم گفتم :تو اين جامعه اونقدر تصويرهای زشت و سياه هست که تصوير چند لحظه ی پيش
.پيششون گمه!اگه بخوای اينقدر حساس باشی خودت اذيت می شی .بيا اين آب قندو بخور
.ليوان رو گرفت اما نخورد ،دست به سينه تکيه دادم به کابينت کنار سينک و گفتم :بخورش ديگه
!يه قلپ خورد ،لبخندی زدم و گفتم :باالخره منو وادار کردی بهت آب قند بدم
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پرسوال با چهره ای برآشفته و سرخ خيره ی صورتم شد ،لبخندی زدم ،با سر اشاره ای به ليوان توی دستش کردم و گفتم:
!جريان خون گرفتن از منو که يادت نرفته؟! همين پارسال بود
.لبخندی نشست رو صورتش ،با دست موهای نارنجيشو فرستاد زير مقنعه و گفت :شما برين منم اآلن می يام
!بدون اينکه از جام تکون بخورم پرسيدم :چيه؟! يه خرده از گريه هات اون ته مونده؟
دوباره لبخندی زد و يه قلپ ديگه از آب قند خورد .باورم نمی شد که هنوز اون طور شديد دستهاش می لرزه! يه کم ساکت
!موند بعد گفت :هم دلم برای باباهه سوخت هم برای دختره
چيزی نگفتم که ادامه بده ،چونه اش لرزيد ،لبش رو ميون دندونهاش گرفت و بعد يه مکث گفت :باباهه حق داشت که اون
.طوری عصبانی بشه ولی حق نداشت دختره رو اون جوری بزنه
.آره-
.تازه مادره ی بدبخت همين جوری گوله گوله اشک می ريخت:
.آره-
!خدا کنه باباهه عصبانيتش کم بشه و باليی سر دختره نياره .يعنی منظورم اينه اگه بکشدش چی؟:
!نمی کشه تو نگران نباش-
.خدا کنه:
اشکهاتو پاک کن ،يه آبی هم به صورتت بزن .اآلن بقيه خيال می کنن من بدبخت يه چيزی بهت گفتم اين جوری نشستی -
!به گريه
از جاش بلند شد و اومد سمت من که کنار سينک ايستاده بودم ،يه قدم خودمو کشيدم کنار و جا باز کردم برای اينکه
صورتش رو بشوره ،يه قلپ ديگه از ليوان آبم خوردم و گفتم:اين جا از اين اتفاقها زياد می افته .يعنی اولين بار نيست .زن
و شوهر می يان با هزار اميد و آرزو که جواب آزمايش بارداری خانوم مثبت باشه اما نيست ،خونواده می يان جواب
آزمايش ايدز و هپاتيت می گيرن و می بينن مثبته ،جواب آزمايش پاتولوژی خيلی ها سرطان رو نشون می ده ،بارداری
های نامشروع و خالصه کلی اتفاقات تلخ ديگه که جزيی از همين اجتماع و زندگيه! اگه بخوای هر بار تا اين حد بهم
!بريزی که بايد اين کارو ببوسی و بذاری کنار
زل زد به صورتم ،رفتم سمت ميز و چند برگ دستمال کشيدم بيرون ،گرفتم سمتش و گفتم :صورتتو پاک کن ،روپوشتم
.عوض کن می رسونمت خوابگاه
.همون جوری که دماؼشو باال می کشيد دستمالها رو ازم گرفت و گفت :نه شما زحمت نکشين ،من خودم می رم
!رفتم سمت در و گفتم :زحمتی نيست ،خودمم می خوام برم ناهار .می دونی منو ياد کی می ندازی؟
شنيدم که پرسيد :کی؟
!برگشتم سمتش لبخندی زدم و گفتم :بگم ناراحت نمی شی؟
سری به دو طرؾ تکون داد يعنی نه ،در رو باز کردم و گفتم :نارنجی تو شهر موشها رو يادته؟!پنج ديقه ديگه تو البی
.باش
***
رفتم تو بخش و به احمدی گفتم :داشتم سل کانترو کاليبره می کردم ،باقيشو شما انجام می دی؟
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!سرشو باال آورد و همون جوری که نگاهم می کرد گفت:حتما ا دکتر

اخمی کردم و گفتم :يه دکتر رو از دهن تو بندازم و استاد رو هم از دهن اون دختره ی سر به هوا اونوقت می تونم ادعا
!کنم شق القمر هم بلدم بکنم!خدافظ
رفتم تو اتاقم ،وسيله هامو جمع کردم و ريختم تو کيفم ،کتم رو پوشيدم و همون جوری که می رفتم سمت البی سرمو کردم
.تو بخشی که معين کار می کرد و گفتم:من دارم می رم ناهار ،بعدش بر می گردم
ماسک رو صورتش رو پايين کشيد و گفت :مگه بيمارستان نبايد بری؟
.نه شب بايد برم-
.خب برو خونه يه چرت بخواب:
.عصری می رم -
.باشه .پس می بينمت:
فعالا-
.قربونت:
رفتم تو البی ،ناديا کيؾ به دست کنار خانوم جوان ايستاده بود و داشت به حرفهاش گوش می داد .با ورودم سرشون
!چرخيد به سمتم و خانوم جوان گفت :وای آقای فرهودی اگه نرسيده بودين دختره رو می کشت
نگاهم نشست به صورت ناديا ،چشماش هنوز نشونی از گريه داشت اما ديگه صورتش اونقدرها هم سرخ نبود .کيفم رو
دست به دست کردم و پرسيدم :دکتر امروز کالا نيومد؟
.خانوم جوان جوابمو داد :چرا صبح زود اومدن و بعد رفتن جلسه ،البته گفتن بعد ناهار می يان
باشه ای گفتم و از ناديا پرسيدم :بريم؟
بی حرؾ همراهم شد ،يه فعالا هم به خانوم جوان گفتم و در شيشه ای رو هل دادم و عقب ايستادم تا ناديا بره بيرون .مکثی
کرد و با خجالت از کنارم رد شد ،پشت سرش راه افتادم و به پله های طبقه ی همکؾ که رسيديم گفتم :شما برو دم در من
.ماشينو از پارکينگ در بيارم
.من و منی کرد و گفت:امم .آخه نمی خوام مسيرتونو به خاطر من دور کنين
.مسيرم به خاطرت دور نمی شه .منتظر باش تا بيام-
.باشه ای زمزمه کرد و من رفتم زيرزمين تا ماشين رو در بيارم
ايستاده بود تو پياده رو ،دم در آزمايشگاه و نگاه پر اخمش به خيابون بود .مسير نگاهش رو گرفتم و ماشينی رو که اون
روز مزاحمش شده بود اون سمت خيابون ديدم! ماشين رو روبروش نگه داشتم و تک بوقی زدم که منو ببينه .اومد و جلو
.نشست و همون جوری که کمربندش رو می بست گفت :ببخشيد
!بابت؟-
...خب:
!مزاحمم نشدی اما انگار اين پسره هنوز مزاحمته! آره؟-
!دست ناديا مچاله شد روی کيفش و آروم گفت :زياد گير نمی ده اما هر جا می رم می ياد
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!اينکه هر جا می ری می ياد گير نيست؟-
.خب يعنی منظورم اينه ديگه جلوی راهمو نمی گيره:

راه افتادم و يه مسافت طوالنی رو ساکت موندم ،وقتی ديدم حرفی نمی زنه گفتم :من سرم درد می کنه واسه کمک به
ديگران! بی قصد و منظور هم اين کارو انجام می دم .يعنی وقتی دارم به آدم هايی که بعضی کارها از دستشون بر نمی
ياد کمک می کنم در واقع دارم به خودم کمک می کنم که يه حس خوب به دست بيارم .متوجهی چی می گم؟
.بله-
!اما بعضی وقتها حس می کنم اگه بدون کمک خواستن ازم بخوام قدم پيش بذارم می شه دخالت! می شه فضولی:
.بال نسبتتون-

راهنما رو زدم و اولين بريدگی رو پيچيدم ،ماشين رو يه گوشه نگه داشتم و در مقابل نگاه متعجبش که گنگ شده بود از
ايستادنم ترمز دستی رو باال کشيدم و برگشتم سمتش و پرسيدم :می خوای از شرش خالص شی يا برات مهم نيست که بهت
گير می ده؟
زل زد به چشمام ،يه خرده ديگه به سمتش چرخيدم و گفتم :ببين ،من اتفاقی پريروز يکی دو جمله ی پای تلفنت رو شنيدم
که می گفتی نمی تونی بری و اجازه نمی دن و  ...قصدم فضولی نبوده و نيست اما حس می کنم تلفن اون روزت ،اينکه
طرؾ اصرار داشته جايی بری و تو سعی می کردی راضيش کنی به نرفتن بی ارتباط به اين همکالسی عالؾ بيکار و
گيرت نباشه! اگه هم دارم اين حرفها رو می زنم به خاطر اينه که تو اين چند ماه شناختی که ازت پيدا کردم يه شکنندگی
خاصه که تو اين دوره و زمونه کم تو دختری می شه پيدا کرد .نمونه اش هم همين بهم ريختگی امروزت و گريه ات که
واقعا ا منو متعجب کرد! حاال ،از اون جايی که من خودم يه مردم و جنس خودمو خيلی خوب می شناسم فکر می کنم بهتر
باشه يه فکر اساسی به حال اين آدم بکنی .حيؾ دختری مثل توا که يه همچين آدمی بخواد هر جا که پا می ذاری دنبالت
 ...راه بيفته يا حتی
!جمله ی پرحرصش حرفمو قطع کرد و منو تو بهت فرو برد :شما در مورد من چی فکر کردين؟
!يعنی چی؟-
خيال کردين من از اون دخترهايی هستم که تا يکی بهم پيشنهاد داد باهاش رفيق می شم و خوشم می ياد که طرؾ دنبالم :
!راه بيفته و هر جا می رم بياد و نازمو بخره؟
!منظورم اين نبود-
...منظورتون هر چی که بود يه توهين بود به من! تلفنی که گوش وايسادين و ازش دارين حرؾ می زنين:
!گوش نايستادم! اتفاقی شنيدم! اومده بودم آبدارخونه برای خودم يه چايی بريزم که همون دو سه تا جمله اتو شنيدم-
بر اساس همون دو سه تا جمله برای خودتون سناريو ساختين که من با اون پسره ی  ...پسره ی  ...هم دانشگاهيم :
!!!دوستم؟
!همچين حرفی زدم؟-
!معنی حرفتون همين بود:
 ...منظورم اين بود اگه داره سعی می کنه گولت بزنه-
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من شايد به قول شما شکننده باشم ،شايد به خاطر شرايطی که توش گيرم ،به خاطر مشکلی که دارم روحيه ی حساسی :
داشته باشم ،شايد اين نقطه ضعؾ رو داشته باشم که زودی اشکم در می ياد ،شايد به قول شما نازک نارنجی باشم اما
اونقدر ساده نيستم که بخوام گول امثال اونو بخورم! از کمکتون هم واقعا ا ممنونم! ولی فکر کنم بهتر باشه اول آدم ها رو
.خوب بشناسين بعد در موردشون درست قضاوت کنين و بعد قصد کنين بهشون کمک کنين
قبل از اينکه اصالا بخوام حرفی بزنم در رو باز کرد و پياده شد! شاسی کمربند رو فشار دادم و در ماشين رو باز کردم يه
!پامو گذاشتم بيرون و گفتم :وايسا ببينم! دختر با توام! پاک نيت! ناديا
عين فرفره رفت اونور خيابون ،برای اولين ماشين دست تکون داد و سوار شد و رفت! نشستم تو ماشين ،در رو کوبيدم بهم
و پؾ کالفه ای کشيدم! حرؾ بدی زده بودم؟! حرفم اونقدری بد بود که همچين واکنشی داشته باشه؟! چی شد اصالا؟! چرا
همچين کرد؟! اصالا بهش نمی اومد بتونه اين جوری از خودش دفاع کنه! اين اصالا نياز به کمک نداشت ،احتماالا خودش
!يه تنه صد تا عين اون مرتيکه ی مزاحم رو حريؾ بود
گيج و گنگ دستی بين موهام کشيدم و زل زدم به روبروم! حاال بيا درستش کن! معلوم نيست از حرفهام چه برداشتی کرده
بود که يه همچين واکنشی نشون داده بود! يه نفس عميق کشيدم و ماشينو روشن کردم ،ذهنم داشت حساب و کتاب می کرد
برنامه ی دانشگاهش چه طوريه و بار ديگه که می بينمش چند شنبه است! تا دو روز ديگه کالس داشت و نمی اومد! البته
!اگه بعدش می اومد
رسيدم خونه ،سياوش هم اومده بود و داشت ؼذا رو گرم می کرد .سالم کردم ،سرش برگشت سمتم و گفت :چه عجب بعد
!مدتها ناهار اومدی خونه؟
.سرم درد می کنه ،گفتم بيام يه چرت بخوابم و بعد برم آزمايشگاه-
.قبلش بيا ناهارو بخور بعد بخواب:
.يه دوش می گيرم و می يام-
رفتم يه دوش پنج ديقه ای گرفتم و اومدم بيرون ،سياوش نشسته بود پشت ميز اما منتظر بود که بيام ،رفتم سمت اتاقم و
.گفتم :تو شروع کن تا من لباس بپوشم
باشه ای گفت اما وقتی رفتم تو آشپزخونه منتظرم مونده بود .نشستم پشت ميز و گفتم :چه خبر؟
.سالمتی-
.جز سالمتی:
.هيچی-
!يه بار شد يه خبر درست و درمون داشته باشی؟:
خب صبح رفتم بانک و اآلن اومدم ديگه به نظرت چه خبری می تونم داشته باشم؟!بذار يه روز که به بانکمون دست برد -
!زدن می يام خبر رو برات با آب و تاب تعريؾ می کنم
يه کلم از ميون شور روی ميز برداشتم و گذاشتم دهنم و فکر کردم مشکلی که ناديا ازش حرؾ می زد که به خاطرش
حساس شده چيه! آره خب بيش از حد حساس شده بود که اون طور به خاطر ديدن اون صحنه اشک می ريخت يا اون
!جوری نسبت به حرؾ من واکنش نشون می داد
صدای سياوش از فکر بيرونم آورد :بخور ديگه ،دوست نداری؟
.نگاهی بهش انداختم و گفتم :چرا بابا .دارم می خورم
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داری می خوری يا يه ربعه تمرکز کردی؟-
.دستی به پيشونيم کشيدم و گفتم :سرم داره منفجر می شه
چيزی شده؟-
.نه:
.گرفته ای انگار-
.امروز تو آزمايشگاه دعوا شد حال همه امون گرفته شد :
سر چی؟! تو دعوا کردی؟-
!نه .يه پدری فهميده بود دخترش باردار شده گرفته بودش به باد کتک:
!ای بابا! برای چی آخه؟-

نگاهمو از بشقاب جلوم گرفتم و دوختم به صورت سياوش! واقعا ا بايد اآلن توضيح می دادم برای چی؟! چقدر اين بشر پرت
!بود! در واقع بيش از حد بچه مثبت بود
!يه خرده نگاهم کرد ،لقمه ی تو دهنش رو قورت داد و گفت :آهان از اون لحاظ
يه قاشق از ؼذام خوردم و پرسيدم :تا حاال دوست دختر داشتی؟
.نه-
دوست هم نداری که داشته باشی؟:
.نمی دونم-
نمی دونم يعنی اينکه دوست داری اما موقعيتش پيش نيومده؟:
.يه دختری بود تو دانشگاه که برام جلب توجه می کرد-
!يعنی عمداا حرکاتی انجام می داد که نظر تو رو جلب کنه؟:
!نه بابا! منظورم اينه يه جورايی بهش کشش داشتم-
آهان! خب؟:
!هيچی بعداا فهميدم از  15سالگی شوهر داشته-
!زدم زير خنده ،بلند بلند و بعد يه قلپ آب خوردم و گفتم :يعنی خاک بر سرت کنن با اين انتخابت
!لبخندی زد و گفت :به من چه خب! دختره نمی کرد يه حلقه بندازه دستش
!بعد تو هم شکست عشقی خوردی و عشق و عاشقی و دوست داشتن رو بوسيدی گذاشتی کنار؟-
.نه ،ديگه پيش نيومد! يعنی ديگه کسی برام جلب توجه نکرد:
!يعنی حرکاتی نکرد که توجه ات رو جلب کنه؟-
!دامون:
.بابات هم که خواست برات آستين باال بزنه نه آوردی .فکر کنم تا آخر عمرت يه پير پسر عقده ای باقی بمونی-
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.تو اگه الاليی بلدی واسه خودت بخون:

.من الاقل يه پرونده ی سياهی پشت سرم دارم! تو که کالا عابد و ديرنشين شدی بايد يه تصميم اساسی واسه خودت بگيری-
.به موقعش:
موقعش کيه؟-
.وقتی بتونم حداقل يه خونه ی مستقل بخرم:
!يه وام بگيری مشکلت حله ديگه-
!زن گرفتن به اين آسونی نيست پسر جان:
!آره خب! زنی که تو می خوای مطمئنا ا به اين آسونی ها به دست نمی ياد-
!چی می خوام مگه؟:
من چه می دونم! وقتی تو کل اين چند سال عمرت فقط يه زن شوهردار واسه ات جلب توجه کرده البد دنبال يه چيز عتيقه -
!ی نيست در جهانی ديگه
.بخور ؼذاتو سرد شد .عمه خانوم زنگ زده خونه برات پيؽام گذاشته-
!اوخ اوخ! سر جريان اون مهمونی همچنان باهام سرسنگينه:
!خب چرا نرفتی که الاقل دلشو به دست بياری؟-
.مهمونيه بهونه است .از چيز ديگه ای ناراحته:
!چی؟-
.بی خيال .يه فکر اشتباه در موردم می کنه و نرفتنم به اون مهمونی بهش ثابت کرده که فکرش درست بوده:
!من که نمی فهمم چی می گی! معادله ی چند مجهولی طرح می کنی؟-
چيزی نگفتم ،سياوش هم ديگه حرفی نزد .ذهنم در آن واحد هم به ناديا فکر می کرد و هم به عمه! عجب گيری افتاده بودم
اين ميون! هی و مرتب بايد منت کشی می کردم و از دل اين و اون در می ياوردم! يکی نبود بگه آخه سرت درد می کنه
بکوب به ديوار! عمه شايد حق داشت که می گفت دارم تو کمک کردن به ديگران افراط می کنم! شايد واقعا ا بايد يه ترمز
جلوی خودم می کشيدم و يه خرده بی خيال تر رفتار می کردم! شايد بايد يه دستی به طبل بی عاری می کشيدم و يه خرده
!برای خودم آرامش می خريدم
ؼذامو تموم کردم،از جام بلند شدم و گفتم :بابت ؼذا ممنون .يه ساعت ديگه منو بيدار کن برم آزمايشگاه ،شب هم شيفتم،
!خواستی با دافی چيزی هماهنگ کنی خونه خاليه
سياوش خنديد ،رفتم و خودمو ولو کردم رو تخت و ساعدمو گذاشتم رو چشمام .بايد به معين زنگ می زدم و می گفتم يه
.ساعت ديرتر می يام اما حسش نبود .واسه يه ساعت نگران نمی شد ،پس بی خيال
***
دو روز از اون روز که ناديا منو وسط خيابون ول کرده و رفته بود می گذشت .بدشانسی من بود احتماالا که شادی رو هم
تو دو روز قبل نديده بودم که بخوام خبری از ناديا بگيرم .ذهنم عجيب درگيرش شده بود.چهره ی سرخ و چشمهای خيسش
تو آبدارخونه و قيافه ی برافروخته اش تو ماشين يه لحظه هم از جلوی چشمام کنار نمی رفت و من اميدوار بودم اونقدری
.بچه نباشه که بخواد قهر کنه کالا بی خيال اومدن به آزمايشگاه بشه
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رفتم بيمارستان و از خوش شانسيم شادی اون روز کالس نداشت و اومده بود .سالم که کرد ،جواب دادم و حس کردم چقدر
خوبه که اين آدم حرؾ تو دهنش نمی مونه و منتظر موندم حرفی از ناديا از دهنش در بره يا اصالا به عمد چيزی از
دلخوريش بگه اما تا نزديک های رفتن هيچ حرفی نزد .يعنی حرؾ که زياد زد اما در مورد ناديا چيزی نگفت.ذهنم درگير
اين بود که يه جوری يه خبری ازش بگيرم اما دلم هم نمی خواست مستقيم به مسئله اشاره کنم يا حتی اسمی از دوستش
بيارم .داشتم روپوشمو در می آوردم که اومد و گفت :آقای فرهودی می شه ازتون خواهش کنم يه خرده من و دوستم رو
در مورد منابع کنکور ارشد راهنمايی کنين؟
!برگشتم سمتش و گفتم :چه عجب نگفتی استاد
!خب ،کلی با خودم تمرين کردم تا از دهنم بيفته-
!خوبه! آفرين:
لبخندی زد ،روپوش رو آويزون کردم و پرسيدم :می خواين واسه ارشد بخونين؟
.حاال که زوده اما خب الاقل می تونيم منابعش رو جمع کنيم-
من فکر می کنم جزوه ها و کتابها رو هنوز دارم.کدوم گرايش می خواين امتحان بدين؟:
.خب من که صد در صد می خوام هماتولوژی بخونم اما ناديا هنوز تصميم نگرفته-
با روی ناخن شستم گوشه ی ابروم رو خاروندم و يه خرده فکر کردم و بعد به عمد گفتم :فردا که دوستت اومد آزمايشگاه
ليست منابع رو بهش می دم اما هر وقت خواستی می تونی يادآوری کنی که جزوه ها و کتاب ها رو از انباری واسه ات
.در بيارم
وای! واقعاا؟! مرسی! ولی خب ناديا احتماالا فردا آزمايشگاه نمی ياد .من ولی عصری می يام بيمارستان .اگه زحمتی نيست :
.شما ليست رو بيارين اينجا من ازتون می گيرم
شاخکهام فعال شد و اخمی نشست به صورتم و پرسيدم :چرا فردا آزمايشگاه نمی ياد؟
.اممم ،خب ،يعنی قرار بود خودش بهتون زنگ بزنه و بگه-
!تو بگو وقتی زنگ زد نمی گم که باز نخود تو دهن رفيقش خيس نخورده:
.رفته خونه اشون-
!به خاطر مشکلی که داره؟:
شادی زل زد به صورتم و يه خرده مکث کرد بعد با من و من پرسيد :بهتون گفته؟
!جزئيات رو نه اما می دونم که مشکلی داره-
.بله .به خاطر همون مشکل رفته:
کيفم رو برداشتم و سعی کردم کنجکاويم رو بروز ندم ،شادی هم بر عکس انتظارم چيز بيشتری توضيح نداد و گفت :بابت
.ليست و جزوه و کتاب ها واقعا ا مرسی
.کتم رو هم برداشتم و همون جوری که راه می افتادم سمت در گفتم :خواهش! فعالا
!پس که اين طور! فردا هم نمی اومد! مهم نبود اما وقتی می اومد من می دونستم و اون
***
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تقه ای به در اتاق دکتر زدم و رفتم تو .از پشت ميزش بلند شد ،با لبخند جواب سالمم رو داد و باهام دست داد .نشستم و
.گفتم :مصطفوی می گفت باهام کار دارين
خودکاری رو که توی دستش بود گذاشت روی ميز و گفت :آره .صورت جلسه ی ديروز رو خوندی ديگه؟
!نه هنوز ولی به گوشم رسيده چه آشی برام پختين-
!مشکلی که نداری؟:
!مشکل که دارم ولی خب چی کار می تونم بکنم! يه دونه بايد بزنم تو سر خودم و به بقيه بگم چشم ديگه-
دکتر خنديد و گفت :هيچ کس به اندازه ی خودت لياقت اين پست رو نداره!نمی فهمم چرا بند کردی که عطاشو به لقاش
!ببخشی
.خسته ام يه خرده! دلم می خواد يه کم مسئوليت هام کمتر بشه که بتونم به زندگی خودمم برسم-
!خب من که بهت می گم بی خيال کار تو بخش بشو و همين پست مديريتو بچسب:
!من پشت ميز بشين نيستم-
!الاقل بی خيال اون کار تو بيمارستان شو دامون:
!به جون شما راه نداره -
می دونم چشمت دنبال اون چندرؼاز حقوق نيست اما نمی فهمم چرا بند کردی به کار تو اون بيمارستان شلوغ آموزشی! :
!مخصوصا ا که می دونم حوصله ی کارآموزها رو هم نداری
عالقه است ديگه ،يه وقتهايی واسه آدم می شه مشؽله! راستی گفتين کارآموز ،اين خانوم پاک نيت با شما هماهنگ کرده -
که نمی ياد؟
آره.زنگ زد اينجا ،تو نبودی خانوم جوان هم وصل کرد به من .گفت تا آخر هفته رو نمی تونه بياد گويا حال يکی از :
.بستگانش خوب نيست
رفتم تو فکر ،پس احتماالا من اشتباه می کردم که قهر کرده و فقط يه تداخل زمانی بی موقعه بوده! نمی دونم شايد هم بهونه
ای بود برای اينکه بعد از آخر هفته تماس بگيره و بگه ديگه نمی ياد! نمی فهميدم چرا ذهنم انقدر درگيرش شده! تو روابطم
با دخترها خيلی وقتها پيش می اومد که خيلی رک حرفی رو بزنم ،طرؾ برنجه اما اهميت ندم چون حرفم از نظر خودم
درست بوده! شايد معصوميت خاصی که اين دختر داشت بهم اجازه نمی داد بی تفاوت از کنار رنجوندنش بگذرم! شايد هم
حرؾ عمه خيلی ناجور ذهنم رو درگير کرده بود و درصدد اصالح خودم بر اومده بودم! شايد ذهنم ناخودآگاه مشؽول
!اصالح افراط کردنم تو توجه به مشکالت آدم های اطرافم بود
!دکتر دستی جلوم تکون داد و گفت :کجايی؟
نگاه خيره ام رو از ميز روبرو گرفتم و گفتم :خريد تجهيزات چی شد؟
هيؤت مديره تصميم گرفته از اين به بعد تجهيزات رو از تهران بخريم که به صرفه تر باشه .يعنی می دونی اين تحريم ها -
.واقعا ا داره کمرشکن می شه و خب ما هم بايد هوای دستمون رو داشته باشيم
.اونکه آره .منتها سخت می شه رفتن و جنس رو ديدن و قرارداد بستن و بار رو آوردن:
.آره خب ،هيؤت مديره يه تصميم ديگه هم گرفته-
چی؟:
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.قرار شد واسه بستن قراردادها تو هم همراه ترابی بری-
!من ديگه واسه چی؟:

دکتر لبخندی زد و گفت :ديدم سرت خلوته گفتيم اين جوری يه خرده سرگرمت کنيم! بعدش هم يه خرده هوای آلوده ی
!تهران واسه ات مفيده
از جام بلند شدم ،سری به تؤسؾ تکون دادم و گفتم :فکر کنم اين جوری پيش بريم هيؤت مديره تو جلسه ی بعدی تی کشی و
!شست و شو و ضدعفونی تجهيزات و بخش ها رو هم بندازن گردن من
!دکتر از پشت ميز اومد بيرون و با لبخند دستی به پشتم کشيد و گفت :نفرماييد اين حرفو جناب مدير
.بله چشم! من برم يه تانکر نمونه هست واسه آزمايش و احمدی هم دست تنهاست-
دکتر باشه ای گفت و تا دم در اتاقش همراهيم کرد ،رفتم سمت رخت کن و به اين فکر کردم که حاال چه جوری با اين
!بساط تهران رفتن کنار بيام
***
.سياوش من دارم می رم ،زير گازو يادت نره خاموش کنی:
.باشه-
!بيداری اصالا؟! ببينم چرا بلند نمی شی حاضر شی؟ صبح شنبه ای گرفتی تخت خوابيدی؟:
.يه نيم ساعت ديرتر می رم-
!چرا؟:
!خوابم می ياد-
!عجب دليل موجهی:
!از تو ياد گرفتم ديگه! برو حرؾ نزن خوابم می پره-
!يادت نره زير کتری رو خاموش نکنی خونه بره هوا؟:
.همين اآلن خاموشش کن-
صبحونه نمی خوری؟:
سياوش کالفه بالشش رو از زير سرش برداشت و گذاشت روی سرش و از اون زير با صدای خفه ای گفت :بترکی ،برو
!خواب از سرم پريد
يه روز هم که من صبح اول وقت بلند شدم برم سر کار اين يکی گرفته خوابيده! در اتاقش رو بستم ،کيفم رو برداشتم ،گاز
.رو خاموش کردم و يه به جهنم زيرلبی هم به صبحونه نخوردن سيا گفتم و زدم از خونه بيرون
***
سر حال و بشاش بودم ،دليل خاصی هم نداشت .شايد چون روز قبل با عمه صحبت کرده بودم و در صلح و صفا به سر
می برديم آرامش خاصی بهم تزريق شده بود.يه سالم پرانرژی به خانوم جوان و خانوم براتی کردم و شنيدم که خانوم افزا
!پرسيد :چطور شما اينقدر زود اومدن آقای فرهودی؟

صفحه 214

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
!برگشتم سمتش و با لبخند گفتم:از دستم در رفت

با يه لبخند جوابم رو داد و من رفتم تو رخت کن .امروز رو بايد از خدا می خواستم يه خرده کش بياره تا به همه ی
!کارهام برسم! مثالا اگه هر يه ساعت رو دو ساعت پام حساب می کرد همه چی حل بود
احمدی هنوز نيومده بود ،نگاهی به ليست آزمايش هايی که بايد انجام می شد انداختم و شروع کردم به کار .داشتم لوله ی
آزمايشی که تو دستم بود رو می ذاشتم تو دستگاه بن ماری که صدای سالم آروم ناديا سرم رو برگردوند .نگاهی به چهره
اش انداختم برای اينکه ببينم هنوز هم بعد اين همه روز نيومدن دلخوره يا نه ،چيزی نفهميدم چون نگاهم نمی کرد .جواب
.سالمش رو دادم ،داشت دستکش هاشو می پوشيد که گفتم :قبلش اين ليستو تو دفتر وارد کن
بی حرؾ نشست رو صندلی برای اينکه ليست آزمايش ها رو به دفتر منتقل کنه ،نيم نگاهی بهش انداختم و از اون جايی
!که معموالا حرفمو مستقيم می زدم پرسيدم :قهر بودی که نمی اومدی؟
سرش رو بلند و با تعجب نگاهم کرد ،نگاهی به ساعت انداختم برای اينکه زمان روشن بودن بن ماری از دستم در نره و
.شنيدم که گفت :تماس گرفتم شما نبودين ،با دکتر صحبت کردم و از ايشون اجازه گرفتم
.سری به عالمت دونستن باال و پايين کردم و گفتم :آره .بهم گفت
لحنش دلخور بود و خيلی راحت می شد اينو فهميد! دو ديقه ی ديگه صبر کردم که زمان بشه  4ديقه و بعد همون جوری
.که پالسما رو به لوله اضافه می کردم گفتم :فکر کنم بايد بشينيم و در مورد جريان اون روز مفصل با هم حرؾ بزنيم
.با همون لحن سرد گفت :احتياجی نيست
يه نگاه بهش انداختم و ديدم سرش تو دفتره ،تايمر رو روشن کردم ،پايين لبم رو با دندون خاروندم و همون جوری که لوله
رو زير نور چراغ مطالعه افقی و عمودی می کردم گفتم:عادت ندارم اجازه بدم کسی تو سوء تفاهمی جا بمونه! فکر می
!کنم منظورمو اون روز اشتباه متوجه شدی که اون طوری جوش آوردی
نگاهم به لوله ی توی دستم بود برای اينکه زمان انعقاد پالسما رو ببينم اما شنيدم که دفتر رو بست و مشؽول پوشيدن
.دستکش هاش شد و توضيح داد :روز قبل از اون روز يه خبری شنيده بودم که ناراحتم کرده بود و خيلی حساس شده بودم
!امروز چی؟! اين قيافه ی گرفته هم به خاطر شنيدن خبر ناراحت کننده ی ديروزه؟-
جوابی نداد ،تايمر رو نگه داشتم و زمان انعقاد رو يادداشت کردم و برگشتم سمتش ،نگاهش به من بود .ابرويی باال دادم و
!پرسيدم :حرؾ عجيب و ؼريبی زدم؟
.از شما دلخور نبودم که نيومدم ،برام مشکلی پيش اومده بود-
!اينو که می دونم:
!امروز هم دلخور نيستم .يعنی خب ...راستش توقع نداشتم شما در موردم اون طوری فکر کنين-
!چه طوری؟:
!اينکه از اينکه اون بی سرپا دنبالم راه افتاده خوشم می ياد و به خاطر همين جلوشو نمی گيرم-
!فقط می خواستم کمکت کنم که اگه می خوای از شرش خالص بشی ازم کمک بخوای:
.به حراست دانشگاهمون گفتم-
!خوبه! کار درستی کردی:
 ...در مورد اون تلفن هم-
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نيازی به توضيح نيست! من با کنار هم گذاشتن مسائل دچار سوء تفاهم شدم و به ذهنم رسيد طرؾ داره به زور وادارت :
!می کنه به برقراری رابطه ی دوستی و خب صادقانه بايد اعتراؾ کنم که بابت اون جريان متؤسفم
نگاهم کرد ،جوری که حس کردم اون چشمای عسلی هر لحظه ممکنه از تعجب بيفته بيرون! لبخندی زدم و گفتم:يه هفته
!قهر بودن واسه تنبيه فضولی من کافيه ديگه! نيست به نظرت؟
!لبخندی زد و صورتش گل انداخت و گفت :بابت اون حرفم ببخشيد
از اين به بعد هر وقت خواستی با موبايل حرؾ بزنی برو تو اتاق من! اين جوری احتمال اينکه کسی حرفهاتو بشنوه -
.به اين لوله اضافه کن  PTTکمه! 1.1سی سی معرؾ
!چشمی گفت و مشؽول به کارمون شديم .آرامش اول صبحم تکميل شد با اين آشتی کنون
دستهامو شستم و گفتم :باقيشو شما انجام بده من برم کارهای دفتريمو سر و سامون بدم باشه؟
ناديا چشمی گفت و من مستقيم رفتم تو آبدارخونه .دلم چايی می خواست ،يه زنگ هم بايد به عمه می زدم و می گفتم که
.شام رو می رم پيشش چون بهم گفته بود اگه برم برام کتلت مرغ درست می کنه
اتفاقا ا معين هم تو آبدارخونه بود و در حال ريختن چايی ،ليوانم رو از جاظرفی برداشتم و گذاشتم کنار سماور و گفتم :يه
.دونه هم برای من بريز
قوری رو کج کرد تو ليوان من و گفت :طبق معمول پررنگ ديگه؟
!نشستم پشت ميز و گفتم:ترياکی نباشه ديگه
ليوان رو از آب جوش پر کرد و گذاشت جلوم و گفت :چه خبر؟
!همون جوری که گردنم رو می ماليدم گفتم :به قول سياوش سالمتی
خوبه خدا رو شکر! سالمتی نعمتيه که تو اين دوره و زمونه به راحتی به دست نمی ياد .راستی کمرت چطوره؟ ديگه درد -
نداری؟
.يه وقتهايی استخوونم درد می کنه ،درد که نه بيشتر گز گزه ولی نه خدا رو شکر ديگه اذيت نمی کنه-
.صورتجلسه ی هيؤت مديره رو گذاشتم رو ميزت:
!بگو تومار خاکبرسری دامون! اونم صورتجلسه است آخه؟-
!چرا؟:
!پيشنهاد دادم منو از سمت مديريت بردارن ،قبول نکردن که هيچ چهار تا وظيفه هم انداختن گردنم-
!چی؟! توالتها رو هم قراره تو بشوری؟:
قندی که تو دستم بود رو پرت کردم سمتش،باالتنه اش رو که به کابينت تکيه داده بود به سمت چپ کشيد و جاخالی داد،
!وقتی صاؾ شد گفت:جدی قرار شده چه کار ديگه ای انجام بدی؟
.قرار شده مواد اوليه و تجهيزات رو از تهران بخريم ،از اين به بعد من بايد واسه قرارداد و خريد و اين چيزا برم تهران:
! َهی وای! خيلی سرت خلوت بود ،همين کم بود که خدا رو شکر تکميل شد-
!همينو بگو:
!من جای تو بودم بی خيال کار تو بخش می شدم و همون سمت مديريت رو می چسبيدم-
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.اتفاقا ا پيشنهاد منم به هيؤت مديره تو بودی ،منتها نه که با تو مخالفت کنن ،با استعفای من موافقت نکردن:
منم جای هيؤت مديره بودم موافقت نمی کردم! تو رو اگه شده با چسب بچسبونن به ميز مديريت بايد تو اون سمت باقی -
!بمونی! از لطفت هم ممنون ولی من به درد کارهای پشت ميز نشينی نمی خورم
!چطور تو به درد نمی خوری ولی من بدبخت بخشو ول کنم برم بچپم تو اون اتاق؟:
معين لبخندی زد ،يه قلپ از چاييش خورد و گفت :اآلن ديگه چند ساله تو اين سمت جا افتادی دامون ،هر کی بخواد مدير
.بشه کلی طول می کشه تا خم و چم کار دستش بياد
از جام بلند شدم ،ليوانم رو برداشتم و گفتم:نمی دونم چی بگم! هر کاری می کنم يه خرده سرم خلوت تر بشه نمی شه که
!نمی شه
!از اون بيمارستان استعفا بدی همه چی حله-
!برگشتم سمتش ،اخمی کردم و پرسيدم :بيمارستان شده هووی شماها؟
همراهم شد و پرسيد :چطور؟
!دکتر هم همينو می گفت-
!کار تو اون جای شلوغ رو هم بتونيم هضم کنيم اون شيفتهای شبی که مجبوری وايسی رو نمی تونيم:
می مونی يا می ری؟-
!واسه ناهار با بانو می خوايم بريم رستوران .دوست داری تو هم بيا:
!لبخندی زدم و گفتم :قربون دستت اون سمت ديگه از آن خودت
!دم بخش خودش ايستاد و پرسيد :کدوم سمت؟
.راه افتادم سمت اتاقم و گفتم :سر خر بودن! قبل رفتن يه سر بيا پيشم
.خنديد و باشه ای گفت رفتم تو اتاقم و مشؽول کارهام شدم
***
کارها رو سر و سامون دادم و رفتم سمت بخش هماتولوژی ،دم در ايستادم و از احمدی پرسيدم :کاری نداری؟ من دارم
.می رم
.نه .منم ديگه دارم می رم ناهار-
باشه ،ولی بر می گردی ديگه؟:
.حتما ا-
خوبه .خانوم پاک نيت رفت؟:
همين اآلن پيش پای شما رفت .شما بهش گفتی از فردا بره بخش انگل شناسی؟-
.آره:
!دست تنها می شيم باز که؟-
 ...اومده واسه کارآموزی ،می خواست تو بخش های ديگه هم تجربه کسب کنه ،نمی تونستم به زور همين جا بندش کنم و:
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صدای زنگ موبايلی حرفم رو قطع کرد ،نگاهم چرخيد و کنار سينک موبايل ناديا رو ديدم .احمدی گفت :اه ،موبايلشو جا
!گذاشت
موبايل رو برداشتم و گفتم :گفتی تازه رفته؟
.بله دکتر همين چند ثانيه پيش رفت-
پا تند کردم سمت راه پله ها و يه خداحافظ سريع هم به خانوم جوان گفتم .از پنجره های راه پله ناديا و شادی رو ديدم که
.منتظر تاکسی ان
.پله ها رو دو تا يکی رفتم پايين و قبل از اينکه ماشينی براشون بايسته رسيدم بهشون و گفتم :خانوم پاک نيت
سرش برگشت به سمت من و متعجب نگاهم کرد ،جواب سالم شادی رو دادم و موبايل رو گرفتم سمت ناديا و گفتم :اينو جا
!گذاشتی
!دست دراز کرد که موبايل رو بگيره ،موبايل رو ول نکردم و توضيح دادم :آوردن موبايل تو بخش ممنوعه
.لبی گزيد و آروم گفت :ببخشيد
موبايل رو ول و کيفم رو دست به دست کردم و گفتم :منتظر تاکسی هستين؟
!شادی بود که گفت :په نه په استاد! منتظريم يه بوم ؼلتون بياد از رومون رد شه صافمون کنه
...خنديدم و گفتم :بايستين برم ماشينو بيارم
!شادی ميون حرفم پريد و پرسيد :از رومون رد شين؟
.راه افتادم سمت پارکينگ و گفتم :آره! صبر کنين تا بيام
.ناديا بود که گفت :نيازی نيست آقای فرهودی .ما خودمون می ريم
برگشتم سمتش و خواستم چيزی بگم شادی گفت:تعارؾ نکن ديگه نادی! استاد می خوان يه کار خيری انجام بدن تو که
!نبايد نه بياری
سری به تؤسؾ تکون دادم و همزمان لبخندی هم زدم و رفتم سمت پارکينگ .ماشينو از پارک در آوردم و جلوشون ترمز
.کردم ،شادی با عجله اومد سمت ماشين اما تعلل رو تو قدم های ناديا می تونستم تشخيص بدم
!شادی طبق معمول رفت عقب نشست ،دوال شدم و در رو برای ناديا باز کردم و گفتم :نمی يای؟! ما بريم؟
!لبخند کمرنگی زد و سوار شد و برگشت عقب و به شادی گفت :زشته همش مزاحم آقای فرهودی می شيم
.دنده رو جا زدم ،راه افتادم و گفتم :مزاحم نيستين ،مسيرمون يکيه
ماشين پسرک مزاحم رو می ديدم که دنبالمونه! مونده بودم چی می خواد و اصالا
يه چند ديقه ای می شد از تو آيينه وسط
ِ
انگيزه اش چيه از اين تعقيب! شادی انگار متوجه ی نگاه های پشت سر هم من به آيينه شده بود که برگشت و به عقب نگاه
!کرد و گفتِ :ا! اين شعبانی باز دنبالمونه که
ناديا با هول برگشت به سمت عقب ،کفری راهنما زدم و ماشين رو يه گوشه نگه داشتم ،ناديا بود که با ترس گفت :ولش
!کنين آقای فرهودی
نگاهم از آيينه به عقب بود و می ديدم که ماشينش رو با فاصله نگه داشته! کمربند رو باز کردم و گفتم :بمونين تو ماشين تا
!بيام
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پياده شدم و با قدم های بلند راه افتادم سمت ماشينش ،پياده شد و اومد به سمتم .وقتی به هم رسيديم گفتم :برای چی دنبال
!منی؟
!در کمال پررويی زل زد به چشمام و براق شده گفت :دنبال شما نيستم!با خانوم پاک نيت يه صحبتی دارم
!دستم مشت شد برای اينکه نشينه تو صورتش و گفتم :صحبتت رو بذار فردا تو دفتر حراست دانشگاه
!اخمی نشست رو صورتش و با عصبانيت گفت :تو چی کاره اشی که دخالت می کنی؟
!داشتم خونسرديمو از دست می دادم ،نفس عميقی کشيدم و گفتم :فردا تو دانشگاه برات توضيح می دم چه کاره اشم
ناديا تو اين شهر کسی رو نداره! اگه به خيالت با چهار بار سوار کردنش تو اون ماشين آنچنانی و يه کار نيمه وقت بهش -
!دادن می تونی مخشو بزنی کور خوندی جناب
!اخمهام بيشتر شد ،يه خرده بهش نزديک تر شدم و آروم گفتم :برو پسر جون! برو منو عصبانی نکن
!پوزخندی زد و گفت :عصبانی؟! عصبانی شو ببينم چه ؼلطی می کنی؟
صدام بلندتر شد :راه بيفت برو بشين پشت رل ماشينت و دست از اين مسخره بازی ها بردار! فردا پاشم بيام دانشگاه تا
!اخراج نشی ول نمی کنم ها! با آينده ی خودت و آبروی دختر مردم بی خودی بازی نکن
!من با آبروی دختر مردم بازی می کنم يا توی کالش که خيال کردی با پول و موقعيتت می تونی از راه به درش کنی؟-
!حرؾ دهنتو بفهم بچه جون:
مشت محکم پسرک نشست رو فکم ،چند قدم عقب عقب تلو خوردم و به سختی تعادلمو حفظ کردم و اون ميون صدای جيػ
ناديا يا شادی يا هر دو رو هم شنيدم .وقتی تونستم درست بايستم رفتم سمتش ،دستم رو آوردم باال و همون جوری که يقه
اش رو صاؾ می کردم و گفتم :ببين بچه سوسول ،اهل دعوا نيستم اما اونقدری زور دارم که همين جا با آسفالت خيابون
يکيت کنم! درس خوندی و دانشگاه اومدی که يه کاره ای بشی ،کاری نکن کاری کنم که با يه تيپا بندازنت بيرون! همون
موقعيتی که به خيالت دارم از طريقش اون دختره رو از راه به در می کنم اونقدری دستمو باز گذاشته که بتونم از اين
شهر نيست و نابودت کنم! از وقتی چشم باز کردم به دکتر پورزندی که اآلن سه ساله رئيس دانشگاه تو ِا گفته ام عمو! پس
حواست باشه چه ؼلطی داری می کنی! فهميدی؟! دور و بر اين دختر ببينمت بايد درسو ببوسی و برگردی همون گوری
!که ازش اومدی! می شنوی چی می گم؟
جوابی نداد و فقط خيره نگاهم کرد! راه افتادم سمت ماشين و به ناديا و شادی توپيدم :شماها واسه چی پياده شدين؟!
!سوارشين ببينم
نشستيم تو ماشين ،يه خرده فکم رو باز و بسته کردم و با دست مالش دادم برای اينکه دردش ساکت شه ،شادی بود که آروم
!گفت :خب يه دونه شما هم می زدينش دلمون خنک شه
همون جوری که دستم به فکم بود نگاهی از آيينه اول به اون و بعد به عقب انداختم ،پسره نشست پشت رل ماشينش و
روشن کرد و از کنارمون ويراژ داد و رفت! مطمئنا ا به همين راحتی ها بی خيال نمی شد فقط اميدوار بودم کار رو به
!دکتر پورزند نکشونه که اخراج رو شاخش بود
سرم چرخيد به سمت ناديايی که با قيافه ای مؽموم و خجالت زده نگاهم می کرد .شادی بود که گفت:کتک الزمه پسره ی
احمق! ناديا جای تو بودم همين فردا اول وقت می رفتم پيش دکتر و شکايت می کردم!وای آقای فرهودی موندم شما چرا
!نزدينش؟! الاقل اين جوری می ترسيد و ديگه هيچ ؼلطی نمی کرد بچه پررو
.دست ناديا رفت توی کيفش ،دستمالی در آورد و درازش کرد سمتم و آروم گفت:گوشه ی لبتون داره خون می ياد
!نگاهم از دستش و دستمال اومد باال و نشست به صورتش ،لبخندی زدم و پرسيدم :چرا شروع نمی کنی؟
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!متعجب پرسيد :چيو؟

!دستمال رو ازش گرفتم و همون جوری که از تو آيينه به صورتم نگاه و خون رو پاک می کردم گفتم :گريه رو
 ...شادی زد زير خنده و ناديا گفت :بابت اين اتفاق واقعا ا متؤسفم ولی
!برگشتم سمتش و نگاهمو دوختم به چشماش و گفتم :ولی گريه ات نمی گيره چون اين مشته حقم بوده يه جورايی آره؟
!هينی کشيد و آروم گفت :نه به خدا
!استارت زدم و در حال بستن کمربندم به شادی گفتم :اهل کتک کاری نيستم ،برای همين دست روش بلند نکردم
با هيجان گفت :وای! خيلی سخته آدم خودشو تو اين جور مواقع کنترل کنه! به خدا اگه من بودم با مشت و لگد می افتادم به
!جونش! مونده ام شما چه جوری حتی لمسش هم نکردين
راهنما رو زدم و ماشينو راه انداختم و ذهنم رفت سمت بزرگترين دعوايی که به عمرم ديده بودم! دعوايی که باعث شده
!بود هرگز تو هيچ جدالی حتی برای دفاع از خودم به کتک زدن رو نيارم
.ماشين يه چند ديقه ای تو سکوت فرو رفت ،بعد شادی بود که به حرؾ اومد
ببين نادی ،به نظر من زنگ بزن به بابات و بگو بياد اينجا تکليؾ اين پسره رو روشن کنه .اون دفعه نبود که تو اون :
خيابون خلوت جلوت سبز شد و هی اصرار داشت سوار ماشينش بشی؟! اين بچه پولدار چون هر چی خواسته داشته اآلن
که بند کرده به تو هم فکر می کنه بايد تو رو به دست بياره! حاال به هر قيمتی! فيلم دو زن رو يادت نمی ياد؟! محمدرضا
فروتن با اون کاپشن جواتيش افتاده بود دنبال نيکی کريمی؟! اآلن تو نيکی کريمی هستی منم مريال زارعی! منتها بابای تو
!که عين بابای نيکی کريمی نيست
از ميونه ی حرفهای شادی ابروهای من درهم شده بود وقتی شنيده بودم پسره ی الوات تو يه خيابون خلوت جلوشون سبز
شده و خواسته به زور ناديا رو سوار ماشينش کنه! پس اين پسر خطرناک تر از اونی بود که فکر می کردم!شايد هم
!خطرناک نبود و فقط زيادی پررو بود و در هر دو صورت بايد يکی می نشوندش سر جاش
شادی همچنان داشت ادامه می داد :اصالا تقصير خودته! اگه اون روز اول که ازت جزوه می خواست بهش نمی دادی اين
!جوری پررو نمی شد و هوا ورش نمی داشت
!ناديا برگشت سمت عقب و گفت :شادی
شادی ساکت شد ،نيم نگاهی به ناديا که از لحظه ی راه افتادنم خيره ی روبرو بود و بند کيفش رو می چلوند انداختم و
!گفتم :بايد زودتر از اينا به فکر حراست و شکايت می افتادی
ناديا برگشت به سمتم ،لبی گزيد ،يه نيم نگاه به صورت گرفته اش انداختم ،نگاهی هم به شادی از تو آيينه کردم و گفتم:
!رفيقت منو قابل نمی دونه واال من اين مشکلو حل می کنم
...شادی دستی زد و گفت :آخ جون! جدی؟! يعنی می تونين؟! رفيقم خيلی بی جا
!صدای اعتراض ناديا بلند شد :شادی
لبخندی زدم و شادی ادامه داد :نه يعنی ناديا خانوم هم با کمال ميل استقبال می کنه و ممنونه ازتون که پوست از سر اين
!پسره ی احمق بکنين! ؼلفتی هم بکنين که عشق و عاشقی از سرش بيفته
ناديا آروم گفت :همين چند دقيقه پيشو يادت رفته شادی؟! آقای فرهودی به خاطر من مشت خوردن! دليلی نداره بخوان
.خودشونو به دردسر بندازن
.نزديک خوابگاه نگه داشتم ،برگشتم سمتش و گفتم :من به دردسر نمی افتم ،خاطرت جمع باشه
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زل زده بود به چشمام ،منم خيره ی چشماش بودم .يه حسی از اين دختر می گرفتم که نمی دونستم چيه! شادی که در رو
باز کرد ،ناديا نگاه ازم گرفت ،منم برگشتم سمت عقب .شادی در حال پياده شدن گفت:مرسی استاد! واقعا ا لطؾ کردين! هم
به خاطر اينکه ما رو رسوندين هم به خاطر اينکه می خواين شر اون پسره رو کم کنين! به حرؾ اين دوست دل رحم منم
گوش ندين و هر کاری از دستتون بر می ياد بی زحمت انجام بدين که اون پسره با خاک يکسان بشه! مرسی! اسمشم شهياد
!شعبانيه! هم ورودی و هم رشته ی خودمون هم هست! با اجازه
لبخندی زدم و سری تکون دادم ،پياده شد و در رو بست ،ناديا هم کمربندش رو باز کرد و خواست پياده شه ،دستم نشست
!به کيفش و گفتم :هنوز منتظرم
متعجب و سوالی زل زد بهم ،چشماش موقعی که متعجب می شد ديدنی بود! انگار دو تا پولکی بود که به آدم نگاه می کرد!
دستم رو پس کشيدم و همون جوری که فک دردناکمو می ماليدم گفتم :برم سراؼش يا همچنان می خوای با سياست قبلی
پيش بری؟
.به حراست گفتم-
.اونها به بيرون دانشگاه کاری ندارن! يعنی نمی تونن داشته باشن:
!می خواين اخراجش کنين؟-
!ناراحت می شی؟:
!اگه اخراج بشه آينده اش از بين می ره-
!ناراحت می شی؟:
!برای اون ناراحت نمی شم اما نمی خوام من باعثش باشم-
!حماقت خودش باعث همچين چيزی شده:
.می ترسم بدتر کينه کنه و بيشتر مزاحمم بشه-
.اخراج نمی شه نترس:
جدی؟-
دستم وسوسه شده بود برای لمس اون موهای نارنجی که از زير مقنعه ريخته بود بيرون! مشتشون کردم دور فرمون ،نگاه
.از صورتش گرفتم و گفتم :آره
.باشه-
.خوبه .برو به سالمت:
.در ماشين رو باز کرد و قبل از اينکه پياده شه گفت :ببخشيد که براتون دردسر درست کردم
!برگشتم سمتش و گفتم :دردسری نيست
!لبخندی زد و در حال پياده شدن گفت:شما آدم خيلی خوبی هستين
لبخندی زدم و اون در رو بست! به اين فکر کردم که چقدر اين دختر ساده است! شادی دستی تکون داد ،رفتن و من هم
ماشينو سر و ته کردم و راه افتادم سمت خونه .جای مشت اون بچه سوسول اگه می موند رو صورتم يه توضيح هم به عمه
!خانوم بدهکار می شدم
***
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گوشی رو گذاشتم بين گردن و شونه ام و مشؽول شستن دستهام شدم ،بعد چند تا بوق عمه تماسو جواب داد:جانم دامون؟
.سالم عمه خانوم-
سالم عزيزم .چه عجب تو خونه ای؟:
.اومدم ناهار بخورم-
.خب می اومدی اينجا عزيزم:
.زنگ زدم بگم شب می يام پيش شما-
.بيا باالی سر:
از دستشويی اومدم بيرون و در حال خشک کردن دستهام گفتم :چيزی الزم نداری؟
!نه قربونت برم ،خودت بيای کافيه .شب هم می مونی ها گفته باشم-
!چشم!فقط می ترسم زيادی خوش به حال سياوش بشه:
!چرا؟-
 ...اين هفته دو شب شيفت بودم ،امشب هم که پيش شمام ،خونه خالی و پسر مجرد و:
!زشته دامون-
...به من چه! سياوش می خواد کار خاک برسری بکنه من:
!دامون-
!خنديدم و گفتم :چشم عمه خانوم! مودب می شم
از تو بعيد نيست خونه خالی گير بياری يه ؼلطی بکنی ولی اون سياوش بنده ی خدا پيؽمبر نباشه کمتر از پيؽمبر پاک -
!نيست
عمه خانوم از آن نترس که های و هو دارد! از آن به ترس که سر به تو دارد! حاال اينا رو بی خيال ،مژگان چطوره؟:
.خوبه-
از تو يخچال يه بطری نوشابه در آوردم و گذاشتمش گوشه ی صورتم و گفتم :خدا رو شکر .من برم يه چيزی بخورم و
برم بيمارستان .شب می بينمت .فعالا کاری نداری؟
منتظرتم دير نکن .باشه؟-
.چشم:
.فعالا-
.خدا به همراهت:
.شاسی گوشی رو زدم و گوشيو انداختم روی ميز و ظرؾ ؼذام رو گذاشتم تو ماکرويو برای اينکه گرم بشه
دراز کشيده بودم رو کاناپه ،سرم اما رو پاهای عمه بود و اون داشت با موهام ور می رفت .عاشق اين کار بودم .منو به
يه خلسه ای می برد که حظ می کردم .خونه ساکت بود و هر از گاهی صدای پايی از طبقه ی باال می اومد .چشمام داشت
کم کم سنگين می شد که عمه گفت :دامون؟
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آروم يه صدايی از گلوم در آوردم :هوم
دست عمه گوشه ی لبم رو لمس کرد و گفت :اين چيه؟ دعوا کردی؟
زمزمه کردم :نه
پس چی؟-
.مکثی کردم و گفتم :موقع اصالح بريدم
!کبودی کنارشم کار ژيلته؟-

چشم باز کردم و زل زدم به صورتش ،منتظر نگاهم می کرد .لبخندی زدم و دوباره چشمامو بستم .بازجوی خوبی می شد
اگه می رفت تو آگاهی! دستش دوباره نشست ميون موهام و گفت :از سر شام می خواستم ازت بپرسم اما گفتم ؼذايی که
.دوست داری رو بی بحث و حرؾ بخوری
.بحثی نداريم .دعوا نکردم .يه از خدا بی خبر يه مشت کوبيده تو صورتم-
هنوز پای قولت هستی ديگه؟:
.من نزدمش-
سر چی دعواتون شد؟:
.سر يه دختر-
عمه با شنيدن اين حرؾ دستاشو برد زير سرم و همون جوری که از روی پاهاش بلندم می کرد معترض گفت :بلند شو
!ببينم! خجالت نمی کشی؟
لبم به لبخندی باز شد،نشستم سر جام و گفتم :داشت خوابم می بردها! حاال نمی شد بازجويی رو بذاری واسه يه وقت
!ديگه؟
!زل زد به چشمام و پراخم گفت:کارت به جايی رسيده سر يه دختر عين اين الت های چاله ميدونی دعوا می کنی دامون؟
زدم زير خنده ،حرص که می خورد واقعا ا خواستنی می شد! خودمو کشيدم سمتش ،دستمو حلقه کردم دور شونه اش ،به
.خودم چسبوندمش و گفتم :نه قربونت برم .يه عوضی افتاده بود دنبال همکارم ،منم رسيدم و سعی کردم مانعش بشم .همين
!اونم کوبيده تو صورتت؟:
.آره-
تو هم وايسادی تماشاش کردی؟:
.آره-
!باور کنم؟:
!کار خوبی کردم يعنی؟-
!قول دادی بهم که دست رو کسی بلند نکنی:
!بعضی وقتها آدم مجبور می شه از خودش دفاع کنه مهتاج خانوم-
!اين مملکت قانون داره:
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!من اگه بخوام همه جا وايسم عين هالوها طرفمو تماشا کنم تا قانون برسه که جنازه امو بهت تحويل می دن خانوم خانوما-
!کی گفته؟! اصالا برای چی بايد دعوا کنی؟:
.ای بابا! دعوا نکردم به جون شما .بچه است طرؾ ،فردا هم دمشو قيچی می کنم-
همکارت کيه؟:
شما نمی شناسيش .ببينم خوب از زير زبون من حرؾ می کشی ها! ما مردها عادت نداريم از اتفاقات بيرون خونه تو -
!خونه حرؾ بزنيم
.شما مردها بی جا می کنين! دستش بشکنه ،جای مشتش رو صورتت مونده:
!اون دور گفتم که ،من زيادی نازک نارنجيم-
گفتم نازک نارنجی ،ذهنم رفت پيش ناديا خانوم نارنجی! يه لطافت خاصی داشت که آدم احساس می کرد بايد ازش
محافظت کنه! يه جور ظرافت يه جور پاکی .بعد اون روز که از ماشينم پياده شده و با قهر رفته بود ذهنم هر از گاهی
گريزی می زد بهش و نمی فهميدم چرا .دختر نديده نبودم! دله هم نبودم که تا چشمم به هر دختری بيفته آب از لب و لوچه
ام آويزون بشه! تنهايی اون روزهام به اختيار خودم بود و خودم بودم که نمی خواستم کسی تو زندگيم باشه اما اون دختر
.ذهنم رو يه جور ديگه مشؽول کرده بود .يه حس حمايت و محافظت بود .نمی دونم! فکر کردن بهش گيجم می کرد
عمه از جاش بلند شد ،ايستاد روبروم و پرسيد :قهوه می خوری برات دم کنم؟
نگاهم خيره ی صورتش بود ،چشمای عسلی ناديا جلوی صورتم .فردا بايد يه زنگ به عمو پرويز می زدم .بايد در مورد
.اون پسره يه کاری می کردم .يه جوری که بترسه و خودشو جمع کنه
عمه دستی جلوم تکون داد و پرسيد :چی شدی يهو؟ به چی فکر می کنی؟
.پلک زدم تا چشمام از خير بودن در بياد و گفتم :اگه خودت می خوری منم می خورم ،واال فقط واسه من درست نکن
.راه افتاد سمت آشپزخونه و گفت :خودمم می خوام بخورم
!دراز کشيدم و کوسنی رو گذاشتم زير سرم و بلند گفتم :کاش کوسن ها هم دو تا دست داشتن که با موهای آدم ور می رفت
!از تو آشپزخونه گفت :اآلن منو با يه کوسن يکی کردی ديگه؟
!نيشم باز شد و گفتم :نه جونم! کوسن کجا ،پاهای نرم و دستهای گرم عمه خانومم کجا
!اين زبونو نداشتی چی کار می کردی-
!چم چاره ی مرگ:
!بابای خدا بيامرزت هم همين جوری زبون باز بود! همين زبونش هم بود که کار دست مادرت داد-
!مامانم با بابام خوشبخت بود عمه:
.تو بچه بودی دامون-
!بچه بودم اما خيلی چيزا يادمه:
.بابات واسه خونه کم وقت می ذاشت .يه پاش تو دانشگاه بود و يه پاش گير کارهای خيرخواهانه اش-
!من تصويرهايی تو ذهنمه که مامان از زندگيش راضی بوده عمه!يه چيزهايی رو يادمه که مامان بابا رو دوست داشته:
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.دوست داشتن تنها با رضايت فرق داره-
!شما خواهر بابامی يا خواهر مامانم؟-

من دارم حرؾ حق رو می زنم .چيزی رو که ديدم دارم می گم .رضا برای مادرت وقت کم می ذاشت .اشتباه می کرد و :
.به حرؾ کسی هم گوش نمی داد .همينه که می گم تو اينقدر سر خودتو شلوغ نکن! خودتو اينقدر درگير کار نکن
.خواستم از مديريت آزمايشگاه استعفا بدم قبول نکردن-
.مديريت آزمايشگاهی که سهام دارش هستی رو نبايد از دست بدی اما اين کارهای متفرقه رو می تونی کم کنی:
!کم کردم ديگه-
 ...کو؟! واسه خاطر همکارت رفتی مشت خوردی و:
عمه خانوم ديگه يه کاره بفرما من بشم سيب زمينی پشندی ديگه! يارو افتاده دنبال دختر مردم بعد من وايسام بر و بر -
!تماشاش کنم؟
عمه با فنجون های قهوه اومد بيرون ،نشستم سر جام و پامو انداختم رو پام ،نشست روبروم و فنجون ها رو گذاشت رو
!ميز و گفت :خودت می گی دختر مردم! تو چه کاره اشی؟
!عمه خانوم همکارمه-
!خبريه؟:
!چه خبری؟-
!همکارت مجرده؟:
!زدم زير خنده! اين خانوم ها رو تا ول می کردی می خواستن دو تا مجرد رو به هم وصله بزنن
!بچه است-
!همکارت بچه است؟:
.دانشجو ِا! پيش ما کارآموزی می ياد-
!پس بچه نيست:
لبخندی زدم و فنجون قهوه ام رو برداشتم .شادی بچه نبود اما ناديا به نظرم خيلی بچه بود! درست عين يه بچه معصوم
!بود
.اين ملوک خانوم يه نوه داره که ماشاهلل بزنم به تخته واقعا ا خوش بر و رو و خوش قد و باالست:
!خدا حفظش کنه-
!ايشاهلل! می خوای يه برنامه بذارم مثالا اتفاقی ببينيش؟:
!چه جوری؟-
.يه وقت که اومده پيش مادربزرگش بهت زنگ بزنم تو هم بيای:
!!خب اون بياد پيش مادربزرگش می ره طبقه ی باال! منم بيام بايد بيام اينجا! چه جوری اونوقت قراره ببينمش؟-
.نه ديگه! من دعوتشون می کنم بيان پايين:
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آهان! بعد من به چه بهونه ای بيام؟-
!سر زدن به من که بهونه نمی خواد:
!آره خب! فکر خوبيه! درست عين اين سلایر های آبکی-
!دامون:
!لبخندی زدم ،لبی هم به قهوه ام زدم و گفتم :بی خيال عمه! از فکر شوهر دادن من بيا بيرون
!آخرش منو دق می دی از فکر و خيال-
!چه فکر و خيالی؟! آخه پسر از اين سر به راه تر کجا می خوای گير بياری؟:
!کاری به سر به راهيت ندارم که اونم ارواح عمه ات خيلی سر به راهی-
!خنديدم ،عمه هم يه خرده از قهوه اش خورد و گفت :اين تنهاييتو می گم

فنجون رو گذاشتم روی ميز و گفتم :درست عين شما! شما هم منو با اين تنهاييت آخر دق می دی! هر چی هم خواستگاره
 ...هی می پرونی و
!خجالت بکش-
!چرا آخه؟! آقای اسدی مرد محترمی بود! می شد بذاری بياد و الاقل حرفهاشو بزنه :
!تو از کجا می دونی؟-
چند روز پيش بهم زنگ زد و ازم اجازه گرفت! بعدش هم زنگ زد و گفت عمه خانومتون کم مونده بود خواهرمو با کتک :
!روونه کنه
!عمه سرخ شد ،زدم زير خنده و گفتم :از تنهايی در می اومدی عمه جان
.از جاش بلند شد و همون طور که می رفت سمت اتاق خواب گفت :پس فردا سال مادرته
!کوچه علی چپ جای خوبيه-
!می خوای مثل پارسال هزينه اشو بدی به پرورشگاه؟:
!منتها بن بسته! بپيچی توش بايد دنده عقب بگيری و بيای بيرون-
.تو فکر بودم نصفشو بدی پرورشگاه باقيشو بدی به اون نهادی که بچه های کار رو حمايت می کنه:
.با جناب اسدی صحبت کردم ،قرار شد امسال اون پولو خرج خونواده های بی سرپرست کنيم-
عمه از اتاق خواب اومد بيرون ،به لبخند رو لبم يه چشم ؼره رفت و گفت :واسه دختر مردم ؼيرت داری و سيب زمينی
!نيستی به من که می رسی می شی گونی سيب زمينی؟
بلند زدم زير خنده! عمه نشست روبروم و گفت :قهوه اتو بخور جای خنده! جواب آقای اسدی رو هم تو بايد می دادی نه
!من
!چرا خب؟! عمه به خدا مرد خوبيه! ديده و شناخته هم که هست-
!خجالت بکش دامون:
!اين جور که شما از من توقع داری من تا حاال بايد تبديل به يه لوله خودکار می شدم-
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چرا؟:
!بس که از خجالت هی بايد آب می شدم-
!پاشو برو بگير بخواب ،مشت خورده تو فکت ،مؽزت جا به جا شده:

از جام بلند شدم و گفتم :بابت شام و قهوه واقعا ا مرسی .رو پيشنهاد آقای اسدی هم فکر کن عمه جان! از تنهايی در می يای،
!خيال من تا يه حدی راحت می شه
!عمه اخمی کرد و گفت :تو هم رو پيشنهادم فکر کن! از تنهايی در بيای خيال منم تا حدی راحت می شه
.سری تکون دادم يعنی باشه ،رفتم جلو و پيشونيش رو بوسيدم و گفتم :شب به خير
.دستش روی پهلوم باال و پايين شد و گفت :خوب بخوابی
لوله هماتوکريت رو گذاشتم تو دستگاه سانتريفيوژ و به احمدی گفتم 5 :ديقه ديگه اينو در بيار و درصد هماتوکريتش رو
يادداشت کن ،باشه؟
.چشم-
چشمت بی بال .خطکش رو گذاشتم اينجا کنار سانتريفيوژ:
.باشه-
يادت نره برم و بيام ببينم نمونه تو دستگاه مونده؟ :
.نه جناب يادم می مونه-
.بيار ABDبعدش يه سر انبار بزن الم يه بار مصرؾ و متانول ،متيلن بلو و چند تا بسته کيت آنتی کر:
اون هم به چشم! شما داری می ری؟-
.نه ،بر می گردم:
.باشه-
دست کش هامو در آوردم و دستهامو شستم ،رفتم تو آبدارخونه و برای خودم يه چايی ريختم و قبل از اينکه برم تو اتاقم
.رفتم سمت بخش انگل شناسی .سرم رو از در کردم تو و گفتم :سالم خسته نباشين
سر ناديا و ژاله هم زمان بلند شد ،ماسکهاشون رو کشيدن پايين ،جوابم رو دادن و ژاله پرسيد :خوبی؟
.ممنون-
.معين می گفت گردنت درد می کنه:
نگاهم از صورت ژاله نشست به صورت ناديا .داشت نگاهم می کرد .دستی به گردنم کشيدم و گفتم:چيز خاصی نيست.
!شما تو اين بخش راحتی؟
.لبخندی زد و گفت :بله
!ژاله بود که جواب داد:از کار کردن زير دست مديريت محترم آزمايشگاه بهتره
!بعد چشمکی بهم زد ،لبخندی زدم و گفتم :به کارتون برسين
.بعد رو به ناديا گفتم :شما قبل رفتن يه سر به اتاق من بزن
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چشمی گفت و من رفتم تو اتاقم .با دکتر پورزند در مورد اون دانشجوی سمج صحبت کرده و ازش خواسته بودم کار رو با
.يه توبيخ و تذکر هم بياره تا ببينيم دست بر می داره يا نه
***
.تقه ای به در سرم رو بلند کرد ،همون جوری که خودکار رو تو دستم می چرخوندم گفتم :بفرماييد
.ناديا اومد تو و گفت :خسته نباشين
.با دست به مبل اشاره کردم و گفتم :ممنون
نشست و از چلونده شدن دستهاش مشخص بود که چقدر معذبه پس فوری رفتم سر اصل مطلب :با دکتر پورزند تلفنی
.صحبت کردم
!هول خورده پرسيد :وای اخراجش می کنن يعنی؟
.نه! ازش خواستم با يه توبيخ و تذکر فعالا جلو بره تا ببينيم چی پيش می ياد-
.ممنون:
 ...لبخندی زدم و گفتم :فعالا که اقدامم فقط در حد يه تماس بوده
!اون مشت رو هم بهش اضافه کنين-
خنديدم ،دستم ناخودآگاه فکم رو لمس کرد و گفتم :آره! نقش کيسه بوکس رو هم ايفا کردم! با خانوم خدابخش راحتی؟
.بله-
خوبه .خبری شد بهم بگو .باشه؟:
در موردِ؟-
!در مورد جناب شعبانی:
.ناديا از جاش بلند شد و گفت :آهان .بله حتما ا
.تا نزديک در رفت ،گفتم :خانوم اسکويی می گفت قصد داره برای کارشناسی ارشد هماتولوژی بخونه
.برگشت و گفت :بله
شما چی؟ :
.من هنوز تصميمو نگرفتم اما ليست منابعی رو که شما زحمتش رو کشيده بودين ديدم و دارم فکر می کنم-
قرار شده کتاب ها و جزوه های رشته ی خودم رو برای دوستت بيارم ،اگه تصميمت رو گرفتی می تونی بهم بگی تا :
.برات کتاب ها و جزوه های اون رشته ای که می خوای ادامه تحصيل بدی از دوستام تهيه کنم
.لبخندی زد و گفت :ممنونم واقعا ا
يه خواهش می کنم گفتم ،رفت و در رو بست .جاش تو اين چند روزی که از بخش ما رفته بود خيلی خالی بود .هر چند که
بودنش هميشه تو سکوت بود يا به خاطر کالس هاش هر روز نمی اومد اما همون قدر که هر چند روز يه بار تو بخش
.حاضر می شد انگار زمختی محلی رو که ساعتها توش کار می کردم از بين برده بود
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دستی به گردنم کشيدم و شروع کردم به ادامه کارم .خوابيدن رو کاناپه بدجوری گردنمو اذيت کرده بود و سونا و ماساژ
.الزم شده بودم
!طول استخر رو رفتم و برگشتم و به معين گفتم :تنبل خان يه تکونی به خودت بده
همون جوری که رو لبه ی استخر نشسته بود گفت :من شناهامو قبل از اينکه تو تشريؾ بياری کردم! نگفتی کجا بودی که
!اينقدر دير اومدی
!خودمو رو لبه ی استخر کشيدم باال ،کنارش نشستم و گفتم :کجا می خواستی باشم؟
!دختر بازی-
!با آرنج زدم تو پهلوی لختش و گفتم :خفه بابا
!خب کجا بودی؟-
!بيمارستان بودم:
!ؼلط کردی! زنگ زدم گفتن اونجا نيستی-
!منو گام به گام تعقيب می کنی؟:
.از جاش بلند شد ،شيرجه زد تو آب و وقتی اومد باال گفت :می خواستم بگم اگه می تونی بيای دنبالم که با هم بيايم اينجا
چرا؟-
.ژاله و خانم پاک نيت می خواستن با هم برن بازار ،ماشينو می خواستن:
!ژاله با کی؟-
گرفتارم کردی پسر جان! حاال نمی شد خانم پاک نيت رو بذاری همون زير دست خودت بمونه؟! همچين تو اين يه ماه با :
!هم چيک تو چيک شدن که انگار ناديا خانوم خواهر کوچيکه ی ژاله است
!پريدم تو آب و گفتم :خدا به دور! اآلن اونو با الله يکی کردی؟
!معين خنديد و يه مقدار آب پاشيد رو صورتم و گفت :در مورد خواهر خانوم من درست صحبت کن
يه بار ديگه طول استخر رو رفتم و وقتی برگشتم گفتم :اآلن ارديبهشته ،تا آخر خرداد می ياد و بعد ديگه فرجه هاشون
.شروع می شه
!وهللا اين جور که من دارم می بينم و اين جور که اينا دارن پيش می رن ،ژاله بدجور اسير اين دختر شده-
حاال تو چرا شاکی هستی؟:
!شوخی می کنم بابا شاکی کجا بود! از خدامم هست ژاله از اين تنهايی در بياد-
زدم زير خنده و همون جوری که می رفتم بيرون برای اينکه برم تو سونا گفتم :ژاله با اون افسردگی نياز به يه مصاحب
!شر و شيطون داره نه يکی مثل ناديا با اون همه سکوتش
!معين هم دنبالم راه افتاد و گفت :اتفاقا ا همچين ساکت هم نيست! من که هر وقت می بينمشون در حال بگو بخندن
در سونا رو باز کردم و با يکی دو تا از بچه ها که گه گاهی تو استخر می ديدمشون دست دادم ،نشستم رو سکوی چوبی و
معين هم کنارم نشست و پرسيد :عروسی افزا و خاکپور می يای؟
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.نمی دونم .حسش نيست-
!تو و حس نداشتن واسه عروسی؟! عجيبه به خدا:
!چرا؟! من آدميزاد نيستم؟! واقعا ا حوصله ندارم .آخه وسط هفته آدم عروسی می گيره؟-
!آخر هفته بود حس و حال داشتی؟:
!نه-
!پس چی می گی؟:
!هيچی-
چته دامون؟! چيزی شده؟:
!چی مثالا؟-
.نمی دونم ولی حس می کنم ،يعنی من و ژاله حس می کنيم يه مدتيه يه جوری شدی:
!چه جوری مثالا؟! دم در آوردم يا شاخ؟-
!اون دو تا رو که داشتی! ولی از شوخی گذشته ،دلتنگ گالره ای؟:
!سرمو گرفتم باال و خنديدم ،دستی به پشتم کشيد و گفت :از دست رفتی ديگه
با لبخند زل زدم به صورتش و گفتم :خبری ازش نداری؟
.چرا گه گاهی به ژاله زنگ می زنه-
خب؟:
!هست .اونم عين تو تنهاست .البته تو تنها بودن تو که شک و شبهه وجود داره-
!چرا؟:
!چون امروز بيمارستان نبودی و گفتی بيمارستانی-
.جای ديگه ای کار داشتم:
 ...باز افتادی تو خط رضايت و-
!دوباره نيفتادم! از مدتها قبل تو خطش بودم:
!سر خودتو به باد می دی دامون-
!اتفاقا ا اين يکی خيلی هم مهيجه!مقتول  6تا برادر داره يکی از يکی گردن کلفت تر:
!دامون-

سرمو تکيه دادم به ديوار و گفتم :مادر قاتلو ديدم ،خيلی پير و از کار افتاده است.اونم تنها پسرشه! اگه ببينيش دلت کباب
!می شه واسه اش
.از جاش بلند شد و گفت :فعالا که نديده هم دارم کباب می شم تو اين سونا ،پاشو بريم بيرون .امروز زيادی گرمه اينجا
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دنبالش راه افتادم ،ايستاديم زير دوش ،تنمون رو آبی زديم و برگشتيم تو استخر بعد يه خرده شنا معين نفسی گرفت و
گفت:چه جوری طرفو کشته؟
کی؟-
!قاتله ديگه:
.آهان .هم محليش بوده طرؾ-
!پس چرا افتادی دنبال کارش؟:
.مقتول بند کرده بوده به زن طرؾ-
.قتل ناموسی بوده پس:
.وسط دعوا اتفاقی می زنه طرفو می کشه .از قبل نقشه ای نکشيده بوده براش-
!به هر حال آدم کشته:
!چند ساله تو زندانه-
!به هر حال جون يه آدمو گرفته دامون:
عصبی شده بودم از اون بحث! از آب اومدم بيرون و رفتم زير دوش ،وقتی اومدم بيرون معين ايستاده بود و نگاهم می
.کرد
.راه افتادم سمت رخت کن و گفتم :من دارم می رم
.دنبالم راه افتاد و گفت :منظوری نداشتم
.باشه-
!دامون:
!گفتم باشه-
!باشه که می گی يعنی دهنمو ببندم:
!باشه بعد حرؾ می زنيم-
.به خدا منظوری نداشتم:
!ايستادم ،برگشتم سمتش و گفتم :گفتم باشه ديگه
!!يه خرده نگاهم کرد و گفت :با اين قيافه ی دلخور و با اين لحن اصالا حرؾ نزنی بهتره
.راه افتادم و گفتم :بعداا در موردش حرؾ می زنيم معين! به ژاله سالم برسون
.شنيدم که گفت:بمون برم تنمو آب بزنم و بيام
!برگشتم سمتش و گفتم:ماشين آوردی ديگه
.معين يه خرده نگاهم کرد ،نفسش رو پر صدا از دماؼش داد بيرون ،دستم رو بردم جلو و گفتم :فردا می بينمت
!فردا جمعه است-
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!پس فردا می بينمت:
باشه! خدافظ-
***
!سياوش تکونم می داد ،بی حوصله يه چشمم رو باز کردم و زيرلب ؼر زدم :چيه؟
!همون جوری که پتو رو از روم می کشيد گفت :پاشو ببينم!تلفن بی چاره ام کرد
!به سمتش چرخيدم و پر اخم گفتم :روز تعطيلی هم نمی ذاری بخوابم؟
!عصبانی يا کالفه بود انگار که با اخم زل زد بهم و گفت :پاشو ساعتو ببين بعد نق بزن

!يه دستم رو فرستادم زير بالش و بازوی يکی ديگه رو گذاشتم رو گوش و سرم و گفتم :هر ساعتی که هست
!دستم رو از روی سرم برداشت و با حرص گفت :پاشو جواب تلفن هاتو بده بعد بگير تا هر وقت خواستی بخواب
!با همون چشمای بسته گفتم:موبايلم خاموشه که
!شنيدم که گفت :از استخر که اومدی خاموشش کردی و تخت گرفتی خوابيدی؟! هزار نفر زنگ زدن و کارت داشتن
چشمامو باز کردم و زل زدم بهش ،خودم از همون ديشب اعصاب درست و حسابی نداشتم اينم با اين وضع بيدارم کرده
!بود ،ديگه آماده ی گير دادن بودم
!سر جام نشستم و کالفه پرسيدم :کيا زنگ زدن؟
عمه خانوم ،معين ،ژاله ،يه خانوم ديگه که خودشو معرفی نکرد ،خاله ات ،دکتر پورزند نامی ،دوباره معين ،دوباره عمه -
 ...خانوم ،دوباره
!در حال ماليدن پيشونيم گفتم:خب می گفتی خوابم ديگه
!خواب يه شب تا صبح! نه ديگه يه شب تا صبح به اضافه ی يه صبح تا شب:
!مگه ساعت چنده؟-
بعد از ظهر! صد بار اومدم سراؼت هی گفتی اآلن پا می شم! پاشو زنگ بزن به عمه خانوم .من هر چی گفتم حالت :3
!خوبه باور نکرد! هر چند که خيلی هم به حال و روزت نمی خوره خوب باشی
.برو لباس می پوشم می يام-
سياوش رفت ،دوباره ولو شدم رو تخت و چشمامو بستم .خواب نبود پس اونی که ديشب اومد سراؼم گرد مرگ بود! باورم
!نمی شد تا سه بعداز ظهر خوابيده باشم
!صدای سياوش بلند شد :دامون اين دفعه ديگه با تجهيزات می يام سراؼت ها
دست دراز کردم و شلوارکم رو از رو زمين برداشتم و پام کردم ،دستی بين موهام کشيدم و از جام بلند شدم .خواب زيادی
هم آدم رو کسل می کرد! رفتم بيرون ،سياوش گفت :چايی می خوری؟
!قهوه می خورم که خواب از سرم بپره-
!ماشاهلل! بازم خوابت می ياد؟:
.کسلم-
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مريضی؟:
.نه-
!الحمدهللا:
.يه دوش می گيرم و می يام خودم قهوه دم می کنم-

!قبلش يه زنگ به عمه بزن ،خيلی نگرانت شده بود .حرؾ منو هم قبول نمی کرد که می گفتم خوابيدی:
رفتم سمت تلفن و شماره ی عمه رو گرفتم ،اشؽال بود .راه افتادم سمت حموم و گفتم:اشؽاله ،باشه از زير دوش اومدم
.بيرون بهش زنگ می زنم
آب که به تنم خورد ،حالم يه خرده بهتر شد .از همون ديشب و از وقتی از استخر زده بودم بيرون حالم گرفته بود.هه! مثالا
!رفته بودم استخر که روحيه ام عوض بشه
شير آب رو بستم ،حوله امو تنم کردم و بندشو گره زدم ،دمپايی های حوله ای رو پام کردم و از حموم رفتم بيرون .نشستم
رو مبل و از سياوش پرسيدم :اون خانومی که می گفتی زنگ زد کی بود؟
.سياوش با يه سينی اومد کنارم ،قهوه رو گذاشت جلوی من و خودش با ليوان چايی نشست و گفت :خودشو معرفی نکرد
!هه! البد اين يکی عمه امه که بعد  91سال کارش گير من شده-
عمه ات؟:
!يه عمه ی ديگه ام-
!چند تا عمه داری مگه؟:
!سه تا-
عمو چی؟:
.يکی-
دايی چی؟:
!دو تا-
خاله؟:
.دو تا-
اين همه فاميل داری پس چرا هميشه با عمه خانوم تنهايی؟:
.باهاشون قطع رابطه ايم-
!با فاميل های مادری و پدری هر دو؟:
!آره-
بپرسم چرا جواب نمی دی؟:
!نه-
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!مرسی واقعا ا:
!يه خرده از قهوه خوردم و گفتم:خواهش می کنم

دست دراز کردم و گوشی بی سيم رو از روی مبل کناريم برداشتم ،شماره ی عمه رو دوباره گرفتم و اين بار جواب داد و
.با اولين بوق برداشت
کجايی دامون؟:
.سالم-
چه سالمی آخه؟! چی شده باز؟:
!هيچی-
!از ديشب تا حاال هزار بار موبايلتو گرفتم! چرا خاموشی پس؟:
!همين جوری-
!همين جوری؟:
!همين جوری همين جوری! حوصله نداشتم نمی خواستم کسی زنگ بزنه-
!يعنی چی؟:
!عمه خانوم يعنی چی داره؟! از اين واضح تر؟-
!از صبح کجا بودی که چند بار من مزاحم سياوش شدم؟:
.شما مراحمی-
!جواب نمی دی نه؟! من که می دونم باز يه چيزی شده:
!نه عمه خانوم! از همون ديشب تا همين اآلن که سياوش بيدارم کنه خواب بودم-
!معين که می گفت ديشب با هم بودين ،اون هم که اهل مشروب خوردن نيست:
!!مگه من گفتم مشروب خوردم؟-
!آدم عادی اين همه ساعت می خوابه؟-
!عادی نبودم اما مشروب هم نخوردم:
!يعنی چی؟-
هيچی زده بود به سرم! معين که اصالا گزارش نداده ديگه؟!زنگ زدن هزار باره ی شما هم ربطی به گزارش اون نداره! :
!منم که اينجا چوب خشک
!حرفی نزده بود که بخوای اين جوری بهم بريزی-
!بهم نريختم:
!دامون جان مطمئنی نياز به مشاوره نداری؟! من دارم کم کم نگرانت می شم-
!خنديدم و گفتم :کم کمو خوب اومدی عمه خانوم! اين اگه کم کمه وای به روزی که با سرعت و شدت بخوای نگرانم بشی
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پاشو بيا اينجا رو در رو با هم حرؾ بزنيم .هان؟-
.کلی کار دارم:
چه کاری آخه؟! مگه شيفتی؟-

نه .ولی يه سری تحقيق دارم که بايد انجام بدم .چند تا مقاله هم هست که می خوام ترجمه کنم .حقيقتش رو هم بخوای حال :
.از خونه بيرون اومدنو ندارم
.به معين زنگ بزن ،خيلی از دست خودش ناراحته-
!مشخصه که زنگ زده به کشيش و اعتراؾ کرده:
!کشيش؟-
!شما رو می گم ديگه:
زنگ می زنی بهش؟-
!حسش نيست! فردا تو آزمايشگاه می بينمش:
.اون بنده ی خدا تا فردا کلی خودشو می خوره-
!بخوره! تموم که نمی شه:
.هر جور خودت می دونی-
.ممنون:
.برو به کارت برس-
.قربان شما:
خدافظ-
!تماس که قطع شد،رو کردم به نگاه مات سياوش و پرسيدم :چيه؟
!با معين قهر کردی؟-
!گوش وايساده بودی؟:
سياوش خنديد ،حق هم داشت! تو چند سانتی من نشسته بود! از جام بلند شدم و گفتم :قهر کار بچه های بده! پايه ای شام
بريم بيرون؟
!حاال کو تا شام! تازه شام خونه ی معين دعوتيم-
!کی گفته؟:
.معين گفت بهت بگم-
!تو چی گفتی؟ :
!گفتم بايد به خودش بگين ببينين شازده چه تصميمی می گيره-
!خوب کردی:
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می ريم يا نه؟-
!نه:
!پس قهری باهاش-

!رفتم تو اتاقم و در حال در آوردن لباس زير و تی شرت از کشوی لباس هام گفتم :قهر کار دخترهاست
سياوش جوابی نداد ،لباس هامو پوشيدم و رو لبه ی تخت نشستم .خيلی بد بود آدم نقطه ضعفی داشته باشه و ديگران ازش
مطلع باشن! خيلی بد بود آدم نسبت به چيزی اونقدر حساس باشه که اشاره ای کوچيک بهش روح و روانش رو به بازی
!بگيره! خيلی بد بود! خيلی
سرم تو لپ تاپ بود ،پشت يه گوشم يه خودکار و دستم در حال يادداشت کردن تو يه برگه ،حضور کسی دم در اتاق سرم
.رو بلند کرد
هندزفری رو از تو گوشم در آوردم و متعجب به معينی که تو چارچوب در ايستاده بود نگاه کردم .با لبخند جلو اومد،
!دستش رو گرفت روبروم و گفت :سالم
!خودکار رو گذاشتم روی برگه ها و باهاش دست دادم ،همون جوری که لپ تاپ رو می بستم گفتم :اين ورا؟
!نشست رو لبه ی تخت و گفت :وقتی جواب تلفن نمی دی بايد حضوری خدمت برسم ديگه
.لپ تاپ رو گذاشتم رو تخت و گفتم :پاشو بريم تو هال ،اين جا خيلی بهم ريخته است
!نگاهی به ورقه ها و کتاب های پخش شده روی تخت و ميز انداخت و گفت :حسابی سر خودتو گرم کردی ها
!اوهومی گفتم ،دنبالم اومد و پرسيد :سياوش می گفت خواب بودی تا حاال ،آره؟
!رفتم تو آشپزخونه و در حال روشن کردن زيرکتری گفتم :آره.تا يه ساعت پيش خواب بودم
!نشست پشت ميز و گفت:صورتت اين جوری پؾ کرده نبود باور نمی کردم
.صدای سياوش از تو اتاقش بلند شد :دامون ناهارت رو گازه نمی خوری بذارش تو يخچال
باشه ای گفتم و نشستم پشت ميز روبروی معين و گفتم :نيازی نبود روز تعطيلی از استراحتت بزنی بيای اينجا ،فردا همو
!می ديديم
!اومدم که برتون دارم ببرمتون خونه امون-
.باشه يه وقت ديگه می يايم:
!امشب چرا نمی ياين؟-
.کلی کار دارم:
!کارتو دو ساعت تعطيل کنی طوری نمی شه!نيای ژاله ناراحت می شه-
نگاهمو دوختم به صورتش ،دستی بين موهاش فرو برد و با صدای آرومی گفت:باور کن بی فکر و منظور اون حرفو زدم
!و قصدم نبود ناراحتت کنم
.ناراحت نشدم-
!چرت نگو:
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!از تو ناراحت نشدم-
!چرت نگو دامون:

از جام بلند شدم و ظرؾ ميوه رو از تو يخچال در آوردم و گذاشتم جلوش ،يه پيش دستی و کارد هم برداشتم و نشستم و
!گفتم :از تو توقع نداشتم اون جور سفت و قرص همچين نظری بدی
.باور کن يه لحظه حواسم نبود-
.باور کردم ،يه چيزی بخور:
.تو پاشو ناهارتو بخور-
يه خرده نگاهش کردم و بعد پرسيدم :چه خبره امشب که ژاله افتاده تو زحمت؟
.يه سيب برداشت ،يه گاز محکم بهش زد و گفت :زحمتی نيست .از چند روز قبل می گفت جمعه بگيم بچه ها بيان پيشمون
!بچه ها يعنی من و سياوش؟-
!آره ديگه! ديشب قرار بود بهت بگم که اون طوری منو ول کردی و رفتی:
!آخی! دلم سوخت برات-
معين لبخندی زد و گفت :ولی از کل اون قضيه که بگذريم جريان اون شيش تا برادر رو نمی تونم فراموش کنم دامون!يه
!بال ماليی سرت می يارن به قرآن! بی خيال اين يه مورد شو
!چشم-
زهرمار و چشم!دکتر هم در جريانه؟:
.نه-
!پس بايد در جريان بذارمش بلکه بتونه يه تکونی به مؽزت بده:
!از جام بلند شدم برای دم کردن چايی و گفتم :خوبه حاال به زن عموت گزارش نمی دی
!ببينم داری کار دست خودت می دی به اونم گزارش می دم-
!فضولی ديگه:
معين خنديد و مشؽول تعريؾ کردن يه خاطره از دوران دانشجوييمون شد .دل رحم بود و هيچ وقت نمی ذاشت ناراحتی
بينمون خيلی طوالنی بشه .هميشه پيش قدم می شد برای رفع و رجوعش.هر چند که کم پيش می اومد از هم دلگير و
.ناراحت بشيم
***
!نشستم تو ماشين معين و گفتم :با ماشين تو بريم بعد ما رو شب می رسونی يعنی؟
.آره ای گفت و به کمربند اشاره کرد :ببندش
!دستم نشست به کمربند و گفتم :سياوش اآلن می ياد.هميشه تو آخرين لحظه يادش می افته بايد بره مثانه اشو تخليه کنه
معين لبخندی زد و ماشين رو روشن کرد .موبايلم رو در آوردم و به عمه پيام دادم :سالم عمه خانوم ،با سيا می ريم خونه
.ی معين ،گفتم که نگران تنهايی من يا دلخوری بين من و معين نباشی .قربانت .فعالا
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!گوشی رو گذاشتم تو جيبم و در مقابل نگاه مشکوک معين گفتم :دوست دختر جديدمه

!همزمان با اومدن سياوش معين جوابم رو داد :دوست دختر پيدا کرده بودی اين جور بی حوصله نبودی
!بی حوصله نيستم که-
!هستی خودت حاليت نيست:
!دستت درد نکنه-
!قابل نداره:
.سياوش نشست و گفت :ببخشيد .بريم
!برگشتم عقب و گفتم :خونه ی معين هم توآلت داشت ها
سياوش لبخندی زد و معين راه افتاد! خودم هم حس می کردم اين روزها يه مرگيم شده اما نمی دونستم چی! بی خودی و
الکی اعصابم بهم ريخته بود انگار .بی دليل بی حوصله بودم .بی حوصلگی که دليل نمی خواست! وقتی دليلی برای
حوصله داشتن ،شاد بودن نبود آدم بی حوصله می شد! روزمرگی آدم رو بی حوصله می کرد! يکنواختی آدمو کسل می
.کرد
!معين ماشين رو جلوی آپارتمانشون پارک کرد ،خواستم پياده شم ،آروم پرسيد :يه چی بگم منو نمی زنی؟
!منتظر نگاهش کردم ،لبخند مضحکی با دهن بسته زد و بعد يه مکث گفت :الله هم هست
!آروم آروم ابروهام در هم شد ،يه مشت محکم کوبيدم تو بازوش و گفتم :اآلن بايد بگی؟
!همون جوری که بازوشو می ماليد گفت :قبلش می گفتم که عمراا می اومدی! بريم سياوش
!پياده شديم ،کالفه دستی به الله ی گوشم کشيدم و گفتم:اين کارتو تالفی می کنم
!با ريموت ماشينش رو قفل کرد و گفت:تو اين گنددماؼيتو بذار کنار،جاش سر منو به تالفی ببر! نامردم اگه جيکم در بياد
لبخندی زدم از تصور معينی که در حال بريده شدن سرش جيکش در نمی اومد! اين بشر يه خون می خواست بده ،سوزن
رو که می ديد ؼش می کرد! لبخندمو ديد ،زنگ در رو زد و گفت :آهان! آفرين! اين درسته!بريم که خيلی دير شد! به ژاله
!گفته بودم ساعت شيش اين ورا می يايم
در بی حرفی باز شد،رفتيم باال و معين چند باری ياهللا گفت و ازمون خواست بريم تو ،با فشار دستم سياوش رو فرستادم تو
.و بعد خودم رفتم و پشت سر من هم معين اومد تو
!برگشتم سمتش و آروم گفتم :اين دختره چيزی بگه جوابشو می دم ها
!لبخندی زد و گفت :نمی گفتی هم می دونستم نمی خوری ازش
!راه افتادم سمت هال و بلند گفتم :ژاله خانوم سالم
!الله بود که از دم اتاق خواب پرسيد :فقط ژاله سالم؟
!همون طور که می نشستم رو مبل گفتم:اِ؟! شما باز اينجايی؟
!اخمی کرد و گفت:جای شما رو تنگ می کنم؟
!پامو انداختم رو پام و گفتم :نه ،هوای اينجا رو ابری می کنی

صفحه 228

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

يه چشم ؼره بهم رفت و برگشت تو اتاق خواب ،ژاله اومد بيرون ،من و سياوش از جامون بلند شديم،همون طور که با
!سياوش سالم و احوال پرسی می کرد يه نگاه همراه با اخم هم به من انداخت
!لبخندی زدم و گفتم:مامان خانوم قرار نيست تو جمع بچه اتو تربيت کنی
!با صورتی مهربون زل زد بهم و گفت :خوبی تو؟
.نشستم و گفتم:ممنون
!همون طور که می رفت سمت آشپزخونه گفت :باهات کار دارم اساسی
!رو به معين که کنارم می نشست گفتم :خدا به دادم برسه
!معين با صدای آرومی به سياوش گفت :امشب اينجا جنگ نشه صلوات
دست دراز کردم و از ميون آجيل های روی ميز يه پسته برداشتم و در حال پوست کندنش آروم گفتم :زبون سرخو کوتاه
!کنه سر سبزشو به باد نمی ده
!سياوش بود که پرسيد:کی؟! آخه جفتتون زبون سرخ دارين و سر سبز
پسته رو جوييدم و زل زدم به تصوير تلويزيون که داشت تبليؽات پوشک بچه بخش می کرد .اومدم جواب سياوش رو بدم
!صدای سالم آرومی چشمام رو گرد کرد و سرم رو به سرعت به سمت در اتاق خواب برگردوند
باورم نمی شد اونی که ايستاده کنار در و با خجالت به جمعمون سالم می کنه ناديا باشه! سياوش زودتر از من از جاش بلند
شد و جواب سالم ناديا رو داد ،تکونی به خودم دادم و ايستادم ،معين بود که رو به سياوش گفت :ناديا خانوم از دوستان
!ژاله ،ايشون هم سياوش خان از دوستان ما
ناديا خوشوقتمی رو با کوتاهترين صدای ممکن گفت و نگاهش نشست به منی که عين برق گرفته ها نگاهش می کردم!شايد
اگه شادی رو تو اون موقعيت می ديدم اينقدر متعجب نمی شدم که ناديا رو ايستاده تو خونه ی معين و ژاله ديده بودم! شب
قبل از معين شنيده بودم که با ژاله صميمی شدن اما نمی دونستم تو اين يه ماهی که از بخش ما رفته پيش ژاله اينقدری بهم
!نزديک شده ان که اينجا ببينمش
!زبونم رو وادار کردم که سالم کنه و صادقانه گفتم :از ديدنت جا خوردم
!ناديا با لبخند جواب سالمم رو داد و ژاله از تو آشپزخونه پرسيد :معين نگفته بودی ناديا جون هم اينجاست؟
!نشستيم و به معين گفتم :کس ديگه ای هم اگه هست بگو که در جريان باشيم
!لبخندی زد و همون طور که می رفت سمت آشپزخونه گفت :نه ديگه! تموم شد
سرم چرخيد برای اينکه ببينم ناديا کجاست ،صدای حرؾ زدن ژاله نشون می داد که رفته پيش اون توی آشپزخونه .تا حاال
جز با مانتو و مقنعه نديده بودمش .تا حاال جز محيط رسمی کار و چند باری هم توی ماشين جای ديگه ای ،يعنی تو يه
.محيط اين طور صميمی نديده بودمش
سياوش به سمتم متمايل شد و آروم پرسيد :چرا اين جوری شدی؟
زمزمه کردم :چه جوری؟
!با دست صورتم رو نشون داد و پرسيد :اين طوری ،عين برق گرفته ها
.چند تا ديگه پسته برداشتم و گفتم :نه بابا
!معين که برگشت پيشمون ژاله صدام زد،سرم برگشت سمت آشپزخونه و گفتم :جانم؟
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!می يای يه لحظه؟-

از جام بلند شدم ،با سر اشاره ای به اتاق خواب کردم و آروم گفتم :فکر کنم مراسم توبيخ کنون داريم! اين دختره چرا رفته
!اون تو و بيرون نمی ياد که خواهرش الکی بند نکنه به من؟
معين از جاش بلند شد و گفت :از راه نرسيده واسه اش شمشير کشيدی فکر کنم قهر کرده! تو که اهل منت کشی نيستی ،من
.برم نازشو بکشم بيارمش بيرون
رفتم سمت آشپزخونه ،اهمی کردم و همزمان با ورودم ناديا با صورتی سرخ شده و همراه با خجالت از آشپزخونه رفت
بيرون .به کابينت کنار گاز تکيه دادم و همون جوری که نگاهم به سيب زمينی هايی بود که ژاله مشؽول هم زدنشون بود
!پرسيدم :جانم؟
.همون طور که نگاهم می کرد گفت :اين عطرو خيلی وقت بود نمی زدی
!نگاهمو از تابه گرفتم و زل زدم بهش و پرسيدم :بدت می ياد؟
.نه! خيلی خوشبو ِا! اتفاقا ا واسه معين هم خريدمش-
!لبخندی زدم و آروم پرسيدم :شروع نمی کنی؟
!سيب زمينی ها رو از تو تابه ريخت تو بشقاب و گفت :چيو؟
!توبيخو-
!لبخندی زد و گفت :مسائل مربوط به تو و الله به من ربطی نداره
!پس اخم و چشم ؼره ات واسه چی بود؟-
!واسه جواب تلفن من و معين رو ندادنت:
!خواب بودم به علی-
کالا می تونی بگی چته؟:
!چی چمه؟-
!نمی دونم! تو بگو! اين چند وقته يه طوريت شده:
!چه طوريم؟-
!می گم که نمی دونم! ولی اون دامون هميشگی نيستی:
!بابا خودمم به خدا-
!نه نيستی! زن می خوای؟:
!زدم زير خنده! معين بود که از تو هال گفت :بگين ما هم بخنديم
از کانتر سرک کشيدم و ديدم داره با سياوش تخته بازی می کنه همون طوری که نگاهم دنبال ناديا بود گفتم :شما تاستونو
!بريزين
!ناديا نبود ،برگشتم سمت ژاله و گفتم :می بينم که حسابی با هم صميمی شدين
لبخندی زد و گفت :با ناديا؟
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!نه پس با جورج دبليو بوش-

خنديد و در حال ريختن باقی سيب زمينی ها توی تابه گفت :آره .دختر واقعا ا خوبيه .عاشق صاؾ و سادگيشم .خوشحالم که
.فرستاديش بخش ما
اينجا چی کار می کنه؟-
!يه سری کار خانومانه داشتيم:
.آهان .دير بشه خوابگاه راهش نمی دن که-
.عيب نداره شبو با الله اينجا می مونن:
يه آهان ديگه گفتم ،يه سيب زمينی از تو بشقاب برداشتم و انداختم تو دهنم .ژاله پرسيد:تو بهش گفتی از فردا بره بخش
سلولوزی؟
نه ،دکتر بهش گفته .ديگه تا آخر اين ماه بيشتر نمی ياد و بعدش امتحاناتشه ،دکتر می خواد تو بيشتر بخشها تجربه کسب -
.کنه
!حيؾ می شه خيلی:
!لبخندی زدم ،اخمی کرد و گفت :چيه؟! نکنه معين چيزی گفته؟
!چی مثالا؟-
 ...اينکه اين دو تا رو از هم جدا کنين و:
!نه بابا-
!پس اين لبخندت واسه چيه؟:
!تکليؾ منو روشن کن! دمػ باشم يا بشاش-
قبل از اينکه ژاله جوابم رو بده ناديا با يه ببخشيد آروم اومد تو آشپزخونه .سرم چرخيد به سمتش ،با مقنعه و مانتو کم سن
.تر به نظر می رسيد تا با اون شال بلوز طوسی و شلوار لی آبی
!ژاله سه تا فنجون چايی ريخت و از من پرسيد :می بری؟
!سينی رو از دستش گرفتم و گفتم :می تونم نبرم؟
اومدم از آشپزخونه برم بيرون ،ژاله صدام زد .برگشتم سمتش ،آروم گفت :سر به سر الله نذار ،نمی خوام چيزی بگه که
.دلخور شی
باشه ای گفتم و رفتم بيرون .سينی رو گذاشتم کنار تخته روی ميز و نشستم کنار معين و گفتم :يه جوری اين برنامه ی
.تهران رفتنو کنسل کنيم خيلی خوب می شه
تاس ها رو ريخت و گفت :نمی دونم چرا يه همچين تصميمی گرفتن اما يه چيزهايی شنيدم که فکر می کنم هيؤت مديره
!نمی خواد ترابی رو تنها واسه قراردادها و خريدها بفرسته
با پشت دست زير چونه ام رو خاروندم و گفتم :منم شنيدم اما فکر می کنم يکی به عمد يه همچين چيزی رو پخش کرده!
!حاال اون به کنار! من بدبختو گير آوردن! آدم قحطه من پاشم بکوبم برم اين همه راهو؟
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قبل از اينکه معين جوابی بده در اتاق باز شد و اول ناديا و پشت سرش الله اومدن بيرون ،هم زمان ژاله هم اومد و
.کنارمون نشست و به ناديا گفت :بيا عزيزم اينجا پيش من بشين
جفتشون کنار ژاله نشستن ،يه خرده از چاييم خوردم و نگاهمو به تلويزيون دوختم ،ژاله بود که گفت :به دکتر می گفتی
.دوست نداری بری
!خيال کردی مهمه براش؟-
!دليلتو براش توضيح می دادی خب:
نگاهمو دوختم به صورت ژاله ،يه خرده مکث کرد و گفت :منظورم اينه سفت و سخت می ايستادی و می گفتی من نمی
!رم
معين بود که جواب داد :اين آقا در مقابل همه سفت و سخت می ايسته اال دکتر! همين دکتر پاشو کشيده وسط جريانات قتل
!و اعدام و رضايت ديگه
ژاله به سياوش شيرينی تعارؾ کرد و گفت:معين جان اين سرش از همون دوران دانشجويی واسه اين کارها درد می کرد!
!اصالا دکتر رو هم خود اين از راه به در کرده
لبخندی زدم ،نگاهی هم ناخودآگاه به ناديا که با دقت به حرفهامون گوش می داد انداختم و گفتم :همچين می گين هر کی
!ندونه خيال می کنه چه کار خالفی دارم می کنم
معين لبی به چاييش زد و رو به سياوش گفت:يه جفت شيش بيارم مارسی! خالفه ديگه برادر من! هر کاری که با جون آدم
!بازی کنه خالفه
.يه شيرينی برداشتم و گفتم:شما هر جور دوست دارين فکر کنين
!معين رو به ژاله گفت:خودش هم جون سالم به در ببره از اين کارها ،زن عمو رو دق می ده
لبخندی به نگاه بهت زده ی ناديا زدم و گفتم :يه توضيحی برای ناديا خانوم بدين الاقل! داره باور می کنه مدير
!آزمايشگاهی که توش کارآموزی می ياد خالؾ کاره
.ناديا هم لبخندی زد و آروم گفت :نه متوجه شدم موضوع چيه
!فنجون چاييم رو گذاشتم روی ميز و گفتم :خب خدا رو شکر
عجيب بود برام چرا الله هيچ حرفی نمی زنه و ابراز وجود نمی کنه! در واقع منتظر بودم هر لحظه يه تيکه ای بندازه و
!جواب کلفتی که بارش کرده بودم رو بده اما ساکت نشسته بود و فقط به مکالمه ها گوش می داد
.ژاله از جاش بلند شد و گفت :معين جان زودتر آقا سياوشو مارس کن که بريم ميز شامو بچينيم
.ناديا و الله از جاشون بلند شدن و الله گفت :من کمکت می کنم
خدا رو شکر حضورش به يه دردی می خورد! پامو انداختم رو پام و زل زدم به صفحه ی تخته ،ناديا با يه سری بشقاب
.از جلوم رد شد .از جام بلند شدم و راه افتادم سمت ميز و گفتم :بده من می چينمشون
.برگشت سمتم و گفت :نه شما بفرمايين
!دست دراز کردم و بشقاب ها رو ازش گرفتم و گفتم :ژاله توضيح نداده که اين وظيفه ی خطير به عهده ی من و معينه؟
لبخندی زد و چيزی نگفت ،رفت و اين بار با يه سينی ليوان اومد .ليوان ها رو ازش گرفتم و پرسيدم :شادی می دونه
اينجايی؟
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يه خرده نگاهم کرد تا شايد بفهمه منظورم چيه و بعد گفت :بله .چطور؟
!حسودی نمی کنه که يه دوست جديد پيدا کردی و وقتت رو با اون می گذرونی؟:
!لبخند نشست به صورتش و گفت :نه! خب می دونين شادی خودش کلی دوست داره
!بله در جريان هستم:
!در جريان دوستهای زيادش؟-

بله! کالا تو رفيق پيدا کردن پشت کار خوبی داره! از تلفن های مرتبی که بهش می شه و از اون همه دوستی که تو :
!بيمارستان برای خودش پيدا کرده کامالا مشخصه! يه وقتهايی بايد بری از تو رخت شور خونه ی بيمارستان پيداش کنی
.ناديا خنديد ،نگاهم افتاد به سياوش و معينی که نگاهمون می کردن ،لبخندی زدم و ناديا رفت که باقی وسيله ها رو بياره
الله اين بار اومد و همون طور که قاشق و چنگال ها رو کنار بشقاب ها می چيد آروم گفت :اگه می دونستم امشب قراره
!بيای اينجا واقعا ا نمی اومدم
!دقيقا ا منم لحظه ای فهميدم که ديگه خيلی دير شده بود-
!دست الله از کار کردن باز ايستاد ،زل زدم بهم و گفت:واقعا ا نمی فهمم ژاله چه جوری با دوستی تو و معين کنار می ياد
لبخندی زدم و گفتم :فهميدنش خيلی سخت نيست وقتی بدونی در واقع خود ژاله هم يکی از صميمی ترين دوستهای من به
!حساب می ياد
قيافه اش رو در هم کرد و رفت تو آشپزخونه .بی خيال چيدن باقی ميز شدم و برگشتم کنار معين .حوصله ی ليچار گويی
!های الله رو نداشتم .معين متعجب نگاهم کرد و گفت :نه به اون لبخندها نه به اين قيافه ی درهم
!پامو انداختم رو پام و گفتم :آب و هوای بهار روم تؤثير گذاشته! يه وقت آفتابيم يه وقت بارونی
ژاله و پشت سرش ناديا از آشپزخونه اومدن بيرون ،هر کدوم دو تا ظرؾ ؼذا هم دستشون بود و ژاله گفت:پاشين بياين
.شام
همراه سياوش و معين بلند شدم ،معين يه ظرؾ ؼذا رو از ژاله گرفت و سياوش هم دست دراز کرد و دو تا ظرؾ های
.ؼذا رو از ناديا گرفت ،نشستيم پشت ميزها و مشؽول خوردن شديم
ذهنم درگير بود .درگيرحس نامحسوسی که عجيب قلقلکم می داد برای اينکه نگاهم وقت و بی وقت به صورت و حرکات
ناديا بيفته! نمی دونم چه حسی بود اما هر چی که بود بايد مهار می شد! دلم نمی خواست به عنوان يه مرد هيز چشم چرون
!جلوه کنم چون همچين آدمی نبودم
!سرم به ؼذا خوردن گرم بود که الله پرسيد :گالره خوبه؟
سرمو بلند و نگاهش کردم! به لطؾ دوستی گالره و ژاله ،الله هم در جريان رابطه ی من و گالره بود! ؼذای توی دهنم
رو فرو دادم و خونسرد گفتم :دقيق اگه بخوايم از حالش با خبر باشيم فکر کنم آخرين بار خود شما توی مهمونی مامانتون
!باهاش مالقات داشتی
الله اومد حرفی بزنه ژاله فوری گفت :عروسی رو می يای دامون؟
.فکر نکنم-
چرا آخه؟:
!وقت و حس و حالش نيس-
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يه ساعت زودتر از بيمارستان بيا ،بريم ديگه .بدون تو لطفی نداره .بعدش هم ديگه آدم عروسی دو تا همکارش نره خيلی :
!زشته
.ببينم چی می شه اگه خواستم بيام خبر می دم-
!اگه نه ديگه! حتما ا بيا:
!معين بود که با لبخند گفت :آره بيا شايد تونستيم تو رو هم به يه بنده خدايی ؼالب کنيم
!لبخندی زديم و سياوش گفت:ديگه امر خير رو با يه امر شر در هم نکنين
!رو به سياوش گفتم :يا شب همين جا بمون يا تو ميدون شهرداری چادر بزن! خونه بيای پشيمون می شی
!جمع خنديد ،الله بود که يهويی گفت :البته با شرايطی که دامون خان داره انتخاب براش محدود می شه
ژاله بود که با لحن معترضی اسم الله رو برد ،اخم رو ديدم که به صورت معين نشست و خودم حس کردم که گوشهام گر
 ...گرفته! الله اما ساکت نشد و گفت :منظورم اينه که خب هر کسی با اون مسئله کنار
!معين اين بار خيلی محکم گفت :بسه الله
!سکوت بدی شد و من موندم که جواب بدم بهتره يا ساکت بمونم
نگاهم از صورت پربهت سياوش نشست به صورت ناديا .نگاهم نمی کرد .در واقع سرش به ؼذاش گرم بود ،در واقع که
نه! احتماالا خودش رو مشؽول نشون می داد و مطمئنا ا معذب بود از قرار گرفتن تو شرايطی که به خيالش حرفهايی داشت
!زده می شد که فقط اون ازش بی خبر بود
مطمئن بودم از روی اون پيرهن مردونه ی اسپرت هم باال و پايين رفتن تند قفسه ی سينه ام خيلی واضح مشخصه! عجب
روزها و شبهای گندی داشت برام رؼم می خورد! بوی تعفن گذشته انگار دوباره بلند شده بود! انگار يکی داشت با يه تيکه
!چوب کثافت گذشته رو توی ذهنم هم می زد که بوش تا اعماق وجودم پيچيده بود
سکوت عذاب آور شده بود و اشتهام کور! برای حفظ ظهر اما سر جام باقی موندم و يه تيکه گوشت رو با سر چنگال
.برداشتم و به زور بين دندون های به هم فشرده ام فرستادم
ژاله بود که برای شکستن سکوت به ناديا گفت :از اين خورش هم بکش .دوست نداری؟
جواب ناديا رو نشنيدم چون اصالا تو اون فضا و حال و هوا نبودم .هنوز هم وسوسه ی يه جواب دندون شکن دادن به الله
.زير پوستم در حال دوييدن بود
!معين يه چيزی پرسيد ،نشنيدم اما بی اهميت سری تکون دادم و يه آره گفتم بدون اينکه بدونم جوابش آره هست يا نه
سياوش و معين مشؽول حرؾ زدن شدن و من ترجيح دادم تا انتهای شام با ؼذام بازی کنم و ساکت بمونم.حس می کردم
هوای اتاق عجيب گرمه .مقصر خودم بودم! ژاله بهم اخطار داده بود و خب اين اولين باری نبود که الله بيشتر از کوپنش
حرؾ می زد يا به تالفی گذشته ام رو به رخ می کشيد! مقصر خودم بودم که وقتی اولين بار مادرش اين کار رو کرده بود
!نقطه ضعؾ نشون داده بودم! مقصر خودم بودم که اصالا جايی که اين بشر يا مادرش بودن پا می ذاشتم
ؼذا خوردن بقيه که تموم شد بشقاب خالی سياوش رو گذاشتم رو بشقاب خودم و زيرلب يه تشکر خشک و خالی از ژاله
کردم .دهنم به حرفی باز نمی شد و به خودم بود ترجيح می دادم اون خونه رو ترک کنم اما به احترام ژاله و معين که هر
.دو برام خيلی خيلی عزيز بودن موندم
بشقاب ها رو گذاشتم توی سينک ،برگشتم توی هال و از توی جيب کتم که روی دسته ی مبل تا شده بود پاکت سيگار و
فندکم رو برداشتم .برگشتم تو آشپزخونه و يه نخ روشن کردم  ،همزمان هود رو هم زدم و دکمه ی دوم يقه ام رو باز
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کردم .آخرين باری رو که جلوی ژاله يا حتی معين سيگار کشيده بودم يادم نمی اومد .معموالا خيلی کم پيش می اومد تو
جمع بخوام همچين کاری بکنم اما اون لحظه نياز داشتم يه جوری خودمو تخليه کنم! يه چيزی بيخ خرم چسبيده بود که بايد
با اون دود می رفت هوا! وگرنه خفه ام می کرد! تکيه امو داده بودم به کابينت و نگاهم پر اخم به کابينت روبروم بود.
دست راستم نشسته بود به پيشونی داؼم و حرصم رو سر سيگار خالی می کردم ،ناديا با ببخشيدی اومد تو آشپزخونه .دستم
رو روی هوا تکون دادم که دود سيگار رو پخش کنم ،همون طور که ظرؾ ها رو می ذاشت تو سينک گفت :راحت باشين
.دودش اذيتم نمی کنه
پک ديگه ای به سيگار زدم ،ژاله نفر بعد بود .اومد و نگاهش از صورتم نشست به سيگار بين انگشتهام.نگاهمو ازش
گرفتم و پک ديگه ای زدم ،دستش جلو اومد و سيگار رو از بين انگشتهام بيرون کشيد و آروم گفت :نکن اين طوری
!دامون
نگاهمو با تؤخير از ناديای ايستاده کنار سينک گرفتم و دوختم به صورت ژاله! دستم جلو رفت برای اينکه سيگار رو ازش
بگيرم نه به خاطر اينکه برای کشيدنش پافشاری کنم! می خواستم خاموشش کنم ،خودش اما پيش قدم شد ،آب رو باز کرد و
سيگار رو گرفت زيرش .جز جزی همراه با دود بلند شد و سيگار خاموش شد .ژاله بود که زيرلب ؼر زد :باز شما دو تا
 ...يکه به دو کردين نتيجه اش شد اين! بهت گفته بودم سر به سرش نذار! با الله که کار دارم حاال ولی تو هم
راه افتادم سمت ورودی آشپزخونه ،ژاله صدام کرد .ايستادم و برگشتم سمتش .بهم نزديک شد و گفت :من ازت معذرت می
.خوام
نگاهم نشست به صورت ناديايی که نگاهم می کرد .نصؾ اين شهر از جهنمی که من ازش می اومدم با خبر بودن ،همين
مونده بود که چهار تا ؼريبه ی دور و برم هم مطلع بشن! بی حرؾ از آشپزخونه رفتم بيرون .سر سياوش و معين به سمتم
.برگشت و معين گفت :بيا بشين
.نشستم کنارش ،صدای تلويزيون رو زياد کرد تا سرمون به مستندی که در حال پخش بود گرم بشه
نگاه های پرسوال ناديا رو می شد ناديده گرفت اما سياوش ،کسی که باهام زندگی می کرد رو نمی تونستم بی جواب بذارم
!وقتی می رسيديم خونه و ازم می پرسيد چه مشکلی دارم که ديگران باهاش کنار نمی يان يا انتخابم رو محدود می کنه
***
بعد شام ژاله ميوه آورد ،الله که از بعد شام رفته بود تو اتاق همون جا موند ،ژاله و ناديا و سياوش و معين نشستن به
حرؾ زدن ،من اما همچنان ساکت تماشاشون کردم .خوشحال بودم که سعی نمی کردن منو به حرؾ بگيرن .اين طوری
.بهتر بود .وقتی حوصله نداشتم ترجيح می دادم زبونم بی کار بمونه
يه خرده که گذشت نگاهی به ساعت روی مچم انداختم و رو به سياوش گفتم :بريم سيا؟
!جمع ساکت شد ،سياوش سری به عالمت باشه تکون داد و ژاله پرسيد:کجا؟ زوده که اآلن
.از جام بلند شدم ،کتم رو به دست گرفتم و گفتم:معين اومد ديد ،کلی از کارامو ول کردم و اومدم
.بقيه هم همراهمون شدن ،به معين گفتم :نمی خواد ما رو برسونی زنگ بزن آژانس
.دستش نشست به پشتم و گفت :دو ديقه راه بييشتر نيست! ماشين هم که بيرونه .بريم يه بادی هم به سرم بخوره بد نيست
.مخالفتی نکردم ،دم در برگشتم سمت ژاله و گفتم:بابت دعوتت و شام و پذيرايی و مخلفات واقعا ا ممنون
.لبخند تلخی زد و آروم گفت :ببخشيد ديگه
.يه لبخند بی جون در جوابش زدم و نگاهم نشست به ناديا و گفتم :فردا می بينمت
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با لبخند بله ای گفت ،در رو باز کردم و کفشهامو پوشيدم ،خدافظی هم گفتم ،سياوش هم تشکر کرد و همراه معين رفتيم که
.ما رو برسونه و خودش برگرده
بين راه کسی حرفی نزد ،معين که مطمئنا ا به خاطر حضور سياوش چيزی نگفت ،سياوش هم احتماالا گذاشت برسيم خونه
.بعد سر حرؾ رو بی حضور معين باز کنه
ماشين که ايستاد سياوش گفت :ممنون معين جان .از خانومتم يه بار ديگه تشکر کن .زحمت کشيدين حسابی
معين برگشت سمت عقب در حالی که دستش رو پای من بود برای اينکه پياده نشم رو به سياوش گفت :نه بابا اين حرفها
.چيه! برو به سالمت
.سياوش پياده شد و قبل از اينکه در رو ببنده گفت :درو پيش می ذارم دامون
باشه ای گفتم ،در رو بست و نگاه من به رفتنش بود وقتی معين صدام کرد :دامون؟
.برگشتم سمتش ،لبهای خشکمو با زبون تر کردم و گفتم :صبح که بشه همه چی يادم می ره .مهم نيست
.از بابت الله واقعا ا ببخشيد.بارها ژاله بهش گفته بحث گذشته رو وسط نکشه اما انگار گوشش بدهکار نيست-
!خودم مقصرم! جلوش نقطه ضعؾ نشون دادم و حاال هر بار که کم می ياره ضربه رو می زنه جايی که نبايد:
!تو هم بايد حساسيتت رو کم کنی دامون-
.دستم رفت تو جيب کتم ،يه نخ ديگه سيگار از تو پاکت در آوردم ،روشنش کردم و بعد يه پک گفتم:نمی تونم
معين يه خرده ساکت موند و بعد گفت :بهت قول می دم آخرين باريه که الله به خودش اجازه داده يه همچين چيزی رو به
.زبون بياره
!دقيقا ا آخرين باره چون من به هيچ وجه ديگه جايی که اون بخواد باشه پامو نمی ذارم-
.تقصير من شد .بايد بهت می گفتم که اونم هست:
.گفتم که مهم نيست-
.مهمه وقتی اين جوری دارم بهم ريخته می بينمت! مثالا خواستيم بياين دور هم باشيم که يه خرده حال و هوات عوض بشه:
دستم نشست به دستگيره ی در و گفتم :به ژاله بگو خودشو ناراحت نکنه .جواب الله رو داشتم که بدم منتها توی جمع ،با
!وجود سياوش و مخصوصا ا پاک نيت درست نبود
!خوب کردی بابا .يه لحظه ترسيدم يه چيزی بگی قضيه بيخ پيدا کنه-
.در رو باز کردم و گفتم :برو بگير بخواب .صبح زود بايد بيدار شی
دستی به بازوم کشيد ،پياده شدم و در رو بستم ،از پنجره ی ماشين باهاش دست دادم و گفتم :شيشه رو بده باال ،درو هم قفل
.کن
.لبخندی زد و گفت :باشه .برو تو
.خداحافظی کردم و راه افتادم سمت خونه و اين در حالی بود که اميدوار بودم سياوش بی خيال ماجرا بشه و چيزی نپرسه
پله ها رو رفتم باال ،در واحد هم باز بود ،رفتم تو و مشؽول در آوردن کتم شدم .سياوش از اتاقش اومد بيرون و پرسيد:
می خوابی يا چايی بذارم؟
.هيچ کدوم-
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قهوه می خوای؟:
.نه-
.من می خوام برای خودم چايی دم کنم:
.باشه-

رفتم تو اتاقم ،لباسهامو در آوردم و نشستم رو لبه ی تخت .سردرد هم به کسلی قبل بيرون رفتنم از اين اتاق اضافه شده
!بود .نگاهی به برگه های روی لپ تاپ انداختم و به خودم گفتم گور بابای ترجمه ها! امشب شب تمرکز کردن نيست
دراز کشيدم رو تخت ،دستهامو زدم زير سرم و زل زدم به سقؾ .بايد می رفتم دستشويی اما حسش نبود .يه خرده گذشت،
تقه ای به در سرم رو برگردوند .سياوش برعکس هميشه که به لخت بودنم معترض می شد و ازم می خواست يه چيزی
تنم کنم بی حرؾ نشست رو مبل و گفت :يه چيزی بگم شاکی نمی شی؟
منتظر بودم! شايد اصالا حق داشت کنجکاوی کنه و حق داشت بدونه! با انگشت پام رو تختی جمع شده پايين تخت رو باال
.آوردم و با دست کشيدمش رو خودم و گفتم :بگو
.فکر کنم اين مهمونی رو ژاله و معين عمداا اين طوری ترتيب داده بودن-
!ابروهام رفت باال ،تا اينجا که چيزی نپرسيده بود
!آره خب .معين می گفت انگيزه اشون در آوردن من از اون حال و هوا بوده:
.نه از اون لحاظ! از بابت بودن اون خانوم ،ناديا خانوم می گم-
گره نشست به ابروهام و نگاهم خيره ی چشماش شد و پرسيدم :چی می خوای بگی؟
!فکر کنم نقشه دارن يه جوری تو و اونو به هم وصل کنن-
!سيا:
!خب من همچين حسی داشتم! تازه چرا شاکی می شی! دختر خيلی خوبی بود که-
ساعدم رو گذاشتم روی چشمام و گفتم:کسی حرفی زده؟
!کی مثالا؟-
!معين يا ژاله چيزی گفتن؟:
!نه به هيچ وجه-
!پس حست گ ...زيادی خورده :
!دامون-
!اگه حرفت در همين مورده ،پاشو برو برقم خاموش کن می خوام بخوابم:
!نمی تونی روش فکر کنی؟! دختر خوبی به نظر می اومدها-
دستمو بلند و با اخم نگاهش کردم ،از جاش بلند شد و گفت :بايد يه فکری به حالت بکنيم ،داری از دست می ری اين
!طوری
!چه طوری؟-
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!بی زن و زندگی:
.جوابشو ندادم ،برق رو خاموش کرد و گفت :يه چيزی تنت کن هوا هنوز زيادی خنکه
.شب به خير-

نفس راحتی کشيدم از اينکه از حرفهای الله چيزی نپرسيد ،رفت و بعد چند ثانيه برگشت و گفت :هر وقت حس کردی يه
.چيزايی رو منم به عنوان دوست و البته هم خونه ايت بايد بدونم برام بگو که بدونم
توی تاريکی زل زده بودم بهش ،نيمرخش با نور المپ هال روشن بود .لبم رو از گير دندون هام آزاد و زمزمه کردم:
.باشه
مکثی کرد انگار که بخواد چيز ديگه ای بگه ،اما پشيمون شد و رفت .چشمامو بستم و سعی کردم به چيزهای خوب فکر
!کنم! صبح شنبه رو بايد با انرژی شروع می کردم و برای اين کار نياز به خوابهای خوب بود نه کابوس
لبخندی به بچه ای که روبروم روی صندلی نشسته بود زدم و همون جوری که نوک انگشتش رو با الکل ضدعفونی می
کردم پرسيدم :اسمتو بهم می گی؟
!نچی که کرد باعث شد ابروهام بره باال ،مادرش بود که گفتِ :ا علی بگو اسمت چيه؟
دوباره با تخسی کامل نچی کرد و سرش رو باال انداخت ،در حال باز کردن پوشش النست گفتم :شنيدم اين جا رو گذاشتی
!رو سرت آره؟
جواب که نداد نگاهش کردم ،اخم کرده بود و به دستهام نگاه می کرد! کار با اين بچه مطمئنا ا داستانی بود واسه ی خودش!
.برگشتم سمت البی و همکارم رو صدا زدم :خانوم جهانی لطؾ کن يه لحظه بيا
!اومد و کنارم ايستاد و گفت:وای چه پسر نازی
دست بچه رو تو دست گرفتم برای اينکه با النست ضربه ای به نوک انگشتش بزنم و پيپيت مالنژور رو بذارم رو منطقه
ی سوراخ شده و خون رو باال بکشم تا گلبول های سفيدش رو بشماريم ،دستش رو پس کشيد و با حرص گفت :اون تيزه
!خطرناکه
.لبخندی زدم و گفتم :آره خب ،ولی وقتی تو دست من باشه خطری نداره .اگه چشمتو ببندی خيلی زود کارم تموم می شه
!با لحن تخسی گفت :اِ؟! زرنگی؟! چشممو ببندم که دستمو سوراخ کنی
!خنديدم و گفتم :زرنگ که هستم منتها نمی خوام سرت کاله بذارم! می تونيم با هم يه قرار بذاريم .هان؟
دوباره نچی کرد و من حس کردم دلم می خواد سرم رو بکوبم به ميزی که کنارش ايستاده بودم! نگاهی به خانوم جهانی که
با لبخند نگاهم می کرد انداختم و رو به پسر بچه گفتم:دو تا کار می تونيم بکنيم .يا همين جوری که اينجا نشستی ،عين يه
مرد دستت رو بدی و من کارمو انجام بدم ،يا اينکه عين يه نی نی کوچولوها دست و پاتو بگيريم و بذاريمت رو اون تخت
!و من کارمو انجام بدم
!بابام می گه من مردم-
!بله که مردی:
!دستش رو آورد جلو ،دستم به مچ دستش ننشسته پسش کشيد و گفت :مردهام دردشون می ياد خب
!خنديدم ،اخمی کرد و گفت :چرا می خندی؟
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لبخندمو جمع کردم ،زانو زدم جلوش و گفتم :آره خب! مثالا من وقتی آمپول می زنم کلی دردم می ياد اما به جاش زود
!خوب می شم
!من دوست ندارم خوب بشم-
!چرا؟:
!چون اگه خوب بشم مجبورم برم مرسه-
لبهامو محکم به هم فشار دادم برای اينکه نخندم و بعد گفتم:خب اگه بذاری اينو بزنم به انگشتت هم بيشتر می تونی نری
!مدرسه
!چشماش گرد شد و پرسيد :چه جوری؟
توضيح دادم:انگشتت که يه کوچولو سوراخ بشه خون می ياد ،منم يه چسب بزرگ می زنم روش و بعد تو می شی
!مصدوم! مصدوم که می دونی چيه؟
برای اولين بار از لحظه ای که اومده بود تو اتاق لبخندی زد و سری به عالمت بله تکون داد و اوهومی گفت و توضيح
!داد :آره! مثل عادل که هی می گه مصدوم
!عادل داداشته؟-
!نه فردوسی پور:
!آهان .آره .مثل فوتباليست ها که مصدوم می شن .بعد ديگه يه روز هم به خاطر اين سوراخ نمی ری مدرسه-
!يه خرده فکر کرد و گفت :باشه
هر چند اميدی به موافقتش نداشتم اما دستم رو جلو بردم ،دستش رو با ترس تو دستم گذاشت ،دوباره نوک انگشتش رو که
به همه جا ماليده بود ضدعفونی کردم و با اشاره از خانوم جهانی خواستم شونه هاشو نگه داره که تکون نخوره ،النست
رو با يه ضربه زدم ،گوشم از صدای جيؽش سوت کشيد ،پيپت مالنژور رو هم گذاشتم رو سوراخ و لبم رو به تورنيکيت
.سرش وصل کردم و خون رو باال کشيدم
کارم تموم شده بود ،همون طور که نمونه رو با محلول رقيق کننده مخلوط می کردم و مالنژور رو با تکون های عمودی و
افقی حرکت می دادم ميون گريه ها و جيػ های تيز اون بچه به همکارم گفتم :يه چسب بزرگ بزنين رو دستش که فردا رو
!مدرسه نره
با شنيدن جمله ام ،همون طور که هق می زد خيره ی صورتم شد ،لبخندی زدم و گفتم :خوبه ديگه! يه روز هم يه روزه!
!بشين تو خونه کلی کارتون ببين
از اتاق رفتم بيرون تا نمونه رو بريزم روی الم و کارم رو شروع کنم ،شادی پرسيد :تونستين نمونه رو بگيرين؟
!نشستم پشت ميکروسکوپ و گفتم :فکر کن يه درصد نمی تونستم
.ديروز که شما نبودين با باباش اومده بود ،کولی بازی در آورد باباهه هم اجازه نداد ازش خون بگيرن-
!اين جور موردها بهتره برن بيمارستان ها يا مراکز خصوصی که وقت باشه واسه لی لی به الالی بچه هاشون گذاشتن:
دقيقا ا همينه که شما می گين .من برم؟-
کجا؟:
! ِا! گفتم که بهتون-
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!يادم نمی ياد:
.به خدا اول وقت گفتم بهتون امروز يه خرده زودتر می خوام برم-
!من چيزی يادم نيست:
!تو رو خدا اذيت نکنين ديگه-

!چشمم رو از لوله ی ميکروسکوپ گرفتم و سرمو برگردوندم سمتش و گفتم :فردا و پس فردا هم نيستی
!خب کالس فوق العاده دارم به خدا-
!به يه شرط می تونی بری:
.هر چی باشه قبول-
مطمئنی؟:
!بله-
چشمم رو دوباره چسبوندم به عدسی ميکروسکوپ و گفتم:دفعه ی ديگه که اومدی يه نيم ساعت اون زبونتو بالاستفاده نگه
!می داری اين مؽز من يه خرده آرامش بگيره
!معترض شدِ :ا! آقای فرهودی
.لبخندی زدم و گفتم :به سالمت
.آخ جونش رو همراه صدای قدم هاش که پا تند کرده بود برای رفتن به رخت کن شنيدم و سرمو به کارم مشؽول کردم
رفت و بعد چند ديقه برگشت و گفت :آقای فرهودی؟
.برگشتم سمتش ،يه خرده من و من کرد و گفت :هيچی .با اجازه
.اومد بره ،گفتم :خانوم اسکويی
ايستاد و نگاهم کرد ،سرم به دو طرؾ تکونی خورد و پرسيدم :چی می خواستی بگی؟
.هيچی-
!پشت اون من و من حتما ا يه چيز به جز هيچی بوده:
...نه! يعنی  ...اممم ،يعنی می دونين-
!حرؾ بزن ديگه:
.باشه حاال بعداا می گم-
اخمی کردم ،همون طور که انگشت سبابه ی يه دستش رو ميون انگشت سبابه و شست دست ديگه اش می چرخوند گفت:
اممم ...در مورد اون منابع می خواستم بگم ،می شه کتابها و جزوه ها رو ازتون بگيرم؟
!مشکوک نگاهش کردم ،بهش نمی اومد برای گفتن يه همچين حرفی اينقدر من و من و تعلل کنه
.برگشتم سمت ميکروسکوپ و گفتم :برات می يارمشون
.ممنونی گفت ،خداحافظی کرد و رفت
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نمی دونم چقدر از رفتن شادی گذشته بود اما کارم روی اون نمونه ی خون تموم شده بود ،جواب آزمايش رو يادداشت
کرده بودم و داشتم گردنم رو به چپ و راست حرکت می دادم که رگش رو بشکنم،صدای گريه ای از تو سالن آزمايشگاه
!توجه ام رو جلب کرد و قبل از اينکه از بخش برم بيرون همکارم با هول اومد و گفت :يه خانومی اومده با شما کار داره
!متعجب پرسيدم :اين صدای گريه چيه؟
!با صورتی آشفته و مستؤصل گفت:همون خانوم داره گريه می کنه
اخمی نشست به صورتم و راه افتادم سمت سالن ،چشمام از ديدن ناديايی که با سر و وضعی بهم ريخته نشسته بود رو
!صندلی ،دستهاش جلوی چشماش بود و گريه می کرد گرد شد
!يه يا خدا زمزمه کردم و رفتم سمتش و با دلهره پرسيدم :ناديا! چی شده؟
نگاه متعجبم نشست به نگاه خيره ی همکارهام ،جلوش زانو زدم و گفتم :ناديا با توام؟! چی شده؟! کسی مزاحمت شده؟!
!تصادؾ کردی؟
بدون جواب فقط گريه می کرد ،ديگه بعد اين دو ترم اونقدری شناخت داشتم نسبت بهش که بدونم وقتی ناراحته به همين
!راحتی ها حرؾ نمی زنه
دستهاشو از جلوی صورتش برداشت،با چشمای خيس نگاهی به صورتم انداخت ،انگار که می خواست مطمئن بشه خودم
!هستم و دوباره زد زير گريه! حس کردم قلبم داره می ياد تو دهنم
!دستهام رفت جلو و نشست به مچ دستهاش ،از روی صورتش برداشتمشون و گفتم :پاشو ببينم
بی اختيار و به خاطر قدرت دستهای من که به سمت باال می کشيدمش ايستاد ،تموم مانتوش خاکی بود و مقعنه اش کج و
کوله! راه افتادم سمت آبدارخونه و دنبال خودم کشيدمش و در همون حال به يکی از همکارهام گفتم :خانوم قدسی کسی نياد
!تو
باشه ای که گفت رو شنيدم ،دست ناديا رو تا توی آبدارخونه تو دستم گرفتم ،در رو که بستم ،ازم فاصله گرفت و روی يه
صندلی نشست .افتادن فشارش رو از رنگ پريده و دست سردش می شد فهميد .جلوی صندليش زانو زدم و گفتم :چی شده
!ناديا؟! اينجا چی کار می کنی؟! تصادؾ کردی؟
با چشمهايی که همين طوری قلپ قلپ ازشون اشک می ريخت سری به عالمت منفی تکون داد ،گره ی ابروهای من
!بيشتر شد
!پس چی شده؟! دختر حرؾ بزن قلبم اومد تو دهنم:
دوباره چيزی نگفت و به جاش دستهاش نشست رو صورتش و گريه اش بيشتر شد! دوباره مچ دستهاشو گرفتم و از
!صورتش فاصله دادم و پرسيدم :کسی مزاحمت شده؟! آره؟
...ميون هق هقش گفت :گوش  ...گوش
!از جام بلند شدم ،يه ليوان آب براش ريختم ،برگشتم سمتش و گفتم :اينو بخور نفست جا بياد بفهمم چی می گی
ليوان رو با دستهايی لرزون گرفت ،کالفه زير چونه و گردنم رو ماليدم ،يه قلپ خورد و ليوان رو بين دستهاش گرفت .يه
!صندلی بيرون کشيدم و نشستم روش و پرسيدم :چی شده؟
!گوشيم-
!خب؟! گمش کردی؟! اصالا ببينم اينجا چی کار می کنی؟:
...او ...اومده ...بودم دنــ ...دنبال شاد-
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شادی؟! يه ساعت پيش رفته! گوشيت گم شده؟!...ازت زدنش؟! ...به علی داری منو می ترسونی دختر! يه چيزی بگو :
!بفهمم آخه
 ....اون-
!اون کيه؟! شادی؟:
!نه-
کالفه به موهام چنگی زدم و گفتم:ناديا جان! دو تا نفس عميق بکش بعد درست برام تعريؾ کن چی شده چون واقعا ا دارم
!کالفه می شم
 ...ميون هق هق و فين فينش گفت :شعبانی
!گوشام رفت عقب و چشمام گرد شد :اون اين بال رو سرت آورده؟! آره؟
!گوشيمو ازم گرفته  ...يعنی کيـ  ...کيفمو-
!که چی؟:
 ....می گه  ...عکساتو همه جا پخش می کنم! شماره هاتو  ...وای مامانم اگه بفهمه-
کؾ دستم رو محکم روی پيشونيم کشيدم ،از جام بلند شدم ،يه دستم نشست تو جيب روپوشم و دست ديگه ام مشؽول ماليدن
چک و چونه ام شد! ناديا هم ساکت بود و فقط صدای هق هقش می پيچيد تو آبدارخونه .برگشتم سمتش و پرسيدم :تو اين
!چند ماه مرتب ازت می پرسيدم هنوز مزاحمت می شه يا نه و تو می گفتی نه
 ...خب-
!پس الکی می گفتی آره؟:
 ...مزاحم اون طوری نمی شد! يعنی-
سری به تؤسؾ تکون دادم و نشستم رو صندلی ،زل زدم به چشمهای خيسش و گفتم :اآلن در واقع بايد چهارتا هوار درست
!و حسابی سرت بکشم
چونه اش لرزيد و نگاه از چشمام گرفت ،لبی گزيدم يه نفس عميق هم پشت بندش کشيدم تا خونسرديم رو حفظ کنم .ناديا
 ...مستؤصل گفت :چی کار کنم حاال؟! يعنی می ترسم تا فردا
دستم جلو رفت ،مقنعه ی کج شده اش رو براش صاؾ کردم ،موهای بهم ريخته ی بيرون اومده اش رو مرتب کردم و با
.دست فرستادم زير مقنعه اش و آروم گفتم :پاشو مانتوتو تميز کن بايد بريم
!با ترس و هول گفت :کجا؟
.نگاه از صورت سرخش گرفتم و از جام بلند شدم ،دستی هم به گردنم کشيدم و گفتم :پاشو بعد بهت می گم
از جاش بلند شد ،رفت سمت سينک ،همراهش شدم ،شير آب رو باز کردم و گفتم :دست روت بلند کرده؟
!نه-
!پس چرا مانتوت اين طوری خاکيه؟:
.کيفمو که ندادم منو هل داد-
طوريت نشده؟ جاييت درد نمی کنه؟:
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.نه-
!نه ی واقعی ديگه؟:

سرشو به عالمت مثبت تکون داد و دستش رو گرفت زير شير .مانتوش رو يه خرده تميز کرد ،به صورتش اشاره کردم و
.گفتم :صورتت هم بشور
!دستهاش به وضوح می لرزيد! پسره ی عوضی! اشتباه کرده بودم که جدی نگرفته بودمش
.شير آب رو بستم و گفتم :بريم
ايستاد ،آستينش رو کشيد روی صورتش تا خشکش کنه و بعد با ناراحتی گفت :اگه مامانم بفهمه منو می کشه! به زور بهم
 ...اجازه داد بيام اينجا واسه درس خوندن .يعنی
ايستاده بودم روبروش و از باال نگاهش می کردم اما منو نگاه نمی کرد .دستم نشست زير چونه اش ،سرش رو باال آوردم
و گفتم :گوشيو ازش می گيريم،اما در مورد خونواده ات و اينکه بايد بدونن اينجا چه خبره يا نه بعد با هم بحث می کنيم.
.خب؟! اآلن بريم
همراهم شد ،در حال باز کردن دکمه های روپوشم به يکی از همکارهام گفتم :ويالها رو بذار تو يخچال ،تونستم شب می
.يام باقی آزمايشها رو انجام می دم
باشه ای گفت و پرسيد :می خوای زنگ بزنم به سينا که زودتر بياد؟
.روپوش رو آويزون کردم رو چوب رختی و گفتم :آره .زنگ بزن ببين اگه می ياد به من خبر بدين که نيام
.باشه-
.راه افتادم سمت در و به ناديا گفتم :بريم
!همکارم صدام کرد ،برگشتم طرفش ،کيفم رو بلند کرد و گفت :اينو نمی خوای؟
!سری به تؤسؾ تکون دادم و همون جوری که می رفتم سمتش گفتم :حواسم پرته
کيؾ رو برداشتم و راه افتادم و در همون حال دکمه ی باالی پيرهنمو باز کردم .اعصاب و روانم بهم ريخته بود از
گستاخی اون پسر و سر و وضع آشفته ی ناديا! اشتباه محض بود که کار رو با يه تذکر تموم شده تصور کرده بودم! اشتباه
!محض بود
***
از آزمايشگاه که رفتيم بيرون ،يه لحظه به خودم اومدم ،نکنه واقعا ا باليی سرش آورده بود که اون طوری اشک می
ريخت؟! شايد دست روش بلند کرده بود! شايد وقتی مقاومت می کرد برای اينکه کيفش رو از دست نده طوريش شده بود!
!ايستادم ،اون هم ايستاد و منتظر نگاهم کرد .با لحن آرومی پرسيدم :مطمئنی جاييت طوری نشده؟
ميون سکسکه ای که بعد قطع شدن گريه اش شروع شده بود و فين فين دماؼش سری تکون داد به معنی آره .راه افتادم و
جواب سالم يکی از همکارها رو زيرزبونی دادم و به ناديا گفتم :بمون دم نگهبانی بيمارستان تا ماشينمو از پارکينگ در
!بيارم .بيرون نرو خب؟
با يه صدای گرفته و آروم باشه ای گفت ،از پله های ورودی بيمارستان رفتيم توی محوطه ،ايستادم تا مطمئن بشم دم
.نگهبانی می ايسته و بعد خودم رفتم سمت ماشينم
دم نگهبانی که ماشينو نگه داشتم ،اومد نشست و در رو آروم بست .دنده رو جا زدم و منتظر موندم نگهبان در رو باز کنه،
.در جواب خداحافظيش براش دستی تکون دادم و به ناديا گفتم :در بازه،محکم تر ببندش
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.در رو باز کرد و دوباره بست ،راه افتادم و گفتم :کمربندت هم ببند لطفا ا

!کمربند رو هم بست ،جعبه ی دستمال رو از روی داشبورد برداشتم ،گرفتم سمتش و گفتم :اشکهاتم پاک کن بی زحمت
يه پر برداشت و زيرلب تشکر کرد اما صدای آروم گريه اش قطع نشد .يه خرده روندم و نيم نگاهی بهش انداختم .مثل بچه
های مظلومی که از ترس پدر يا مادرشون سعی می کنن گريه اشون رو به زور کنترل کنن يا بی صدا اشک بريزن داشت
.اشکهاشو با دستمال پاک می کرد! يه گوشه زدم کنار و گفتم :بشين اآلن می يام
پياده شدم و نگاهی به اطراؾ انداختم به اميد اينکه خبری از ماشين اون پسره ی ديوونه باشه که متؤسفانه نبود .راه افتادم
سمت مؽازه ی آب ميوه فروشی اون ور خيابون ،يه يخ در بهشت بهارنارنج گرفتم و برگشتم .در سمت ناديا رو باز کردم
.و ليوان رو گرفتم سمتش و گفتم :اينو بخور فشارت بره باال
سرش رو بلند کرد ،اول نگاهی به ليوان انداخت و بعد به صورتم خيره شد و بعد يه مکث با يه صدای گرفته و ملتمس
.گفت :دير می شه آقای فرهودی
.قبل از اينکه بخوام حرفی بزنم ،چونه اش شروع کرد به لرزيدن و قطره اشکی از چشمش چکيد
ليوان رو که ميون دستم مونده بود گذاشتم روی داشبورد ،درو بستم ،ماشين رو دور زدم و نشستم پشت رل ،کامل برگشتم
!سمتش و گفتم :چی دير می شه؟
متعجب با اون سوهان عسلی های خيس خرده خيره ی صورتم شد .سری به دو طرؾ تکون دادم و پرسيدم :بگو ديگه!
!چی دير می شه؟
اگه عکسامو تو اينترنت پخش کنه چی؟! کلی عکس از عروسی خانوم ذنوبی تو گوشيمه! از من و ژاله جون و شادی و-
...
!مگه شادی رو هم برده بودين عروسی؟:
 ...جای شما که نيومدين-
ساکت شد يه لحظه و بعد نگاه از صورتم گرفت ،لبخندی زدم ،دست دراز کردم و ليوان رو برداشتم،گرفتم سمتش و گفتم:
.بخور يه خرده فشارت بره باال
ليوان رو ازم گرفت و قبل از اينکه دستی به قاشق توش بزنه پرسيد :اآلن کجا می ريم؟
می ريم خوابگاهشون .تو ساختمون خود دانشگاهه ديگه آره؟-
.خودشو نمی دونم:
خودشو يعنی کی؟-
.خود شعبانی رو:
.عيب نداره ،می ريم می پرسيم .يه خرده از اون يخ در بهشت بخور تا يخش آب نشده ،من راه می افتم-
استارت زدم ،کمربندم رو بستم و راه افتادم.زير چشمی می ديدم که با قاشق محتويات ليوان رو هم می زنه و باال و پايين
می کنه اما نمی خوره .پرسيدم :عرق بهار دوست نداری؟
 ...فوری يه قاشق گذاشت تو دهنش و گفت :چرا چرا .ولی راستش
!از گلوت چيزی پايين نمی ره آره؟-
.آره:
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عيبی نداره .نخورش اما گريه هم نکن .باشه؟-
.کاش عکسها رو می ريختم تو لپ تاپ شادی:

کاری با اون عکسها نمی کنه .گوشی و کيفتم ازش می گيريم .خب؟ بعدش هم ،مثالا چی کار می خواد بکنه؟! هان؟ پای -
...خودش گيره دختر خوب .همين اآلن اگه ازش شکايت کنيم پدرشو
.وای نه!تو رو خدا شکايت نه! مامانم اگه بفهمه ديگه اين يه سالی از نگرانی دق می کنه:
!به پدرت چی؟! به اون هم نمی خوای بگی؟-
!نه .يعنی راستش  ...نه:
يعنی راستش چی؟-
.خيلی باهاش راحت نيستم:
!به هر حال پدرته و فکر می کنم وقتی يه همچين مشکلی برای دخترش به وجود می ياد حقشه که در جريان باشه-
می دونم .يعنی  ...نمی شه يه جوری بی سر و صدا اين قضيه تموم بشه؟! يعنی يه جوری که دست از سرم برداره؟ به :
خدا من نمی دونم چرا بند کرده به من! من اصالا تو دانشگاه جز شادی هيچ دوستی ندارم .بی سر و صدا می رم و می يام.
.حتی با دخترهای همکالسيم هم کاری ندارم
لبخندی نشسته بود به لبم! از اولين روزی که به عنوان کارآموز ديده بودمش تا همين اآلن هرگز اين همه کلمه پشت هم
!حرؾ نزده بود
!انگار لبخندم رو ديد که خيلی مظلومانه پرسيد :باور نمی کنين؟
!لبخندم عريضتر شد و گفتم :چرا دختر خوب
!با لحن مشکوکی گفت :آخه داشتين می خنديدن
!لبخند زدم و گفتم :برام تازگی داره که داری چند تا جمله پشت هم حرؾ می زنی
جوابی نداد ،پشت چراغ قرمز ايستادم و سرم برگشت به سمتش ،دست دراز کردم و ليوان رو از تو دستش گرفتم و گفتم:
.نخورديش همه اش آب شد
يه ببخشيد آروم گفت ،ليوان رو گذاشتم تو جا ليوانی پايين داشبورد و گفتم :خوب نيست يه آدمی که اينقدر حساس و مقيده
.از موبايلش به عنوان يه آلبوم ديجيتال استفاده کنه
سرش رو آروم تکون داد و حرفم رو تؤييد کرد اما دوباره دمػ شد .راه افتادم و گفتم :يه دخترعمه دارم که خيلی مقيد به
اين چيزها نيست و تو موبايلش تا دلت بخواد عکس نگه می داره .يکی دو بار بهش گفتم بهتره عکسها رو منتقل کنه به
کامپيوتر و از تو رم گوشيش پاک کنه که گفت الزمشون داره و بهونه آورد .يه عصر هم اومد خونه و خيلی خونسرد گفت
گوشيشو گم کرده! حتی يادمه يه لبخند هم به من زد و گفت :خوش به حال اونی که گوشيمو پيدا می کنه يا دزديده! تا يه
!مدت سرگرم ديدن اون همه عکس و فيلم می شه
.من برام مهمه .بعد دخترعمه ی شما ممکنه گوشيشو اتفاقی گم کرده باشه ولی اين پسره منو تهديد کرده-
.بله خب .من کالا دارم می گم:
اشتباه کردم .يعنی تنبلی کردم و گرنه هيچ وقت عکس زيادی تو گوشيم نگه نمی دارم .تازه می گفت شماره های تو -
ب
...گوشيمو می گيره و تو اينترنت پخش می کنه .می گفت به پسرها می گه به بابام زنگ بزنن و به دروغ ِ
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از وسط های حرفش صداش بؽضی شده بود ،ته جمله اش دوباره زد زير گريه! افتاده بوديم توی جاده ،پامو بيشتر روی
گاز فشار دادم و گفتم :گريه نکن ناديا خانوم .هيچ کاری نمی کنه! اين حرفها رو بهت زده که بترسوندت! منم که ديدی اون
اولش بهم ريختم بيشتر از دست خودم عصبانی شدم که چرا درست و حسابی آدمش نکردم تا جرأت همچين کارهايی رو
!نکنه! نه اينکه بخوام بترسم و هول کنم
اگه تو خوابگاه زندگی نکنه چی؟-
باالخره يه جايی شبها می خوابه ديگه ،آدرسشو پيدا می کنيم و می ريم سراؼش و من کيؾ و گوشيتو بهت بر می :
!گردونم ،تو هم به عنوان شيرينی يه روز منو می بری کافه و بهم شيک شکالت می دی که خيلی دوست دارم
نيم نگاهی بهش انداختم ،لبخند هر چند کمرنگ نشست رو لبش .از اشکهايی که می ريخت و فين فينی که می کرد الاقل
!بهتر بود
ماشين رو جلوی دانشگاه نگه داشتم و گفتم :بشين تو ماشين تا بيام ،خب؟
.باشه-
در رو باز کردم و قبل از اينکه پياده بشم گفتم:وقتی برگشتم ايشاهلل گريه ات بند اومده ديگه هان؟
!آروم گفت :گريه نمی کنم که
دلم براش واقعا ا سوخته بود ،منو ياد يه بچه گنجيشک بی پناه می انداخت که از ترس يه گربه ی چاق بدجنس کز کرده و
.ترسيده بود! پياده شدم ،سرم به تؤسؾ تکونی خورد از حماقتی اون پسره ی الدنگ و راه افتادم سمت نگهبانی
در شيشه ای رو هل دادم و رفتم تو ،با دو تا نگهبان دست دادم و گفتم :خسته نباشين ،از طرؾ دکتر پورزند اومدم ،می
.خواستم بپرسم يکی از دانشجوهای پيراپزشکی تو خوابگاهه يا نه
يکيشون نگاهی بهم انداخت و در جوابم گفت :شما آقای؟
.فرهودی هستم-
.دکتر چيزی نگفتن:
.بله .اگه بخواين می تونم زنگ بزنم و گوشيو بدم بهتون-
اون يکی پرسيد:دانشجو ِا پسره يا دختر؟
.شهياد شعبانی-
مکثی کرد و اومد حرفی بزنه ،همکار سخت گيرش گفت :لطؾ کنين به دکتر بگين خودشون دستور بدن بهتره .می ترسم
.برای ما مسئوليتی داشته باشه
کالفه نفسم رو پر صدا از دماؼم بيرون دادم ،نگاهی از شيشه ی اتاقک به ماشينم انداختم و موبايلم رو در آوردم تا خواستم
.شماره ی عمو رو بگيرم همون نگهبان سختگير گفت :بذارين حاال من با مسئول خوابگاه يه تماسی بگيرم
برگشتم سمتش و منتظر ايستادم ،تماس گرفت و يه خالصه ای از جريان رو گفت و بعد اسم اون پسره ی الدنگ رو هم نام
.برد .مکثی کرد ،باشه ای گفت ،تماسو قطع کرد و رو به من گفت :تو خوابگاه زندگی نمی کنه
من می تونم برم تو و با مسئول خوابگاه صحبت کنم؟-
.داخل که نمی شه برين اما می تونم دوباره شماره اش رو بگيرم:

صفحه 246

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

بايد از همون اول از طريق عمو می اومدم جلو که اينقدر اسير سخت گيری های بی مورد اينها نشم! حاال خوبه با دخترها
!کاری نداشتم
.فکری کردم و گفتم :ممنون
از اتاقک اومدم بيرون و رفتم سمت ماشين ،در رو باز کردم ،يه دستم رو گذاشتم روی سقؾ و سرمو دوال کردم تو
ماشين ،ناديا فوری پرسيد :نبود؟
.اينجا زندگی نمی کنه-
.ای وای:
شماره ی شادی رو حفظی؟-
.آره:
گوشيمو گرفتم سمتش و گفتم :بهش زنگ بزن .آهان.از همکالسی هات کسی رو می شناسی که اينجا تو خوابگاه زندگی
کنه؟
دختر؟-
!نه دختر خوب! پسر:
.خب آره.اممم ،سهند ملکی-
ديگه:
.ابوالفضل کشتکار-
خوبه .به شادی زنگ بزن و بهش بگو که ديرتر می يای خوابگاه .فکر کنم با هم قرار داشتين و اآلن کلی نگرانت شده :
آره؟
.ای وای آره .اصالا اونو يادم رفته بود:
.تا زنگ بزنی منم برگشتم-
.باشه ای گفت ،دست دراز کردم و گفتم :رمزشو بزنم ،شماره بگير
گوشيو گرفت سمتم ،قفل صفحه رو براش باز کردم ،گوشيو دادم بهش ،در رو بستم و راه افتادم سمت نگهبانی و اين بار
.گفتم :شماره تماس خوابگاه پيراپزشکی رو می خوام
.با انگشت به برگه ای روی شيشه اشاره کرد و گفت :اون جا هست
يه خودکار از روی ميزش برداشتم ،برگه ای رو هم اون گرفت سمتم ،شماره رو يادداشت کردم ،خودکار رو گذاشتم روی
.ميز و با يه تشکر از اتاقک اومدم بيرون .نشستم تو ماشين ،ناديا موبايل رو گرفت سمتم و گفت :ممنون
لبخندی به قيافه ی درهمش زدم و در حال گرفتن شماره ای که يادداشت کرده بودم گفتم :گريه که نمی کنی ،اخمهاتو هم وا
!کنی مشکل حله
.در حال چلوندن انگشتهاش گفت :دارم می ميرم از استرس
.نگاهم به صورتش بود ،يه خدا نکنه گفتم و به آقايی که از اون طرؾ گوشی الو گفت گفتم :سالم آقا ،خسته نباشين
.ممنون .بفرمايين-

صفحه 247

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
با سهند ملکی می تونم صحبت کنم؟:
.گوشی-

!پيجش کرد ،دستم ناخودآگاه نشست رو دست ناديا که مشؽول چلوندن انگشتهاش بود و آروم گفتم :نکن همچين
.سرش رو به سمتم چرخوند و زل زد به صورتم ،دستم رو پس کشيدم و فرستادم ميون موهام
...کمربندش رو باز کرد و پرسيد :چرا پس نمی ياد پای
صدايی پيچيد تو گوشی :الو؟
!سالم آقا سهند-
سالم شما؟:
من از آشناهای يکی از همکالسيهاتون هستم .می تونم ازت بخوام بيای دم در تا حضوری با هم صحبت کنيم؟-
!يکی از همکالسيهامون؟:
.بله-
کدوم؟:
شهياد شعبانی-
!چی؟:
.ببين ،دنبال آدرس خونه اش می گردم-
!چی کارش دارين؟:
!يه امانتی پيشش دارم که بايد ازش بگيرم-
!چه جور آشنايی هستين که آدرسشو ندارين؟:
!می يای دم در دانشگاه يا من بيام تو؟-
!برو آقا!!! تهديد می کنی؟:
نه بابا تهديد چيه؟! می گم اگه می ترسی و نمی يای من بيام که رو در رو و در حضور مسئول خوابگاه باهات حرؾ -
!بزنم
امممم .کاری کرده؟:
!بله-
به خاطر اون سی دی ها اومدين؟:
! ُکد ...تو خيال کن آره-
.اممم .خب تو شهر خونه داره:
!آدرسش-
.دست دراز کردم از صندلی عقب کيفم رو برداشتم و گذاشتم رو پاهای ناديا و گفتم :يه دفترچه توشه با يه خودکار در بيار
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.در کيؾ رو باز کرد و دستش رو با احتياط برد تو و خودکار و دفترچه رو بيرون آورد
پسره کمی ساکت موند و بعد گفت :بهش نگين که من آدرسشو دادم باشه؟
.خاطرت جمع:
!آدرس رو بهم داد،يه خوبه گفتم و پرسيدم :شماره موبايلی هم ازش داری ديگه ،هان؟
!اونو ديگه ندم-

پسر خوب دارم می رم دم خونه اش! شماره اشو بدی يا ندی چه فرقی می کنه؟! بعدش هم می تونم زنگ بزنم دکتر :
!پورزند و از اون بخوام که شماره رو از يک کدومتون بگيره
با ترس و لرز شماره رو هم داد ،تشکر کردم و تماسو قطع ،ماشين رو روشن کردم و در حال دور زدن شماره ی پسره
رو گرفتم .چند تا بوق خورد و جواب نداد .به فکرم رسيد به شماره ی ناديا زنگ بزنيم! آره چرا از اول يادش نيفتاده
!بودم؟
.گوشی رو گرفتم سمت ناديا و گفتم :شماره اتو بگير
.گوشيو گرفت و بعد شماره گرفتن گذاشت دم گوشش .آروم گفتم :اگه برداشت حرؾ نزن و بده من
.باشه ای گفت اما خط خاموش بود
!پوؾ کالفه ای کشيدم و راه افتاديم سمت شهر .داستانی داشتيم با اين شيطنت های بچه گونه
يه خرده از راه تو سکوت گذشت و بعد خود ناديا بود که شروع کرد به حرؾ زدن :از وقتی حراست خواستش و بهش
تذکر دادن باهام لج کرد .ديگه حرؾ دوستی و اين چيزا رو نزد ولی همش منو مسخره می کرد و هی بهم تيکه می
.نداخت
!تو هم هيچی به من نگفتی-
!خب شما که نبايد به خاطر من تو دردسر می افتادين:
!واسه من دردسری درست نمی شد دختر جون! دردسر اآلنه که تو همه ی انگشتهاتو له کردی بس که فشار دادی-
خيلی نگرانم .مامانم اگه بفهمه دق می کنه .اگه به بابام زنگ بزنه چی؟:
زنگ نمی زنه ،می خوای شرط ببنديم؟-
راستش ،بابام تا حاال منو حتی دعوا هم نکرده! يعنی می دونين ،يه جوری باهاش رودروايسی دارم ولی مامانم چون :
...راضی نبود من بيام اين شهر درس بخونم
کالا نمی خواست راه دور بری؟-
.نه .يعنی نمی دونم اما شمالو راضی نبود:
آهان .پدرت چی؟-
 ...اون تو کارهام دخالت زيادی نمی کنه .آخه راستش:
!راستش چی؟-
.پدرم در اصل شوهر مادرمه:
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.لبم گير دندونم شد و جا خوردم! يه جورهايی متؤسؾ شدم! ناديا مکثی کرد و ادامه داد :من نوزاد بودم که بابام فوت کرد
.خدا رحمتش کنه-
.مرسی:
.خدا مامانت و البته اين آقا که برات پدری کرده رو هم برات نگه داره-
.مرسی:
تا دم خونه ای که آدرسش رو يادداشت کرده بودم ديگه حرفی ميونمو رد و بدل نشد .ماشين رو پارک کردم و نگاهی به
پالک خونه ی روبرويی انداختم و گفتم :اينجاست .تو تو ماشين بشين تا بيام باشه؟
باهاش دعوا که نمی کنين؟-
!نمی زنمش:
!به خاطر خودتون می گم-
!نمی ذارمم منو بزنه:
اگه عکسها رو کپی کرده باشه چی؟-
نگران نباش ،درستش می کنم .خب؟:
.فقط نگاهم کرد ،لبخندی زدم و گفتم :اآلن می يام
پياده شدم و راه افتادم سمت خونه .دستم رو گذاشتم روی زنگ ،پسری آيفون رو جواب داد :بله؟
آقای شعبانی؟-
نيستن شما؟:
شما همخونه ايش هستين ديگه؟-
!بله شما؟:
.يه لحظه تشريؾ بيارين دم در-
مشکلی پيش اومده؟:
!تشريؾ بيارين عرض می کنم-
صدای گذاشتن آيفون رو سر جاش شنيدم و بعد يه مدت کوتاه صدای پايی اومد و پسری در رو باز کرد و با چشمهای
.کنجکاو خيره ی من شد .سالم کردم ،دستم رو جلو بردم و باهاش دست دادم و گفتم :دنبال شهيادم
.نيست .يعنی زنگ زد گفت امشب خونه نمی ياد-
!اونوقت خونه نمی ياد تو خيابون که نمی مونه ،می مونه؟:
!بله؟-
!خونه ی دوستی ،فاميلی ،همکالسی يا دوست دختری می ره ديگه؟:
!آهان .نه! يعنی بله می ره خونه ی يکی از...شما؟-
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!من يه امانتی پيشش دارم که قراره ازش تحويل بگيرم:
!امانتی؟-

ببين پسر جون ،با دم شير بازی کرده! يه کاری کرده که اخراج از دانشگاه رو شاخشه! يعنی همين فردا بار و بونه اشو :
!می دن دستش و با يه تيپا از اون دانشگاه می ندازنش بيرون! تو که نمی خوای يه همچين اتفاقی برات بيفته؟
!يعنی چی آقا؟-
!گوشی يکی از بچه ها رو زده! تهديدش کرده:
!وای! گوشی خانوم پاک نيتو زده؟-
از جلوش رفتم کنار که ناديا رو تو ماشين ببينه و بعد دوباره اومدم جلوش و گفتم :خوبه! پس خبر داری چه دسته گلی به
!آب داده
!هی نقشه اشو می کشيد ولی فکر نمی کردم خريت کنه-
حاال می گی کجاست يا من برم و با مؤمور و البته دکتر پورزند برگردم؟:
.گفت شبو خونه ی يکی از بچه ها می مونه-
کدوم يکی از بچه ها؟! اهل اينجاست؟:
.آره .اما آدرسشو ندارم-
.پس برو موبايلتو بيار و بهش زنگ بزن و آدرسشو بگير:
!به چه بهونه ای؟-
.تا بری گوشيتو بياری منم يه بهونه جور می کنم:
!اومد در رو ببنده ،پامو گذاشتم الی در ،نگاهم کرد و گفت :بر می گردم
گفتم :باشه! درو ولی نبند چون نمی خوام مجبور شم برم با حکم ورود و مؤمور بيام و تو و دوستات رو هم به جرم
!همدستی باهاش دستگير کنم
با دمپايی هاش لخ لخ کنان رفت سمت ساختمون ،چرخيدم به سمت ناديا ،با استرس نگاهم می کرد .لبخندی زدم و پلک
چشم هامو باز و بسته کردم که بفهمه مشکلی نيست،با دست شروع کرد به کندن پوست لبش! تا وقتی گوشيشو کؾ دستش
!نمی ذاشتم آروم نمی گرفت
!پسره برگشت و در حال شماره گرفتن گفت :بر نمی داره
اسم اون دوستشو هم نمی دونی؟-
.چرا .همدانشگاهيمونه .از ما يه سال باالتره:
اسمش چيه؟-
.آروين هاشمی:
پيدا کردن آدرسش خيلی سخت نبود ،احتماالا تو آزمايشگاه يکی از بيمارستان های آموزشی کارآموزيشو می گذروند البته
جايی ؼير از آزمايشگاه بيمارستان ما چون بين کارآموزها همچين فاميلی رو نشنيده بودم هر چند که جز با شادی با بقيه
.اشون کار نمی کردم

صفحه 251

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

اومدم شماره ام رو بدم به پسره که اگه خبری از اون رفيق الندگش شد تماس بگيره يهو گفت :الو؟ شهياد؟
گوشی رو از دستش کشيدم و گذاشتم زير گوش خودم و محکم گفتم :گوش کن پسر جون! با دم شير در افتادی ،تا به روز
سياه ننشونمت ول کنت نيستم! يا با پای خودت می يای اون کيؾ و وسيله های توشو دست نخورده و صحيح و سالم تحويلم
!می دی ،يا کاری می کنم که نه از دانشگاه رفتن بلکه از زندگی ساقط بشی! می شنوی چی می گم؟
!هيچ ؼلطی نمی تونی بکنی-
!که هيچ ؼلطی نمی تونم بکنم آره؟! فردا که اومدم دانشگاه می فهمی:
!تهش اخراج شدنه ديگه! به جهنم-
تهش زندان و هزار کوفت و درد ديگه هم هست! اما ته تهش می دونی چيه؟! اينکه من بدون پای پليس و قانون و مؤمور :
!رو وسط کشيدن گيرت بيارم و چوب تو حلقت کنم که بفهمی با کی در افتادی
!تو چی کاره اشی آخه که زر می زنی عوضی؟-
من همه کاره ی اين دخترم! اصالا خيال کن هيچ کاره اش! خيال کن از سر تفنن می خوام با يه بچه سوسول مايه دار :
عوضی در بيفتم! فکر کن دوره افتادم الشی ها رو از سطح شهرم جمع کنم! خب؟! حاال هر جهنم دره ای که هستی بمون
!تا پيدات کنم و حقتو بذارم کؾ دستت
!هيچ ؼلطی نمی تونی بکنی-
!بشين ببين:
گوشيو گرفتم سمت رفيقش و گفتم :جای تو بودم نصيحتش می کردم که قبل از اينکه من دستم بهش برسه اون خودش بياد
!سراؼم! چون وقتی گيرش بيارم اونوقت ديگه واويالست
الويی گفت و ديد شهياد جواب نمی ده ،گوشی رو گذاشت تو جيب گرمکنش و گفت :به خدا هر چی نصيحتش می کنيم
!گوش نمی ده!سر لج افتاده و ول کن نيست
راه افتادم سمت ماشين و گفتم :بهش نگو که اسم اون هم دانشگاهيتون رو بهم گفتی ،شايد اين طوری تا قبل از اينکه اتفاقی
!بيفته بتونم جلوی اين جريانو بگيرم
باشه ای گفت،نشستم پشت رل و ناديا پرسيد :اينجا هم نبود؟
.تلفنی باهاش حرؾ زدم-
!خب؟:
.استارت زدم و گفتم :يکی دو جا می ريم تا آدرسشو پيدا کنيم
يعنی خونه اش اينجا نيست؟-
.هست ولی خودش اآلن اينجا نيست:
.راهنما زدم و راه افتادم و در همون حال شماره ی سينا رو گرفتم:الو سالم سينا
.سالم خوبی؟ آقا يادمون رفت خبرت کنيم .من زودتر اومدم تو ديگه نمی خواد بيای-
.قربون دستت .يه کاری هم داشتم:
جان؟-
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تو انتقال خون کسی به نام آروين هاشمی می ياد کارآموزی؟:
هاشمی؟-
.آره:
.نه آروين هاشمی نداريم-
مطمئنی؟:
.خب آره-
!بين کارآموزهای ما هم که نيست:
نه ديگه اينجام که نيست .چيزی شده؟-
.دنبالش می گردم ،آدرسشو می خوام:
.بذار از بچه ها پرس و جو کنم .شايد اونا بدونن-
.ببين اصالا شماره ی يکی دو تا از کارآموزها رو در بيار و بده به من .احتماالا با هم همکالسين:
!من بهشون زنگ می زنم و خبرت می کنم .فقط جريان بزن بکشی که نيست؟-
.با خودش کار ندارم! با يکی که تو خونه اش مهمونه کار دارم:
.آهان باشه .خبر می دم بهت-
.قربون دستت .منتظرم:
.باشه-
!سينا فوريه ها:
!باشه پسر! زنگ می زنم-
تماسو قطع کردم و از ناديا پرسيدم :چيزی می خوری برات بگيرم؟
.اين آروين که گفتين-
خب؟:
.دوست يکی از بچه هاست-
يعنی دوست پسر يکی از دخترهاست آره؟:
.بله-
شادی می تونه ازش شماره بگيره؟:
.شايد بتونه-

.گوشيو گرفتم سمتش و گفتم:به شادی زنگ بزن ببينيم اون زودتر ما رو به اين آقا می رسونه يا همکار من
***
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شادی نتونست کمکی بکنه چون دختره مقر نيومد اما سينا شماره ی يکی از دوستهای آروين رو بهم داد و از طريق اون
.تونستم شماره تماسی ازش بگيرم
يه گوشه از خيابون پارک کردم و شماره رو گرفتم ،چند تا بوق خورد و بعد طرؾ جواب داد:الو؟
آقای هاشمی؟:
بله-
.من از طرؾ دکتر پورزند تماس می گيرم:
!دکتر پورزند رئيس دانشگاه؟-
.بله:
بفرمايين-
در ماشينو باز کردم و پياده شدم ،تکيه دادم به کاپوت و گفتم :امکانش هست بری جايی صحبت کنی که کسی صدامونو
!نشنوه؟
.گوشی-
.صدای بسته شدن در اومد و بعد چند ثانيه گفت :بفرمايين
امشب گويا مهمون داری بله؟-
!مهمون؟-
!شهيادو می گم:
!بله .چطور؟-
!يه اشتباهی کرده که هم خودشو تو دردسر انداخته و هم صاحبخونه ای که تو خونه اش پنهون شده:
!يعنی چی؟-
 ...من اآلن دم کالنتری هستم.دارم می رم يه مؤمور بگيرم که بيام سمت شما تا هم اونو دستگير کنم و هم:
.آقا من متوجه نمی شم-
ببين پسر جون! اون رفيقت که امشب اومده تو خونه ی شما قايم شده ،کيؾ يکی از همکالسيهاشو زده و تهديدش کرده که :
ؼلط زيادی می کنه! من می دونم هيچ کاری نمی تونه بکنه اما همکالسيش نمی دونه و داره دل باد می ده! آدرس خونه اتو
.بده که بيام و کيؾ رو ازش بگيرم
!دارين شوخی می کنين؟-
صدام رفت باال و گفتم :با مؤمور که بيام اونوقت احتماالا متوجه ی جدی بودن قضيه می شی نه؟! بعدش هم احتماالا بايد از
خير مدرک ليسانست بگذری چون دکتر فرمان فر بعد اينکه جريان رو بفهمه ديگه اجازه نمی ده تو بيمارستانش کارآموزی
!کنی
!خب من اآلن می تونم چی کار کنم؟! يعنی بايد چی کار کنم؟-
!می گم آدرس خونه اتو بده بيام سراغ اون پسره ی الدنگ کيفو ازش بگيرم تا کار به جاهای باريک نکشيده:
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دکتر پورزند هم در جريان اين موضوع هست؟-
!در جريان قرار می گيره! منتها فکر نکنم تو بخوای اسمی از تو هم ببرم! هان؟:
يادداشت می کنين؟-
!بهش نگو که تماس گرفتم! نمی خوام دوباره دوره بيفتم تو اين شهر تا پيداش کنم:
.باشه-
.يه چيز ديگه ،سرشو گرم کن خودمو برسونم:
.باشه-

!ببين منو ،بيام و اونجا نباشه ،صبح اول وقت تو اتاق دکتر پورزندم! بعدش هم تو اتاق دکتر فرمان فر! خب؟:
 ...من سرشو گرم می کنم اما اگه نموند و-
!قراره شبو اونجا پيشت بمونه! پس بهش الهام نمی شه که بذاره در بره:
!من منتظرتونم فقط يه چيزی! می شه بهش نگين که از من آدرسو گرفتين؟-
.چيزی بهش نمی گم.آدرسو اس ام اس کن! منتظرم:
تماسو قطع کردم و برگشتم تو ماشين ،ناديا با نگرانی گفت :آدرسو داد؟
.آره-
!وای خدا:
!منتظر صدای اس ام اس گوشيم موندم و در همون حال گفتم :فکر کنم آخر اين ماجرا بايد حتما ا ببرمت سرم وصل کنی
.نه خوبم.واقعا ا نمی دونم اگه شما نبودين چی کار بايد می کردم-
لبخندی زدم و يه خرده فکر کردم ،پيامی اومد و بازش کردم و وقتی آدرس رو ديدم پوؾ کالفه ای کشيدم! عجب گير افتاده
!بوديم! خونه ی طرؾ يکی از روستاهای اطراؾ بود
.دستی به ته ريشم کشيدم و يه خرده فکر کردم و بعد شماره ی فرهاد رو گرفتم
الو فرهاد؟:
...جونم؟! چه عجب تو يه سراؼی از ما گرؾ-
ببين چی می گم ،باشگاهی؟:
آره .می يای؟-
محمد هم هست؟:
.آره-
!خوبه.بخوام بياين يه جايی می تونين خودتونو برسونين؟:
خبريه؟-
.آره:
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!خيره يا شر؟-
!فرقی داره؟:

.نه! شما امر کنی ما با سر خودمونو می رسونيم.فقط داداش من بايد صبر کنم ياسر بياد ،باشگاهو تحويل بگيره بعد-
کی می شه؟:
.يه نيم ساعت ديگه حدوداا -
.خوبه .همون موقع راه بيفتين بيا به اين آدرسی که برات اس ام اس می کنم:
.باشه-
.رضا رو هم اگه دم دسته بيارين:
چشم! امر ديگه؟-
.قربانت .فعالا:
تماسو قطع کردم ،آدرسو براش فرستادم ،گوشيو گذاشتم رو داشبورد و به ناديا گفتم :ديگه فکر کنم تو رو برسونم خوابگاه
.و بعد خودم برم دنبال کيؾ و گوشيت
!با لحنی ملتمس گفت :وای نه تو رو خدا
.برگشتم سمتش و گفتم :چرا نه؟ جايی که می خوام برم بهتره تو نباشی
.تو ماشين می شينم:
.معلوم نيست چی پيش بياد .نمی خوام اونجا باشی-
پس کجا برم؟:
.می برمت خوابگاه-
!نگاهی به ساعت انداخت و گفت :وای اآلن ديگه راهم نمی دن
مطمئنی؟:
.آره مسئولمون خيلی سخت گيره-
!ژاله هم امشب خونه نيست که بخوام ببرمت اونجا-
عمالا با جمله ی آخر من بهم ريخته تر شد ،عصبی موهاش رو ريخت زير مقنعه اش و شروع کرد به کندن پوست لبش،
!دستش رو عقب کشيدم و گفتم :همه ی پوست لبتو کندی
!با دلهره گفت :حاال چی کار کنم؟
يه خرده فکر کردم و پرسيدم :دوست ديگه ای رو نمی شناسی که اهل اين شهر باشه يا خونه دانشجويی داشته باشه؟
.نه-
شادی چی؟:
.همه امون تو خوابگاهيم-
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بازم يه خرده فکر کردم و به گزينه ی آخر رسيدم ،ماشينو روشن کردم و همون طوری که راه می افتادم گفتم :نگران
.نباش يه فکری می کنم
***
کمربند رو باز کردم و گفتم :چند ديقه اينجا بمون تا برم و برگردم .باشه؟
!با لحن مظلوم و شرمنده ای گفت:ببخشيد تو رو خدا
اخمی کردم و همون طور که نگاهم به چشمای ؼمگينش بود گفتم :اين شد هزارمين بار که داری عذرخواهی می کنی!
اونی که بايد بگه ببخشيد تو نيستی! اون شهياد شياده که دستم بهش برسه حسابشو می ذارم کؾ دستش! حاال بشين تا
.برگردم
.باشه-
پياده شدم ،کليد انداختم و در رو باز کردم و رفتم تو .سرم داشت از درد می ترکيد ،ناهار درست و حسابی نخورده بودم و
حاال که ساعت شده بود  11احتماالا از گرسنگی خون به مؽزم نرسيده بود که پشت سرم درد می کرد .همون طور که
گردن و سرم رو می ماليدم پله ها رو رفتم باال و يه ياهللا گفتم .عمه بود که با هول اومد سمت ايوون و گفت :وای دامون
!ترسيدم
لبخندی زدم و گفتم :ببخشيد.سالم
با هم رفتيم تو خونه ،تن خسته امو انداختم روی مبل و گفتم :خوبی شما؟
با نگرونی لبه ی مبل روبروييم نشست و پرسيد :چه خبر؟ چه طور بی خبر اومدی؟
نگاهی به اطراؾ انداختم و پرسيدم :بدموقع اومدم يعنی؟
!اخمی کرد و گفت :بد موقع چيه؟! می گم طوری شده که اين جور بی خبر و يهويی اومدی؟! اونم اين ساعت شب؟
.آهان .از اون لحاظ.نه قربونت برم چه طوری قراره بشه؟! بيرون بودم ،يه سر هم اومدم پيش شما-
نفس راحتی کشيد و همون طور که از جاش بلند می شد گفت :خوب کردی .ترسيدم ،گفتم يه طوری شده حضوری اومدی
خبر بدی!بيمارستان بودی؟
همراهش شدم وقتی می رفت سمت آشپزخونه و گفتم:نه .يکی از همکارهام براش يه مشکلی پيش اومده بود دنبال کار اون
.بوديم
چه مشکلی؟-
.کيفشو زدن:
ای بابا! شنيدم کيؾ قاپی خيلی زياد شده .حاال چی بوده توش؟-
.طرؾ آشناست-
عمه برگشت و متعجب نگاهم کرد و پرسيد :يعنی چی؟
!طرؾ به قصد انتقام کيؾ دختره رو زده که مثالا بترسوندش-
همکارت دختره؟:
.آره-
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اون طرؾ کيه؟:
.يکی از همکالسی هاش-
!همکارت همون کارآموزه است؟:
.ابروهام رفت باال از تيزی عمه خانوم و با لبخند گفتم :بله
بعد تو بايد بيفتی دنبال کارش؟-
.دم بيمارستان اين اتفاق افتاده:
رفتين کالنتری؟-
.نه:
!برای چی نه؟-
.می خوايم بی سر و صدا جريانو تموم کنيم:
!يعنی چی دامون؟-

يعنی می خوايم بريم سراغ طرؾ ،خرش کنيم و قربون صدقه اش بريم که کيفو برگردونه! حاال اينا رو بی خيال! يه کار :
...بدی کردم که
!باز ديگه چی شده؟-
!يعنی می دونی کار بد که نيست! کار خيره منتها نمی خوام شما فکرهای بد بکنی:
!چی شده دامون؟! درست حرؾ بزن بفهمم-
!همکارم اآلن بيرون تو ماشينمه:
!همون دختره؟-
عمه موندم شما که عين عقاب رابطه ی بين کلمه ی همکالسی و کارآموز رو روی هوا می زنی اآلن اين سوال چيه می :
!پرسی؟
صورت عمه عمالا در هم شد و همون طور که بی خيال چايی ريختن می شد راه افتاد سمت هال و پرسيد :خب که چی؟
.می خوام بذارمش پيش شما امانت ،تا من و فرهاد بريم و کيفو تحويل بگيريم-
!گانگستر بازی راه انداختی؟:
!نه عمه خانوم-
خيال می کنی فيلم سينماييه دامون؟! اين ساعت شب دست دختر ؼريبه رو ورداشتی آوردی اينجا ،بعد چهارتا جمله رديؾ :
کردی که من باور کنم؟! اينم شد جريان گالره؟! آره؟! بس نيست؟! سر همون جريان اشتباه کردم که اجازه دادم باهام حرؾ
 ...بزنی و بهم معرفيش کنی! اگه اين کارو نمی کردم اآلن اينقدر روت باز نمی شد که يه دختر رو بياری اينجا و
عمه خانوم می گم مشکل پيش اومده براش! فقط و فقط هم کارآموز اون آزمايشگاهه! همين! هيچ رابطه ای هم بين من و -
اون نيست! جای ديگه ای رو هم نداشتم که ببرمش! خوابگاه هم ديگه دير شده و راهش نمی دن! ژاله هم نيست که بخوام
بذارمش پيشش! جايی هم که می خوايم بريم روستاست! نمی دونم قراره چی پيش بياد! با فرهاد و محمد و رضا هم می
خوايم بريم و دلم رضا نداد بخوام همراه چهار تا مرد گردن کلفت راه بيفته تو جاده! يعنی درست نبود که بياد! دوستی هم
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نداره که بخوام بذارمش اونجا! خونه ی خودمم که نمی تونستم ببرمش! می تونستم؟! اگه دوست دخترم بود می آوردمش
....اينجا و می خواستم که شب بهش پناه بدی؟! تو اين شهر ؼريبه! خيال کن مژگانه! خيال کن اين مشکل
!هی! چه خبرته-
!نشستم رو مبل و همون طوری که سرمو می ماليدم گفتم :خسته ام خيلی عمه! تو رو جون مژگان اذيت نکن
!سرت درد می کنه واسه همين کارها! واسه اينکه مرتب خودتو بندازی تو دردسر-
!دردسری نيست:
دردسره که لشکرکشی کردين و می خواين برين ناکجاآباد دنبال اون کيؾ! حاال چی توش هست که اين جوری دارين به -
!آب و آتيش می زنين؟
موبايل دختره رو گرفته و تهديدش کرده! می دونم ؼلط زيادی کرده و هيچ کاری نمی کنه اما دختره خيلی ساده است: .
خيلی معصومه! از عصری تا حاال داره ديوونه می شه! امشب موبايلو نذارم کؾ دستش صبح نشده بيمارستان الزم می
!شه
عمه زل زد به چشمام و سری به تؤسؾ تکون داد ،مکثی کردم و از جام بلند شدم و همون طور که می رفتم سمت در گفتم:
.باشه .يه فکر ديگه می کنم .خدافظ
!بازومو کشيد و گفت :وايسا ببينم
!برگشتم و نگاهش کردم ،پراخم خيره ی صورتم شد و گفت :بيارش اما يه شرط داره
جونم؟-
.همين جا جلوی من زنگ بزن به پليس! با مؤمور برين دنبال کيؾ:
.نمی خوام پای مؤمور به جريان باز بشه-
!چرا؟:
مادر و پدر دختره حساسن ،بعدش هم مؤمور نمی گه تو چه نسبتی با اين دختر داری؟! اين به کنار ،تا بخوام برم کالنتری -
!و شکايت و شکايت کشی ،هفتاد تا از اون کيفها رو پس گرفتم خودم
!نمی خوام دعوا کنی دامون:
ايستاده بودم روبروش و به صورتش نگاه می کردم ،وقتی ديد چيزی نمی گم گفت :آخرش يه باليی سر خودت می ياری
!دامون! داری برای خودت دشمن تراشی می کنی اينجوری
!طرؾ بچه است-
!بچه نيست که همچين جسارتی کرده:
.برای همين دارم با فرهاد و بچه ها می رم که بترسونيمش-
!اون ميون يه باليی سرت بياره چی؟:
عقب می ايستم ،بچه ها کيفو ازش بگيرن .خوبه؟!حاال برم دختره رو بيارم؟ بنده ی خدا معلوم نيست از کی جز حرص و -
!ناخن و پوست لبش چيز ديگه ای نخورده .برم بيارمش عمه خانوم حسابی بسازدش؟
!چشمای خودت قرمز قرمزه:
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آره.خودمم خيلی خسته ام! منتها اين کارو انجام بدم ديگه با خيال راحت می گيرم تخت می خوابم.برم حاال؟-
عمه چيزی نگفت ،ساکت بودنش رو گذاشتم رو رضايت اجباريش ،پيشونيش رو بوسيدم و گفتم:قربون دل مهربونت برم!
.می دونستم رضايت می دی
!اومدم برم سمت در،پر بؽض صدام زد و گفت :دلم عين سير و سرکه می جوشه تا برگردی .باهاش درگير نشين ها
ته ته قضيه اگه راضی نشد به پس دادن کيؾ جريان رو به پليس می کشونيم .خاطرت جمع .فقط عمه يه موردی ،اين -
دختره ،هم خيلی مظلومه هم خيلی حساس ،يه وقت چيزی نگی بهش که سوء تفاهم بشه؟
!چی مثالا؟:
 ...همين که اونو با گالره يکی کردی و-
!عمه با اخم و تحکم گفت:برو زودتر برگرد
.لبخندی زدم و گفتم :برم بيارمش به شما معرفيش کنم بعد
!باشه ای گفت ،راه افتادم سمت ماشين و به اين فکر کردم که گالره کجا و ناديا کجا! زمين تا آسمون ميونشون فاصله بود
***
.در سمت ناديا رو باز کردم و گفتم:بيا می خوام به يه فرشته معرفيت کنم
با تعجب زل زد به صورتم ،لبخندی زدم برای اينکه آرومش کنم و توضيح دادم :اينجا خونه ی عمه امه ،پيشش بمون تا
.برم کيفتو برات پس بگيرم و برگردم
ملتمس گفت:نمی شه منم باهاتون بيام؟
.لحنم رو کمی جدی کردم و گفتم:فکر کنم يه بار قبالا جواب اين سوالو دادم
 ...با خجالت گفت:من روم نمی شه بيام پيش
دستم رو گذاشتم روی سقؾ و دوال شدم تو صورتش و گفتم:مطمئنا ا پيش عمه ام بمونی بهتره تا همراه من و رفيقهام راه
!بيفتی بيای جايی که خودمم نمی دونم کجاست
يه خرده فکر کرد و قبل از اينکه تصميم بگيره پياده شه عمه بود که صدام کرد ،صاؾ ايستادم و برگشتم به سمتش و با
ديدنش لبخند زدم .ناديا هم از ماشين پياده شد .شايد حق داشت که مردد باشه برای پا گذاشتن تو خونه ای که نمی دونست
!توش چه خبره
عمه اومد جلو و نگاه موشکافانه اش نشست به صورت سرخ شده از خجالت ناديا ،ناديا سالم کرد و من رو به عمه گفتم:
.عمه ناديا خانوم ،ناديا خانوم ايشون هم عمه خانوم عزيز من
عمه بود که گفت :سالم دخترم .خوبی؟
.ناديا يه ممنون آروم زمزمه کرد ،همون طور که ماشينو دور می زدم تا پشت رل بشينم گفتم :زود بر می گردم
.عمه اومد کنارم و گفت :مواظب خودت باش دامون
.طوريم نمی شه .قول می دم-
.زود برگرد .گوشيتو هم زنگ زدم جواب بده:
.اگه جواب ندادم بدون دستم بنده و وقتی کارم تموم شد حتما ا تماس می گيرم-
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.باشه ،منتظرم:
.نگاهی به ناديای ايستاده تو پياده رو کردم و با لبخند گفتم :فعالا
.آروم گفت :مراقب خودتون باشين

يه حتما ا گفتم و نشستم پشت رل ،استارت زدم ،براشون دست تکون دادم و راه افتادم .وقتی تونستم آدرسی که اون پسره
برام فرستاده بود پيدا کنم ،ماشين فرهاد رو ديدم که يه گوشه پارک کرده.پياده شدم و رفتم سمتشون ،با ديدنم پياده شدن و
باهام دست دادن و فرهاد پرسيد :چی شده دامون؟
!نگاهی به ساختمون انداختم و گفتم :يکی تو اين خونه است ،کيؾ يکی رو زده
!رضا بود که متعجب پرسيد :پليسم هستی تو؟
دستی به پس سرم که درد می کرد کشيدم و گفتم :صاحب کيؾ آشناست .اين يارو هم جوجه دانشجوی احمقه! نمی خواستم
!پاش به کالنتری باز بشه! حاال اينها رو ولش ،می خوام بترسه! يه جوری که ديگه از اين ؼلط ها نکنه
محمد پرسيد :کيؾ يه دخترو زده؟
!راه افتادم سمت ساختمون و گفتم :آره
!همراهم شدن و رضا پرسيد :دوست دخترته؟
!برگشتم سمتش و براق شده نگاهش کردم ،لبخندی زد و گفت :خيلی خب بابا
دستمو گذاشتم روی زنگ و يه خانوم اومد پای آيفون:بله؟
منزل آقای هاشمی؟-
.بله بفرمايين:
آقا آروين تشريؾ دارن؟-
بله شما؟:
لطؾ می کنيد بگيد بياد دم در؟-
شما؟:
!نگاهی به بچه ها انداختم و فرهاد گفت :ببخشيد خانوم همسرتون تشريؾ دارن؟
.بله-
!پس لطؾ کنين به ايشون بگين تشريؾ بيارن:
!متعجب زل زده بودم به فرهاد ،اون خانوم آيفون رو گذاشت و فرهاد توضيح داد :بذار به باباش بگيم
!اين رفيق اون يکيه-
!کی رفيق کيه؟:
!اينجا خونه ی رفيقشه نه خودش-
!مهم نيست! بذار با يه بزرگتر روبرو بشيم اول:
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!بزرگترو می خوای بترسونی که رفيق پسرش همچين ؼلطی نکنه؟-
!داداش اگه ما رو آوردی پس بايست کنار بذار کارمونو بکنيم:
!يه قدم رفتم عقب و گفتم :بفرمايين
اسم خود پسره چيه؟-
.شهياد شعبانی:

در باز شد و عاقله مردی اومد دم در و متعجب سالم کرد .باهاش دست داديم ،نگاهی به حياط انداختم و ماشين شهياد رو
!ديدم که توش پارکه! خوب بود که الاقل آروين عقل کرده و چيزی رو لو نداده بود
.فرهاد شروع کرد به حرؾ زدن :سالم آقا .ما از بستگان اين رفيق پسرتون هستيم
!شهياد؟-
!بله .يعنی ايشون برادر بزرگش هستن:
دست فرهاد که به من اشاره کرد چشمام گرد شد ولی فوری خودمو جمع و جور کردم ،نگاه آقای هاشمی اومد رو صورتم
.و برگشت به چهره ی فرهاد ،فرهاد ادامه داد :راستشو بخواين يه مشکلی پيش اومده که اومديم شهيادو ببريم
مرده مشکوک پرسيد:چه مشکلی؟
!مادرش تو بيمارستانه:
مادر شهياد؟-
بله ،حالش هم زياد خوش نيست ،در حقيقت دکتر جوابش کرده! حاال تا ما بخوايم راه بيفتيم و بزنيم به جاده و برسيم شايد :
 ...اصالا دير بشه ولی
.چهره ی آقای هاشمی عمالا متؤثر شد و رو به من گفت :متؤسفم
ممنونی گفتم ،آقای هاشمی اومد بره تو ،هول شده گفتم :اجازه می دين من برم سراؼش؟ می ترسم شما جريانو بگين يه
.وقت هول کنه
.نگاهش همچنان مشکوک بود وقتی به من اجازه می داد برم توی ساختمون! رو به فرهاد گفتم :بمونين تا بيام
!مچم اسير دست فرهاد شد و گفت :دعوا راه ننداز دامون .بيارش بيرون خدمتش برسيم
باشه ای گفتم و دستم رو کشيدم ،دنبال مرد راه افتادم و وقتی از کنار ماشين رد می شديم نگاهی به توش انداختم! پست
!فطرت کيؾ رو همون طور روی صندلی ول کرده بود
.به پله های ساختمون که رسيديم مرد رو صدا زدم :آقای هاشمی
.ايستاد و منتظر نگاهم کرد ،من و من کردم تا جمله بندی هامو مرتب کنم و بعد گفتم :يه لحظه تشريؾ بيارين
.مردد نگاهم کرد ،خودم راه افتادم سمت ماشين و گفتم :يه لحظه فقط
!اومد به سمتم ،با دست به ماشين اشاره کردم و گفتم :اين کيفو می بينين؟
!نگاهی به توی ماشين انداخت و بعد رو به من با تعجب پرسيد :خب؟
!کيؾ همکالسی اين شهياد خان شعبانيه-
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!گيج شده زل زد بهم و گفت :اين جا پس چی کار می کنه؟
!ازش زده-
!شما پليسين؟:

دستم نشست تو جيب پشت شلوارم ،کيؾ پولم رو در آوردم ،کارتم رو گرفتم سمتش و گفتم :من کارمند آزمايشگاه
بيمارستانم و از همکاران اون خانومی که کيفش اآلن تو اين ماشينه! می خواستم با پليس بيام اما گفتم بهتره کار به اونجا
!کشيده نشه
 ...پس جريان برادری و مريضی مادرتون و-
 ...رفيقم اين طوری گفت که اجازه بدين يک کدوممون بيايم تو تا:
!من دنبال دردسر نمی گردم آقا-
!دقيقا ا من هم به خاطر همين قضيه اينجام چون پسرتون ناخواسته دردسر رو تو خونه اتون راه داده:
!تشريؾ بيارين خودتون برش دارين بندازينش بيرون-
خوشحال و راضی دنبالش راه افتادم .از پله ها رفتيم باال و يه ياهللا ی آروم گفتم .با دست به اتاقی اشاره کرد و گفت:
!اونجاست! پسره ی احمق
راه افتادم سمت اتاق و رو به مرد گفتم :بچه ان آقا بچه! بچه ان که زندگی رو با فيلم و سلایر اشتباه می گيرن و کاری می
!کنن که نبايد
درست می فرمايينش رو شنيدم و دستم نشست به دستگيره ی در! در رو که باز کردم سر دو تا پسر جوون که جلوی
!کامپيوتر نشسته بودن برگشت به سمتم و بهت بود که از چشمای شهياد بيرون می ريخت
زياد نگذشت از لحظه ای که من تو درگاه در ظاهر شدم و شهياد از بهت در اومد! از جاش چنان پريد که صندلی پرت شد
و صدای بدی ايجاد کرد! نگاه من اما همچنان روی صورتش بود! به وضوح رنگش پريده بود و احتماالا خيال می کرد
!توهم زده و من حضور واقعی ندارم
!آروين هم از جاش بلند شد ،يه قدم به سمتشون برداشتم و پرتحکم به آروين گفتم :برو بيرون
!پسره تکونی خورد اما بيرون نرفت و پرسيد :شما؟
هه! فيلم بازی می کرد که رفيقش نفهمه از خودش آدرس رو گرفتم! نگاهم نشست به شهياد بهش نزديک شدم و گفتم:
!رفيقت خوب منو می شناسه! برو بيرون بابات يه صحبتی باهات داره
!آروين نگاهی به شهياد انداخت و پرسيد :چی کار کردی پسر؟
!شهياد که تا حدی تونسته بود خودش رو جمع و جور کنه پراخم گفت :کاری نکردم که به اين آقا ربطی داشته باشه
دستم نشست زير گوشش و برای اولين بار تو عمرم يکيو زدم! اون چنان زدنی که کؾ دست خودم سوخت! خسته بودم،
گرسنه ام بود،سردرد داشتم ،از اين بازی مسخره ای که راه انداخته بود کالفه بودم و زبون درازيش بدتر عصبيم کرده
!بود
!با سر به در اشاره کردم و رو به آروين گفتم :برو بيرون
بی حرؾ راه افتاد و در رو بست ،ايستادم روبروی شهيادی که تعادلش رو حفظ کرده بود اما دستش روی صورتش بود و
!گفتم:به اون يکی رفيقت گفته بودم پيؽام بده خودت کيفو بياری که اگه من بيام سراؼت دمار از روزگارت در می يارم
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 ...هيچ-

هيس! حرؾ نزن!اول بشنو بعد هر چرتی که خواستی بگو! می تونستم برم پيش پليس! می تونستم با مؤمور بيام :
سراؼت،برات يه پرونده ی زورگيری و تهديد و ضرب و جرح ترتيب بدم و پدرتو در بيارم اما اينجام برای اينکه حس
!کردم نفهميدی ؼلطی که کردی چه عواقبی می تونه داشته باشه
!تو چی کاره اشی؟-
!تو چی فکر می کنی؟:
!خاطرخواهشی؟-
دستم دوباره نشست زير گوشش! اين بار پرت شد و از روی همون زمين برگشت و زل زد بهم! کنارش زانو زدم و گفتم:
زنگ زدم به سه تا از کس و کارهاش که بيان اينجا و بهت نشون بدن که اين دختر خيلی هم تو اين شهر بی کس و کار
نيست! اون بيرونن! تو حياط! منتها من ازشون خواستم بذارن اول خودم باهات حرؾ بزنم!در واقع سعی کردم يه جورايی
!جونتو بخرم! حاال عين آدم بلند شو بيا در اون گاريتو باز کن و کيؾ ناديا رو تحويل بده
دستم نشست به يقه اش ،يه متر رو زمين کشيده شد تا تونست از جاش بلند شه و همراهم از اتاق بياد بيرون .هلش دادم جلو
!و رو به آقای هاشمی گفتم :با اجازه
همراهمون اومد و به شهياد گفت :چی کار کردی پسر؟!مادر پدرت به هزار اميد و آرزو فرستادنت اينجا که درس بخونی
!بعد تو افتادی پی اين کارها؟
دستم نشست رو پشتش و هلش دادم ،از در رفت بيرون و خدا رو شکر که فرهاد و محمد و رضا هم تو حياط ايستاده
بودن! با ديدنشون انگار وا داد که گفت :باور کن فقط می خواستم يه خرده بترسونمش! بهم برخورده بود که دکتر پورزند
اون طوری بهم تذکر داد! من فقط می خواستم بهش بفهمونم با کی طرفه! فقط می خواستم يه جوری بهش بفهمونم که من
!کی ام! به خدا حتی دست هم به وسيله های تو کيفش نزدم! فقط گوشيو در آوردم و خاموش کردم که زنگ نخوره همين
پا گذاشتم رو اولين پله و يقه اش رو گرفتم و کشيدمش از پله ها پايين و گفتم :فرهاد جان يه لحظه اجازه بدين ،همه چيز
!تحت کنترله
!فرهاد يه خرده نگاهم کرد و بعد براق شده گفت :اين عوضی يه همچين بازی مسخره ای راه انداخته؟
!اومد بياد سمت شهياد ،دستم رو نشوندم رو سينه اش و گفتم :داره کيفو می ده فرهاد! يه لحظه صبر کن
سوييچ رو از تو جيب شلوارش در آورد و در ماشين رو باز کرد و گفت :اينهاش! کيؾ اينجاست .من به هيچ چيش دست
!نزدم! می گم فقط موبايلش رو خاموش کردم و دوباره گذاشتم تو کيؾ
!کيؾ رو برداشتم و گرفتم سمتش و گفتم :موبايلو بده
!يه خرده خيره نگاهم کرد و بعد گفت :چی  ...چی کار کنم؟
!موبايلو کجا گذاشتی؟! درش بيار بدش من-
زيپ پشت کيؾ رو باز کرد و موبايل رو گرفت به سمتم ،روشنش کردم و ديدم هاردش سر جاشه .نگاهم افتاد به کيؾ لپ
!تاپ پسره که رو صندلی عقب بود ،در رو باز کردم و لپ تاپ رو برداشتم .متعجب پرسيد :چی کار می کنی؟
!چه تضمينی هست که چيزی از اين گوشی رو تو لپ تاپت خالی نکردی؟-
 ...گفتم که من حتی:
!فردا ؼروب بيا دم همون بيمارستانی که عين يه وحشی به دختر مردم حمله کردی ،لپ تاپو تحويلت می دم-
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!تحقيق هام توشه ،فردا بايد تحويل بدم:
!لبخندی زدم و گفتم :فردا؟! فردا مگه می خوای بری دانشگاه؟

بهت زده نگاهم کرد ،راه افتادم سمت فرهاد و گفتم :جای تو باشم فردا دانشگاه نمی رم! نه فردا نه هيچ وقت ديگه! چون
!من فردا اول وقت تو اتاق دکتر پورزندم! بايد درسو ببوسی و بذاری کنار
!دوييد دنبالم و گفت :آقا
!رضا اومد بره سمتش ،گفتم :کاريش نداشته باش! همين قدر بسه براش
!دوباره صدام زد :آقا
!ايستادم و برگشتم سمتش ،اومد کنارم و گفت:ديگه کاری به کارش ندارم
!زل زدم به چشماش و خيلی محکم گفتم :باور نمی کنم
!به خدا ديگه کاريش ندارم:
!فرهاد اومد جلو و گفت :جرأت داری کارش داشته باشی؟! هان؟
هيکل گنده ی فرهاد و رضا و محمد کافی بود برای اينکه بترسوندش اما فکر می کنم بيشتر از اينکه تونسته بودم يه نصفه
!روز نگذشته پيداش کنم جا خورده و ترسيده بود
!بازوی فرهادو گرفتم و گفتم :بريم؟
!نگاهشو دوخت به صورت من و گفت :نه! با اين گل پسر کار دارم هنوز
يه خرده به عقب کشيدمش و با گره ای به ابرو و سری که به دو طرؾ تکون می دادم پرسيدم چی کار می خواد بکنه؟
!آروم گفت :تو برو ،يه خرده می ترسونيمش و ولش می کنيم
.آروم پچ زدم :دست روش بلند نکنين
.باشه-
!قول؟:
!آره بابا-
راه افتادم سمت در حياط ،قبل از اينکه برم بيرون برگشتم و ديدم آقای هاشمی و آروين ايستاده ان رو ايوون و تماشامون
.می کنن
راه افتادم اما دلم رضايت نداد پسره رو دست بچه ها بسپرم و برم! ترسيدم عصبانيشون کنه و يه باليی سرش بيارن! مثالا
به ؼرورشون بر بخوره و بزننش! پس نشستم تو ماشين و يه گوشه تو تاريکی پارک کردم .يه خرده گذشت ،فرهاد بازوی
!شهياد رو گرفت و از خونه آوردش بيرون و محمد و رضا هم پشت سرشون راه افتادن
پرتش کردن عقب ماشين و رضا و محمد دو طرفش نشستن،فرهاد هم نشست پشت رل و راه افتادن.دنبالشون راه افتادم ،تا
.نزديکی های شهر اومدن ،ماشين ايستاد ،پسره رو از ماشين انداختن بيرون و رفتن
شماره ی خونه ی عمه رو گرفتم فوری جواب داد :الو دامون؟
.دارم می يام عمه-
!خوبی خودت؟:
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.بله خوبم-
کيفو گرفتی؟:
.بله-
.باشه ،زودتر بيا:
.چشم .فعالا-
.تماسو قطع نکرده فرهاد زنگ زد
الو جانم فرهاد؟:
!وقتی گفتی قول و گفتم آره يعنی کاريش نداشتيم-
!خب؟:
!ديگه تعقيب کردنت چی بود؟-

!آهان از اون لحاظ! آخه پسره خيلی احمقه! ترسيدم يه چيزی بهتون بگه ،يه کاری دست خودش بده:
!دامون خان ما هم عين شما قول و قرار سرمون می شه-
.دستتون درد نکنه! از محمد و رضا هم تشکر کن:
نه بابا کاری نکرديم .پس فرداشب واليبال می يای ديگه؟-
.اگه برنامه ای پيش نياد آره می يام-
.باشه ايشاهلل می بينيمت .فعالا-
رسيدم خونه ی عمه ،اونقدری خسته بودم که پاهام مال خودم نبود.کيؾ خودم و ناديا و لپ تاپ اون احمق رو برداشتم و
پياده شدم .دکمه ی ريموت رو زدم و راه افتادم سمت خونه .دلم يه دوش آب سرد می خواست و يه خواب چند ساعته.
زنگ در رو زدم ،بی تؤخير در با تقی باز شد .رفتم تو و عمه و ناديا رو ديدم که رو ايوون ايستادن .سالم کردم و بهشون
نزديک شدم .جوابمو دادن و نگاه ناديا رو ديدم که روی کيفهای بين دستم ميخکوبه! دختر بيچاره چه استرسی رو تحمل
!کرده بود امروز
!کفشهامو در آوردم و پله ها رو رفتم باال ،کيؾ رو گرفتم سمتش و با لبخند گفتم :اين هم امانتی شما
!نگاهشو از کيؾ گرفت و دوخت به چشمام و با تؤخير گفت :نمی دونم چه جوری تشکر کنم!واقعا ا نمی دونم
!يکی از بلوزهای مژگان تنش بود که تقريبا ا تو تنش گريه می کرد! کيؾ رو آروم تکون دادم و گفتم :نمی خوای؟
دست دراز کرد و ازم گرفتش ،راه افتادم سمت سالن و گفتم :کيفتو چک کن چيزی از توش کم نشده باشه .به شادی زنگ
زدی؟
.دنبالم اومدن،ناديا گفت :بله .همين پيش پای شما بهش گفتم که کيفمو پس گرفتين
يه خوبه گفتم ،عمه پرسيد :ميز شامو بچينم؟
!برگشتم سمتش و با لبخند گفتم :زحمت نمی شه؟
!اخمی کرد و يه قدم بهم نزديک شد و گفت :همه جات سالمه؟
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کيؾ خودم و لپ تاپ پسره رو گذاشتم رو مبل ،نشستم و گفتم :جز مؽزم که در حال انفجاره آره باقی جاهام سالمه! ما رو
که ديد همچين ترسيد که به ؼلط کردن افتاد! ناديا خانوم موبايلتم چک کن ببين باهاش شماره ای گرفته؟! خودش که می
!گفت جز اينکه خاموشش کرده کار ديگه ای باهاش نداشته
ناديا يه اآلن می بينم گفت و عمه خانوم در حال رفتن به آشپزخونه توضيح داد :ناديا جون هم چيزی نخورده! اونقدر
!استرس داشت که لب به هيچی نزد
اخمی کردم و زل زدم بهش ،نشسته بود رو يه مبل و موبايلش رو چک می کرد .نچ کوتاهش باعث شد بپرسم :چی شده؟
!مامانم چند بار تماس گرفته-
.بهش زنگ بزن خب:
.اآلن ديگه ديروقته-
از اينجا بهش زنگ نزده بودی؟:
!نه .به شادی زنگ زد و اون گفت که سرم درد می کرده و زود خوابيدم-
!درست نيست آدم به مامانش دروغ بگه ها:
.بعداا همه چيزو براش تعريؾ می کنم .اآلن شرايط طوريه که نمی خوام ذهنش مشؽول بشه-
!آهانی گفتم و سرم رو به پشتی صندلی تکيه دادم و چشمامو بستم! چقدر خوب بود می شد همون جا می خوابيدم
.چشمام گرم شده بود که صدای عمه رو شنيدم :پاشو دامون يه چيزی بخور
.به زور پلکهای سنگينمو باز کردم و يه خرده زل زدم بهش ،با لبخند گفت :پاشو پسرم
تکونی به خودم دادم و صاؾ نشستم ،دستمو گذاشتم پشت گردنم و ماساژ دادم،عمه آروم گفت :بلند شو بشين سر ميز اين
.بنده ی خدا هم يه لقمه ؼذا بذاره دهنش ،رنگ به روش نمونده ديگه
سرمو بلند کردم و دنبال ناديا گشتم ،عمه با سر به دستشويی اشاره کرد .از جام بلند شدم و گفتم :ديشب شيفت بودم ،صبح
!هم رفتم آزمايشگاه ،بعدش هم دوباره بيمارستان و آخرش هم اين بساط که ديگه واقعا ا نوبر بود
!چقدر اين روزها شيفت می ايستی؟-
.نه بابا ،کل اين هفته فقط ديشب بيمارستان بودم:
.نشستم پشت ميز ،صدای باز شدن در دستشويی سرم رو برگردوند .عمه گفت :بيا ناديا جان
ناديا با لبخند اومد سمتمون ،نيم خيز شدم ،يه راحت باشين گفت و نشست رو صندلی کناری .عمه ظرؾ ؼذا رو گذاشت
.رو ميز و گفت :دامون جان کارم داشتی صدام کن
لبخندی بهش زدم و عمه رفت تو اتاقش ،ديس برنج رو گرفتم سمت بشقابی که جلوی ناديا بود و گفتم :بکش تا ضعؾ
.نکردی
!ممنونی گفت و يه مقدار کشيد ،ديس رو عقب نبردم و گفتم:آدم نبايد مديون شکمش باشه! اندازه ای که می خوری بکش
.همين قدر کافيه-
!مطمئنی؟:
.اگه خواستم دوباره می کشم-
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باشه ای گفتم و برای خودم ؼذا کشيدم در همون حال ازش پرسيدم :چيزی کم و کسر نبود تو کيفت؟
.نه:
.خوبه-
چيزی نگفت وقتی شما رو ديد؟:
اولش که چشماش از حدقه در اومد ،بعدش هم اومد زبون درازی کنه که نذاشتم ،ته ته اشم ابراز پشيمونی بود و ترس و -
.لرز! بهش گفتم فردا اول وقت می خوام برم دانشگاه پيش دکتر پورزند
!ديگه اين بار اخراج می شه:
.نمی خوام برم-
نگاهش رو از بشقابش گرفت و دوخت به صورتم ،سرم به سمتش چرخيد و گفتم :چيه؟ می خوای برم؟
.نه ولی فکر کردم اونقدری عصبانيتون کرده که حتما ا اين کارو می کنين-
نمی خوام بيشتر از اين تحريکش کنم .فردا عصری قراره بياد پيشم لپ تاپشو پس بگيره ،اون وقت باهاش اتمام حجت می :
.کنم
!يه قاشق ؼذا گذاشتم تو دهنم و در حال جوييدن شنيدم متعجب پرسيد :لپ تاپشو گرفتين ازش؟
سری به عالمت مثبت تکون دادم ،لقمه ی تو دهنمو که قورت دادم گفتم :آره! می خوام چک کنم ببينم ؼلط اضافی نکرده
!باشه
!نگاهم به صورتش بود وقتی يه لبخند عميق نشست رو صورتش! خنديدم و گفتم :خوشت اومد؟
!خيلی-
.قابل نداشت! بخور ؼذاتو:
.واقعا ا ممنون آقای فرهودی .هم شما و هم دوستاتون و هم عمه خانوم تو زحمت افتادين-
لبخندی زدم و گفتم :زحمتی نبود! اشتباه خودم بود که دفعه ی پيش خيلی جدی نگرفتمش و البته اشتباه شمام بود که وقتی
!دمش قيچی نشده بود به من نگفتی
.خب با اون مشتی که اون دور بهتون زد گفتم شايد بينتون درگيری ايجاد بشه:
!منو خيلی دست کم گرفتی ها-
ناديا خنديد ،برای اولين بار تو اون روز سخت آرامش رو تو صورتش ديدم و گفتم :وقتی گريه می کنی آدم حس می کنه
!رو مخش سوهان می کشن
با لبخند و البته کمی شرمساری زل زد به صورتم ،لبخندی زدم و گفتم :کم مونده بود ميون اون همه گريه ات يه گوشه
!بزنم کنار و پياده ات کنم
دوباره خنديد ،يه خرده ديگه از ؼذام خوردم و گفتم :فردا به دکتر پورزند زنگ می زنم که ؼيبت امشبت از خوابگاه رو
.برات موجه کنه
.ممنون-
با عمه خانومم آشنا شدی؟:
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.خيلی خانومن .خدا براتون حفظشون کنه-

نگاهی به در اتاق عمه انداختم و با لبخند و صدايی آروم گفتم:اين جوری نگاهش نکن! به وقتش استعداد کندن سر منو هم
!داره
!ناديا خنديد ،خنديدم و گفتم:وسط حرؾ زدن هامون يه چيزی هم بذاری دهنت بد نيست
!يه قاشق از ؼذاش خورد و من فکر کردم چقدر همه ی کارهای اين دختر با ظرافته

ؼذامو خورده بودم و داشتم با ماست و خياری که عمه برامون گذاشته بود بازی می کردم تا ناديا هم ؼذاشو تموم کنه.
ميون خوردنش مکثی کرد ،سرش رو آورد باال و نگاه منو که به حرکاتش خيره بودم ؼافلگير کرد .لبخندی ناخودآگاه
نشست رو لبم و اون هول شده نگاه ازم گرفت .آروم پرسيدم :چيزی می خواستی بگی؟
مکثی کرد و بعد با من من و صدای آرومی گفت:روز اولی که شما رو ديدم ،از حرفهايی که شادی در موردتون برام گفته
بود و از برخورد اولتون فکرهای بدی درموردتون کردم .يعنی  ...فکر کردم شما مرد مؽروری هستين که همه رو از باال
 ...نگاه می کنين .يه
نگاهشو آورد باال و لبخند روی لب منو ديد ،زل زد به چشمام و گفت :از خيلی قبلتر دلم می خواست اينا رو بگم ولی ...
.خب راستش موقعيتی نبود
دست به سينه تکيه زده بودم به پشتی صندلی و تماشاش می کردم! می شد جای هويجی که قبل از ديدنش بهش نسبت داده
!بوديم بهش بگيم خورشيد! بيشتر شبيه خورشيد توی نقاشی ها بود تا هويج! نگاه و سکوتم رو که ديد گفت :ناراحت شدين؟
لبخندم عميق تر شد و سری به دو طرؾ تکون دادم يعنی نه ،نگاهشو دوخت به ظرؾ ؼذاش و گفت:تو برخورد اول آدم
 ....امممم ...به نظرم خيلی آدم خشکی اومدين و حتی پشيمون شدم از اينکه بخوام بيام آزمايشگاه و زير نظر شما کار کنم
!با لبخند پرسيدم:اآلن چی؟! به نظرت همون جوريم؟! خشک و مؽرور و از خودراضی؟
نگاهشو فوری آورد باال و گفت :وای نه! اصالا! خيلی وقته که ديگه به نظرم اون صفاتو ندارين! يعنی می دونين چيه ،فکر
کنم يه بار ديگه هم گفتم ،شما با مردهايی که من دور و اطرافم ديدم خيلی فرق دارين! هر کسی خودشو اين طوری درگير
مشکالت ديگران نمی کنه! ...از دم بيمارستان تا توی آزمايشگاه که خودمو برسونم به شما پيش خودم فکر می کردم اآلن
نهايت کاری که می کنين اينه که منو می برين کالنتری و از شعبانی شکايت می کنيم .همه اش خودمو می خوردم که اگه
!شکايت کنم و خبر به گوش مامانم اينا برسه چی
!برای همين اون طوری گوله گوله اشک می ريختی؟-
سرش رو باال و پايين کرد،يه ليوان آب برای خودم ريختم و قبل خوردنش گفتم :جای تو بودم ترجيح می دادم به خونواده ام
.بگم هر چند که دليل اصلی اين پنهون کاری رو نمی دونم
مادرم يه مقدار حساسه ،اگه جريانو بفهمه مرتب می خواد نگران من باشه ،می خواد هی و هر دقيقه زنگ بزنه و از حالم -
.خبر بگيره .خب می دونين من نمی خوام يه نگرانی به نگرانيهاش اضافه کنم
زل زده بودم به صورتش وقتی داشت نگاهم می کرد و اون جمالت رو می گفت .نمی دونم چه مرگم شده بود اما درست
مثل اون شب تو خونه ی معين و ژاله دلم می خواست هر لحظه چشم بدوزم بهش .به چهره اش ،به ميميک صورتش ،به
!حرکاتش و اين برام عجيب بود
.يه خرده از ماستش خورد و گفت :دستتون درد نکنه
!همون طور که از جام بلند می شدم با لبخند گفتم :من که نپختمش

صفحه 269

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
عمه بود که از اتاق خواب اومد بيرون و گفت :خوردين؟
.برگشتم سمتش و گفتم :عالی بود .ممنون

همون طور که می اومد سمت آشپزخونه در جواب تشکر من و مرسی خيلی خوش مزه بود ناديا يه نوش جان گفت ،ظرؾ
ها رو گذاشتم توی سينک و به ناديا گفتم :بپر برو لپ تاپ اون پسره ی علمی تخيلی رو از تو کيفش در بيار و روشن کن
!تا من بيام
!متعجب پرسيد :علمی تخيلی؟
تنگ آب و ظرؾ ساالد رو که می ذاشتم تو يخچال گفتم :همون تخيلی منظورمه! تخيلش قويه ديگه! اگه نبود همچين فيلمی
!راه نمی انداخت
!عمه دستی به پشتم کشيد و گفت :برو بشين ،باقيش با من
!برگشتم سمتش و گفتم :ما خورديم شما جمع کنی و بشوری؟
با لبخند رفت سمت سينک و گفت :دو تا دونه بيشتر نيست ،می خوام چايی هم بذارم .برو به کارت برس که بعد بخوابين،
.جفتتون خسته اين و روز سختی داشتين
بوسه ای به پيشونيش زدم و رفتم تو هال ،ناديا لپ تاپ رو روشن کرده و روی ميز گذاشته بود ،خودش اما مشؽول
.موبايلش بود
!نشستم روی مبل ،جلوی لپ تاپ و گفتم :به شادی بگو زياد کنجکاوی نکنه
سرش که با تعجب اومد باال ،با لبخند زل زدم به اون سوهان عسلی های گرد شده و گفتم:حس شيشمم خيلی خوب کار می
!کنه
لبخندی زد و دوباره مشؽول گوشيش شد،قسمت های مختلؾ لپ تاپ رو چک می کردم که عمه با يه سينی چايی اومد و
گفت :سرت بهتر شد؟
.نگاهمو از تو لپ تاپ آوردم بيرون و گفتم :آره .فکر کنم از گرسنگی بود
.سينی رو گرفت سمت ناديا ،ناديا در حال برداشتن فنجون گفت :خيلی زحمت کشيدين عمه خانوم
عمه لبخندی به صورتش زد ،کنارش نشست ،سينی چايی رو گذاشت روی ميز و گفت :زحمتی نبود عزيزم .خوشحال هم
شدم که اومدی اينجا ،گفتم بهت که ،من اکثر مواقع تنهام .اآلن تازه چند وقته باال رو به يه خانوم مسن اجاره داديم که من
.از تنهايی در بيام ،اون هم اکثر اوقات خونه ی پسر يا دخترشه
لبخندی زدم و تو دلم گفتم :من که از اول گفتم دو تا دختر ترگل و ورگل وردار بيار ،شما رفتی پيرزن ترين مستؤجر دنيا
!رو پيدا کردی و اين باال سکنا دادی
!عمه خانوم لبخند رو که رو صورتم ديد گفت :چيه دامون؟
.لپ تاپ رو خاموش کردم و بستمش ،فنجونم رو برداشتم و گفتم:هيچی ،ياد يه چيزی افتادم
عمه نگاه از صورتم گرفت اما منی که تک تک حرکاتش رو می شناختم می تونستم بفهمم لبخندم رو گذاشته پای بحث آقای
!اسدی و خواستگاريش
يه خرده از چاييم خوردم و از ناديا پرسيدم :فردا صبح کالس داری؟
.بله-
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.پس با هم می ريم دانشگاه که منم دکتر پورزند رو ببينم:
در مورد شعبانی می خواين باهاش حرؾ بزنين؟-
.هم اون و هم ؼيبت امشب تو از خوابگاه:
!واقعا ا افتادين تو دردسر آقای فرهادی-

قبل از اينکه بخوام چيزی بگم عمه گفت:دامون کالا سرش درد می کنه برای دردسر! يه بار ديگه به دنيا می اومد من ازش
!می خواستم بره پليس يا کارآگاه بشه
يه مقدار ديگه از چاييم خوردم و لپ تاپ رو گذاشتم تو کيؾ ،همون طور که از جام بلند می شدم گفتم:دو تا ارث از بابام
بهم رسيده که مربوط به گردن به باالست! اول همين سری که درد می کنه برای دردسر و بعد هم اين موهايی که خيلی
!زود داره سفيد می شه
عمه يه خدا رحمتش کنه گفت و رو به ناديا ادامه داد :راست می گه ،باباش هم عين دامون به سی نرسيده تارهای موش
.سفيد داشت
ناديا يه خدا رحمتشون کنه گفت و من يه ممنون و بعد پرسيدم :صبح چه ساعتی کالس داری؟
.نه-
.من هشت اينجام:
منتظر بودم تعجب کنه از رفتنم و کنجکاو بشه که کجا دارم می رم اما باشه ای گفت و اين نشون می داد احتماالا عمه يه
!کوچولو بهش اطالعات داده
عمه پرسيد:شب نمی مونی؟
نه ای گفتم و در حال برداشتن کيؾ لپ تاپ و کيؾ خودم گفتم :يه سری برگه است که فردا بايد ببرم بيمارستان واسه يکی
.از همکارهام
ناديا پرسيد:اگه بخوای بياين دانشگاه کارتون چی می شه اونوقت؟
همون طور که می رفتم سمت در گفتم :آدم مدير خودش باشه همينه ديگه! می تونه هر وقت خواست به خودش مرخصی
!بده
!بعد رو به عمه گفتم :واسه صبحونه خدمت می رسم
!عمه لبخندی زد و گفت :مگه يه مهمونی داشته باشيم که تو رو بتونم ببينم
!پا گذاشتم تو ايوون و گفتم :عمه خانوم کم لطفی نکنين ديگه
.بعد رو به ناديا گفتم :فعالا
ناديا از همون روی ايوون ازم خداحافظی کرد و عمه نذاشت که تو حياط بياد اما خود عمه تا دم ماشين همراهم اومد و
وقتی نشستم پشت رل و شيشه رو دادم پايين پرسيد :مطمئنی پسره ديگه مشکلی ايجاد نمی کنه؟
.دستم روی سوييچ ثابت موند و قبل استارت زدن گفتم :از اين آدم دو پا هيچ چيزی بعيد نيست ،ولی خيلی ترسيد
ديگه کاری که به کارش نداری؟-
.نه ديگه .فردا هم می ياد لپ تاپش رو پس می گيره:
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.خوبه ،فقط اميدوارم واسه ناديام مشکلی ايجاد نکنه-
.منم همين طور! برو تو ديگه ،شما رو هم از استراحت انداختم:

نه ای گفت و من استارت زدم و با لبخند گفتم :زياد از من شکايت نکنی ها! درست نيست آدم برادرزاده ی دم بختش رو
!پيش دخترهای ؼريبه خراب کنه
اخم مصنوعی رو مهمون صورتش کرده ،يه خداحافظ با لبخند گفتم و راه افتادم .يه دوش آب سرد می خواستم و البته يه
.چند ساعت خواب آروم
.دستم نشست رو زنگ در خونه ی عمه خانوم ،صدای ظريؾ ناديا پيچيد تو آيفون :بفرمايين
رسيدم به ايوون،پامو انداختم پشت اون پام که کفشمو در بيارم ،ناديا با لبخند اومد دم در سالن و با خوشرويی سالم کرد.
نگاهم نشست به صورتش و جواب سالمش رو با خوشرويی دادم .چقدر خوب بود اگه عمه خانوم واقعا ا يه دختر ديگه
داشت و اين طور تنها نمی موند! دختری که وقتی می اومدم به عمه ام سر بزنم با اين خوشرويی می اومد استقبالم و البته
.که خيال منو از تنها نبودن عمه خانوم مهربونم راحت می کرد
ايستادم تا بره تو و همون طور که پشت سرش می رفتم پرسيدم :خوبی؟
!با مهربونی ممنونی گفت،از عقب سرم رو به سرش نزديک کردم و آروم پرسيدم :عمه خانومم که زياد بازجوييت نکرده؟
برگشت که صورتم رو ببينه و جوابم رو بده ،برای اينکه بهم برخورد نکنه خودم رو عقب کشيدم اما انگار واکنش خيلی
.سريع نبود که پام موند زير پاش! هين آرومی کشيد و گفت :ببخشيد
.لبخندی زدم و همون طور که از کنارش رد می شدم گفتم :طوری نشد
.بعد با صدای بلند عمه رو صدا زدم :عمه سالم
صدای سالمش از تو آشپزخونه مسيرم رو به اون سمت هدايت کرد ،داشت چايی می ريخت .با ورودم برگشت به سمتم و
همراه با لبخند حالم رو پرسيد ،همون طور که می نشستم پشت ميز گفتم :خوبم .شما خوبی؟
.همزمان با جواب خوبم عمه ناديا هم اومد و عمه بهش گفت :بشين دخترم
نشست کنارم ،عمه هم ليوان های چای رو گذاشت روی ميز و خودش هم نشست و گفت :امروز تا چه ساعتی بيمارستانی؟
تا حدود  ،9چطور؟-
.هيچی گفتم شامو بيای پيش من:
.آهان از اون لحاظ .چشم-
چشمت بی بال ،بخور دخترم .مربای آلبالو دوست نداری؟:
نگاهمو از عمه گرفتم و دوختم به ناديا که داشت جواب عمه رو می داد .نمی دونم اون نگاه چقدر طول کشيد که صدای
.عمه منو به خودم آورد:فقط با چاييت بازی نکن دامون ،يه لقمه هم بذار دهنت
چند تا لقمه خوردم ،چاييمو سر کشيدم و نگاهی به ساعت انداختم .عمه از جاش بلند شد و گفت :يکی ديگه بريزم؟
نه ممنونی گفتم و ناديا هم از جاش بلند شد ،همون طور که می رفتم سمت هال گفتم :شما صبحونه اتو کامل بخور ،هنوز
.وقت داريم
.اول از عمه تشکر کرد و بعد در جواب من گفت :ممنون ،ديگه سير شدم
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.نشستم رو مبل و گفتم :پس حاضر شو که بريم

چشمی گفت و وقتی رفت تو اتاق خواب ،بلند شدم و برگشتم تو آشپزخونه و با صدای آرومی از عمه پرسيدم :امشب
خبريه؟
!نه چه خبری؟-
!يعنی شام امشب مناسبتی داره؟:
نه! مگه اولين باره که می گم شام بيای پيشم؟-
نه خب ،ولی  ...هيچی .چيزی نمی خوای دارم می يام بگيرم؟:
.نه عزيزم .خودت بيای کافيه-
.پس نون رو من می گيرم:
.عصری می رم قدم بزنم می گيرم-
.باشه ای گفتم ،ظرؾ پنير و کره رو گرفت سمتم و گفت :بی زحمت اينا رو بذار يخچال
ظرفها رو گذاشتم تو يخچال و در رو با پام بستم و ناديا حاضر و آماده اومد و گفت :بريم؟
.راه افتادم سمت ورودی آشپزخونه و در همون حال به عمه گفتم:فعالا عمه
همراهمون شد و به ناديا گفت :باز هم بيا پيشم خب؟
داشتم کفشهامو می پوشيدم و در همون حال به صدای آروم ناديا گوش می دادم :واقعا ا نمی دونم چه جوری تشکر کنم .از
.ديشب تا حاال حسابی زحمتتون دادم
.زحمتی نبود عزيزم .منم از تنهايی در اومدم .هر وقت تونستی بيا و بهم سر بزن-
ناديا چشمی گفت ،عمه هم با مهربونی دستی به پشتش کشيد .چه دوست شده بودن با هم! حاال خوبه به زور راضی شده
بود بهش پناه بده! بعيد نبود پس فردا که بی خبر می يام اينجا باز هم ناديا در رو برام باز کنه و چشمای منو از تعجب
!گرد
برای عمه دست تکون دادم و منتظر موندم ناديا هم کفشهاشو بپوشه و همراهم بشه .در خونه رو بستم،با ريموت در ماشين
.رو باز کردم و گفتم :بشين بريم که دير شد
يه مسافتی رو تو سکوت گذرونديم تا اينکه من گفتم :می دونم نبايد ازت توقع داشته باشم چيزی رو به من گزارش کنی اما
به عنوان کسی که پاش به اين جريان باز شده ازت می خوام کوچکترين رفتار ؼلط اين پسره رو از اين به بعد به من بگی.
!حتی اگه خودت روت نمی شه به شادی بگو که منو در جريان بذاره! خب؟
زل زده بود به نيم رخم وقتی برگشتم و نگاهشو ؼافلگير کردم! نگاه ازم گرفت سرگرم ور رفتن با بند کيفش شد و آروم
گفت:روم هم بشه ،شما که نبايد همه اش به خاطر من کار و زندگيتون رو ول کنين؟
لبخندی زدم و گفتم :اولش بذار تکليؾ قسمت اول جمله ات رو روشن کنيم بعد بريم سراغ قسمت دوم! االن يعنی روت نمی
!شه آره؟
نگاه از کيفش گرفت و خيره ی نيمرخم شد ،نيم نگاهی بهش انداختم و با لبخند و لحن شوخی توضيح دادم :خودت گفتی
روم هم بشه! اين يعنی چی؟! يعنی روت نمی شه ديگه! با خجالت بيای و بهم بگی حرؾ اضافی و چرتی پرونده ،کار
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اشتباهی کرده ،تهديدی ،مزاحمتی حاال هرچی ،خيلی بهتر از اينه که يه جريانی مثل جريان ديروز اتفاق بيفته ،به گوشم
!برسه و بخوام ازت دلخور بشم
.حق با شماست-
اين از اين ،دوميش هم اينکه عادت ندارم وقتی پام به موضوعی باز می شه نصفه و نيمه ولش کنم! پس عالوه بر اينکه به :
.خاطر تو می خوام در جريان رفتارهای اشتباه اون پسره قرار بگيرم ،به خاطر خودم هم هست
!آروم زمزمه کرد:همون ارثيه ی پدری
!خنديدم و گفتم :آره! دقيقا ا! اين از اين ،يه مورد ديگه هم هست که خيلی مهمه
متعجب پرسيد :چی؟
ماشين رو پشت چراغ قرمز نگه داشتم ،برگشتم سمتش و همون طور که به چشماش خيره بودم گفتم :شيک شکالتی که
!قرار بود بهم بدی
يه خرده نگاهم کرد تا يادش بياد کی همچين قراری گذاشتيم و بعد لبخند زد! لبخند که می زد اون پياله های عسل برقی به
!خودشون می گرفتن که دلت می خواست تا ابد توشون ؼرق بشی
نگاه همراه با لبخندم رو از صورتش گرفتم و به چراغ قرمز روبرو خيره شدم تا حرفی از دهنم در نره که باعث سوء
!تفاهمش بشه ،اون بود که گفت:برای کاری که ديروز برام انجام دادين شيک شکالت کمه ،بايد براتون شام بگيرم
خنديدم و گفتم :دستپختت چه طوره؟
!بد نيست ،البته تو خونه زياد آشپزی نمی کردم .هر چی ياد گرفتم تو اين سه سال دانشگاه بوده-
!خوبه!پس يه شام واسه من درست می کنی و می ياری:
!چشمی گفت،راه که می افتادم گفتم :شيک شکالت اما سر جاش هست
!خنديد و دوباره يه چشم ديگه گفت! يه خرده ساکت مونديم و اين بار اون سر حرؾ رو باز کرد :عمه خانوم خيلی ماهن
!همراه با لبخند گفتم :به برادرزاده اش رفته
.خنديد و گفت :خارج از شوخی می گم
!خنديدم و گفتم :اينکه من ماه باشم شوخيه يعنی؟
.دوباره خنديد و گفت :نه منظورم اينه که  ...يعنی عمه خانوم  ...می دونين يه جور خاصی خوبن
!با سر حرفش رو تؤييد کردم و گفتم :ماه بودن واسه عمه مهتاج کمه! اون برای من اسطوره ی محبته
!صدای آروم و زمزمه وار ناديا پيچيد تو گوشم :به برادرزاده اشون رفتن
برگشتم سمتش و متعجب نگاهش کردم ،با لبخند خيره ی صورتم بود! همون مسير ديروزی رو می رفتيم ،همون آدم کنارم
نشسته بود اما امروز رفتنمون يه رنگ ديگه داشت! ديروز تو کل مسير گريه می کرد و منو ناراحت ،امروز می خنديد،
!لبخند می زد و از چيزهای خوبی حرؾ می زد و منو خوشحال!روزها چقدر می تونستن متفاوت باشن
ماشين رو پارک کردم و از ناديا پرسيدم :فردا هم کالس داری؟
.نه-
پس می يای آزمايشگاه؟:
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.بله-
!خوبه ،همون فردا نتيجه ی مذاکرات امروز ؼروبم با شيّاد رو برات توضيح می دم:

از تبديل اسم شهياد به شياد خنديد و با هم پياده شديم.قدم هامو آروم کردم که بتونه پا به پام راه بياد و اون بود که گفت:يه
...چيزی می خوام بپرسم اما  ...امممم
!با لحن شوخی گفتم:می خوای به شادی زنگ بزن بياد بهش بگيم جای تو بپرسه!هان؟
سرش رو باال آورد و به صورتم با لبخند نگاه کرد و بعد گفت :به دکتر پورزند گفتين من چه نسبتی باهاتون دارم؟
چطور؟-
...آخه چند وقت پيش ،سر همون جريان منو خواستن و برام توضيح دادن که معموالا دامون:
مکثی کرد ،شايد به خاطر به زبون آوردن ناخواسته ی اسمم! اولين باری بود که می گفت دامون و نمی گفت آقای فرهودی
و اين برای من هم جلب نظر کرده بود! چند باری تو دلم دامون دامون گفتم و حس کردم دلم می خواد دوباره اسمم رو به
!زبون بياره ،اما ادامه داد :يعنی يه جوری بهم فهموندن که شما برای کسی به اهالی دانشگاه رو نمی ندازين
.درست گفته! ميونه ام با دانشگاهی ها خيلی خوب نيست! نه اينکه باهاشون بد باشم ،فقط سعی می کنم باهاشون قاطی نشم-
.آهان:
بهش می گم که شما چه نسبتی با من داری که کنجکاويش برطرؾ بشه .خوبه؟-
!خب چه نسبتی باهاتون دارم؟:
خنديدم و گفتم :می گم همکارم هستی ،راستی دوست داری تابستون که تموم شد و کارآموزيت شروع شد همچنان تو
آزمايشگاه ما هم کار کنی؟
چه جوری؟-
دوست داری يا نه؟:
!از خدامه-
 ...زير نظر اين مدير آزمايشگاه مؽرور و خشک و:
!وای آقای فرهودی! به خدا اون مال همون يکی دو ماه اول بود-
 ...يکی دو ماه؟!!!! تو يکی دو ماه خيال می کردی من مؽرور و جدی و:
!اممم ،نه خب! يه خرده بيشتر-
ايستادم و به صورتش چشم دوختم .لبخند رو لبم بود اما لحن تهديد آميزی به صدام دادم و گفتم :اين جمله رو داشته باش تا
!بعداا تکليفمو باهات روشن کنم! اآلن هم بدو برو سر کالس که منم برم ساختمون اداری و عمو جان رو توجيه کنم
همراه با لبخند ازم تشکر کرد و راه افتاد سمت محل تشکيل کالسش ،صدای ببخشيدی نگاهم رو از دورشدنش گرفت.
برگشتم و پسرک علمی تخيلی رو پشت سرم ديدم .اخم به آنی نشست رو صورتم و گفتم :بهت گفته بودم بهتره اين دور و
!بر پيدات نشه
...من و منی کرد ،نگاه ازم گرفت و با مکث گفت :من
پشيمونی؟-
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!نگاهش نشست تو چشمام و گفت :نمی خوام فرصت درس خوندن رو از دست بدم
!راه افتادم سمت ساختمون آموزش پيراپزشکی و گفتم :به اين موضوع بايد قبالا فکر می کردی
!خب راستش...شما خودت جوونتر که بودی شيطنت نمی کردی؟-
!شيطنت با کيؾ زنی و تهديد و دزدی ناموسی فرق داره:
!اآلن مدل شيطنت ها تؽيير کرده-
!نه خب! زمان ما هم بودن آدم هايی که با فيلم و عکس از دخترهای بيچاره اخاذی می کردن:
!من قصد اخاذی نداشتم! فقط می خواستم يه خرده سر به سر ناديا بذارم-
!خانوم پاک نيت:
!بله! خانوم پاک نيت-
!يکی عين تو سر به سر خواهرت بذاره خوشت می ياد؟:
!من خواهر ندارم-
!مادر که داری! نداری؟! زن که بعداا می گيری! نمی گيری؟! مرد که هستی ،نيستی؟:
!اشتباه کردم-
!عشق و عاشقی واسه سن تو خيلی زوده پسر جون:
!خود شما مگه چند سالته-

به سن و سال من کاری نداشته باش! به خودت نگاه کن که حتی هنوز درستو هم تموم نکردی!هر چند که من شک دارم :
!اصالا عشقی در کار بوده باشه! فقط يه لجبازی بچه گونه بوده به خاطر بی توجهی خانوم پاک نيت
 ...حق با شماست ولی من واقعا ا-
گفتم که اآلن ديگه ديره! اين حقو بايد همون موقع که تو خيابون کوبيدی تو فک من و من بهت اخطار دادم بهم می دادی :
!نه اآلنی که تو رو يه تهديد برای اون دختر می بينم
!بيرونم کنی هم می تونم يه تهديد بدتر باشم-
ايستادم و با عصبانيت زل زدم بهش،چند سانتی عقب کشيد که احتماالا از ترس چک هايی بود که ازم خورده بود! مکثی
!کردم و گفتم:اآلن داری منم تهديد می کنی آره؟
!نه! منظورم اين نبود-
می دونی می تونم بفرستمت جايی که خونواده ات هيچ خبری هم ازت نداشته باشن؟! نفهمن سر پسرشون چه باليی اومده :
 ...که ؼيب شده و
!شما هم تهديد می کنی-
من عالوه بر تهديد عمل هم می کنم! پس نذار دست به کار شم! اگه فک و فاميل ناديا کاريت نداشتن ،اگه گذاشتن همچنان :
مرد بمونی فقط به خاطر من بوده ،چون اون گنده ترشون تو کل مسير قسم می خورد تا خواجه ات نکنه دست از سرت بر
نداره و من ازش قول گرفتم که يه فرصت بهت بده! پس می بينی؟! هميشه بدترين چيز گير افتادن دست پليس نيست! يه
!وقتهايی يه چيزهايی بدتر از پليس هم هست که آدم باهاشون اسير بشه
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!من نمی خوام اخراج بشم! می خوام اين يه سال هم درسمو بخونم و برگردم شهرم -
!خب ،گفتم که بايد قبالا فکرشو می کردی:
!يه فرصت دوباره دادن اينقدر سخته؟-
!دوباره بهت اعتماد کردن مثل اينه که انگشتمو برای بار دوم بذارم تو يه سوراخی که گزيده بشه:
!ديگه کاری به کارش ندارم-

ايستاده بوديم دم ورودی ساختمون آموزش ،ته نگاهش التماس رو می شد ديد اما ؼرورش اجازه نمی داد بخواد لحن
!صداش رو هم ملتمس کنه! يه خرده خيره ی چشماش موندم و گفتم:حرفت چيه اآلن؟
!معامله کنيم-
!چی؟:
...من ديگه کاری به ناد-
!خانوم پاک نيت:
!بله! خانوم پاک نيت ندارم و شما هم بی خيال اخراج ما شو و از اين پله ها نرو باال-
من يه فکر بهتر دارم! از اين پله ها می رم باال ،می رم تو اتاق عمو پرويز ،يا همون دکتر پورزند شماها ،با دکتر :
صحبت می کنم و ازش می خوام تو تقسيم بندی ترم جديد دانشجوهای کارآموزی تو رو بفرسته بيمارستانی که من تو
آزمايشگاهش کار می کنم! تو هم سرت می ره تو الک خودت و ديگه کاری به کار خانوم پاک نيت نداری! اين هم می شه
تضمين که اگه ببينم زدی زير حرفت کاری کنم درسو و کارآموزی و مدرک رو ببوسی و برگردی همون جايی که ازش
!اومدی
مات مونده بود بهم ،شايد باور نمی کرد! شايد نمی تونست بفهمه زير دست من کارآموزی کردن يعنی چی! شايد اصالا به
!ذهنش هم خطور نمی کرد که ممکنه دو ترم تموم مجبور بشه منو باالی سر خودش تحمل کنه
راه افتادم قبل از اينکه از قيافه ی مات مونده و وا رفته اش لبخندی به لبم بشينه! اين بهترين راه بود برای اينکه يه خرده
!از ناديا دورش کنم! تو اون لحظه يعنی تنها راهی بود که به ذهنم می رسيد
از منشی دفتر دکتر پرسيدم :دکتر هستن؟
بله ای گفت و پرسيد :هماهنگ کردين؟
.نشستم رو صندلی و گفتم :بله ،ديشب باهاشون تماس داشتم .بفرمايين فرهودی اومده
دستش نشست رو تلفن و به عمو اطالع داد که من اومدم ،گوشی رو که گذاشت سر جاش با لبخند گفت :بفرمايين ،دکتر
.منتظرن
از جام بلند نشده در اتاق عمو باز شد و با رويی خوش اومد بيرون .رفتم سمتش ،دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:چه
!عجب ياد منم افتادی بی معرفت؟
با لبخند نفرماييدی گفتم ،دستش رو نشوند رو پشتم و همون طور که به توی اتاق هدايتم می کرد گفت :چی بفرمايم پس؟! نه
!همراه مهتاج خانوم بهمون سر می زنی ،نه اينجا می يای که ببينمت و نه بيمارستان و مطب
نشستم روی مبل جلوی ميزش ،اون هم رفت پشت ميزش و من گفتم :بيمارستان و مطب که خدا نکنه بيام! همراه مهتاج
!خانوم هم که هر بار اومده يا من شيفت بودم يا کار داشتم
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!بله ديگه! سرت شلوؼه که ما رو فراموش کردی-

لبخندی زدم ،اون هم لبخندش رو عميق تر کرد و پرسيد :خب؟! حاال آفتاب قراره از کدوم طرؾ ؼروب کنه که به اين
!عموی پير سر زدی؟
اممم ،راستش خورشيد هنوز ؼروب نکرده اما فکر کنم يه خرده دير می جنبيدم احتماالا مجبور بوديم بشينيم به تماشای -
!محو شدنش
!عمو چهره ای جدی به خودش گرفت و پرسيد :چه خبر شده؟
پامو انداختم رو پام و با لبخند گفتم :خبر خاصی نشده اما ...اون دانشجويی بود که دفعه ی قبل در موردش با شما تلفنی
.صحبت کرده بودم
!همون پسره؟-
.بله:
!باز دسته گل به آب داده؟-
.وهللا داشت دو سه هکتاری باغ و دشت و دمن رو آبياری می کرد که جلوشو گرفتم:
چی شده دامون؟دوباره مزاحم اون همکالسيش شده؟-
.حاال بماند ،اآلن واسه اينکه بخواين گوش اونو بپيچونين اينجا نيستم .اول اينکه می خواستم يه خواهش بکنم:
چی؟-
ديشب خانوم پاک نيت ،همون دانشجوی:
می دونم ،خب؟-
.خونه ی عمه خانوم من بوده و اومدم اينجا که ازتون بخوام به مسئول خوابگاهش اطالع بدين که ؼيبتش موجه بشه:
!خونه ی مهتاج خانوم؟-
بله:
دامون چه خبره؟! اين خانوم پاک زاد چه نسبتی باهاتون داره؟-
!خانوم پاک نيت:
!همون-
.همکار منه ،تو آزمايشگاه ما کار می کنه:
به دانشجوها هم کار می دين؟-
.در واقع کارآموزی می ياد:
!که اين طور .خب بعد يه سوال ديگه هم دارم-
!خنديدم و گفتم :بازجوييه؟
!همراه با لبخند گفت :يه چيزی تو همين مايه ها! برای همه ی کارآموزاتون اينقدر وقت و انرژی می ذاری؟
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زدم زير خنده،در حالت عادی بايد يه جوری توجيهش می کردم که فکر و خيالی نکنه اما نمی دونم چرا دهنم برای گفتن
!جمله ای باز نشد .عمو موشکافانه نگاهم کرد و گفت :نکنه اين سفارشات بويی از ؼيرت توشونه؟
!همراه با لبخند گفتم :من رو همه ی همکارهام ؼيرت دارم
اون که البته منتها از دانشجوها شنيدم که خيلی آبت با کارآموزها تو يه جوب نمی ره و در واقع شرط تو بيمارستان -
موندنت اينه که باهاشون کار نکنی! حاال اينکه يه کارآموزی رو به آزمايشگاهت راه دادی و اين طور هم داری ازش دفاع
!می کنی و هواشو داری يه خرده شامه ی منو قلقلک می ده که حس کنم يه بوهايی می ياد! دم دادی به تله؟
!نه دکتر جان! برای من حرؾ در نيارين لطفا ا-
!پس چی؟:
!پسره موی دماؼم شده ،منم سعی کردم دمشو بچينم! همين-
پسره و دم درازشو کاری ندارم! اينکه کارآموزت سر از خونه ی عمه خانومت در می ياره رو اما يه خرده با حس :
!کنجکاوی دنبال می کنم
خنديدم و از جام بلند شدم و گفتم:دکتر جون ،به اون دانشجوتون لقب علمی تخيلی رو دادم چون يه سناريو واسه ام نوشته
!بود در حد جنگ ستارگان ،به شما که استادشی موندم چه لقبی بدم که در خورتون باشه
عمو هم از جاش بلند شد و همون طور که از پشت ميزش می اومد بيرون گفت :منو بی خيال ،خودتو بچسب که احتماالا تا
!!!!چند وقت ديگه بايد صدات کنيم جناب دارسی
!دوباره خنديدم و گفتم :فکرهامو می کنم و يه شخصيت خوب واسه شما پيدا می کنم و پيام می دم
مگه با اين بهونه يه پيامی هم به من بدی! به مهتاج خانوم هم گفتم ،دفعه ی ديگه بی تو بليطی برای اومدنش به خونه ی -
!ما صادر نمی شه
.چشم:
!پدرت که به من لطؾ زيادی داشت ،دليل اينکه تو چرا اينقدر نسبت به من بی عالقه ای رو نمی دونم واقعا ا-
!کم لطفی نکنين ديگه عمو جان:
.کم لطفی نيست ،واقعيته! شهناز شديداا از دستت دلخوره-
.اين دفعه حتما ا همراه عمه خانوم خدمت می رسم:
!جداا؟! پس خوبه! آخر هفته می بينمت-
!متعجب نگاهش کردم ،لبخندی زد و گفت :تولد آيدين و آيداست! مهتاج بهت نگفته؟
ای خدا يه ستونی ،ديواری ،درختی ،تيرآهنی ،بتنی چيزی بذار جلو روم سرمو بکوبم بهش! آخه آدم دهنشو اينقدر بی موقع
!وا می کنه پسر؟
.لبخندی زدم و باهاش دست دادم و گفتم :اگه بودم و شيفت نبودم ،چشم خدمت می رسم
!مگه قراره کجا باشی که می گی اگه بودم؟-
!شايد مجبور شم برای کارهای آزمايشگاه برم تهران:
!حاال عدل همين هفته که قراره بيای خونه ی ما؟-
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!کاره ديگه! تولد و مهمونی و صله رحم نمی شناسه:
!برو بچه! برو کمتر بهونه بتراش-
!لبخندی زدم و پرسيدم :به خوابگاه زنگ می زنين ديگه؟
!چشم-
!لطؾ می کنين:
!در مورد اون پسره کاری انجام ندم؟-

.چرا ،منتها اآلن نه و فکر کنم با اين همه مشؽله فراموش کنين و می ذارم ترم جديد که داره شروع می شه می گم:
!چه کاری هست حاال؟-
!می خوام کارآموزيشو بيفته بيمارستان ما:
!که حسابی بجزونيش آره؟-
!که حسابی آدمش کنم:
!دکتر خنديد و در رو برام باز کرد ،بين در قبل از اينکه کامل برم بيرون ايستادم و گفتم :شما بفرمايين ديگه ،راهو بلدم
!با لبخند خيره ی صورتم شد و بعد يه مکث گفت :بيشتر بهم سر بزن ،منو ياد رضا می ندازی و اين منو خوشحال می کنه
لبخندی زدم و چشمی گفتم ،دستش نشست به موهای شقيقه ام و گفت :زودتر هم اون دمت رو بذار تو تله تا اينها بيشتر
!سفيد نشده
!خنديدم و چشم دوم رو گفتم ،با لبخند خيره ی صورتم شد و با لحن مؽمومی گفت :خدا رضا رو رحمت کنه
به جای هر جوابی فقط يه لبخند بهش زدم ،چون خودم هم مطمئن نبودم که پدر بعد اين همه سال از طرؾ خدا بخشيده شده
!يا نه
.دستی به پشتم کشيد و گفت :برو به کارت برس .پنجشنبه اگه تونستی حتما ا بيا .ما رو خوشحال می کنی
چشم سوم رو هم گفتم و باهاش خداحافظی کردم ،يه خداحافظ هم به منشی گفتم و راه گرفتم سمت ماشينم .همين چيزها بود
که منو از آدم هايی که وصل و مربوط به گذشته دور می کرد! همين نگاه های مؽموم و لحن های سرد و ناراحت و تؤسؾ
بار! همين حسرت هايی که با ديدنم تو چشماشون خونه می کرد و منو آزار می داد! همين آرزوهای محالی که واسه تؽيير
گذشته تو وجودشون رنگ و رو می گرفت با ديدن من! همين ها بود که منو از وصل شدن به يه سری آدم های خوب با
!جايگاه عالی دور می کرد هر چند که نمی شد محو بشن! نمی شد نديده بشن! نمی شد ؼيب بشن
***
دو لنگه ی در حياط خونه ی عمه رو باز کردم و نشستم پشت رل ،صدای زنگ موبايلم مجبورم کرد دنده رو خالص کنم
!و نگاهی به صفحه ی گوشيم بندازم .سياوش بود! چند بار از صبح باهاش تماس گرفته بودم که جواب نداده بود
!الو معلوم هست کجايی؟!پنجاه بار از صبح تا حاال به اون گوشی قراضه ات زنگ زدم:
 ...ببخشيد چند باری که تماس گرفتی تو جلسه بودم ،بعدش هم-
!بايد بيام بشينم رو در رو باهات حرؾ بزنم و ببينم سرت به کدوم آخور گرمه که منو تحويل نمی گيری:
!من يا تو؟! کجايی اين وقت شب؟-
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!دم خونه ی عمه خانوم:
!آره جون خودت-
!حاال يا جون خودم يا جون تو! عمه خانوم امشب احضارم کرده واسه بازجويی:
بازجويی چرا؟-
!نمی دونم وهللا! حاال برم تو ببينم جريان چيه:
شب نمی يای؟-

!نه ديگه خوابيدن همين جا می مونم ،تو هم هر ؼلطی دوست داری می تونی تو اون خونه ی خالی بکنی:
!برو خجالت بکش-
باشه! برم بشينم يه خرده خجالت بکشم! کاری نداری؟:
راستی من فرداشب می رم تهران-
!چه خبره؟:
!خبر خير! فکر کنم بابای منم عين عمه خانوم تو منو احضار کرده واسه بازجويی-
!آهان! از اون لحاظ:
.نه! شوخی می کنم ،با همکارم داريم می ريم مؤموريت-
باشه .شب بر می گردی؟:
نمی دونم ،چطور؟-
!خب می خوام بدونم توفيقی که امشب نصيب تو شده فردا شب نصيب من می شه يا نه:
!توفيق؟-
!ای بميری سيا! يه خرده از اون عقل آکبندت استفاده کن! خونه خالی رو می گم:
.خنديد و يه بچه پررو گفت ،خداحافظی کردم ،گوشی رو گذاشتم تو جيبم و ماشين رو بردم تو پارکينگ
!پا که گذاشتم تو سالن پرسيدم :عمه نيستی؟
صدای حرؾ زدنش از اتاق خواب می اومد ،همون طور که می رفتم سمت اتاق يه ياهللا گفتم و تقه ای به در زدم ،عمه
.گفت :بيا تو دامون
.در رو هل دادم و ديدم داره با تلفن حرؾ می زنه .سالم کردم و گفتم :راحت باش
برگشتم تو هال ،دستم نشست به دکمه های پيرهنم و در حال در آوردنش نگاهمو دوختم به صفحه ی تلويزيون که داشت يه
!سلایر خارجی عهد دقيانوس می داد! فکر کنم خود کارگردانش هم يادش نبود يه همچين چيزی ساخته
پيرهنمو در آوردم و انداختم رو دسته ی مبل ،کمربندم رو شل کردم و راه افتادم سمت اتاق خواب .گرسنه ام بود و خدا
.خدا می کردم عمه زودتر تلفنش رو قطع کنه و بياد واسه شام
.يه تی شرت تنم کردم و شلوارکمو که باال کشيدم صدای عمه پيچيد تو خونه :دامون دست و روتو بشور بيا شام
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از اتاق رفتم بيرون و پرسيدم :خوبی شما؟
!با خوشرويی گفت :خوبم عزيزم.چقدر چشمات سرخه؟
!گريه کردم-

متعجب زل زد به صورتم ،لبخندی زدم و همون طور که راه می افتادم سمت دستشويی توضيح دادم :بادکنک می خواستم،
مامانم واسه ام نخريد ،منم زدم زير گريه و جيػ و داد! تا شما اون ؼذای خوشمزه ات رو بذاری رو ميز من يه دست به
!آب برم و بيام
از دستشويی اومدم بيرون ،در حال خشک کردن صورت و دستهام شنيدم که عمه گفت :لپ تاپ پسره رو بهش پس دادی؟
.همون صبح تو دانشگاه ديدمش و دادم بهش-
.خوب کردی .نذار باهات سر لج بيفته .بعضی ها سرشون باد داره ،کينه می کنن و بعد ديگه خدا رو بنده نيستن:
!نشستم پشت ميز و گفتم:بچه تر از اين حرفهاست
!عمه ظرؾ ؼذا رو گذاشت رو ميز و خودش هم نشست و گفت :عين ناديا خانوم که می گفتی بچه است؟
!يه پر ريحون گذاشتم تو دهنم و گفتم :بچه نبود؟
!فقط  8سال از تو کوچيکتره-
!منو  99ساله فرض نکن عمه خانوم! من شناسنامه ای  99سالمه ،تجربه ای و روحی  49سال رو راحت دارم:
!بخور کمتر حرفهای نااميد کننده بزن-
!چشم:
مشؽول خوردن ؼذا شدم ،عمه هم از مژگان گفت و اينکه حسين سخت مشؽوله برای اينکه بتونه انتقالی بگيره تا برگردن
!اينجا .اگه می شد خيلی خوب می شد البته اگه می شد
اطالعات کامل و جامع در مورد خونواده ی حسين و اينکه مخالؾ اين انتقالی هستن رو که داد پرسيد :پرويز رو ديدی؟
.آره-
خوب بود؟:
.بله-
در مورد آخر هفته بهت گفت؟:
.بله-
می يای؟:
.نه-
چرا آخه؟:
!حوصله ی لوس بازی های آيدا رو ندارم-
!دامون:
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!ببخشيد خب ولی لوسه ديگه-

...لوس نيست ،منتها چون می دونی يه جورايی چشمش تو رو گرفته اين جوری می گی که يه وقت:
!نه عمه خانوم! ربطی به اينکه به من نظر داره نداره-
!دامون:
همون چشمش منو گرفته منظورمه!کالا حوصله ندارم بيام ،هم به خاطر آيدا و هم به خاطر عمو پرويز و نگاه های -
 ...پرحسرتش که بعد بيست سال هنوز به فکر رفتن باباست و
!بده اينقدر به فکر رفيق صميميشه؟:
بد نيست اما بی فايده است! خوشم نمی ياد جايی پا بذارم که همه راه و نيم راه بگن آخی ،بيچاره رضا که نموند و آينده ی -
!پسرشو نديد و از اين جمله های حسرت بار
!من که نمی فهمم چی می گی:
!خودم می فهمم-
.پرويز ناراحت می شه اگه نيای! شهناز هم اون دفعه خيلی شاکی بود:
!شاکی باشن بهتر از اينه که من روحيه ام خراب بشه! هان؟-
.نمی دونم! هر جور خودت راحتی:
!اين جوری خيلی راحتم-
!چی بگم؟! تو که هر کاری دلت می خواد می کنی ،چونه زدن و بحث کردن منم بی فايده است:
.لبخندی زدم ،با اخم نگاهم کرد و گفت :بخور ؼذاتو
يه چشم گفتم ،يه چشم ؼره ی ديگه هم بهم رفت! خنديدم و گفتم :می دونی بايد چی کار کنی عمه؟ يه ليست تهيه کن از
دوستان و آشنايانی که دختران دم بخت دارن ،بعد منو هر شب دعوت کن اينجا ،يه شام خوشمزه هم برام بپز ،هر شب يه
دونه اشون رو بهم پيشنهاد کن! من قول می دم در حين خوردن اون شام خوشمزه و انگشت هام با هم ،در مورد گزينه های
!پيشنهاديت فکر کنم
!عمه با تؤسؾ سری تکون داد و گفت :تو رو زن بدم پشتم راست می شه
!خنديدم و در حالی که يه لقمه می ذاشتم تو دهنم گفتم :همچين می گی انگار من دختر ترشيده ام و رو دستت مونده ام
!از صد تا دختر ترشيده هم بدتری-
!بابا فقط  99سالمه ها:
!خودت چند ديقه قبل می گفتی  49سال رو داری-
!حاال من يه چيزی گفتم :
عمه از جاش بلند شد و همون طور که بشقاب و ليوانش رو می ذاشت تو سينک گفت:می دونی از چی می ترسم؟! اينکه
!يکی به خاطر مال و منالت بيفته گردنت و زندگيتو به باد بده
يه ليوان آب برای خودم ريختم و گفتم :منم که چؽندر! می شينم نگاه می کنم يکی واسه مال و منال به ارث رسيده ام ازم
!آويزون بشه
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 ...عمه زير کتری رو روشن کرد و گفت :چؽندر نيستی اما
!شلؽمم که خاصيتش بيشتره! آره؟-
 ...اما لبخندی زد و گفت :نه! منظورم اينه
!کدو تنبلم البد-
!دامون:

از جام بلند شدم و گفتم :ممنون بابت شام! امشب که موضوع بحث آيدا بود! می شه خواهش کنم برای فرداشب که می يام
!واسه شام يه گزينه ی بهتر انتخاب کنی؟
!عمه گوشم رو تو دست گرفت و گفت :بيا برو بيرون تا نپيچوندمش
خنديدم ،دستم نشست رو دستش و اون هم گوشم رو ول کرد ،بوسه ای به دستش زدم و گفتم :شما برو ،من ترتيب اين
.ظرفها رو می دم و می يام
.دستش نشست به بازوم و گفت :بيا ،بعداا خودم می شورمشون
لبخندی زدم ،دوال شدم و يه دستم نشست زير زانوهاش ،و يه دستم دور شونه اش ،از زمين کنده امش و گفتم :عمه خانوم
!جان ،دو ديقه ای می شورمشون و می يام بعد شما شروع کن به بازجويی! خوبه؟
!تقال کرد و گفت :بذارم زمين دامون! کمرت می گيره! ای بابا! دامون
!خنديدم و گذاشتمش روی مبل و گفتم :عمه ی الؼر داشتن واسه همينهاش خوبه! اينجا باش تا برگردم!آفرين
!با لبخند سری تکون داد و من برگشتم تو آشپزخونه ،صداشو شنيدم که گفت :الاقل بذار بيام ميزو جمع کنم
شير آب رو باز کردم و گفتم :عمه خانوم بشين رو اون مبل سواالتت رو مرور کن که يه وقت يادت نره چيزی از قلم
!بيفته
!چه سوالهايی؟-
!در مورد ناديا خانوم ديگه:
!يعنی چی؟-
صدای عمه نزديک شده بود ،پس به عقب برگشتم و با لبخند گفتم :سوژه ی اصلی شام امشب نادياست ديگه! اومدم که
!جواب پس بدم
!با لبخند زل زد به چشمام و گفت :خيلی تيزی دامون
!نياز به تيزی نداره که!من اگه عمه خانومم رو نشناسم که بايد برم آب حوضی بکشم-
!در حال بيرون رفتن از آشپزخونه گفت:ظرفها رو بی خيال شو ،دستتو آب بکش بيا بشينيم حرؾ بزنيم
خنديدم و مشؽول کؾ مالی بشقابها شدم و فکر کردم که خدا بايد به دادم برسه تا بتونم عمه خانوم رو راضی کنم که سوء
تفاهم شده و بهتره که بی خيال اين سوژه بشه! ولی خب ،واقعا ا برای خودم جای سوال بود! عمه جداا دچار سوء تفاهم شده
!بود؟! با خودم که نمی تونستم روراست نباشم! اون دختر ذهنمو به خودش مشؽول کرده بود! بدجور هم مشؽول کرده بود
!با يه سينی چايی اومدم تو هال ،نشستم روی مبل و گفتم:بايد يه فکری به حال اين گردن بکنم
از بس که سرت خمه تو ميکروسکوپ-
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دستی به گردنم کشيدم و پرسيدم :از آقای اسدی چه خبر؟
!اخم نشست به صورت عمه و گفت :زشته دامون
!زشت نيست! زشت اينه که با دست پيش می کشی و با پا پس مهتاج خانوم-
!يعنی چی؟:
!يعنی عمه خانوم که از دست خواستگار سمجش شاکيه ،نبايد بهش زنگ بزنه-
!تو از کی تا حاال با آقای اسدی اين همه دم خور شدی؟:
!از همون وقتی که فهميدم اونقدری با شعور و مرد هست که قراره بشه شوهرعمه ام-

!از چهره ی پرحرص عمه زدم زير خنده ،اخمش رو پررنگ تر کرد و گفت :تو به فکر خودت باش
!به فکر خودم هم هستم-
!مشخصه کامالا:
عمه خانوم هميشه که آدم نبايد زن بگيره تا مشخص بشه به فکر خودشه! يه وقتهايی زن نگرفتن هم يه جور به فکر خود -
!بودنه
!ناديا اونقدرها هم که می گفتی بچه نبود:
!بله اينو سر شام هم فرمودين!  8سال از من کوچيکتره-
!و البته خيلی هم خانومه:
!خوش به حال پدر و مادرش-
!پدرش که در واقع پدر واقعيش نيست اما مادرش مادر خودشه:
!می بينم که حسابی تخليه اطالعات انجام دادی عمه خانوم-
.بچه ی بزرگ خونواده است:
خب؟-
.پدرخونده اش هم تو يه کارخونه کار می کنه:
خب؟-
.مادرش ولی خونه داره:
خب؟-
.درسش هم تموم بشه قصد داره واسه فوق بخونه:
خب؟-
.خواهر هم نداره:
خب؟-
!منو مسخره می کنی؟:
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!نه به جان شما-
!پس اين خب خب ها چيه پشت هم رديؾ کردی؟:
!چی بگم خب؟ -

عمه يه قند برداشت ،لبی به چاييش زد و گفت :زياد اهل حرؾ زدن نيست ،يعنی خيلی خجالتی و کم حرفه که خب فکر
!می کنم زوج خوبی بشين
!منم ليوان چاييم رو برداشتم و گفتم :دست شما درد نکنه!يعنی من پرحرفم؟
نظرت چيه؟-
!پس گزينه ی امشب بر خالؾ تصورم آيدا نبود! اون رد گم کنی بود که برسيم به ناديا خانوم:
!نگاهت به اون دختر رو ديدم دامون-
!لب پايينم رو به دندون گرفتم و بعد گفتم :يعنی موقع چشم چرونی مچمو گرفتی؟
دامون يه خواهش ازت بکنم؟-
!شما جون بخواه:
.يه ربع جدی باش-
ی جدی؟:
!جد ِ
ی جدی-
!آره! جد ِ
ی جدی بشم دعوامون می شه ها:
!من جد ِ
!عيبی نداره-
!چشم! از همين اآلن يه ربع شروع شد:
از ناديا خوشت اومده مگه نه؟-
!نه:
!يعنی ازش بدت می ياد؟-
عمه خانوم يه حد وسطی هم هست به نام نه بدم می ياد نه خوشم می ياد!ناديا يه کارآموز بوده تو آزمايشگاه ما! اعتراؾ :
می کنم با همه ی دخترهايی که دور و برم ديدم فرق داشته اما اين دليل نمی شه که نگاه من رو بذاری پای عشق و
!عاشقی
!من می شناسمت دامون-
!!!يه قلپ از چاييم خوردم و با لحن آوازی گفتم :سوء تفاهم شده باور کن!!! دوستانه اينو به تو می گم چون
!دامون-
!آخ ببخشيد! فکر کردم يه ربع تموم شده! عمه جان! باور کن سوء تفاهم شده:
!اين که تا اون حد واسه اش مايه گذاشتی هم سوء تفاهمه؟-
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من اآلن دارم به آب و آتيش می زنم واسه خالصی يه جوونی از اعدام! اين يعنی من عاشقشم؟! يعنی می فرمايين بنده :
!همجنس بازم؟
!دامون-
!باشه چشم! ببخشيد:
حاال اينها رو ولش کن! اصالا به هيچ چشمی نگاهش نکردی ،اصالا هم دلت پيشش گير نيست! اصالا هم نپسنديديش! من -
!ولی پسنديدمش! نمی شه روش جدی فکر کنی؟
شما کم مونده دختر ناصرالدين شاه قاجار رو هم برای من کانديد کنی! ديگه کسی هم مونده که از دم تيػ شما نگذشته :
!باشه؟
!عمه از جاش بلند شد و گفت :با تو حتی نمی شه پنج ديقه هم درست و حسابی حرؾ زد
!درست و حسابی حرؾ زدن يعنی به زور به يکی بله گفتن؟-
!تو قرار نيست به کسی بله بگی! قراره از کسی بله رو بگيری:
!من نمی خوام زن بگيرم-
چرا؟! تا ابد قراره از اين دوست دختر بری سراغ اون دوست دختر؟! آره؟! فکر نمی کنی ديگه سنت به درد دختربازی :
نمی خوره؟! فکر نمی کنی اين جوری روح پدر و مادرت اذيت می شن؟! فکر نمی کنی اين جوری ممکنه يکی پيدا بشه و
!با آبروت بازی کنه؟
!شما خيلی مطمئنی که من دارم دختربازی می کنم؟-
!گالره کی بوده؟:
يه دوست نزديک چندين و چند ساله! من سه سال با اون آدم بودم و جز اون دستم به هيچ دختری نخورده! تو عالم رفاقت -
هم بهش متعهد بودم! منتی هم نيست چون اين جزو اخالقيات خودمه! هر چند که تو اين دوره و زمونه حتی دخترهاش هم
!به دوست پسرهاشون متعهد نمی مونن
!همون گالره رو هم که نگه نداشتی برای خودت-
!گالره خودش رفت:
!خودش رفت که زنگ زده بود به من که واسطه بشم و تو کوتاه بيای؟-
!گالره بهم وفادار نبود عمه! من دلم نمی خواست يه عمر با اين شک زندگی کنم:
عمه مات موند به صورتم،نگاه ازش گرفتم و گفتم:هميشه قرار نيست آدم همه چيزو جار بزنه! هميشه قرار نيست آدم
احساس حماقتی رو که داره با کسی در ميون بذاره! می دونی چرا؟! چون حس می کنه اين جوری ؼرورش بيشتر خرد
!می شه! بيشتر می شکنه! در عجبم ژاله چرا چيزی به شما نگفته
عمه که رفته بود سمت اتاق خواب برگشت و نشست روبروم و پرسيد :يعنی چی که گالره بهت وفادار نبوده؟
چند بار با چند تا پسر ديدمش! به من گفت خواستگارهاشن که به زور پدرش باهاشون قرار می ذاره و می شينه تو کافه -
برای اينکه مثالا ردشون کنه اما چيزهايی که من می ديدم با رد کردن اون خواستگارها خيلی فرق داشت! مخصوصا ا بار
!آخری که ديدمش
پس برای چی بازم دنبالت بود؟:
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ژاله می گفت با آخريه به تفاهم نرسيدن و البد همون جريان پول و مال و منال و آويزون بودن و اين چيزها بوده که شما -
!می گفتی
عمه عمالا بهم ريخته بود ،از جام بلند شدم ،ايستادم نزديکش و دوال شدم ،بوسه ای به موهاش زدم و گفتم :می رم
!بخوابم.شمام به اين موضوع فکر نکن چون من خيلی وقته که ديگه بهش فکر نمی کنم
تی شرتمو در آوردم و دراز کشيدم روی تخت،مالفه رو تا زير گردنم باال آوردم ،ساعدم نشست رو پيشونيم و زل زدم به
سقؾ .عمه رو تونسته بودم گول بزنم خودمو چی؟! نمی فهميدم چمه! نمی تونستم بفهمم اينکه مرتب ته دلم می خواد بهش
فکر کنم چه دليلی داره اما اين حس بود! صحنه هايی از اولين برخوردمون تا همين امروز که ازش جدا شده بودم مرتب
از جلوی چشمم می گذشت! يه صحنه اما از همه اشون پررنگتر و واضح تر می اومد و می رفت! اون جايی که زانو زدم
جلوش و دستم نشست به مچ دستهاش برای اينکه بفهمم چرا گريه می کنه! اون جايی که دلم رفت از اون همه ؼصه ی
نشسته تو چشمهای خيسش! اونجايی که دلم به درد اومد از نامردی يکی هم جنس خودم که اون طور دلش راضی شده بود
!به استفاده از زور بازوش و شکوندن دل دختر لطيؾ و ظريفی مثل ناديا
در اتاق که پيش بود با صدای آرومی باز شد و عمه پرسيد :بيداری؟
.دستمو از روی پيشونيم برداشتم و گفتم :بله
اومد و نشست رو لبه ی تخت و پرسيد:ناراحتت کردم؟
!نه ،اصالا-
.خوبه:
لبخند زدم و دستش رو گرفتم ،لبخندی زد و گفت :بيشتر از اينکه دوری مژگان ؼصه دارم کنه وضعيت تو ناراحتم می کنه
!دامون که بؽل گوشمی
چرا آخه؟-
سر جريان گالره اونقدر معطل کردی که دختره حس کرد بهتره گزينه های ديگه رو از دست نده و برای جدی شدن :
!زندگيش به فکر باشه
!ازش چند ماه فرصت خواسته بودم-
بعد سه سال دوستی؟!به چه نتيجه ای قرار بود برسی که تو اين سه سال نرسيدی؟!چی قرار بود تو وجودش کشؾ کنی که :
سه سال زمان برات کم بود و باز هم ازش مهلت خواستی؟! مطمئنا ا به حرفت اعتماد نکرد و گذاشت پای باقی سردواوندن
!هات که قبول کرد بره ديدن خواستگارهاش
قرار نبود تو وجود اون چيزی پيدا کنم! دنبال يه چيزی تو وجود خودم می گشتم که خب شايد سی سال ديگه هم بگذره -
!پيداش نکنم
!چی؟:
تو نور کم آباژور زل زدم به صورت مؽموم عمه ،دستم رو تو دست گرفت و همون جوری که با ناخن هام بازی می کرد
!گفت:چی دامون؟ مگه خودت همين چند وقت پيش تو همين خونه نمی گفتی پدر و مادرت با هم خوشبخت بودن؟
تو سکوت فقط زل زدم به صورتش ،حرفم نمی اومد ،نمی دونستم چی بگم که بيشتر از اين ناراحتش نکنم .نمی دونستم
!اصالا چی کار کنم که بی خيال اون بحث بشه و از فکر من در بياد! سکوتم رو که ديد گفت :چيه؟! سوالم جواب نداشت؟
به پهلو چرخيدم و مالفه رو کشيدم باال ،مکثی کردم و با چشمهای بسته گفتم :دروغ گفتم! توهم زده بودم! يعنی يکی از
فانتزيهامه که خيال کنم مامان و بابام با هم خوشبخت بودن! خوشبخت بودن بچه اشون يه سال تموم تو پرورشگاه چشمش
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به در خشک نمی شد و همه ی نقاشی هاش عکس يه زن و مرد که دست بچه اشونو گرفته بودن تو دستشون نبود! می
!خوام بخوابم عمه ،بحث زن گرفتن منو هم بی زحمت بی خيال شو که بيشتر از اين هر دومون ناراحت نشيم! شب به خير
دست عمه با مکثی از روی مالفه نشست به بازوم ،يه خرده نوازشم کرد و بعد تخت تکونی خورد و رفت! شبهايی که اين
جوری قرار بود صبح بشه صد سال طول می کشيد! اون از اول صبح و ديدن قيافه ی پرحسرت عمو پرويز! اين هم از
!شب و اين بحث که به جاهايی که نبايد کشيده می شد کشيده شده بود
***
با انگشت شست و سبابه ام گوشه ی چشمهامو ماليدم و به معين گفتم:نمی دونم معين ،خودت يه جوری راست و ريسش
.کن
!چه جوری آخه؟! می خوای جای تو من برم؟-
!انگشتهامو از چشمام فاصله دادم و گفتم :بد هم نيست! می ری؟
!دکتر هم گذاشت-
.باهاش حرؾ می زنم شايد بذاره:
من باهاش در مورد اينکه عالقه ای به تهران رفتن نداری حرؾ زدم و اون گفت کاره ديگه ،همه امون يه وقتهايی -
!مجبوريم به چيزهايی تن بديم که دوست نداريم
فلسفی گهرباری
!پوزخندی زدم و گفتم :چه جمله ی
ِ
!معين موشکافانه نگاهم کرد و گفت :يه چيزيت هست امروزها
!سری تکون دادم به معنی مثبت و گفتم :دلم می خواد پاشم برم خونه
خب پاشو برو! تو که از صبح اومدی چپيدی تو اين اتاق و حتی پا تو بخش هم نذاشتی! موندنت اينجا با تو خونه بودنت -
!چه فرقی داره؟
بی جواب زل زدم به صورتش .دو سه روزی می شد اساسی دمػ بودم! درست از فردای شبی که با عمه نشسته بوديم به
حرؾ زدن!نمی دونم چه مرگم بود اما هيچی حالمو خوش نمی کرد! سياوش کلی پيگير شده بود ،معين چند باری پرس و
جو کرده بود و ژاله هم چند باری ازم دليل بی حوصلگيم رو پرسيده بود که خب صادقانه به همه اشون گفته بودم خودم هم
نمی دونم چه مرگمه! ناديا رو از بعد اون روز تو دانشگاه نديده بودم ،باهام تماس گرفته و گفته بود به خاطر کاری مجبور
بره تهران و بعد هم می شه فرجه هاش و بعد هم امتحاناتش و بعد هم که تعطيالت تابستونه! حدود چهار ماه بايد صبر می
کردم برای دوباره ديدنش و خب اين می تونست فرصت خوبی باشه برای اينکه تکليفمو با احساسم مشخص کنم! اينکه چرا
اون دختر اين همه ذهنم رو به خودش مشؽول کرده ،اينکه با دخترهای اطرافم چه تفاوتی داشته که تا اين حد تو ذهنم
!موندگار شده و اينکه واقعا ا احساسم نسبت بهش چيه
معين دستی جلوم تکون داد و من پلکی زدم که چشمام از خيرگی در بياد .شنيدم که پرسيد :چيه دامون؟ مشکلی هست؟
چه مشکلی؟-
!من نمی دونم! اين بی حوصلگی! مطمئنی همه چی رديفه؟! مرض پرضی گرفتی خدای نکرده؟:
!چه مرضی؟-
!نمی دونم من! دارم می پرسم ازت:
.نه.يعنی اگه گرفتم هم خودم بی خبرم-
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پس چه مرگته؟! اون يارو رو که قرار بود از اعدام نجات بدی نتونستی و اعدامش کردن؟:

نه .يعنی هنوز اعدام نشده ولی خب خيلی جای اميدواری نيست .اون شيش تا برادرش عين کوه ايستادن و مصرن به -
!اعدام
تهديدت کردن؟ که مثالا باليی سرت می يارن؟:
.نه ،يعنی تهديدی که جايی برای ترس و نگرانی داشته باشه نه-
.پس تهديدت کردن:
!نه بابا! فقط گفتن ديگه اگه دور و بر مادرمون ببينيمت قلم پاتو خرد می کنيم-
!اين اگه تهديد نيست چيه پس؟:
!خب منم که فعالا دور و بر مادرشون نرفتم که-
عقل کردی! اون بچه ،بچه ی خاله ات ،حال اون بده؟:
نه .اون هم خوبه خدا رو شکر .چند روز پيش با پدرش تلفنی صحبت می کردم ،می گفت هنوز تو قرنطينه است و چند -
.روز ديگه از قرنطينه در می ياد
!پس چته دامون؟! هوس کارهای خاک بر سری کردی بگو يکيو برات پيدا کنيم:
!کار خاک بر سری؟-
!هورمون هات بهم ريخته؟:
!چرت نگو-
!چه چرتی؟:
!بزرگترين عامل بقای انسان رو می گی کار خاک بر سری؟-
معين از جاش بلند شد و گفت :نه بابا! مثل اينکه حال و روز تو از منم بهتره! منو باش که به خاطر اصرار ژاله اومدم
!ببينم چه مرگته
!حاال اين يکی که قراره برام پيدا کنين کی هست؟-
معين ايستاد و برگشت سمتم ،با تعجب نگاهم کرد و بعد يه مکث پرسيد :جدی پرسيدی اين سوالو؟! واقعا ا دنبال يه رابطه
!ای؟
!نچ-
!پاک و مطهر شدی:
!بودم-
!مشخصه از پيشينه ات:
!برو معين حوصله ندارم-
!خل شدی پسر از دست رفتی! بايد با زن عمو بشينيم برای درمانت يه فکر اساسی بکنيم:
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چيزی نگفتم ،معين رفت و من به اين فکر کردم که کی واقعا ا حوصله داره آخر هفته تا تهران بره؟! دروؼی که واسه فرار
از جشن تولد به عمو پرويز گفته بودم دامنو گرفته بود بدجور! يعنی قربونت برم خدا آدم داريم گونی گونی پول بيت المال
رو به تاراج می بره سر و مر و گنده زندگيشو می کنه و به هيچ جاش بند نمی کنی! همينکه يه دروغ کوچولو از دهنم در
!رفت نشستی به تالفی و مچ گيری؟
***
رسيدم خونه و ماشين رو گذاشتم تو پارکينگ ،اومدم پله ها رو برم باال موبايلم به صدا در اومد .شماره ی عمه بود ،فوری
!جواب دادم و پرسيدم :کجايی عمه خانوم؟! مردم از نگرانی
!با لحن سردی گفت :تو کجايی؟
من تو پارکينگ خونه امم!چرا جواب زنگهامو نمی دادی؟-
!ازت ناراحتم دامون! خيلی:
!باز چی شده؟-
!خودت خوب می دونی:
!من چيو می دونم؟می شه شما بفرمايی؟-
!از پله ها رفتم باال و زنگ در رو زدم و شنيدم که عمه گفت :اين چه بساطيه باز راه انداختی؟
کدوم بساط عمه؟جريان آقای اسدی رو می گی؟! خب بابا از من خواسته واسطه بشم که بياد و بشينه حرفهاشو به شما -
!بزنه! منم که چيزی نگفت! گفتم اگه حرفی داری خودت با عمه خانوم قرار بذار و برو ببينش
!سر اين جريان هم باهات کار دارم! من منظورم به عبدهللا زاده است:
فاميلی گفته شده از زبون عمه
!سياوش در رو به روم باز کرد ،چشمهای من اما گرد شد از شنيدن
ِ
سياوش متعجب و با صدای آرومی سالم کرد ،سرم رو به عالمت سالم تکون ريزی دادم و رفتم تو هال و پرسيدم :عبدهللا
زاده رو شما از کجا می شناسی؟
!بهم زنگ زدن! سه تا برادر امروز دم خونه ی من بودن! دامون داری چی کار می کنی؟-
کالفه کيفمو انداختم روی مبل و نشستم رو لبه اش ،دستم فرو رفت بين موهام و بعد مشؽول باز کردن دکمه هام شد! عمه
ادامه داد:اومدن اينجا تهديد! اومده بودن اصالا که با خودت حرؾ بزنن! دامون کارت به جايی رسيده که جونتو بذاری کؾ
!دستت واسه نجات يکی که آدم کشته؟
!عمه-
عمه و کوفت دامون! داری ديوونه ام می کنی ديگه! نوجونيت اينقدر سرت باد نداشت که اآلن داری منو با اين قهرمان :
!بازی هات می ترسونی
...نمی دونم آدرس خونه ی شما رو از کجا آوردن ولی-
اآلن جواب من اينه؟! جواب اون سه تا برادر داغ ديده ی عصبانی اينه؟! اينکه اومدن اينجا واسه اين بوده که اونی که :
!بهشون آدرس داده خيال می کرده هنوز با من زندگی می کنی
.فهميدم اينو-
!پس اينو هم بفهم که داری با دم شير بازی می کنی دامون! اون قاتل خودش خونواده داره:
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.فقط يه مادر پير داره عمه-
!بسه ديگه دامون:
!اآلن چرا اينقدر عصبانی هستی قربونت برم؟-
!داری واقعا ا می پرسی؟! نمی دونی يعنی؟:
!واسه خاطر من داری اينقدر حرص می خوری قربونت برم؟ من زبون نفهم ارزش دارم؟-
!بسه ديگه:
گوشم از صدای دادش درد گرفت ،آروم زمزمه کردم :ديگه کاری به اين پرونده ندارم .خوبه؟
!تو گفتی منم باور کردم-

من کی حرفی زدم که انجامش نداده باشم؟ حاال که قضيه رو به ناموسم کشيدن ديگه سراؼشون نمی رم عمه! تو همه ی :
اين سالها شما برام مادری کردی و حقش نبود پای مادرم به اين موضوع باز بشه و واسه همين می کشم کنار .اآلن حرص
نخور باشه؟
صدای پربؽض عمه پيچيد تو گوشم:به خاطر من اينو نگو دامون! به خاطر من نترس! به خاطر خودت بترس! به جوونی
خودت رحم کن! دامون بسه! من نمی خوام از دستت بدم! نمی خوام از اينی که هستم تنهاتر بشم! همه ی اميدم ،روشنی
چشمم تويی دامون! يادگار برادرم تويی دامون! تو رو روح رضا ،تو رو خدايی که قبولش داری دست از اين کارات
!بردار
.چشم-
!چشم خالی چه فايده ای داره؟! امروز عبدهللا زاده فردا يکی ديگه:
عمه بذار فرداشب بيام پيشت و رو در رو با هم حرؾ بزنيم .باشه؟-
!عمه تماسو قطع کرد! عصبانی بود و دلخور ،مطمئن بودم اآلن داره گريه می کنه
گوشی رو گذاشتم کنارم روی مبل و لبه های پيرهنم رو از شلوار کشيدم بيرون ،سياوش اومد جلوم نشست و پرسيد :چی
شده؟
!پوفی کردم و گفتم :عمه بود و حسابی هم شاکی
سياوش اخمی کرد و پرسيد :چی کار کردی؟
يه خرده لب پايينمو گزيدم و يک کم فکر کردم و همون طوری که سگک کمربندم رو باز می کردم گفتم :نمی دونم ،شايد
!اشتباه کردم
جريان چيه؟-
!واسه نجات يه جوونی پا پيش گذاشتم،انگار شده دردسر:
از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم ،سياوش پرسيد :چه دردسری؟
.برادرهای طرؾ بلند شدن رفتن خونه ی عمه و تهديد کردن-
طرؾ يعنی مقتول؟:
!تو درگاه در اتاقم ايستادم ،برگشتم سمتش و گفتم:نه پس طرؾ يعنی سمت و سو
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همراهم اومد ،پيرهنمو در آوردم و انداختم رو تخت ،داشتم شلوارم رو در می آوردم که اومد جلو ،دستش رو دراز کرد و
.گفت :خانوم رضوانی که داشت اينجا رو جارو می کشيد اينو از زير تختت پيدا کرد
.نگاهم نشست به کؾ دستش ،يه حلقه گوشواره بود .دست دراز کردم ،گرفتمش و گفتم :مال گالره است
.طال هم هست فکر کنم -
ياد فيلم بی پولی افتادم ،اونجايی که ليال حاتمی دوال می شد زير تخت که سيم جاروبرقی رو آزاد کنه و يه تيکه طال پيدا
!می کرد و کلی خوشحال می شد
.گوشواره رو گذاشتم روی پاتختی و گفتم:فکر کنم بايد پيش تو باشه که وقتی اومد بانک واسه دادن قسط بهش برگردونی
سياوش رفت بيرون ،شلوارکم رو از روی تخت برداشتم برای اينکه پام کنم ،اون از تو هال گفت:ماه پيش مادرش اومد
.قسط رو داد
!رفتم بيرون و همون طور که می رفتم سمت دستشويی گفتم :بهتر
!در مورد تو هم حرؾ زد! در واقع شکايتت رو کرد-
دوباره و به فاصله ی چند ديقه تو اون شب چشمام گرد شد و برگشتم سمتش،سياوش تو آستانه ی آشپزخونه ايستاد و
!گفت:می گفت دخترم رو انگشت نما کرده تو شهر و بعد گفته تو رو به خير و منو به سالمت
مطمئنی مادرش بوده؟:
.آره بابا-
!اون که می گفت مادر و پدرش در جريان اين رابطه نيستن:
!نه پس توقع داشتی باشن؟-
!حاال که اين جوری می گی که انگار مادره در جريان بوده که:
تازه يه چيز ديگه هم می گفت! می گفت دخترم به خاطر اون پسره ی بی همه چيز بی چشم و رو همه ی خواستگارهاشو -
!رد کرده
بی خيال توالت رفتن شدم و مسير حموم رو در پيش گرفتم! برای اون مؽز در حال انفجار نياز به يه دوش گرفتن داشتم نه
!تخليه ی مثانه
***
سرم رو از ميکروسکوپ فاصله دادم و گردنم رو به چپ و راست خم کردم ،يه خرده زل زدم از پنجره به حياط
رو آوردم تو جا به جا کردی؟  ESRبيمارستان و از سينا پرسيدم:من ديروز پيپت های
.همون طور که از بخش می رفت بيرون گفت :يه تماس با خواهرم بايد بگيرم ،بعد برات می يارم
ممنونی رو گفتم و دوباره سرم به کار گرم شد ،چند ديقه ای گذشت تا اينکه صدای سالم پرانرژی شادی سرم رو
!برگردوند.لبخندی رو لبم نشست و گفتم:سالم .خوبی؟
!لبخندی زد و گفت :شما ولی فکر کنم چون منو نمی بينين خيلی بهترين
!خنديدم و گفتم :نيستی آدم حس می کنه می تونه با دقت بيشتری کار کنه
با خنده بدجنسی رو نثارم کرد و من بودم که پرسيدم :امتحانها چطور بود؟

صفحه 293

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
!عالی!!!! از آخر اوليم ايشاهلل-
!جدی؟:
.نه! خارج از شوخی بد نبود .يکی دو تا سخت بود و باقی خوب بود-
خانوم پاک نيت چی؟:
!اون هم امتحانهاشو خوب داده .از اون بچه خرخون هاست-

.اخم ريزی کردم ،لبخندی زد و گفت :خودش هم بفهمه اين جوری در موردش حرؾ زدم منو می کشه! وقتتونو نگيرم
نه .يه خرده استراحت واسه گردنم خوبه .از اون پسره چه خبر؟-
می ياد و می ره اما کاری به ما يعنی به ناديا نداره .فکر کنم جوری از شما ترسيده که اگه عزرائيل رو می ديد اينقدر :
!نمی ترسيد
!منو اآلن با عزرائيل يکی کردی ديگه؟-
!وای! نه منظورم اينه که دمتون گرم! واقعا ا با سياستتون پوزه اش رو به خاک ...يعنی سر جاش نشوندينش:
لبخند رو لبم بود وقتی شادی حرؾ می زد .تو اين يه ماه و خرده ای که نيومده بود گه گاهی حس می کردم چقدر وجودش
!انرژی دهنده بوده! شادی مکمل ناديا بود و همين بود که اونها رو تا اين حد صميمی می کرد
از جام بلند شدم و در حال در آوردن دستکش هام گفتم :واسه کارآموزی می ياد اينجا ،فکر کنم بايد از دکتر پورزند بخوام
.شماها رو بفرسته يه بيمارستان ديگه که باهاش هم گروه نباشين
! ِا! خب نمی شه اون بره يه جای ديگه ما بيايم اينجا؟-
!نه:
.خب ما می خوايم زير نظر شما کار کنيم-
!من با کارآموزها کار نمی کنم:
!واسه من و ناديا پارتی بازی می کنين ديگه-
!چرا اونوقت؟:
!چون اآلن شما برای من و ناديا يه قهرمانين و ما جزو طرفدارهاتون هستيم! آدم طرفدارهاشو که از خودش نمی رونه؟-
.همراه با لبخند شير آب رو که برای شستن دستهام باز کرده بودم بستم و گفتم :بريم يه چايی بخوريم بعد بگو چرا اينجايی
دنبالم راه افتاد و گفت :هيچی همين جوری اومدم يه سر بزنم .پس فردا داريم می ريم ،گفتم حاال کو تا ترم جديد برای همين
!اومدم هم سر بزنم و هم خداحافظی کنم
پس چرا تنها اومدی؟-
ناديا روش نشد بياد! ولی شما به روش نيارين ها! تازه هی به من هم می گفت تو هم نبايد بری! زشته! محيط کارشونه :
!مزاحمشون می شی! منم گفتم بايد از همکارهام خداحافظی کنم وگرنه تو دلم می مونه
به پرحرفی هاش لبخندی زدم ،برای اون و برای خودم چای ريختم و گذاشتم روی ميز و پرسيدم :يه چيزی بپرسم ،می
تونی صادقانه جوابم رو بدی؟
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جا خورد انگار که يه لحظه با بهت نگاهم کرد و بعد پرسيد :چی؟

نشستم روی صندلی،دست به سينه شدم و گفتم :ناديا يا خونواده اش مشکل مالی دارن؟ يعنی اون مشکلی که ناديا باهاش
درگيره مالی که نيست هست؟
يه خرده تو سکوت فکر کرد و بعد پرسيد :چطور؟
خب ،ما آدمها راحتترين مشکلی رو که می تونيم واسه اطرافيانمون برطرؾ کنيم مشکل ماليه ،می خوام بدونم .جوابش -
.هم فقط يک کلمه است ،آره يا نه
.نه:
.ممنون-
اون روز بود که می خواستم يه چيزی بهتون بگم و نگفتم:،
خب؟-
در مورد شعبانی می خواستم بگم که هنوز به ناديا گير می ده اما چون ناديا گفته بود اگه بگم سر از تنم جدا می کنه :
.نگفتم
!که شديداا هم اشتباه کردی! در واقع اشتباه جفتتون بود! هم تو و هم دوستت-
.می دونم .بعداا به ناديا هم گفتم:
چاييتو بخور .گفتی کی برمی گردين تهران؟-
.دو روز ديگه:
دستی به پشت گردنم کشيدم و شادی لبی به چاييش زد و گفت :من برم با همکارها هم يه خوش و بشی بکنم و برگردم.
.بابت چايی ممنون ،اينجا باشه سرد بشه تا بيام
راحت باشی گفتم و اون رفت .يه خرده مردد موندم برای عملی کردن فکری که تو سرم بود و سر آخر تسليم خواسته ی
.دلم شدم
رفتم تو رخت کن ،موبايلم رو از جيب کتم در آوردم و شماره ی ناديا رو گرفتم .چند تا بوق خورد و بعد جواب داد :الو
صدای ظريفش که پيچيد تو گوشم يه حس عجيبی بهم دست داد .پسربچه ی  16ساله نبودم که بخوام هيجان زده بشم اما از
.شنيدن صداش کيفور می شدم انگار .يه آرامش خاص بود .يه خواستن عجيب و ؼريب
.لب پايينم رو با زبون تر کردم و گفتم:الو سالم ناديا خانوم
مکثش تو جواب دادن نشون می داد متعجب شده از تماسم ،پس گفتم :خوبی؟
ممنون.شما خوبين؟-
منم بد نيستم .امتحانهات چطور بود؟:
.خوب بود-
خوب بود يعنی تجديد نمی شی؟:
!خنديد و با خنده گفت :نه خدا رو شکر
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يه خوبه گفتم و قسمت بدجنس ذهنم افسوس خورد از اينکه تو دوران دانشگاه تجديدی وجود نداره که اگه داشت می تونستم
!دعا کنم ناديا هم يه تجديد بياره و مجبور باشه کل تابستون رو اينجا بمونه و تو کالس های جبرانی شرکت کنه
از شعبانی چه خبر؟-
می ياد امتحانهاشو می ده و می ره .من زياد نديدمش اما همون چند بار هم فقط سری به عالمت سالم تکون داد و از :
.کنارمون رد شد
.خوبه .اميدوارم عاقل شده باشه .شادی گفت پس فردا می رين تهران-
.بله:
تو اين چند ماه راجع به پيشنهادم فکر کن .باشه؟-
.چشم:
هر چند که اين طوری کارت سخت می شه هم کارآموزی و هم کار تو آزمايشگاه و هم خوندن واسه فوق يه خرده -
.مشکله
.نه مشکلی نيست .شايد در جا نخوام برای فوق بخونم:
چرا؟-
.راستش شرايط خونه طوريه که شايد بهتر باشه يه مدت جايی نرم:
.خب می تونی همون تهران قبول بشی-
.سخته:
.اما شدنيه-
.آره خب:
.قبل رفتنت هم فکر کنم بايد بدهيت رو به من صاؾ کنی-
!بدهی؟:
!شيک شکالت رو می گم! من به وعده ی يه ؼذای خونگی با دست پخت تو قرار نيست از خير عشقم بگذرم-
ناديا خنديد ،لبخندی زدم و گفتم :پفک و شيک شکالت و بستنی وانيلی عشق های عرفانی من هستن!امتحانهات تموم شده
ديگه آره؟
.بله-
.فردا عصر جايی که برات راحت تره بگو بيام دنبالت .ساعت هفت و نيم:
امممم ،من می يام دم بيمارستان .خوبه؟-
!فقط عين اون بار جلوم ظاهر نشو که قبض روح می شم:
ناديا خنديد ،حس خوبی بهم دست داد از شنيدن صدای خنده هاش و گفتم:البته اگه دوست نداری می تونی همين اآلن برنامه
 ...رو کنسل کنی .دلم نمی خواد فکر کنی چون دينی بهم داری مجبوری که اين کارو بکنی و
!نه! اصالا! خودم دوست دارم که اون شيک شکالت رو مهمونتون کنم-
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.پس خوبه .فردا ساعت هفت و نيم دم بيمارستان می بينمت:
.چشم-
.چشمت بی بال خانوم! فردا يادم بنداز در مورد اين چشم گفتنت هات هم يه صحبتی بکنيم:
!چشم-
خنديدم و گفتم :فعالا

خداحافظی رو گفت و تماس رو قطع کرد .از همين اآلن خوشحال بودم برای فردا! خوب بود که بعد اين مدت طوالنی و
.قبل اون مدت طوالنی نبودنش می تونستم چند ساعتی ببينمش
نگاهی به ساعت انداختم و در حال در آوردن دستکشهام از خانوم فاطری پرسيدم :من فردا شب بايد شيفت بايستم؟
جواب منفيش خوشحالم کرد ،قبل از اينکه ساعت هفت و نيم بشه بساطم رو جمع کردم و از بيمارستان بيرون رفتم .ماشين
رو از پارک در آوردم و دم ورودی بيمارستان ناديا رو ديدم که منتظر ايستاده و داره با گوشيش شماره می گيره .زنگی
که به گوشيم خورد نشون می داد داره با من تماس می گيره ،ايستادم روبروش و شيشه رو دادم پايين و با لبخند نگاهش
.کردم ،اون هم با لبخند سالم کرد و تماس رو قطع
.دست دراز و در رو براش از تو باز کردم ،نشست و گفت :مرسی
راه افتادم و پرسيدم :خوبی؟
.ممنون خوبم-
.خدا رو شکر .آدم امتحانهاش که تموم می شه حس می کنه از زندان آزاد شده:
!دقيقا ا-
لبخندی زدم و پرسيدم :جای خاصی که مد نظرت نيست؟
.نه .من زياد کافه و اينجور جاها نمی رم .يعنی تو اين شهر جای خاصی رو نمی شناسم-
خوش به حال خونواده ات که دختری به اين سر به راهی دارن! من که نصؾ سال عمه خانوم داره از دست کارهام :
!حرص می خوره ،نصؾ بقيه اش رو هم باهام قهره
گفتين عمه خانوم ،حالشون خوبه؟-
.خوبه .مثل هميشه:
.خيلی تنهان .اون شب کلی در اين مورد درد و دل کردن-
.آره خب ،مژگان که رفت راه دور عمه تنهای تنها شد:
ماشين رو جلوی کافه ای که تازه باز شده بود و بچه ها می گفتن کارش عاليه نگه داشتم و پرسيدم :بريم اينجا؟
.فرقی نداره-
.پس بريم يه جای پارک پيدا کنيم:
خيابون رو باال و پايين کردم و در نهايت تو يکی از کوچه پس کوچه های اطراؾ يه جای پارک گير آوردم .از ماشين که
.پياده شديم گفتم :بايد يه خرده پياده بريم
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.لبخندی زد و همراهم شد و گفت :دلم طاقت نياورد و جريان شعبانی رو برای پدرم تعريؾ کردم که در جريان باشه
!از روی سرشونه نگاهش کردم و گفتم:خوب کردی .عاليه
فقط يه کوچولو واقعيت رو تؽيير دادم و گفتم خودش پشيمون شد و کيؾ رو پس آورد .آخه می دونين نمی خواستم خيلی -
.نگران بشه
مهم نيست .اصلش اينه که بدونه يه آدمی به اين نام هست که بهت بند کرده و مزاحمت شده .حاال جدی جدی اون روز :
طوريت نشده بود يا از ترس و ناراحتی می گفتی که خوبی؟
.نه طوريم نشده بود ،يک کم پوست آرنجم خراشيده بود همين-
!به شادی هم گفتم ،واسه کارآموزی می ياد بيمارستان ما و من پوستشو ؼلفتی می کنم:
در رو باز کردم و ايستادم تا ناديا بره تو ،با يه ببخشيد آروم رفت و من هم پشت سرش راه افتادم .نشستيم پشت يه ميز دنج
و سرگرم منوها شديم .نگاهم آروم از برگه ی تو دستم باال اومد و نشست به صورتش .يه شال صورتی ماليم انداخته بود
سرش ،يه مانتوی سفيد با بندهای صورتی کمرنگ دور سر آستين ها و يقه اش هم پوشيده بود .با اين ترکيب رنگ بيشتر
شبيه بچه ها شده بود! عمه می گفت فقط هشت سال از من کوچکتره! فقط! يعنی من وقتی هشت سالم بوده ،درست وقتی
!ميون اون جهنم دست و پا می زدم ناديا دنيا اومده
نگاه از صورتش گرفتم و دوختم به منو ،آروم پرسيد :شما که مشخصه چی قراره بخورين پس تو منو دنبال چی می
!گردين؟
سرمو بلند و با لبخند نگاهش کردم ،اون هم لبخند می زد و چشماش شيطون بود! منو رو گذاشتم رو ميز و گفتم:اآلن يعنی
حق ندارم بجز اون چيز ديگه ای هم بخورم؟
.لبخندش عميق تر شد و گفت:راحت باشين
گارسون اومد ،من يه شيک شکالت سفارش دادم و ناديا هم همون رو خواست .مشؽول تماشای محيط اطراؾ بود ،من هم
خيره ی صورتش و حرکاتش.چی تو وجود اين دختر بود که اينقدر منو به سمتش می کشيد؟! چی تو وجودش بود که منو
جذب می کرد؟! نگاهش چرخيد و بعد تو چشمهای من ثابت موند ،لبخندی ناخودآگاه نشست رو صورتم و بعد يه مکث
.گفتم:عمه خيلی تعريفتو می کرد
.ايشون به من لطؾ دارن-
.معموالا کم پيش می ياد عمه خانوم از کسی تعريؾ کنه:
.ناديا لبخند زد و گفت :از خوش شانسيه منه پس
.به صندلی تکيه زدم و دست به سينه شدم و آروم گفتم:ربطی به شانس نداره ،خودتو دسته کم نگير
جوابم فقط يه لبخند بود و سرخی کمی که نشست به صورتش ،سفارشهامونو آوردن ،يه خرده خوردم و گفتم:حيفه که
.نخوای واسه فوق بخونی
.هنوز تصميم قطعيم رو نگرفتم-
تصميم قطعيت رو بذار رو اينکه برای فوق بخونی .درسته که اآلن تو اين جامعه مدرک به درد نمی خوره اما واسه رشته :
.ای مثل رشته ی تو بهتره که مقاطع باالترش رو هم بخونی
.شما چرا دکترا نخوندين؟ دکتر پورزند می گفت شاگرد اول دانشگاه بودين-
.می خواستم زودتر برم تو محيط کار ،نمی دونم شايد اشتباه کردم ولی اون موقع انگيزه اش نبود:
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!!!هنوز هم دير نيست ها-
لبخندی زدم و گفتم :دير نيست اما هنوز هم انگيزه اش نيست! ژاله رو همچنان می بينی؟
.ديروز با هم خريد بوديم:
.پس اين دو سه ماهی که نيستی حسابی تنها می شه-
ديروز می گفت نمی شه بمونی همين جا و ترم تابستونه بگيری؟:
با لبخند پرسيدم :نمی شه؟

.آروم گفت :خودم هم دوست دارم اما هم واحدی جز کارآموزی ندارم و هم اينکه بهتره يه چند وقت خونه باشم
وقتی ازت پرسيدم تجديد نشدی واسه همين بود! اگه تجديد می شدی می شد اميدوار بود که اين دو سه ماه رو هم مجبور -
!باشی بمونی و تو کالسهای جبرانی شرکت کنی
فقط با لبخند نگاهم کرد ،يه خرده ساکت مونديم و بعد گفتم :جات تو آزمايشگاه خيلی خاليه و من اآلن پشيمونم که
!فرستادمت بخش های ديگه
جمله ام رو گفتم و زيرچشمی نگاهش کردم ،با اون دو تا پولکی فقط تماشام می کرد .لبخندی زدم و گفتم:به شادی هم
!چيزی نگو ولی جای اون هم تو آزمايشگاه بيمارستان خيلی خاليه
.لبخندی زد و گفت:شادی که بس سر و صدا می کنه وقتی نيست نبودنش خيلی احساس می شه
تو دلم حرفش رو تؤييد کردم اما نبود اون بيشتر برای من محسوس بود! با دستمال گوشه ی لبم رو پاک کردم ،نگاهی به
!ساعت انداختم و گفتم :فکر کنم ديگه بايد بريم تا مجبور نشدی دوباره يه شبو خونه ی عمه خانوم صبح کنی
.کيفش رو از روی ميز برداشت و گفت :بريم
!از جام بلند شدم ،داشتم کيؾ پولم رو از جيب پشت شلوارم در می آوردم که گفت :من بايد حساب کنم
!لبخندی زدم و گفتم :با يه مرد که می يای بيرون هرگز نبايد دست تو کيفت کنی
!با لبخند پرسيد :حتی برای در آوردن موبايل؟
!خنديدم و گفتم:کيؾ پول منظورمه
حساب کردم و راه افتاديم سمت ماشين .ناديا بود که پرسيد:عمه خانوم چرا تنهان؟ خواهر يا برادری ندارن؟
.داره اما تو اين شهر نيستن-
 ...حتی پدر و مادر شما هم:
.اونها فوت کردن-
.ناديا هينی کشيد و گفت :متؤسفم
.خيلی ساله ،من بچه بودم-
.خدا بيامرزدشون:
ممنون .گفته بودی با پدرخونده ات صميمی نيستی يعنی با هم کنتاکت دارين؟-
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نه اصالا .اون مرد خوبيه ،يعنی واقعا ا پدر خوبيه .فقط خب می دونين هر چی باشه به هر حال پدر واقعيم نيست و من حس :
.می کنم نبايد خيلی درگير مشکالت من بشه
.متوجه ام .مثل من که هميشه نسبت به عمه ام احساس دين می کنم-
ايشون شما رو بزرگ کردن؟:
.آره-
اون شب وقتی رفته بودين کيؾ رو بيارين واقعا ا می شد از بين حرفهاشون محبتی که به شما دارن رو فهميد .خيلی خيلی :
دوستتون دارن .من که با عمه های واقعيم زياد در ارتباط نيستم اما خواهرهای پدرخونده ام هم خيلی با ما ميونه ی خوبی
.ندارن
.چه حيؾ .آدم تو همه ی فاميل يکی مثل عمه خانوم من داشته باشه ديگه نياز به محبت خاله و دايی و عمو نداره-
.خدا براتون نگه اشون داره:
با لبخند نگاهی بهش انداختم و گفتم:اگه تو اين سه ماهی که نيستی مسيرت به اينجا خورد يه سر به آزمايشگاه هم بزنی
!خوشحال می شيم
!حتما ا .برای ديدن ژاله جون که حتما ا بايد بيام-
!فقط ژاله؟:
!سرش برگشت به سمتم ،همون طور که با ريموت قفل ماشين رو باز می کردم گفتم :خوش به حال ژاله
فقط با لبخند نگاهم کرد ،در رو براش باز کردم و گفتم :بريم تو رو برسونم خوابگاه و يه سر به عمه خانومم بزنم که
!بدجوری از دستم شکاره
!نشست ،در رو بستم ،نشستم پشت رل و اون بود که پرسيد :پس مراسم منت کشی دارين
!استارت زدم و همون طور که از پارک در می اومدم گفتم :اره مراسم منت کشی کنونه
با لبخند زل زد به نيم رخم ،سرم به سمتش برگشت و نگاهش رو ؼافلگير کردم ،خيلی سريع روشو کرد سمت روبرو و
!گفت :منم که رسيدم خوابگاه کلی بايد منت شادی رو بکشم
!چرا؟-
!آخه می خواست بدونه کجا دارم می رم منم نگفتم:
!خنديدم و گفتم :پس مراسم منت کشی نداری ،مراسم تون مراسم بازجوييه! مطمئن باش تا بهش نگی ولت نمی کنه
نمی گم ،از شما هم می خوام چيزی بهش نگين باشه؟-
!چشم-
!چشمتون بی بال:
.آهان! قرار بود در مورد اين چشم گفتن هات صحبت کنيم-
بده که می گم چشم؟:
!من ترجيح می دم بشنوم باشه تا چشم-
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چرا آخه؟:
!به نظرم چشم زيادی رسميه -
!خب آدم بايد به رئيسش بگه چشم ديگه:
!من اآلن فقط رئيستم؟-
!ناديا ساکت شد ،با لبخند نيم نگاهی بهش انداختم و گفتم :کارآگاه خصوصيت هم هستم
!خنديد و گفت :بله
!دوست دوستت هم هستم-
!شادی؟:
!خدا نکنه-
!اين بار بلندتر خنديد و گفت :چرا آخه؟
!منظورم ژاله بود! هر کی دوست شادی باشه سر يه سال کچل می شه-
!من که بعد اين همه سال هنوز موهام سر جاشه:

پشت چراغ قرمز ايستادم ،نگاهمو به موهای نارنجی بيرون ريخته از زير شالش دوختم و دلم خواست که لمسشون کنم.
نگاهمو ديد که پرسيد :می خواين مطمئن بشين که کچل شده ام يا نه؟
!خنديدم ،دنده رو جا زدم و گفتم :نه! داشتم تصور می کردم کچل باشی چه شکلی می شی
خنديد و چيزی نگفت .به آخرين ثانيه هايی فکر کردم که می رفت تا تموم بشه .شايد سه ماه نديدن اين دختر تکليفم رو با
قلب و روحم روشن می کرد اما از همون لحظه خوب می دونستم که نديدنش واقعا ا سخته.فراموش کردنش از نديدنش
!سخت تر
نگاهی به ساعت انداختم و به معين گفتم :نمی ری خونه؟
.می رم-
!ژاله کاری نداره انجام بده که تو اينجا نشستی به چک و چونه زدن با من؟:
!ژاله يه وظيفه به عهده ی من گذاشته و اون هم راضی کردن تو ِا-
!اون دفعه براتون عبرت نشد؟:
اون دفعه فرق داشت! به خدا ژاله با الله طی کرده ،گفته اگه حرفی بزنه ديگه نگاهش نکنه! ژاله رو که می شناسی- ،
.حرفی اگه بزنه جداا عملی می کنه و الله هم اينو خوب می دونه .مادرشونم که نيست
از طرؾ من به ژاله تبريک بگو ،بگو فردا واسه ام يه تيکه از کيکش بياره و کادوشو بگيره! موقع فوت کردن شمع هم :
!آرزو کنه اون خواهر ترشيده اش زودتر يه شوهر خوب گيرش بياد و شرش کم شه
معين نااميد از جاش بلند شد و گفت :يعنی نمی يای ديگه؟
!نه-
.حيؾ شد:
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.آره خب ولی عيبی نداره يه وقت ديگه دور هم سه تايی جمع می شيم و جشن می گيريم-
.معين نگاهی به ساعت انداخت و گفت :من برم که حسابی دير شد
.برو خودتو زودتر برسون خونه تا خونت حالل نشده-
.اول بايد برم ترمينال:
ترمينال واسه چی؟-
.دنبال ناديا:
!ناديا؟-

.آره يه نيم ساعت ديگه می رسه .ژاله بهش گفت ترمينال بمونه من که دارم برمی گردم برم دنبالش:
.آهان .باشه پس برو تا ديرت نشده-
معين باهام دست داد و رفت ،در که بسته شد پوفی کردم و تکيه ام رو دادم به پشتی صندلی .يه درصد اگه می دونستم ناديا
!هم تو اون جشن حضور داره اصالا معطل نمی کردم و با کله می رفتم
دستمو بين موهام کشيدم ،و کشوی ميز رو باز کردم .هديه ی ژاله بسته بندی شده تو کشو بود .نگاهی به ساعت انداختم و
از جام بلند شدم .از پشت ميزم اومدم بيرون ،يه خرده از پنجره زل زدم به حياط خلوت و برگ درختهايی که ريخته بود.
ذهنم برگشته بود به چند ماه قبل ،به آخرين باری که ناديا رو ديده بودم .به اون کافه ،به دستهای ظريؾ نشسته اش روی
ميز ،به شال صورتی که چهره اشو قاب گرفته بود ،به لبخند گرمش ،به صدای خنده هاش .دو ماه و خرده ای از اون روز
گذشته بود و ذهن من حتی لحظه ای از فکر کردن بهش ؼافل نبود .دلم براش تنگ شده بود .صحنه ی آخری که نزديک
خوابگاه پياده اش می کردم ،لبخند شيرينش و تشکرش مرتب از جلوی چشمم رد می شد .اونقدر درگير اين احساس شده
بودم که همه بهم شک کرده بودن.بچه ها بهم متلک می نداختن و مسخره ام می کردن که نکنه عاشق شدم ،نکنه دامون
خان دل بسته که مرتب تو فکره و فراری از شلوؼی و مهمونی اما من هر بار با خنده و شوخی دورشون می زدم و از
جواب دادن طفره می رفتم .عمه خانوم هم که مرتب گزينه های مختلفی رو برام کانديد می کرد و هر بار هم با واکنش من
.حرص می خورد و نااميدتر از قبل می شد
کتم رو پوشيدم ،کادوی ژاله رو هم از توی کشو برداشتم و از آزمايشگاه بيرون رفتم .می خواستم برم خونه و دوش بگيرم
.و زير آب سردی که بهم آرامش می داد يه خرده فکر کنم
***
نفس عميقی کشيدم و دستم رو روی زنگ گذاشتم ،صدای معين پيچيد تو آيفون :بفرمايين؟
!يه قدم رفتم عقب که بتونه منو ببينه ،متعجب پرسيد:دامون تويی؟
!نه پسرعموی پدرمه! خدا بيامرز می گن خيلی شبيه من بوده-
با لحن شادی بيا تويی گفت و در رو باز کرد .رفتم باال و بر خالؾ انتظارم که خيال می کردم معين رو دم در ببينم ژاله
رو ديدم که با يه لبخند عميق ايستاده بود و تماشام می کرد .سالم کردم ،با خوشرويی جوابم رو داد و گفت :اگه نمی اومدی
!ديگه باهات حرؾ نمی زدم
.آروم گفتم :نمی اومدم خيلی بهتر بود ولی دلم طاقت نياورد
راه رو باز کرد برای اينکه برم تو ،کتم رو آويزون کردم و رفتم تو هال .معين اومد جلو و باهام دست داد و با لبخند گفت:
!فقط می خواستی من يه خرده نازتو بکشم ،بعد بيام اينجا و ژاله پوست سرمو بکنه که چرا نياوردمت؟
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نگاهم به ناديا بود ،گوشم حرفهای معين رو می شنيد! سری تکون دادم و سالم کردم ،با لبخند جلو اومد ،جواب سالمم رو
داد و پرسيد :خوبين آقای فرهودی؟
نيشم باز شده بود و دست خودم نبود که از ديدنش اونقدر خوشحال شده بودم .انگار يه خرده الؼرتر از قبل شده بود يا شايد
اون سارافون سرمه ای الؼرتر نشونش می داد .در جواب احوال پرسيش همون طور که می نشستم گفتم :من خوبم .شما
خوبی؟
.نشستيم ،آروم گفت :ممنون
!و معين گفت :من خوبمی که دامون می گه رو بشنو اما باور نکن
!ژاله از تو آشپزخونه پرسيد :راست می گه دامون! تو خيلی وقته خوب نيستی
!پامو انداختم رو پام رو به ناديا گفتم :بهم حسودی می کنن دارن برام حرؾ در می يارن
ناديا لبخند زد ،خوشحال شدم از شرکت کردنم تو اون تولد ،اونقدری که بيرون اومدن الله از اتاق و سالم سردش هم حال
.خوشم را زايل نکرد
.الله نشست کنار ناديا ،دست معين نشست رو پام و پرسيد :ژاله زنگ زد آزمايشگاه گفتن رفتی
.همون طور که سعی می کردم نگاهم رو کنترل کنم برای اينکه مرتب نشينه رو صورت ناديا گفتم:يه سر رفتم خونه
معين آهانی گفت ،ژاله صداش کرد و اونم پاشد رفت تو آشپزخونه .نمی دونستم ديگه چه کسايی قراره باشن اما مهم ناديا
!بود که بود
نگاهم نشست رو صورتش ،داشت به حرفهای الله گوش می داد و به صورت اون خيره بود .سينی چايی که اومد جلوم،
!نگاهمو باال بردم و دوختم به صورت خندون معين! چشمکی بهم زد و گفت :چايی تو با قند يا شيرينی بخور
بی شرؾ متلک می گفت! منظورش اين بود که ناديا رو با نگاهت خوردی! فنجون رو برداشتم ،ژاله هم اومد نشست و
.گفت :معين جان يه زنگ بزن به نويد ببين کجا موندن
معين باشه ای گفت و چای رو به ناديا و الله تعارؾ کرد و سينی رو با دو تا فنجون گذاشت رو ميز .ژاله رو به من با
لبخند گفت :زن عمو خوبه؟
.بد نيست-
!اگه تو و مژگان بذارين خوب باشه البته:
!من که کاری به کارش ندارم-
!همون که کاری به کارش نداری حسابی شاکيش می کنه ديگه:
!پس تو از حالش بهتر از من باخبری-
چند روز پيش تلفنی باهاش حرؾ می زدم می گفت دامون خوبه؟ می ياد آزمايشگاه؟ مشکلی نداره؟!تعجب کردم که سراغ :
!تو رو از من می گيره ،گفتم مگه شما نمی بينيش ،اون هم گفت نه وهللا! منو کالا يادش رفته
لبخندی زدم و گفتم :فراموش کردن عمه می دونی در چه حديه؟! اينکه امروز رفتی خونه اش فردا يادت بره بهش زنگ
.بزنی! هفته ی پيش دو شب خوابيدن اونجا بودم
الله بود که جای ژاله گفت :وقتی تنها کسی که داری عمه خانومت باشه خوب حق داره از توقع داشته باشه مرتب بهش
!سر بزنی
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شروع شد! توپ جنگ رو در کرده بود! جوابی ندادم ،نگاهم نشست به صورت ژاله که با اخم به الله چشم ؼره می رفت،
.معين از اتاق خواب اومد و گفت :دارن می يان تو راهن
نشست کنارم و گفت:به نويد که گفتيم بياد فوری پرسيد دامون هم هست .وقتی شنيد نمی يای پنچر شد ،اآلن که بهش گفتم
.اومدی بال در آورد
جوابش رو با يه لبخند دادم و چيزی نگفتم .ژاله از ناديا پرسيد:تعطيالت خوش گذشت؟
نگاهم نشست رو صورت ناديا ،نيم نگاهی به من انداخت و رو به ژاله گفت :بد نبود .کار خاصی انجام ندادم.دلم هم برای
.دانشگاه حسابی تنگ شده بود
لبخندی ناخودآگاه رو لبم نشست .منم بدجوری دلتنگ شده بودم ،اونقدری که اگه ولم می کردی دلم می خواست ساعت ها
به صورتش خيره بمونم! دست معين نشست رو پام و آروم پرسيد :چيزی شده؟
نگاهم چرخيد به سمتش و پرسيدم :نه چطور؟
.گرفته ای انگار-
.نه خوبم .خسته ام يه خرده:
چرا صبح رفتی بيمارستان؟-
.سينا نبود ،خانوم اصؽرنيا هم نمی تونست جاش بياد:
.که اين طور .دکتر ديروز يه حرفهايی می زد-
چی؟:
.می گفت شايد ديگه نيازی نباشه دامون بخواد با ترابی بره تهران واسه خريدها-
يهويی اعتمادشون به ترابی فوران کرد؟:
نمی دونم ،منم تعجب کردم اما می گفت با اين اوضاعی که دامون در پيش گرفته فکر کنم يا بايد يکی ديگه رو جايگزينش -
.کنيم يا ترابی تنها بره
چه اوضاعی در پيش گرفتم؟:
نگاه معين رنگی به خودش گرفت که انگار می گفت برو خودتی! لبی به چاييم زدم و گفتم :دارين کم کم به من انگ
!افسردگی می چسبونين ها
نگاهم از پس بخار چايی نشست به صورت ناديا ،با يه لبخند محو نگاهی بهم انداخت و مسير چشماشو عوض کرد .ژاله
بود که منو مخاطب قرار داد و گفت:شنيدم باز دوباره تو آزمايشگاه ؼوؼا شده؟
!سری به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:جالب اينه که هر بار هم که من هستم اين اتفاقها می افته
الله پرسيد :موضوع چيه؟
.ژاله رو به من گفت :خودت بگو ،من و معين که نبوديم
!لبخندی زدم و گفتم :نبودی اما با طول و تفسير از خانم های همکار شنيدی
در واقع دلم نمی خواست جواب سوال الله رو بدم! ژاله رو به الله گفت :زن و مرده اومدن آزمايشگاه که خانومه آزمايش
!!بارداری بده ،جواب مثبت بود! داد و قال شد و فحش و فحش کاری
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الله پرسيد :چرا خب؟

!نگاه من رو صورت ناديا بود که لپ هاش کمی گل انداخته بود! شنيدم که ژاله گفت:الله يه خرده فکر کن
!صدای زنگ در بلند شد ،معين همون طور که می رفت تا در رو باز کنه گفت :مرده بچه دار نمی شده
الله يه آهان از اون لحاظ گفت ،ژاله از من پرسيد :رفتی سوا کنی تو رو هم زد؟
نه ،اصالا زنه رو نمی زد .فقط يه بند فحش می داد .من و دکتر اکبرزاده رفتيم جلو که از آزمايشگاه بفرستيمش بيرون- ،
شروع کرد به فحاشی به ما که دروغ می گين ،جواب آزمايش اشتباهه و از اين حرفها! بنده ی خدا قاطی کرده بود! منم
!نزد ،هلم داد که خب خدا رو شکر خانوم افزا پشت سرم ايستاده بود و منو گرفت و دو تايی پخش زمين شديم
نگاهم نشست به صورت خندون ناديا که نگاهم می کرد ،لبخندی زدم و گفتم :بگو خانوم محترم وسط اون معرکه هم جاست
!که ايستادی به تماشا؟
ژاله از جاش بلند شد برای استقبال از نويد و آيدا و رو به من گفت :زدی زنه بنده ی خدا رو پرت کردی رو زمين تازه
!طلبکار هم هستی؟
ياد اون روز و اون صحنه دوباره لبخند رو به لبم آورد .برای اون مرد حسابی متؤسؾ شده بودم اما بعد رفتنش بعد اينکه
يه خرده اوضاع آروم شد ،من و خانوم افزا و خانوم جوان و يکی دو تا ديگه از همکارها به صحنه ی افتادن من و خانوم
!افزا کلی خنديده بوديم
نويد و آيدا از دوستهای صميمی معين و ژاله بودن که چند سالی می شد به واسطه ی اين دوستی مشترک من هم باهاشون
.آشنا شده بودم .هر چند که شايد سالی يکی دو بار بيشتر همو نمی ديديم اما هميشه جويای حال همديگه بوديم
از جامون بلند شديم ،با نويد دست دادم و حال آيدا رو پرسيدم و اون هام متعاقبا ا حال منو پرسيدن ،بعد اينکه خوش و بش
!ها تموم شد و نشستيم آيدا گفت :چه عجب ما شما رو ديديم دامون خان؟
!لبخندی زدم و ژاله گفت :ما هم اگه تو يه آزمايشگاه با هم کار نمی کرديم مطمئن باش سال تا سال نمی ديديمش
نويد دستی به پشتم کشيد و گفت :چيه گاليور دنبال نقشه ی گنجی؟
!لبخندی زدم و گفتم :اونو که فعالا گذاشتم کنار که تو سرت خلوت شه بيای قسمت نفوس بد زدنش رو به عهده بگيری
!خنديد و با ادا گفت :من می دونم ما موفق نمی شيم
يه آره دقيقا ا گفتم و نگاهم ناخودآگاه همراه با ناديايی که به دنبال ژاله می رفت تو آشپزخونه چرخيد .تو اين چند ماه
اونقدری بهش فکر کرده بودم که بدونم يه آدم خاصه برام! اونقدری خواستنش رو باال و پايين کرده بودم که بدونم يه جور
متفاوت می خوامش اما ترس از مطرح کردنش شده بود خوره و افتاده بود به جونم! شايد فکر می کرد قصد سوء استفاده
دارم! شايد اگه از احساسم با خبر می شد فکر می کرد يکی هستم بدتر از شعبانی! شايد اصالا با شنيدن حرؾ دلم اونقدری
!ازم متنفر می شد که خودم هم از خودم بدم می اومد
دست معين نشست رو پام و پرسيد :کجايی؟
خيرگی رو از نگاهم گرفتم و پرسيدم :چی گفتی؟
!لبخندی زد و آروم گفت :مشکوک می زنی ناجور
!اخمی کردم و پرسيدم :يعنی چی؟
!لبخندش رو کش آورد و گفت :باشه حاال بعداا در موردش حرؾ می زنيم
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يه خرده فکر کردم و به اين نتيجه رسيدم که احتماالا حرؾ زدن از حضور ناديا تو اين مهمونی حربه ای بود که منو
بکشونن اينجا! احتماالا تير آخر بوده برای اينکه به هدفشون برسن و البته که دست من رو هم رو کنن!می تونستم پيش بينی
کنم اين زن و شوهر از فردا منو می کنن سوژه و دست از سرم بر نمی دارن! از اآلن بايد يه فکری به حال خودم می
!کردم
ژاله از تو آشپزخونه صدام زد ،از جام بلند شدم و رفتم پيشش ،لبخندی زد و گفت :اين ظرؾ ميوه رو زحمت می کشی
.بذاری رو ميز ،سنگينه من نمی تونم
!نگاه موشکافانه ام رو به صورتش دوختم و پرسيدم :واسه معين هم سنگين بود؟
!خنديد و آروم گفت:زن عمو يه چيزايی می گفت
گره ای به ابروهام نشست و قبل از اينکه بپرسم چی خودش توضيح داد :می گفت خيلی از اين ناديا خانوم خوشش اومده!
!به ما نگفته بودی سوپرمن بازی در آوردی و کيفشو پيدا کردی؟
!مگه من هر کاری می کنم بايد به شماها گزارش بدم؟-
نيشگونی از دستم گرفت که آخم هوا رفت و خودمو عقب کشيدم ،اخمی کرد اما همراه با لبخند گفت :اين چيزها هر چی
!نيست! راستشو بگو تا شنيدی ناديا هم هست اومدی آره؟! اين چند وقت به خاطر نبودنش اين طور دمػ بودی؟
!ظرؾ ميوه رو از روی ميز برداشتم و گفتم :به نظرم يه سفر برو هند،تو آزمون سناريو نويسيشون شرکت کن
صدای خنده اش بلند شد ،بی جواب از آشپزخونه رفتم بيرون و ظرؾ ميوه رو گذاشتم روی ميز .دستم نشست به دکمه ی
دوم يقه ام و همون طور که بازش می کردم کنار معين نشستم و در جواب نويد که می پرسيد هنوز بيمارستان هستم يا نه
.گفتم :آره .اونجا هم می رم
!الله بود که گفت :شما که از پدرت ارث خوبی بهت رسيده ديگه چه نيازه به اين همه کار کردن؟
می دونستم می خواد بحث پدرم رو وسط بکشه ،جواب هم نمی دادم خيلی تابلو می شد پس گفتم:هميشه که آدم واسه پول
.کار نمی کنه! يه وقتی آدم به خاطر دلش کار می کنه
!نگاه ازم گرفت و گفت :يه وقتی هم برای اينکه از يه چيزهايی فرار کنه
!پامو انداختم رو پام و گفتم :دقيقا ا و من موندم شما چرا هنوز بيکار می گردی
ساکت شد و چيزی نگفت ،می دونست دارم به چه چيزی تيکه می ندازم .يه شکست عشقی تو پرونده اش بود که منم به
!طور اتفاقی از موضوعش با خبر شده بودم
اخم ؼليظی نشست رو صورتش و نگاه ازم گرفت ،گوشمو سپردم به بحث نويد و معين در مورد سياست و قيمت ارز و
طال ،نگاهم هر از گاهی می نشست رو صورت ناديا که مشؽول حرؾ زدن با آيدا بود .الله هم که خدا رو شکر بلند و به
!بهونه ی کمک به خواهرش از جلوی چشمام محو شده بود
آيدا هم که رفت تو آشپزخونه موقعيت خوبی شد برای اينکه بتونم با ناديا حرؾ بزنم .جام رو عوض کردم و رو مبل
کناری ناديا نشستم و پرسيدم :رو پيشنهادم فکر کردی؟
نگاه معين اومد رو صورت من و بعد دوباره نشست به چهره ی نويد .ناديا بود که گفت :بله .يعنی  ...خب از خدامه که
.بتونم اونجا کار کنم ولی  ...شايد نتونم تموم روزها رو بيام
بی خيال حضور معين نگاهمو دوختم به صورتش و گفتم :می دونم ،مهم نيست.برنامه ريزی می کنيم .خوبه؟
.عاليه:
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!لبخندی نشست رو لبم و آروم گفتم :جات حسابی تو آزمايشگاه خاليه ،بايد بيای زودتر پرش کنی
!لبخندم رو با يه لبخند جواب داد و گفت :شما لطؾ دارين

سرم رو بلند کردم و نگاهم نشست به صورت خندون ژاله که از پشت کانتر نگاهم می کرد!اگه دل خودم برای ناديا
!نلرزيده بود مطمئنا ا ژاله و معين نقشه ای واسه ام داشتن
ناديا بود که آروم گفت :شعبانی که مشکلی برای شما ايجاد نکرد؟
نه مگه طوری شده؟-
نه ولی انگار شادی می گفت ،از طريق يکی از دوستهاش که با يکی از دوستهای شعبانی رفيقه ،می گفت که همش راه :
!می ره و پشت سر شما حرؾ می زنه و بد می گه! يعنی در واقع نقشه می کشه
!مهم نيست! بچه است ،بياد زير دست من بزرگ می شه-
با لبخند زل زد به من ،محو اون چشمهايی شدم که چند ماه ازش دور مونده بودم و تو خيالم سعی کرده بودم تصورشون
!کنم
!نگاه ازش گرفتم و مشؽول پوست گرفتن يه سيب شدم که بيشتر از اين خودمو جلوی معين و ژاله لو ندم
***
مهمونی خوبی بود ،ژاله بعد شام شمع روی کيکش رو ميون شوخی های من و نويد فوت کرد،کادوهامون رو باز و از
تک تکمون تشکر کرد .ميون ايستادنمون تو قاب دوربين برای عکس گرفتن يکی دو باری سعی کردم نزديک ترين جا به
!ناديا رو به خودم اختصاص بدم و تو فکرم بود برعکس بارهای قبل حتما ا اين عکسها رو از معين يا ژاله طلب کنم
موقع رفتن از ناديا پرسيدم :فردا می يای؟
بيام؟-
.از هر وقت دوست داری می تونی کارتو شروع کنی:
ژاله بود که متعجب پرسيد:موضوع چيه؟
.به ناديا خانوم گفتم اگه دوست داره می تونه همچنان و ساعت های بيکاريش رو بياد پيش ما آزمايشگاه-
!ژاله لبخند عميقی زد و با ذوق رو به ناديا گفت :آره؟! وای چه عالی! قبول کردی ديگه؟
.ناديا با لبخند و تکون سرش جواب مثبت داد ،با معين دست دادم و رو به نويد گفتم :با بچه ها به منم سر بزنين
نويد چشمی گفت و آيدا تشکری کرد ،از ژاله هم بابت زحمتهاش تشکر کردم و رفتم سمت پله ها ،صدای پايی سرم رو
.برگردوند و ديدم معين داره همراهم می ياد
!آروم گفتم :برو تو بابا زشته مهمون داری
!نيشش تا بناگوش باز شد و گفت :ؼريبه نيستن ،دو ديقه ديگه می رم باال
!پله ها رو که می رفتيم پايين گفتم :دو ديقه! چه خبره؟
!دستش نشست رو پشتم و گفت :خوشحالم خيلی
ت؟-
!باب ِ
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!اين دامون جديدی که دارم می بينم:
!جوک نگو که حال خنديدن ندارم-
!جوک چيه؟! جان تو جدی جديم! دختر خيلی خوبيه:
!خنديدم و پرسيدم :کی الله رو که نمی گی؟
!خنديد و گفت :برو خودتی

کتم رو دست به دست کردم و گفتم:پس سياوش راست می گفت که اون شب و اون مهمونی رو واسه همچين نقشه ای
!ترتيب داده بودين
معين هم خنديد و گفت :کدوم نقشه پسر خوب؟! تو که نياز به نقشه نداری! خودت بی نقشه و آدرس داری يه کله می ری
!جلو که
!خنديدم ،ديگه رسيده بوديم پايين ،در رو که باز می کردم گفتم :فيلم نامه ننويس خواهشا ا
!ريموت رو زدم و شنيدم که معين گفت :باشه فردا مفصل در موردش با هم حرؾ می زنيم
!با سر اشاره ای به باال کردم و گفتم :برو باال مهمون داری زشته
!زشت اينه که آدم چند ماه هی خودشو بخوره و حرؾ دلشو نزنه! می مردی با ژاله در ميون بذاری؟-
!برگشتم سمتش و گفتم:چی واسه خودت داری می بری و می دوزی؟
!همونی که خودت از قبل تو تخيالت و تصوراتت تنت کردی-
!بيا برو جمع کن مسخره! فردا می بينمت:
!آره حتما ا-
!قربونت:
نشستم پشت رل ،راه افتادم سمت خونه و به اين فکر کردم که خب حاال چی؟! حاال که تکليفم با دل خودم مشخص بود،
حاال که معين و ژاله هم بو برده بودن و حاال که فقط دو ترم فرصت بود برای با ناديا بودن بايد چی کار می کردم؟! منی
که سر جريان گالره نتونسته بودم يه چيزهايی رو با خودم حل کنم و باهاش در ميون بذارم چه جوری قرار بود به ناديا
!همه چيز رو از گذشته بگم؟
پوفی کشيدم ،دستم نشست بين موهام،کولر ماشين رو هم روشن کردم تا يه خرده خنک بشم .سياوش رفته بود تهران و تنها
بودم .مطمئنا ا اونقدری از ديدن و بودن در کنار ناديا کيفور بودم که فکر حاال چی می شه خيلی پکرم نکنه! هر چند که
زياد فرصت نشد با هم حرؾ بزنيم اما جواب مثبتش به پيشنهادم و فکر حضور دوباره اش تو آزمايشگاه اونقدری
.سرخوشم می کرد که يه خواب راحت داشته باشم
***
!دامون پاشو يه لحظه:
!ول کن سياوش خواهش می کنم-
!پاشو کارت دارم:
!نچی کردم ،دستهامو از زير بالش کشيدم بيرون به سمتش چرخيدم و خواب آلود گفتم :سيا به خدا خسته ام
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!صدای جديش رو شنيدم که گفت:پاشو دو تا گردن کلفت اومدن دم خونه کارت دارن
!چشمام باز شد و متعجب پرسيدم :کی؟
!دو نفر اومدن باهات کار دارن-
!کی ان؟:
!نمی دونم! پاشو حاال ببين چی کار دارن-

مالفه ای که پيچ خورده بود دورم به زور از خودم جدا کردم ،پاهام چسبيد به کؾ زمين ،سياوش با لحن طلبکاری گفت:
!چی کار داری می کنی خدا می دونه اما بوهای خوبی نمی ياد
دستی به صورتم کشيدم و تی شرتم رو از روی زمين برداشتم و تنم کردم .با چشمهايی که به زور باز می شد نگاهی به
!دور اتاق انداختم برای پيدا کردن شلوارکم ،سياوش از تو دراور يه شلوار بهم داد و گفت :بيا اينو بپوش حاال
همون طوری نشسته شلوار رو پوشيدم و باال کشيدم ،دستی دوباره به صورتم کشيدم و نگاهی هم به ساعت انداختم .سياوش
!پرحرص گفت :بلند شو ديگه
تقريبا ا هوا روشن شده بود که رفتم تو تخت و حاال بدجوری پلکهام سنگين بود .از جام بلند شدم ،دست سياوش نشست رو
پشتم و کمی فشار آورد که عجله کنم ،در حال بيرون رفتن از اتاق پرسيدم :فاميليشون رو هم نگفتن؟
!نه-
درو وا کردی؟:
!نه-
 ...پس می شه يه دستشويی برم بعد:
!دامون! توپشون حسابی پره-
خواب از سرم پريد و برگشتم سمتش ،تا اون لحظه خيال می کردم شايد از خانواده های يه قاتل باشن که اومدن دم در
.واسه اينکه مثالا من پا در ميونی کنم اما وقتی سياوش می گفت توپشون پره يعنی واسه درخواستی نيومده بودن
راه افتادم سمت آيفون ،گلوم رو صاؾ کردم و گوشيو برداشتم:بفرمايين؟
آقای فرهودی؟-
.خودم هستم:
!چند لحظه تشريؾ بيارين دم در-
شما؟:
!تشريؾ بيارين عرض می کنم-
آيفون رو گذاشتم سر جاش ،جوری ايستاده بودن که از دوربين زنگ ديده نمی شدن .راه افتادم برم سمت در سياوش گفت:
!می خوای بری دم در؟
!نرم؟-
!نمی دونم! انگار طلبکارن خيلی:
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!من به کسی بدهی ندارم -
!بدهی نداری اما پا رو دم شير زياد می ذاری:
!دستم نشست به دستگيره ی در و گفتم :به هر حال بايد ببينيم چی می خوان يا نه؟

سياوش نمی دونمی گفت و همراهم شد ،پله ها رو رفتيم پايين و در ورودی آپارتمان رو باز کردم ،نگاهم افتاد به دو تا از
!برادران عبدهللا زاده که واقعا ا هم طلبکار و عصبانی بودن
نگاهی بهشون انداختم و پرسيدم :چيزی شده؟
!برادر بزرگه با عصبانيت پرسيد :تو نمی دونی يعنی؟
!چيو؟-
دستش نشست تخت سينه ام و چنان محکم بهم ضربه زد که يه لحظه حس کردم قلبم ايستاد .صورتم از درد درهم شد و
!سعی کردم تعادلم رو حفظ کنم ،دست برادره نشست به بازوی برادرش و گفت :داداش آروم
!سياوش هم که تا حاال خودشو نشون نداده بود اومد بيرون و عصبانی پرسيد :چه خبره اينجا؟
همون برادر بزرگتر براق شد تو صورت سياوش و گفت :اين عوضی زير پای مادرمون نشسته! يه ؼلطی کرده که حاال
!بايد بياد خودش جمعش کنه
چشمام گرد شد ،من که خيلی وقت بود ديگه کاری به کارشون نداشتم! درست از همون روز که به عمه قول داده بودم بی
خيال اين پرونده شده و سراؼی از مادرشون نگرفته بودم! چند تا نفس عميق کشيدم تا حالم جا بياد و بعد گفتم :از همون
!روزی که رفتين دم خونه ی عمه ام ديگه سراغ مادرتون نرفتم
دست برادره اومد که بشينه تو صورتم ،سياوش مانع شد ،دست طرؾ رو از ساعد گرفت و با عصبانيت و تحکم گفت:
!اومدی حرؾ بزنی يا کتک کاری راه بندازی؟
!نگاه خشمگين عبدهللا زاده نشست رو صورت سياوش و گفت :به تو ربطی نداره! تو دخالت نکن
بازوی سياوش رو گرفتم و کشيدمش عقب و رو به عبدهللا زاده گفتم :من نمی دونم چی شده که اين وقت روز شاکی بلند
شدين اومدين اينجا اما من دقيقا ا بعد آخرين باری که منو از خونه اتون بيرون کردين ديگه بی خيال رضايت گرفتن از
!مادرتون شدم
!پوزخندی نشست رو لب جفتشون و کوچيکتره گفت :پس به مادرمون الهام شده که بره رضايت بده؟
!سوالی که پرسيدم ناخودآگاه بود اما انگار بدجوری نفت به آتيش ريخت :مگه رفته رضايت بده؟
اين بار عبدهللا زاده ی کوچيکتر اومد جلو و کؾ دستهاش رو محکم کوبيد به تخت سينه ام ،سياوش از عقب نگه ام داشت
که پخش زمين نشم و خودش رفت جلو و با عصبانيت گفت :نمی فهمين چی می گه؟! داره می گه کاری به اين قضيه
!نداشته! عوض اينکه بياين اينجا و چرت و پرت بگين ،زورتون می رسه برين جلوی رضايت دادن مادرتونو بگيرين
داشت دعوا می شد ،سياوش هم بی کله ،می ترسيدم زد و خورد بشه و من اينو نمی خواستم! قرار نبود به خاطر يه کار
!خير کلی شر به پا بشه! پس دوباره بازوی سياوش رو کشيدم و گفتم :سياوش تو برو تو
از جاش تکون نخورد،رو به عبدهللا زاده ی کوچيک گفتم :رضايت مادرتون ربطی به تالش من برای اعدام نشدن اون
جوون نداره! چون من کارمو نصفه و نيمه ول کردم .همون جوری که خونه به خونه گشتين و آدرس من رو پيدا کردين،
!برين بگردين و بفهمين کار کی بوده
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دوباره بازوی سياوش رو کشيدم ،به زور راه انداختمش سمت خونه و هلش دادم تو ،پشت سرش رفتم و در رو بستم،
!شاکی برگشت سمتم و گفت :می ذاشتی حسابشونو بذاريم کؾ دستشون
از پله ها راه افتادم باال و گفتم :مگه حسابشون کؾ دست ما بود که بذاريم کؾ دست خودشون؟
شنيدم که گفت :يعنی چی؟! سر صبحی با اين توپ پر اومدن سراؼت بعد تو توقع داری با دو تا جمله ی منطقی راضيشون
!کنيم برن؟
.در رو هل دادم و رفتم تو و در همون حال گفتم :منطقی نه ،واقعی! چيزی که بهشون گفتم عين واقعيت بود
!تو می دونی واقعيته ،اونها که نمی دونن! اونها اآلن فقط صحنه ای رو می بينن که مادرشون رفته رضايت بده-
!مهم هم واسه من همين بود! باقيش ديگه اهميتی نداره! ضمن اينکه قرار نيست به خاطر يه کار خير يه شر به پا بشه:
سياوش راه افتاد سمت اتاقش و گفت :شر رو ما به پا نکرديم ،اونها که اومده بودن واسه دعوا دنبال شر بودن .بايد يه
!جوری می ترسونديشون که ديگه جرأت نکنن بيان
منطقی باش سيا! خودت داری می گی تنها صحنه ای که می بينن رضايت دادن مادرشونه! حق دارن عصبانی باشن! حق -
!دارن شاکی باشن
!حق دارن اون جوری بکوبن تخت سينه ی تو که نفست باال نياد؟:
!از جايگاه اونا نگاه کنی آره! حق دارن-
!دامون:
!راه افتادم سمت اتاق و گفتم:ولش کن ،تا شب هم که بايستيم به بحث کردن به نتيجه نمی رسيم
آره ولش می کنيم اما اين کارهات عاقبت خوشی نداره دامون! امروز طرؾ می ياد با دست دو تا می کوبه تو سينه ات- ،
!فردا با چاقو می ياد سراؼت! به خودت رحم نمی کنی به عمه ات رحم کن
!باشه:
!زهرمار-
!خب نه باشه:
سياوش هيچی نگفت و رفت که حاضر بشه! ديشب بعد تولد وقتی رسيدم خونه ،ديدم کفشهاش پشت دره و وقتی کليد انداختم
و رفتم تو ديدم رو کاناپه خوابش برده .وقتی صداش می کردم واسه اينکه بره تو اتاقش بخوابه ،ميون خواب و بيداری گفته
.بود که مؤموريت کنسل شده ،به موبايلم زنگ زده که خونه است اما من جواب نداده ام و حوصله هم نداشته بياد جشن تولد
بايد يه فکری به حال اين برادرها می کردم ،انگار داشتن شر می شدن! سياوش يه جورهايی حق داشت! بايد می گشتم ببينم
کی ؼير من دنبال رضايت گرفتن بوده که تونسته به نتيجه برسه! شايد بايد زودتر از اون برادرها پيداش می کردم و بهش
!اخطار می دادم که اين شيش تا برادر سر پر بادی دارن و ممکنه باليی سرش بيارن! آره بايد حتما ا پيداش می کردم
نگاهی به ساعتم انداختم ،هنوز نيم ساعت مونده بود تا ناديا بياد .رفتم تو آبدارخونه ،به محض اينکه اومدم برای خودم
!چايی بريزم معين هم اومد و گفت :به جناب دامون خان
نيش يه وری و لحن بشاشش نشون می داد اومده تا بحث ديشب رو ادامه بده ،دستی به پيشونيم کشيدم و گفتم :حوصله ندارم
.معين ،بذار واسه يه وقت ديگه
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اخمی کرد و گفت :وقت ديگه حوصله داری و تموم و کمال توضيح می دی تو مؽزت چی می گذره يا باز اون موقع هم يه
!بهونه پيدا می کنی واسه در رفتن؟
!در مورد چی بايد توضيح بدم؟:
!در مورد اون چيزی که تو مؽزت ،مؽزت که نه ،تو قلبت می گذره-
نشستم رو صندلی ،دستم رو گرفتم رو بخار چايی و گفتم :مؽزم داره به اين فکر می کنه که چی شده که تو و ژاله به يه
!همچين نتيجه ای رسيدين ،تو قلبم هم جز خونی که پمپاژ می شه چيز ديگه ای نمی گذره
معين لبخندی زد ،برای خودش يه چای ريخت و نشست روبروم و گفت :واقعا ا خيال می کنی با اين چند تا جمله می تونی
!حسی رو که به اون دختر پيدا کردی از ما مخفی کنی؟
!دارين خيال پردازی می کنين-
!تا کی مثالا می خوای مخفی کنی؟! اصالا چرا بايد مخفی کنی؟:
لبخندی زدم ،سرم رو به دو طرؾ تکون دادم يعنی تؤسؾ می خورم که داری اشتباه می کنی اما خودم بهتر از هر کسی
!می دونستم که چقدر دلم برای اون دختر ،اون آدمی که همه چيش به چشمم متفاوت و خاص بود لرزيده
لبخندی زد و گفت :برو خودتی دامون! منو گول بزنی ژاله رو نمی تونی! خانومها تو اين جور مسائل خيلی تيزن! همون
!ديشب که گفتی نمی يای و به محض اينکه فهميدی ناديا هم هست خودتو رسوندی لو رفتی داداش
رفتن تو پشيمون شدم! چه ربطی به حضور ناديا داره؟-
!بعد
ِ
!البد از سر خيرخواهيت هم آسمونو چسبوندی به زمين که کيؾ و موبايلشو پس بگيری آره؟:
!هه! حرؾ عمه رو می زنی! نه خيرخواهيم نبود ،جريان پوز مالی بود-
!يعنی چی؟:
!می خواستم حال اون پسره ی پررو رو بگيرم! تو کار نداری نشستی اينجا به حرؾ زدن با من؟-
!کار دارم ،منتها برنامه ريزی کردم زير زبون تو رو هم بکشم:
!يه خرده از چاييم خوردم و گفتم :ذهنمو يه چيزی مشؽول کرده
!معين با ذوق و شوق پرسيد :خب؟
.امروز صبح دو تا از برادرهای همون مقتولی که گفته بودم دنبال رضايتم واسه قاتلش اومده بودن در خونه-
!در خونه ی زن عمو هم رفته بودن انگار:
.آره-
!خب؟! چی می خواستن حاال؟:
!مثل اينکه مادرشون می خواد رضايت بده ،اومدن سراغ من که چرا مادرمونو راضی کردی-
!خب که چی؟! اومدن سراغ تو چرا؟! مثالا بری به مادره بگی نمی خواد رضايت بدی؟:
 ...نمی دونم انگيزه اشون از اومدن چی بوده اما-
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پس اومده بودن واسه گوشمالی دادنت! دامون بايد حسابی حواستو جمع کنی! اين قضيه مطمئن باش به اينجاها ختم نمی :
!شه
!خيلی وقته کاری به کارشون ندارم! يکی ديگه افتاده دنبال رضايت-
!اون يکی تو نيستی اما اونها خيال می کنن تويی پس فرقی تو اصل ماجرا نمی کنه:
.يه قلپ ديگه از چاييم خوردم و گفتم:آره ،فکر کنم بايد بگردم اونی رو که رضايت گرفته پيدا کنم
که بديش دست اونا تا دست از سر تو بردارن؟-
!من همچين آدميم؟:
!نه خب! احمق تر از اين حرفهايی-
!که بهش بگم هوای خودشو داشته باشه:
بعد تو قراره چه جوری هوای خودتو داشته باشی؟-
!نمی دونم ،اآلن واقعا ا مؽزم کار نمی کنه:
!دفعه ی ديگه اگه اومدن سراؼت برو شکايت کن دامون-
.اميدوارم دفعه ی ديگه ای در کار نباشه:
اگه بود می ری شکايت می کنی ديگه؟-
!نمی دونم:
معين کالفه از جاش بلند شد و گفت :هر چی من بگم تو حرؾ خودتو می زنی ولی به فکر خودت نيستی الاقل به زن عمو
!باش
!لبخندی نشست رو لبم ،معين گره بيشتری به ابروهاش انداخت و پرسيد:خنده داشت؟
!يه خرده با انگشتهام موهامو مرتب کردم و گفتم:آخه سياوش هم همينو می گفت
!معين ليوانش رو گذاشت تو سينک و گفت :هزار نفر هم بگن ،گوش که ندی چه فايده داره؟
!يه خرده ديگه از چاييم خوردم و گفتم :حرص نخور پير می شی
سری به تؤسؾ تکون داد و از آبدارخونه رفت بيرون .تقه ای به در خورد و صدای سالم ناديا نگاهم رو از ليوان چاييم
.گرفت .لبخندی نشست رو لبم و گفت :سالم
روپوش سفيدی که تنش کرده بود نشون می داد واسه کار آماده است .از جام بلند شدم ،ليوانم رو گذاشتم توی سينک و
پرسيدم :کی اومدی؟
.يه چند ديقه ای می شه-
چايی می خوری؟:
.نه ممنون-
!پس بريم سر کارمون تا دکتر اخراجمون نکرده:
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لبخندی زد و همراهم شد ،مشؽول به کار شديم و حس کردم که انرژيم چند برابر شده وقتی ناديا در کنارم حضور داره و
!داره باهام همکاری می کنه
***
می دونی شعبانی می ياد پيش ما کارآموزی؟:
.شادی بهم گفته-
!می دونی از هفته ی ديگه می ياد زيردست من؟:
!جدی؟! می خواين حسابی بهش سخت بگيرين آره؟-
!دقيقا ا:
!فقط نشه لج و لجبازی که دست به يه کار احمقانه بزنه-
نگران نباش .يه الم به من می دی؟:
دو هفته از اولين روزی که ناديا به عنوان همکار پيشمون می اومد می گذشت ،معين تو اين چند وقت بيچاره ام کرده بود
اما ژاله و عمه حرفی نمی زدن و اين خيلی عجيب بود .شايد چون واقعا ا ديگه بهشون ثابت شده بود يه احساسی به ناديا
دارم .حق هم داشتن ،برای اينکه بتونم باهاش باشم شيفتهامو تؽيير داده بودم و گاهی که اون شيفت عصر می تونست بياد
من هم عصر می اومد اونجا و صبح می رفتم بيمارستان ،ؼير ساعتهايی که با هم تو آزمايشگاه کار می کرديم ،اونو می
رسوندم خوابگاه يا دانشگاه و خب اين ميزان نزديک بودن هر کسی رو به شک می انداخت چه برسه به شم کارآگاهی
!ژاله و عمه خانومی که گزارش ها رو از ژاله و معين می گرفت
.کارم تو بخش تموم شد ،به ناديا گفتم بمونه تا يکی دو تا از کارهای دفتری رو هم انجام بدم بعد بريم
داشتم کارهامو می رسيدم ذهنم اما درگير جريان عبدهللا زاده بود .از بين کسهايی که می شناختم تو زمينه ی رضايت
گرفتن از اوليای دم مشؽولن کسی رو پيدا نکرده بودم که برای رضايت از مادر اون برادرهای گردن کلفت پا پيش گذاشته
باشه و اين برام خيلی عجيب بود! شايد هم حق داشتن ،شايد واقعا ا حرفها و رفت و آمدهای من باعث شده بود مادره با
!خودش فکر کنه و دلش به رحم بياد
کارهامو رديؾ کردم و همراه با ناديا از آزمايشگاه زديم بيرون ،رسيده بوديم دم ماشين که يکی صدام زد :جناب
!فرهودی؟
!برگشتم به عقب و ديدم چهار تا از برادرهای عبدهللا زاده پشت سرم ايستادن
.ذهنم احساس خطر کرد ،به ناديا آروم گفتم :بشين تو ماشين
متعجب پرسيد :چی شده؟
در ماشين رو باز کردم ،بازوشو گرفتم و به زور وادارش کردم بشينه تو ماشين ،در رو بستم و ماشين رو با ريموت قفل
.کردم
!صدای يکی از برادرها بلند شد :خوبه خوبه! پس عقلت اونقدر قد می ده که بفهمی ما می تونيم چقدر برات خطرناک باشيم
!برگشتم سمتشون و پرسيدم :چی می خواين؟
!يکی ديگه اشون گفت :خبر داری مامانمون رفته رضايت داده؟
!سعی کردم خودمو از تک و تا نندازم و گفتم :مامانتون رفته رضايت داده به من چه؟

صفحه 314

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

سر يکيشون محکم نشست تو دماؼم و حس کردم چشمام سياه شد ،صدای جيػ خفه ی ناديا رو از تو ماشين شنيدم ،دوال
شدم و دماؼمو محکم گرفتم ،گرمای خون رو می تونستم حس کنم .صدای يکيشون رو شنيدم که گفت:اسم مادر ما رو به
!زبونت نيار عوضی! بهت گفته بوديم بکش کنار نگفته بوديم؟
حالم هنوز جا نيومده بود اما می تونستم بفهمم که قصر در رفتنی تو کار نيست ،يکيشون يقه ام رو گرفت و کتک خوردن
شروع شد! اين دومين باری بود که به خاطر رضايت گرفتن واسه يه اعدامی اين طور کتک می خوردم ،اون بار کارم
!کشيده بود به بيمارستان ،اين بار اميدوار بودم به قبرستون ختم نشم
صدای جيػ و داد ولش کنين ولش کنين های ناديا با صدای دزدگير ماشين و فحشهای اون چهار تا برادر عصبانی قاطی
می شد و همه ی هوش و حواسم پی اين بود که باليی سر اون نياد! کاش می ذاشتم وقتی کارش زودتر تموم شده بود بره!
!کاش الاقل فقط ترس زنده موندن و درد کشيدن و داؼون شدن همراهم می شد نه ترس ناامنی واسه ناديا
صدای چه خبره اينجايی رو شنيدم و بعد صدای هوار تهديد آميز معين رو تونستم تشخيص بدم که می گفت زنگ می زنه
!به پليس
ديگه اثری از ضربه ها نبود ،ديگه تکونی نمی خوردم ،چشم باز کردم و ميون تاری ديدم گشتم برای اينکه ناديا رو پيدا
کنم ،کنارم زانو زده بود و صدای گريه اش بلند بود و دامون دامون می کرد .چشم بستم،حس کردم دارم هوشياريمو از
.دست می دم .يکی آروم سرم رو از روی زمين بلند کرد و بعد صدای معين بود که گفت :زنگ بزنين به آمبوالنس
.چشم باز کردم و ناليدم :خوبم
!صدای دزدگير قطع شد ،معين عصبی داد کشيد :يکی زنگ بزنه به آمبوالنس
.سعی کردم بلندتر بگم :خوبم مع ..معين
!عصبی هوار کشيد :چه جوری خوبی؟! چه طوری خوبی لعنتی؟! هان؟! ناديا زنگ بزن
!سعی کردم بلند شم ،دست معين شونه هامو محکم چسبيد و مانع شد و گفت :تکون نخور
حق داشت ،خوب نبودم اما نمی خواستم کارم به بيمارستان و بعد به عمه کشيده بشه! نمی خواستم بيشتر از اين نگرانش
کنم! نمی خواستم خيال کنه زير قولم زدم! نمی خواستم فکر کنه نامردم .دست معين رو آروم پس زدم و سعی کردم بشينم،
!درد پيچيد تو پهلو و زيردلم .آخی گفتم و شنيدم که معين گفت :بخواب دامون
.دستم نشست به پهلوم و نفس نفس زنون گفتم :کمک کن ...آخ ...کمک کن بشينم
صدای ناديا بود که گفت :الو ،اورژانس؟
!ناليدم :بيمارستان  ...نمی رم!قطعش کن
!معين توپيد :خيلی کله خری! خيلی
.ناديا گوشی به دست زل زده بود بهم ،لب زدم :قطعش کن
قطع کرد ،نگاه دقيقی به صورت و سر و وضعش انداختم برای اينکه ببينم سالمه يا نه ،صدای مرد ؼريبه ای بلند شد:
مشکلی پيش اومده؟!کمکی می تونم بکنم؟
.برای لحظه ای چشمامو از درد بستم ،معين بود که نگران پرسيد :دامون
يه خوبم زمزمه کردم و سعی کردم بشينم،حضور ناديا معذبم می کرد! معين و اون مرد دست انداختن زير بازوهام ،تونستم
با تحمل دردهای وحشتناک بشينم اما حس می کردم سرم سنگين شده .دلم نمی خواست از هوش برم چون مطمئنا ا اون
جوری کارم به بيمارستان می کشيد .معين بود که آروم گفت:دامون؟
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.نگاهم از ناديا کنده شد و نشست به صورت معين ،دست اون هم نشست زير چونه ام و گفت :دماؼت شکسته
هنوز خونريزی داشت و مشخص بود که شکسته .ناديا اومد جلو ،حاال می تونستم خيسی صورت و چشماشو ببينم،با
.دستمال شروع کرد به پاک کردن خونی که راه گرفته بود روی دهن و صورتم ،چشمامو بستم لب زدم :گريه نکن
.صدای مرد ؼريبه بلند شد :بايد ببرينش بيمارستان
ناله ای ناخودآگاه از زير زبونم بيرون اومد و با دست پهلومو که شديداا درد می کرد فشار دادم ،معين آروم گفت :می تونی
بلند شی؟
سری به عالمت مثبت تکون دادم و چشمام دوباره به روی چهره ی ناديا باز شد .ديگه گريه نمی کرد اما نگرانی تو
.صورتش موج می زد .معين رو به ناديا گفت :در ماشينو باز کن ،خودمون می بريمش بيمارستان
همون مرد با کمک معين بلندم کردن ،درد پيچيد تو دل و روده و زيردل و تموم وجودم .آخی کش داری از دهنم بيرون
اومد و به زور نشستم تو ماشين،معين دوييد پشت رل و گفت :سوييچ کو؟
.چشم بستم و ناليدم :نمی دونم
.صدای ناديا رو شنيدم که گفت :اينجاست
ماشين روشن شد و معين حرکت کرد و گفت :می ريم بيمارستان که بعد بريم کالنتری! يعنی مؤموری بياد بيمارستان که
!شکايت کنی ازشون
.چشمامو باز کردم و گفتم :خوبم
!امروز هم نری فردا بايد بری که دماؼتو نشون بدی! شکسته ،بايد درمونش کنی:
.اآلن بريم خونه-
!واسه چی آخه؟:
.باشه همون صبح می رم-
!دامون:
!اآلن می خوام برم خونه! نمی خوام عمه رو ...آخ بی خودی نگران کنم-
!تو نگران زن عمويی؟! بعد نمی گی يه باليی بدتر از اين سرت بياد اون بدبخت چی می کشه:
!وای نمی دونم! هر کاری دوست داری بکن-
!آفرين:
!ناديا بود که پرسيد :اونها که فرار کردن چی؟! اصالا کی بودن؟! چی می خواستن؟
.نای حرؾ زدن نداشتم و جای من معين توضيح داد :يه خرده حساب قبلی با دامون داشتن
!بعد از من پرسيد :همون داداشها بودن آره؟
!همون طوری که با دست پهلوم رو فشار می دادم تا دردش کمتر بشه آروم ناليدم :آره
 ...معين رو به ناديا گفت :شما رو می رسونم خوابگاه که ديرت
.صدای ناديا بلند شد :نه نه! منم باهاتون می يام بيمارستان
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.سرم به زور برگشت به عقب ،زل زدم به صورت نگرانش و گفتم:من خوبم

سری به دو طرؾ تکون داد و تو چشماش اشک جمع شد! صورتم از درد درهم شد و بعد که نفسم باال اومد به زور يه
!لبخند زدم و گفتم :عادت دارم به اين کتک خوردن ها
معين بود که معترض گفت :آره! عادت داره واسه خودش دردسر درست کنه! عادت داره تن عمه ی بدبختشو هی بلرزونه!
آخه من نمی فهمم واقعا ا واجبه اين مدل زندگی کردن؟! اين همه کار خير تو دنيا هست عدل انگشت گذاشتی رو اين يکی که
!دنبالش يه عالمه شر هم هست؟
سرمو تکيه دادم به پشتی صندلی و چشمامو بستم .آره تو دنيا کلی کار خير بود اما واسه من اين يکی مهم تر بود! يا الاقل
!تو اولويت های اولم بود
ماشين ايستاد ،معين آروم صدام زد و گفت :دامون؟
صداشو می شنيدم اما توانايی جدا کردن پلکهام از همو نداشتم ،حس می کردم سرم داره سبک می شه و تو تاريکی فرو
می رم .صدای ناديا رو که مرتب و پر استرس دامون دامون می کرد رو می شنيدم ،تکون ها رو اول محکم و بعد آروم و
.آروم تر حس می کردم و ديگه همه چيز تاريک شد
***
با يه درد شديد چشم باز کردم ،گيج و منگ بودم و خيلی زياد سردم بود .نگاه تارم چرخيد دور اتاق که خب از بوش هم
مشخص بود اتاق بيمارستانه،صدای سياوش بود که پيچيد تو گوشم :بيدار شد.دامون صدامو می شنوی؟
از درد دوباره چشمهام بسته شد ،يه جايی حوالی پهلوم بدجوری درد می کرد .دستم ناخودآگاه رفت که بهش فشار
.بياره،يکی مانع شد و معين بود که گفت :دست نزن بخيه هات باز می شه
چشم باز کردم و متعجب خيره اش شدم! بخيه چيه؟! چاقو که نخورده بودم! چيزی که يادم بود مشت و لگدهای اون چهار تا
!برادر بود نه چاقو و قمه
معين با چهره ای گرفته نگاه ازم گرفت ،از تخت فاصله گرفت و تکيه اش رو به ديوار داد .صدای سياوش سرم رو به
!سمت ديگه چرخوند:نزديک بود کليه اتو از دست بدی
اخمی نشست رو صورتم برای اينکه بفهمم جريان چيه ،بيشتر توضيح داد :ترومای کليه داشتی ،خب شد معين به حرفت
!گوش نداد و آوردت بيمارستان و اال اآلن مشخص نبود زنده بودی يا نه
.نگاهم از صورت اون نشست به سرمی که باالی سرم بود و بعد خيره شدم به صورت درهم و دلخور معين
هنوز گيج بودم ،سرم درد می کرد و حسابی سردم بود ،درد که بماند! سياوش آروم پرسيد :درد داری؟
نگاه از معين گرفتم و زبونم رو روی لبهای خشکم کشيدم و خواستم تکونی بخورم برای اينکه بشينم ،درد بدی پيچيد تو
!شکمم ،آخی گفتم و معين پرتحکم گفت :نبايد تکون بخوری
!برگشتم سمت سياوش و بی حال گفتم :اينو بفرست بره
!متعجب نگاهش بين من و معين رفت و برگشت و بعد پرسيد:چرا؟
!چشمامو بستم و گفتم :حوصله ی قيافه ی بق کرده اشو ندارم
!صدای معين رو شنيدم که گفت :بق کرده نيستم! شاکيم! ولی باشه بعداا در موردش حرؾ می زنيم
.بدون اينکه چشم باز کنم گفتم :آره! بعداا
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صدای پايی اومد و بعد يه خانومی گفت :بيدار شده؟

چشم باز کردم ،يه پرستار بود .دستش نشست رو پيشونيم و گفت :خوبه تب هم نداری .فشارت هم چک کنم و نرمال باشه
.ديگه عاليه
فشارمو گرفت و پرسيد :سردرد داری؟
.بيشتر دماؼم درد می کرد تا سرم اما سردرد هم داشتم .آروم گفتم :يک کم
يه آمپول خالی کرد تو سرم و گفت :فشارت هنوز نرمال نشده .نيم ساعت ديگه باز می يام چک می کنم .اآلن می خوام يه
.نمونه خون بگيرم ازت
دلم می خواست بهش بگم هر کاری می خوای بکنی بکن و اينقدر توضيح نده اما خب يه پرستار با حوصله گيرم اومده بود
!و بايد خدا رو شکر می کردم
!چشم بستم ،سوزشی رو تو دستم حس کردم و صدای سياوش رو شنيدم :خياط تو کوزه افتاد
.پلکهام از هم فاصله گرفت و نگاهی بهش انداختم ،لبخند رو لبش بود و بر خالؾ معين سعی می کرد فضا رو تلطيؾ کنه
پرستاره که رفت ،معين گفت :سياوش جان چند لحظه ما رو تنها می ذاری؟
سياوش رفت ،معين اومد و کنار تخت ايستاد ،دستم رو که می رفت بشينه رو پهلوم گرفت و مانع شد .يه خرده ساکت خيره
ی صورتم شد ،من بودم که پرسيدم :عمه می دونه؟
سری به عالمت مثبت تکون داد و گفت :تو تموم مدتی که معاينه ات کنن ،سی تی اسکنت کنن ،ببرنت اتاق عمل ،به هوش
.بيای و بيارنت تو بخش اينجا بود ،ولی بعد رفت پايين
!از درد چشمامو بستم ،شنيدم که معين گفت :ازت دلگيره
چشمام باز شد و با صدايی که از درد گرفته بود گفتم :قهره که اينجا نيست؟
!آره-
.آهان:
درد داری خيلی؟ -
آره .وضعم خيلی ناجوره؟:
ناجور که هست اما خدا رو شکر کليه اتو از دست ندادی .دو تا از دنده هات شکسته ،همون دنده ها باعث شده ان به کليه -
.ات آسيب وارد شه .جراحی کردن و جلوی خونريزی رو گرفتن
.دستمو گذاشتم رو پيشونيم ،معين گفت :دکتر اکبرزاده هم اينجا بود ،نيم ساعت پيش رفت
ناديا رو رسوندی؟-
.نه اينجاست .پيش زن عمو مونده:
.دوباره دستم رو بردم سمت پهلوم ،معين گفت :نبايد بهش فشار بياری
.خيلی درد دارم-
بهت مسکن زدن ،کم کم دردت کم می شه .پليس يکی دو بار اومد ولی خواب بودی و نشد که باهات حرؾ بزنن .سه :
.تاشونو گرفتن
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.چشم بستم ،آخی گفتم ،معين گفت :برم ببينم می تونم زن عمو رو راضی کنم بره خونه يا نه
.بی حال زمزمه کردم :قبلش بگو بياد ببينمش
.اگه راضی شد باشه-
.راضيش کن:
معين رفت ،سياوش اومد و پرسيد :چيزی نمی خوای؟
.تشنه امه-
.پرستار گفته می تونی يه خرده آب بخوری:
.خوبه-

!بذار تختو يه خرده بيارم باال ،داستان بيمارستان تهران تکرار شد منتها اين دفعه خيلی درب و داؼون تری:
.آره-
.عمه خانومت حسابی شاکيه:
.معين گفت-
!حق هم داره:
ليوان که اومد جلوی لبم ،نتونستم جوابی بدم ،يه قلپ آب خوردم و سياوش ليوان رو کشيد عقب و گفت :زياد نبايد بخوری.
.بذار چند ديقه ديگه
سرمو گذاشتم رو بالش،سرفه ای که اومد سراؼم درد رو تو پهلو و شکمم منتشر کرد و دستم نشست رو پهلوم.بع ِد سرفه
.آخی گفتم و بعد اينکه حالم جا اومد گفتم:برو عمه امو راضی کن بياد ببينمش
.معين رفته ديگه-
.به حرؾ اون نمی ياد:
به حرؾ من می ياد؟-
.شايد اومد:
.بذار حالت که بهتر شد .اآلن نبايد اصالا به خودت فشار بياری-
!نبينمش آروم نمی شم:
باشه ،پس سر جات بمون تا برگردم .باشه؟-
.باشه:
.تکون نخوری ها؟ هم سرم بهت وصله هم سوند .بخيه هم که داری-
!بخوام هم نمی تونم تکون بخورم:
.آره خب! اين دفعه حسابی پنچرت کردن! اآلن بر می گردم-
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سياوش رفت ،چشمامو بستم که دردم يه خرده کم بشه ،تو فکرم بود حاال بايد با اين شکايت و اون چهار تا برادر چيکار
کنم ،حاال کارهای آزمايشگاه و بيمارستان چی می شه ،حاال کلی از برنامه هام عقب می افتم ،حاال عمه خانوم رو چه
.جوری از دلخوری در بيارم که در باز شد و صدای سالم ناديا پيچيد تو اتاق
***
نگاهم خيره ی صورتش بود ،اون هم منو نگاه می کرد .زبونم رو روی لبم کشيدم و اون به تخت نزديک شد و آروم
پرسيد :خوبين آقای فرهودی؟
!لبخندی نشست رو لبم و زمزمه کردم:دامون ديگه
صورتش سرخ شد و چيزی نگفت .آروم گفتم :چرا نرفتی خوابگاه؟
.مکثی کرد و گفت :نگران شما بودم
!من که خوبم:
!فقط زل زد به صورتم ،لبخندی زدم و گفتم :بدتر از اينم بودم
بازم جوابم فقط سکوت بود و البته بؽضی که می شد از لرزش لبهاش فهميد آماده ی سر باز کردنه .دستم ناخودآگاه رفت
سمتش و کؾ دستم رو باال گرفتم ،نگاهش از چشمام نشست به دستم و دوباره به چشمام و اين بار دست ظريفش رو
گذاشت تو دستم و من حس کردم ميون اون همه درد زندگی بهم تزريق شد .فاصله ای که بين اون و تخت بود رو با کشيدن
دستش به سمت خودم کم کردم و آروم گفتم :نبايد اونجا بودی و اون صحنه ها رو می ديدی! تو  ...يکی از اولين آدم هايی
.هستی که اصالا نمی خوام باعث رنجشون بشم
!وحشتناک بود-
می دونم .دنيای ما مردهاست! صدامون که به گوش کسی نرسه ،مشت می کوبيم ،لگد می زنيم! يه وقتهايی هم آدم می :
!کشيم
!زن ها هم قاتل می شن-
!آره.ولی خانومها مو می کشن ،جيػ می کشن و گاز می گيرن:
لبخند و جمله ام رو ناديده گرفت و پرسيد:خيلی درد دارين؟
لبخندی عميق تر شد ،اون متعجب و پرسوال نگاهم کرد .با دست فشار آرومی به پهلوم آوردم و گفتم :فکر کن کارم داشته
!باشی .مثالا بخوای بهم يه الم بدی! می گی دامون اين المو بگيرين
يه خرده نگاهم کرد تا متوجه ی حرفم بشه و بعد برای اولين بار از لحظه ی ورودش لبخند زد و گفت :تو اين وضعيت
!واقعا ا به همچين چيزی فکر می کنين؟
من تو هر وضعيتی می تونم به هر چيزی ...آخ ...فکر کنم!عمه خيلی عصبانيه؟-
!خيلی:
!پس البد گفته واسه چی کتک خوردم-
!بله.کارتون خيلی خطرناکه:
دلم نمی خواد آدم ها اينقدر راحت جونشون رو از دست بدن ،حتی اگه بتونم يه نفر رو از اون باال بکشم پايين زندگيم -
.معنی پيدا می کنه
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کار واقعا ا قابل ستايشيه ولی  ...خب خطرناکه! عمه خانوم ناراحتن چون دلشون نمی خواد شما رو اينجوری ببينن .کلی :
.گريه کردن! تا از اتاق عمل بيارنتون چند بار حال خودشون بد شد
اآلن خوبه؟-
.بد نيستن:
واقعا ا پايينه يا بستريه اينجا؟-
.نه واقعا ا پايين تو نمازخونه ان:
چشمام از درد بسته شد ،نفسهام هم سنگين بود و احساس خستگی می کردم اما از بودن ناديا ؼرق لذت بودم و دلم نمی
.خواست خوابم ببره
چشمام دوباره باز شد ،دستم که می رفت شل بشه و دست ناديا رو ول کنه محکم کردم و گفتم:خوشحالم که اينجايی ولی ...
هم بهم مسکن زدن و گيجم هم دلم می خواد ديگه تو بيمارستان نمونی .به معين بگو ببردت پيش ژاله باشه؟
.عمه خانوم اگه بمونن پيششون می مونم-
اونو هم راضی کن که بره خونه ،اصالا برو خونه اش .برو  ...آخ ...برو پيشش بمون ...خب؟:
در اتاق باز شد ،پرستاری که چند ديقه پيش اومده بود دوباره اومد و ناديا ناخودآگاه دستش رو پس کشيد و ديدم که چه
جوری سرخ شد! پرستاره دوباره فشارسنج رو دور بازوم بست و گفت :سردرد نداری؟
.کم-
پهلوت چی درد می کنه؟:
.آره-
ريه ات چی؟ سنگينه؟:
.آره-
اآلن که بهت مسکن زديم و می خوابی ،از فردا بايد با اسپيرومتری کار کنی که ريه هات عفونی نشه .می دونی چيه؟:
می دونستم چيه! وحشتناک بود اما تو اون لحظه دلم نمی خواست به چيزهای وحشتناک فکر کنم .جواب مثبت دادم،
پرستاره فشارسنج رو باز کرد و گفت :فشارت داره نرمال می شه .ديگه سردت نيست؟ از اتاق عمل که آوردنت مرتب می
.گفتی سردته
سردم نبود .از لحظه ای که ناديا رو ديده بودم گرما به وجودم تزريق شده بود .آروم سرم رو به عالمت منفی تکون دادم و
چشمامو باز و بسته کردم ،پرستار اکسيژن رو برام وصل کرد و گفت:سعی کن بخوابی.اگه خيلی درد داشتی اين زنگو
.فشار بده
.باشه ای زيرلبی گفتم و رفت ،ناديا آروم گفت :من می رم پايين که آقا سياوش بيان باال
به معين بگو ببردتون .باشه؟:
باشه .چيزی نمی خواين؟-
چرا می خواستم! خودشو می خواستم که بمونه و بهم آرامش بده اما کی جرأت داشت به زبون بياره! زبونم رو روی لبهای
.خشکم کشيدم و گفتم :فقط يه خرده آب می خوام
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می تونين بخورين؟ يعنی اجازه دارين؟-
.آره:

ليوان آبی رو که سياوش گذاشته بود رو ميز برداشت ،دستش نشست زير موهام و سرم رو کمی باال آورد و ليوان رو
گرفت دم دهنم ،آب نمی خوردم ،با وجود اون همه درد و خواب آلودگی محو اون چشمهای عسلی بودم که از نظرم فوق
العاده خوشرنگ بود .نگاهش از ليوان باال اومد و تو چشمام نشست.به خودم اومدم و به زور نگاه ازش گرفتم .يه خرده از
.آب خوردم و سرم رو عقب کشيدم ،ليوان رو گذاشت روی ميز و گفت :من ديگه برم
هول شده بود و اين از لحن و حرکاتش کامالا پيدا بود! لبخند کمرنگی زدم ،قبل از اينکه از اتاق بره بيرون گفتم :ناديا؟
.برگشت سمتم و نگاهم کرد ،لبهام کش اومد و گفتم :خدافظ
با صورت گل انداخته مراقب خودتون باشينی گفت و رفت .چشمامو بستم و قبل از اينکه خوابم ببره سعی کردم حالت و
.رنگ چشماشو پشت پلکهام به تصوير بکشم
حس می کردم تموم دل و روده و پهلومو دارن له می کنن ،پلکهامو به زور باز کردم و ناخودآگاه ناله ای از بين لبهام
بيرون اومد ،صدای پايی رو شنيدم و بعد معين پرسيد :چيه دامون درد داری؟
پلکهامو محکم روی هم فشار دادم ،دست معين نشست رو پيشونيم و گفت :دامون جان؟
.چشم باز کردم و زل زدم بهش ،انگار نگاهم خيلی نزار بود که گفت :برم به پرستار بگم بياد
چشمامو دوباره بستم و بعد چند ديقه صدای يه پرستار مرد اومد که پرسيد :صدامو می شنوی؟
به زور پلکهامو باز کردم و اون پرسيد :جای عملت درد می کنه؟
!ناليدم:همه ی دل و روده امه!آخ
پتويی رو که روم بود کشيد کنار و بلوز بيمارستان رو هم همين طور ،يه خرده با دست شکمم رو فشار داد و گفت :فشار
.و تنفس و خروجی سوند رو چک کن من برم دکتر رو صدا کنم
يه دستم نشسته بود روی پيشونيم ،يه دستم هم تو دست يه پرستار بود برای اينکه فشارمو چک کنه و از درد دلم می
خواست هوار بکشم .صدای معين رو می شنيدم که نگران می پرسيد :چی شده؟مشکلی هست؟
.پرستار جوابی نداد،آخ بلند و کش دارم همزمان شد با ورود دکتر و اون گفت :شما بيرون باشين
معين رو فرستادن بيرون ،در اتاق بسته شد ،دکتر معاينه رو شروع کرد و يه سری سوال هم از من پرسيد که نمی دونم
.جواب دادم يا نه و بعد دستور سی تی اسکن دوباره داد و يه دز مسکن که يه خرده آرومم کنه
خالصه که شب وحشتناکی صبح شد و مسکن هم اونقدری قوی نبود که دردم رو از بين ببره ،تا هم که می خواست يه
خرده خوابم ببره مرتب پرستارها می اومدن برای چکاپ و اين شد که شب دراز شد و کشدار! اما خدا رو شکر جواب
.اسکن چيز خطرناکی رو نشون نمی داد
نمی دونم چه ساعتی بود اما تازه هوا باز شده بود ،بی حال زل زده بودم به پنجره و تو فکر بودم .صدای لوالی در پيچيد
تو اتاق و سياوش اومد تو ،سالم آرومی به معين کرد و پرسيد :خوابه؟
!سرم برگشت به سمتش ،معين که نشسته بود روی مبل از جاش بلند شد و گفت :نه بابا خواب کجا بود! تا صبح درد داشت
سياوش نچی کرد ،اومد کنارم و دستش نشست رو دستم و پرسيد :خوبی؟
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معين پا به پام بيدار مونده بود ،سياوش از کارش زده بود و سر صبح خودشو رسونده بود بيمارستان ،خيلی ها اون بيرون
نگرانم بودن اما تو تموم طول شب ميون اون همه درد دنبال يه چيزی بودم! دلم يه چيز می خواست! خونواده! پدر ،مادر،
برادر ،خواهر! يه کسی که از خونواده ی خودم باشه! خيلی وقت بود به اين چيزها فکر نمی کردم ،خيلی وقت بود که با
اين مسئله کنار اومده بودم اما نمی دونم چرا تو اون شب لعنتی همه ی فکر و ذکرم شده بود اون! نمی دونم چی به روزم
اومده بود که مرتب ذهنم به گذشته بر می گشت ،مرتب اون اتفاقو که زندگيمو از اين رو به اون رو کرده بود مرور می
کرد! نمی دونم چه مرگم شده بود اما بيشتر از دردی که جسمم می کشيد روحم تو درد و رنج بود! معين هم يه خرده سعی
کرد باهام حرؾ بزنه و وقتی ديد حوصله ندارم ،ترجيح داد سکوت کنه .آره حوصله نداشتم .حتی حوصله ی خودم رو هم
نداشتم ولی تو اون ميون به يه نتيجه ای هم رسيده بودم! اينکه اشتباه کردم که پا پس کشيدم! اينکه نبايد به عمه قول می
دادم ديگه دخالتی تو اون کار نمی کنم! بايد تا ته اش می رفتم! هر چند که اآلن هم نتيجه همونی شده بود که من می
!خواستم! که همونی شده بود که مادر اون پسر جوون می خواست
!جواب سياوش رو نداده بودم و فقط خيره ی صورتش بودم ،متعجب پرسيد :با چشمای باز خوابيدی؟
.لب زدم :خوبم
!لبخندی زد و گفت :دروؼگو
.دستم رو گذاشتم روی پهلوم و چيزی نگفتم
سياوش پرسيد :هنوز دردت زياده؟
سرم به عالمت مثبت تکون خورد ،دستم رو آروم فشار داد و گفت :يه چند روز اوله ،بعدش کم کم رو به راه می شی و
!باز می افتی دنبال کارهای خيرانه ی پر شر و شورت
آره ای که گفتم محکم ترين جواب مثبتم بود ،سری به تؤسؾ تکون داد و معين گفت :بذار از اين تخت بيای پايين ،دردت
!کمتر بشه بعد اين جوری سرتؽانه بگو آره
ذهنم درگير عمه و دلخوريش بود ،بی خوابی و درد هم بيشتر بی حوصله ام می کرد .به معين گفتم:نمی خوای بری
آزمايشگاه؟
!چينی به پيشونيش انداخت و گفت:يعنی خفه ديگه؟
.چشمامو بستم و سياوش بود که گفت:عمه خانوم پايينه ،ما می ريم که اون بياد پيشت
!چشمام باز شد و زل زدم بهش .دستش نشست ميون موهام و معين گفت :تا صبح اينجا بوده ،تو نمازخونه سر سجاده
دستم نشست به پهلوم که شديداا درد می کرد ،ذهنم رفت پيش نگاه سرزنش بار عمه ای که قرار بود تا چند ديقه ی ديگه
!جلوم ظاهر بشه
.سياوش آروم گفت :به عمه هم گفتم کاری داشتين بهم زنگ بزنين ،من دو به بعد می يام پيشت می مونم
.به کارت برس-
از تو واجب تر کاری ندارم ،امروزم مرخصی گرفته بودم منتها عمه می گه می خواد باهات تنها باشه واسه همين می رم :
.اما بعد از ظهر می يام
.باشه-
قربونت .فعالا:
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سياوش به دستم فشاری آورد و رفت ،معين هم گفت :دکتر گفت بايد مايعات بخوری ،به زن عمو هم می گم .بخور که کليه
ات بيشتر از اين آسيب نبينه .خب؟
.باشه-
.نگران آزمايشگاه و کارها هم نباش:
!باشه ای نگفتم چون نمی شد آدمی با اين همه مشؽله وقتی افتاده روی تخت و نمی تونه تکون بخوره نگران کارهاش نباشه
تقه ای به در سرم رو برگردوند ،عمه با چهره ای خسته ،آشفته ،ناراحت و البته درهم وارد شد و به معين گفت :می خوای
.بری برو معين جان
معين يه لبخند تحويل من داد ،کتش رو از روی دسته ی صندلی برداشت و به عمه گفت:هر سه ساعت بايد مايعات
.بخوره.مراقب سوند هم باشين که کشيده نشه
عمه باشه ای گفت ،معين هم خداحافظی کرد ،تو آخرين لحظه دستی هم برای من تکون داد و رفت .رفاقت رو در حقم
!تموم کرده بودن اين دوستهای هميشه حاضر در صحنه
در که بسته شد ،عمه کيفش رو گذاشت روی ميز ،روسريش رو باز کرد و دوباره مرتب بست ،پرده ی اتاق رو کامل
کشيد کنار و يه خرده پنجره رو باز کرد و بدون اينکه حرفی بزنه نشست روی صندلی و مشؽول ورق زدن مجله ای شد
که از تو کيفش بيرون کشيده بود .در تمام مدت داشتم حرکاتش رو می ديدم ،سعی می کرد آروم باشه اما آروم نبود .تو
!وجودش آشوبی بود که من بعد اين همه سال کامالا می تونستم متوجه اش بشم
با دست فشاری به پهلوم آوردم و چشمامو بستم و سعی کردم دليل دلخوری عمه رو حالجی کنم! باور نمی کرد روی قولم
ايستاده باشم يا کالا از دست کارهام خسته بود؟! دفعه ی پيش قلم پام خرد شده بود ،کارم به اتاق عمل کشيده بود و عمه
!قسمم داده بود بی خيال اين کار بشم اما من قسمی نخورده بودم و خودش خوب می دونست که اين کار برای من آرمانه
يه خرده تو سکوت گذشت تا اينکه در اتاق باز شد و پرستاری اومد تو ،لبخندی زد و سالم کرد .عمه هم از جاش بلند شد
و جوابش رو داد .فشارمو برای بار هزارم چک کرد و گفت :می خوام پانسمانتو عوض کنم ،بعدش هم بايد همکاری کنی
که يه خرده تنفستو بهتر کنيم خب؟
بايد می گفتم خب؟! خودم به اندازه ی کافی درد داشتم ،با کوچکترين تکونی دردم بيشتر می شد و حاال ازم می خواست
هوا رو ببلعم و تو ريه هام حبس کنم ،بعد با فشار تو اون دم سنج خالی کنم و پشت سرش سرفه! سرفه واسه کسی که تموم
!جونشو کوبيده بودن ،دنده هاش ذوق ذوق می کرد و شکمش پاره شده و پر بخيه بود واقعا ا شکنجه بود
نگاهم نشست به صورت عمه که همچنان نگاهم نمی کرد .پرستار اول يه آمپول رو خالی کرد تو سرم ،يه دونه هم ريخت
تو آنژيوکتی که به دستم بود و باعث شد کل رگهای دستم شروع کنه به سوزش ،بعد هم مشؽول عوض کردن پانسمان شد.
در تموم مدت تعويض پانسمان عمه با يه چهره ی ناراحت زل زده بود به زخمم و البته کبودی های تنم و فقط هر از گاهی
!سری به تؤسؾ تکون می داد
ساعدمو گذاشتم روی پيشونيم و چشمامو بستم ،پرستار پرسيد :مثل ديشب نصفه شب درد داری يا دردت کمتره؟
.کمتره -
خوبه .ريه ات چی؟ احساس درد نمی کنی؟:
می کردم اما نه زياد ،شايد هم درد پهلوم ؼالب شده بود بهش ،حوصله ی جواب دادن به پرستاره رو نداشتم واسه همين
.زمزمه کردم :کم
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کار پانسمان رو تموم کرد ،صدای ريه ام رو گوش داد و بعد يه بالش اضافه گذاشت پشتم تا حالت نشسته تری به خودم
بگيرم و گفت :هر دو ساعت بايد با اين کار کنی که ريه هات عفونی نشه.دکتر هم ده به بعد می ياد واسه معاينه .سوند
اذيتت نمی کنه؟ سوزش نداری؟
سری به عالمت منفی تکون دادم و به جهنمی که در پيش داشتم فکر کردم .دستگاه رو داد دستم و گفت:دستتو بذار رو
.زخمت و موقع سرفه يه خرده آروم بهش فشار بيار که دردت کمتر بشه
سری به عالمت مثبت تکون دادم و دستم نشست رو پانسمان و شروع کردم و درد بود که با هر نفس عميق و سرفه می
پيچيد تو وجودم .هر چقدر سعی می کردم در مقابل عمه خوددار باشم و دردم رو کمتر نشون بدم نمی شد.ناله هام بعد و
ميون هر سرفه زجری که داشتم می کشيدم رو نشون می داد و من سعی می کردم به عمه و نگاه پر از سرزنشش نگاه
.نکنم
.درد که ؼيرقابل تحمل شد ،دستگاه رو گذاشتم رو تخت و سرم رو روی بالش و نفس بريده ناليدم :بسه
بالش اضافی رو از پشتم برداشت و گفت :به همين حالت نشسته باش و دراز نکش خوب؟
با چشمای بسته سری تکون دادم يعنی باشه ،کانول اکسيژن رو دوباره برام وصل کرد و گفت :دردت بيشتر شد ،حس
.کردی گرم يا سردته ،سوزش شديد داشتی يا هر چيزی که اذيتت می کرد حتما ا بهمون بگو
دلم می خواست بگم برو ديگه! خيس عرق شده بودم از درد و تالش و همين کم تحمل کرده بود! پرستار رنگ ناخن هامو
!چک کرد ،درجه تب گذاشت و اونو هم يادداشت کرد و باالخره رضايت داد که بره
وقتی رفت و در رو بست ،چشم باز کردم و زل زدم به عمه ای که حاال برای اولين بار بعد اومدنش تو اتاق نگاهم می
کرد و نگاهش پر از حرؾ بود! حرفهايی که سرمنشؤشون گذشته بود و مطمئنا ا قرار بود توی اون اتاق برای بار ا ُنم سر
!باز کنه
***
!نگاهمو از عمه گرفتم و سعی کردم صدام از درد نلرزه و گفتم :من از اين نگاه سرزنش بار شما خوشم نمی ياد عمه
يک کم سکوت کرد ،نگاهم از پنجره نشست به صورت عصبانيش ،يه خرده زل زد بهم و گفت:من از اين وضع و حالی
!که برای خودت درست کردی خيلی راضيم؟
سعی کردم يه خرده خودمو بکشم باال ،از درد صورتم در هم شد ،نفسم رو فوت کردم بيرون و به زور گفتم :من اين
!وضعو برای خودم درست نکردم
پس کی اين کارو کرده دامون؟! کی دنبال دردسر می دوا؟! کی مرتب و بی اهميت به خودش و بقيه ای که نگرانشن دل -
!به دريا می زنه؟
برام مهمه اين کار! اينو هزار بار هم گفته ام عمه! هر کاری هم خطرهای خودشو داره! مثالا همون آزمايشگاه ،هزار تا :
! ...آخ ...مريضی می تونه به آدم ...سرايت کنه
!اون اگه اتفاق بيفته می گی اتفاق بوده! نه اينکه خودت عمداا برای خودت دردسر درست کنی-
!اآلن شما اصالا چرا شاکی هستی؟:
يه عمره دارم به خاطر اين کارهای تو حرص می خورم! يه عمره دارم به خاطر اين کلمه ی نحس اعدام جون می دم! -
اينو نمی تونی بفهمی؟! خيلی سخته؟! نمی تونی درک کنی که من نمی خوام دور و بر اين جريان بگردی؟! اين بحث لعنتی
!اعدام نبايد پاشو از زندگيت بذاره بيرون؟
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زندگيم با همين بحث لعنتی اعدام شکل گرفته! زندگيم با همين کلمه ی مزخرؾ به اينجا کشيده شده عمه! به اينجايی که :
!رفيقهام بايد بيان واسه جمع و جور کردنم نه پدر و مادر و برادر يا خواهرم
عمه بهت زده نگاهم کرد چون اولين باری بود که از اين ماجرا شکايت می کردم! نفس های سنگينم شمرده شمرده شده
بود ،سعی کردم اکسيژن رو از هوا به زور بگيرم هر چند که اون لوله ی دو شاخه ی پالستيک لعنتی سبز داشت تو اين
.کار بهم کمک می کرد
با دست پهلومو فشار دادم ،عمه که انگار يه خرده آرومتر شده بود با لحن ماليمتری گفت :ببين دامون ،شيش سالت که بود
يه اتفاقی افتاد که نبايد ،تو نه سالگيت هم يه اتفاق ديگه افتاد که اون هم نبايد می افتاد! بعدش هم همين طور و از بعد ده
سالگيت اومدی پيش من تا اآلن که چند وقت ديگه می شه  01سالت!  11سال زندگيت اگه به باد رفت ،خودت داری اين
! 91سال رو هم به باد می دی
!به باد نمی دمش! اتفاقا ا دارم بهش هدؾ می دم-
!هدفت سر خودت بال نازل کردنه؟:
يه خرده تو سکوت خيره ی صورتش شدم ،اومد کنار تخت ،دستش رو گذاشت روی دستم و گفت:می دونی از ديروز تا
حاال چی کشيدم؟! از لحظه ای که سی تی اسکنت کنن و بعد ببرنت اتاق عمل و بيارنت من هزار بار جون دادم! دور اين
کلمه ی نحسو خط بکش دامون! سرت به زندگی خودت باشه! وقتی همين جوريش زندگی آدم ها پر از خطره چرا بايد
خودشون بيفتن دنبال خطر؟
 ...من دنبال خطر نمی رم!  ...من-
نفسی گرفتم برای اينکه دردم کم بشه و ادامه دادم :من دنبال زندگی می رم! برای آدم هايی مثل بابا زندگی می خرم!
فرصت دوباره می خرم! شايد اگه يکی اون سالها بود که برای بابای من همچين کاری می کرد،اآلن زنده بود! اآلن سايه ی
اين کلمه ی لعنتی رو گذشته ی من سنگينی نمی کرد! خودت هم خوب می دونی! کم هم از اين ملت حرؾ...حرؾ نشنيديم!
...کم تو مدرسه بهم نگفتن بچه اعدامی! کم بهم انگ نچسبوندن! کم بهم سرکوفت نزدن! ...آخ
!عمه فشاری به دستم آورد و گفت :باشه بعد حرؾ می زنيم .خب؟
!نه! می خوام بگم! می خوام يه بار برای آخرين بار بگم-
!نفسهات ناجور شده ،يه چند ديقه آروم بگير بعد:
کؾ دستم رو گذاشتم رو پيشونيم و ناخودآگاه سرفه ای کردم و آخم رفت هوا! عمه رفت سمت ميز و گفت :يه خرده آب می
خوری؟
دهنم خشک خشک بود ،دست عمه نشست زير سرم و ليوان اومد جلوی لبم ،ياد ديروز و ناديا افتادم ،بعد خوردن چند قلپ
!آب پرسيدم :ناديا هم ديشب با شما اينجا موند؟
عمه ليوان رو گذاشت روی ميز ،يه خرده نگاهم کرد و بعد با لحن معنا داری گفت :نه ،با اصرار من سياوش بردش پيش
.ژاله
چشمامو چند ديقه بستم ،عمه بعد يه سکوت طوالنی گفت :اين طوری می بينمت ،با اين همه زخم و کبودی و شکستگی و
درد دلم آتيش می گيره! فکر می کنم ماها باعثشيم! همه امون! از اون پدر خدا بيامرزت گرفته تا پدر خودم و پدر مادرت و
فک و فاميل مادرت و فک و فاميل خودم! اون کارد لعنتی اگه نمی نشست تو سينه ی مادرت ،دست پدرت به خون مادرت
اگه آلوده نمی شد ،بين دو تا خونواده اگه جنگ نمی شد! اگه از دار زدن پدرت می گذشتن تو اآلن اين طوری پيله نمی
کردی به اين مسئله!که اين جوری درب و داؼون بيفتی تو اين تخت ،که يه عده از خدا بی خبر به خودشون اجازه بدن
!بيفتن به جونت و يه جای سالم تو تنت نذارن
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چشمام باز بود اما عمه رو نگاه نمی کردم ،بؽض عمه شکست که سکوت کرد ،منم سعی کردم يه خرده حرؾ نزنم .بعد
چند ديقه که رفت و نشست روی صندلی گفتم:شما می دونی التماس يعنی چی! می دونی وقتی عزيزتو دارن می برن پای
دار ،می خوان جونشو بگيرن چقدر دلت می خواد همه ی وجودت التماس کنه! من نه سالم بود ،آره! بچه و احمق بودم
آره! اما اونقدر می فهميدم که اآلن ،چند ديقه ی ديگه ،پشت اون ديوارهای بلند قراره جون پدرم ،جون قهرمان زندگيم رو
بگيرن! وقتی رسول به من می گفت التماس کن ،به خاله و دايی و آقاجونت التماس کن! وقتی می گفت بلندتر گريه کن ،من
خرد شده رو خردتر می کرد! من يه سال بعد مردن مامانم ياد گرفتم التماس کردن يعنی چی! ياد گرفتم واسه نجات جون
عزيزترين کست به هر حقارتی تن بدی يعنی چی! من هنوز که هنوزه بعضی شبها خواب جنازه ی بابامو می بينم! من
بعضی وقتها پلکهامو که رو هم می ذارم اون ديوارهای بلند می ياد جلوی چشمم! ...من خيلی وقتها ،خيلی شبها از ترس
!اون شب لعنتی که انگار قرار نبود صبح بشه تا صبح نمی خوابم
دوباره سرفه ای کردم ،نفس نصفه و نيمه ای کشيدم و آخ و وايی گفتم و ادامه دادم:من بعد اين همه سال هنوز صدای گريه
های شما رو يادمه عمه! هنوز صدای ضجه هايی که می زدی ،هنوز صدای التماسهايی که می کردی تو گوشمه! می رم
زندگی از نو
!دنبال رضايت برای يه همچين آدمهايی که ته ته اون همه التماس ،بشه يه نفس دوباره! بشه يه
ِ
ساکت شدم و چشمامو بستم ،عمه که از ميون حرفهام اومده بود کنارم ،دستش رو گذاشت رو پيشونيم و گفت :بخواب يه
.خرده
آره بايد می خوابيدم که دردهام کم شه .شايد بايد يه وقت ديگه با هم حرؾ می زديم .حرفهايی که يه عمر نزده بوديم،
!حرفهايی که عمه سالها منتظر بود از زبون من بشنوه اما نشنيده بود
***
****
با سوزش دستم بيدار شدم ،پرستاری ايستاده بود باالی سرم و آنتی بيوتيک رو تو آنژيوکت خالی می کرد .وقتی ديد چشمام
باز شده پرسيد :دردت کمتره؟
.چند بار پلک زدم و آروم گفتم:آره
يه خوبه گفت،نگاهم دور اتاق چرخيد که عمه رو پيدا کنم ،پرستار گفت :همراهت رفت تا پايين و برگرده .بايد مايعات
بيشتر بخوری .يه چند ديقه ديگه هم بر می گردم که هم اسپيرومتری رو يه بار ديگه استفاده کنی و هم کمکت کنم از تخت
.بيای پايين
!وايی گفتم ،لبخندی زد و گفت :تنبل باشی زود خوب نمی شی
رفت و چند ديقه بعد وقتی منتظر بودم عمه بياد ،سياوش و ناديا با هم اومدن .سياوش با لبخند سالم کرد ،ناديا با همون لحن
آروم و خجل ،جواب دادم و پرسيدم :عمه رفته؟
.سياوش رفت سراغ يخچال و در حال بيرون آوردن يه آب ميوه گفت :آره .به زور رسوندمش خونه
نگاهم به صورت ناديا نشست که نگاهم می کرد ،لبخند کم جونی زد و پرسيد :بهترين؟
.لبخندش رو با کش آوردن لبهام جواب دادم و گفتم :خوبم
سياوش در يخچال رو بست ،يه آب آناناس رو گذاشت روی ميز و رو به ناديا گفت :خوب می شه يعنی!اينو بدين بهش
.بخوره ،من تا يه جايی می رم و بر می گردم
بنده ی خدا خوب ياد گرفته بود خودشو بفرسته پی نخود سياه! رفت ،ناديا که دستش به بند کيفش چفت بود يه قدم به تخت
نزديک شد و پرسيد :دردتون کمتر شده؟
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!نگاهم چسبيد به چشماش و گفتم :بگو دردت تا جوابتو بدم
!لبخندی زد و گفت :سخته خب

نمی تونستم بخندم ،پس به همون لبخند اکتفا کردم و گفتم :هر کاری اولش سخته! مثل همين کتک خوردن من که حسابی
!ملس شده!بيا نزديک تر
فاصله ی بينمون رو کم کرد و تو سکوت خيره ام شد ،منتظر يه خرده نگاهش کردم و بعد پرسيدم :نمی پرسی؟
گره ای به ابروهاش انداخت و پرسيد :چيو؟
!دردمو-
!آهان! خب  ...درد...دردها کم شدن؟:
دستم نشست به پهلوم وقتی به خاطر خنده ،درد نفسم رو گرفت ،ناليدم :منو نخندون دختر و ناديا بود که با لبخند خيره ی
!صورتم شد
نفسم که جا اومد پرسيدم :خوابگاهو چی کار کردی؟
فعالا که پيش ژاله جون هستم .عمه خانوم زنگ زدن به دکتر پورزند و ؼيبتم رو توجيه کردن که ايشون هم زنگ بزنن -
.خوابگاه
مامانت اينا می دونن؟:
.نخواستم نگران شه به خاطر همين فقط به پدرم گفتم يه چند روزی خونه ی يکی از دوستهامم-
!خوبه که دروغ نگفتی.حيؾ که شعبانی قصر در رفت:
!خوب که شدين هم می تونين حالشو بگيرين-
همچين با ذوق می گفت که انگار از يه مسابقه حرؾ می زد ،لبخندی زدم ،آره ای گفتم و برای لحظه ای از درد چشمامو
!بستم ،آروم پرسيد :درد داری؟
!بی اينکه چشم باز کنم لبهام به لبخندی کش اومد و پرسيدم :چی؟
!جوابی نيومد ،چشم باز کردم ،با لپهايی سرخ شده خيره ام بود ،منتظر نگاهش کردم ،لبخندی زد و پرسيد :درد داری؟
!دوباره لبم کش اومد و گفتم :آدم اين سوال رو با اين لحن و اين لبخند می پرسه؟! خوشحالی که درد داشته باشم؟
خنديد ،سعی کردم نخندم و در باز شد و پرستار اومد تو ،ناديا از تخت فاصله گرفت ،پرستار نگاهی بهش انداخت و به من
گفت:آماده ای؟
کسی برای شکنجه شدن آماده هم می شد؟! يعنی کسی از قبل آمادگی شکنجه شدن و درد کشيدن رو پيدا می کرد؟! درد درد
.بود ديگه! چه با آمادگی چه بی آمادگی! قيافه ام در هم شد ،دستگاه رو داد دستم و گفت :شروع کن
دوباره نفس های عميق ،دوباره فوت های پرفشار ،دوباره سرفه و درد و عرق ريختن و عذاب .سرم که بی حال نشست
رو بالش و دستگاه رو که ول کردم روی شکمم ،دست پرستاره نشست به پيرهنم و دکمه ها رو باز کرد ،تنفسم رو چک
کرد ،يه چيزهايی هم يادداشت کرد و گفت :يه خرده بايد فعاليت ريه اتو بيشتر کنی .درد پهلوت کمتره؟
.بدون اينکه چشم باز کنم ناليدم :آره
.خوبه .می رم يه نيم ساعت ديگه می يام واسه اينکه چند قدم راه بری-
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باشه ای گفتم ،رفت و وقتی در بسته شد ،چند تا سرفه کردم و با دست فشاری به پهلوم آوردم،خواستم دکمه هامو ببندم که
.ناديا به تخت نزديک شد ،دستهاش دستهامو پس زد و مشؽول بستن دکمه ها شد
بی حال بی حال و خيس عرق بودم اما نگاهم خيره ی چشماش شد که معذب بودن رو فرياد می زد اما باز هم دلش نمی
!اومد کمکی نکنه
!با لحن نگرانی پرسيد :دامون خيلی درد داری؟
بی جواب و تو سکوت محو تماشاش شدم ،پتو رو تا روی سينه ام باال کشيد ،دستمالی برداشت و شروع کرد به خشک
کردن پيشونيم و در همون حال گفت :کسی برام توضيح نداده چه خرده حسابی اين وسط بوده اما شما رو که اين جوری
می بينم خيلی ناراحت می شم! وقتی ياد اون طور کتک خوردنت می افتم ،که اون جوری وحشيانه افتاده بودن به جونت
.واقعا ا نمی دونم از عصبانيت چی کار کنم .ديشب تا صبح خوابم نبرد ،امروز تو بيمارستان اصالا حواسم سر جاش نبود
.ببخشيد-
چی؟:
!ببخشيد-
!چيو؟:
!اينکه باعث شدم حال بدی پيدا کنی-
!شما باعث نشدی:
.دستش رو گرفتم تو دستم و گفتم :خرده حسابی که باهام داشتن ،مربوط می شه به کاری که انجام می دم
!آزمايش؟-
!نه! يه وقتهايی که وقت آزاد دارم ،يه خرده مراسم التماس کنون راه می ندازم:
!يعنی چی؟-
چشمامو بستم که يه خرده حالم جا بياد و بعد از يه مکث با صدای گرفته و آرومی گفتم :واسه اعدامی ها رضايت می
.گيرم .واسه بعضی هاشون
.آهانی گفت ،پلکهامو از هم فاصله دادم و خيره ی صورتش شدم ،لبخند کمرنگ و بی جونی زدم و گفتم:دردم زياده
برم به پرستار بگم؟-
.نه .به خاطر اون دستگاه لعنتی و فيزيوتراپی ريه است .يه خرده ساکت می شم که دردم کم شه:
!باشه آره حتما ا-
تو حرؾ بزن .خب؟:
چی بگم؟-
.چشمامو بستم و گفتم :هر چی
.با کؾ دست آروم زدم رو لبه ی تخت و گفتم :بشين اينجا و از هر چی دوست داری بگو
تکون تخت چشممو باز کرد ،خورشيد خانوم ريزه ميزه روبروم نشست و آروم گفت :چند سال پيش وقتی دبيرستان بودم،
همراه شادی و يکی از همکالسيهام که خيلی چاق بود از مدرسه می رفتيم خونه و از خونه می رفتيم مدرسه .تو مسيرمون
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يه کانال خيلی بزرگ بود که اکثر مواقع از کنار اين کانال پياده می رفتيم پايين تا برسيم به کوچه امون ،مسير شلوؼی بود
و امنيت داشت اما يه مدت بود که سر ساعتی که ما تعطيل می شديم و راه می افتاديم سمت خونه ،چند تا پسر از روبرو
می اومدن ،يکيشون به شادی يه تنه ای می زد يا متلکی می گفتن و از کنارمون رد می شدن .يه روز اون دوست چاقم
جاشو با شادی عوض کرد و گفت :امروز ببين چه باليی سر اين پسرا می يارم! راه افتاديم ،پسری که بعضی وقتها به
شادی يه تنه ای می زد ،با اعتماد به نفس و لبخند از روبرو اومد به هوای اينکه به دوستم تنه بزنه ،دوستم هم چاق و
!استخوون بندی درشت ،همچين سفت کرد خودشو که پسره محکم خورد بهش و پرت شد تو کانال
چشم باز کردم و متعجب زل زدم به ناديا ،لبخند می زد ،من اما دست خودم نبود که از خنده صدای آخ و ای وای هام رفت
!آسمون
***
تقه ای به در اتاق خورد ،ناديا از تخت اومد پايين ،در باز و عمه اومد تو! مگه خونه نرفته بود؟!! ناديا سالم کرد ،عمه با
.خوشرويی مضاعفی جوابش رو داد و نگاهشو دوخت به صورت من
آروم پرسيدم :چرا اومدی؟
.تو خونه آروم نمی گرفتم .می خوام پيشت باشم -
!خسته ای آخه:
خسته نيستم ،خونه بمونم کالفه می شم .چيزی خوردی؟-
ناديا همون طور که می رفت سمت ميز گفت :آخ يادم رفت ،اينو باز کنم براتون؟
.باز شده بودم جمع! چشم بستم و گفتم :اآلن نه
!عمه با اعتراض گفت :آره مادر ،بازش کن! بايد مايعات بخوری دامون جان و اال ممکنه کليه ات از کار بيفته
چشمامو باز کردم و سرم چرخيد به سمت ناديايی که مشؽول ريختن آب ميوه توی ليوان بود .اين ظرافت و آرامش رو تو
حرکاتش دوست داشتم .لمس يا تماشای اون انگشتهای ظريؾ و کشيده واقعا ا حس خوبی بهم می داد .عمه تو تيررسم
ايستاد ،نگاهم به صورتش نشست و لبخند معنادارش رو ديدم ،بالشتی رو پشتم گذاشت و گفت :ديگه بايد از تخت بيای پايين
.يه خرده راه بری.به پرويز که زنگ زدم ،جريانو که فهميد خيلی ناراحت شد .گفت ساعت مالقات حتما ا می ياد ديدنت
.کاش بهش نمی گفتی-
چرا؟:
!حوصله مالقاتی ندارم-
!دامون! هر کی بياد ديدنت واسه خاطر تو می ياد نه به خاطر خودش:
.حرؾ دو پهلوش رو نشنيده گرفتم ،ناديا ليوان رو گرفت سمت عمه و گفت :بفرمايين
.عمه با خوشرويی يه مرسی دخترم گفت ،ليوان رو گرفت و به لبم نزديک کرد ،دست دراز کردم و گفتم :خودم می خورم
.ليوان رو داد دستم و ناديا گفت :من ديگه با اجازه اتون برم
.عمه برگشت سمتش و گفت :بمون معين اآلن می ياد می رسوندت
.نه ،ممنون .خودم می رم-
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دلم نمی خواست بره اما با حضور عمه بودنش ممکن بود خيلی چيزها رو لو بده! ناديا رو به من کرد و گفت :ايشاهلل
.زودتر از خوب بشين
.لبخندی زدم و گفتم:ممنون
کيفش رو از روی صندلی برداشت و از عمه هم خداحافظی کرد،عمه جلو رفت و باهاش روبوسی کرد و حتی تا بيرون
!!در اتاق هم برای بدرقه اش رفت
!وقتی برگشت با لبخند زل زد به منی که داشتم آب ميوه رو به زور می ريختم تو حلقم!سری تکون دادم يعنی چيه؟
!اومد جلو و با دستمال گوشه ی لبم رو پاک کرد و گفت :دختر خيلی خيلی خوبيه
!معترض گفتم :عمه
!لبخندش عميق تر شد و گفت :باشه! چيزی نمی گم
.ليوان رو گرفتم سمتش و سرم رو گذاشتم روی بالش ،عمه گفت :يه خرده صورتت قرمزه
.چشمامو بستم و گفتم :گرممه خيلی
.دستش رو گذاشت رو پيشونيم و گفت :تب داری که! اآلن می يام
.بی حال بودم خيلی ،پرستار صدام کرد،نگاهش کردم و اون گفت :اين درجه رو بذار زير زبونت
درجه زير زبونم بود ،پرستار يه خرده شکمم رو لمس کرد و مشؽول باز کردن پانسمان شد .عمه پرسيد :چيزی شده؟
.نه ،به همکارم بگين دکتر رو پيج کنه-
.آروم گفتم :عمه خوبم
.شنيدم که گفت :آره پسرم .خوبی .اآلن می يام
چشمام بسته بود،پرستاره درجه تب رو از دهنم در آورد و گفت :تبت زياد باال نيست .يه خرده مايعات بيشتر بخور .وقتی
.خواب بودی دکتر اومد ويزيتت کرد و گفت مشکلی نيست
يه آره ی زيرلبی گفتم و اون پرسيد :دردت بيشتر شده؟
.آره-
.صدای مردی اومد ،دوباره معاينه و هزار تا سوال و بعد هم يکی دو تا آمپول و کم کم خوابم برد
***
صدای پچ پچی بيدارم کرد ،چند بار پلک زدم برای اينکه ديدم واضح بشه و بعد آدمهای ايستاده تو اتاق رو ديدم .عمه و
سياوش ،عمو پرويز و خانومش و آيدا! وقتی ديدن بيدار شدم ،صداهاشون کم کم بلند شد .اول عمو بود که اومد سمت
!تخت ،دستم رو گرفت و گفت :چطوری جوون؟
لبخند بی جونی زدم ،يه دستش هم نشست ميون موهام و گفت :بازم که ماجراجوييهات کار دستت داد! نمی تونی يه خرده
!بی هيجان زندگی کنی نه؟
!صدای تق تق پاشنه هايی اومد و بعد آيدا تو مرکز ديدم قرار گرفت و با لبخند گفت :سالم
حوصله ی اين يکيو ديگه واقعا ا نداشتم! جواب سالمش رو زيرلبی دادم ،در جواب حال و احوال پرسی خاله هم يه خوبم
گفتم ،عمه از عمو پرويز پرسيد :تبش قطع شده؟
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دست عمو نشست رو پيشونيم و آره ای گفت ،بعد همون جوری که بالشتی رو می ذاشت پشتم گفت :دوباره بايد بری اتاق
!عمل که
!نگاهش کردم ،عمه نگران پرسيد :واسه چی؟
.به خاطر بينيش .بايد جا بندازنش-
!نگاهم نشست به صورت درهم عمه ،خاله شهناز گفت :چيزی نيست ،خيلی زود خوب می شه! دامون جان خيلی قويه
.عمه معترض گفت :آره! قويه که مرتب اجازه می ده سرش بال بيارن! بيا يه خرده از اين آب ميوه بخور
نگاهی به سياوش انداختم ،يه گوشه ايستاده بود و دست به سينه تماشام می کرد .ليوان رو از عمه گرفتم ،عمو گفت :کاری
.داشتی بهم بگو خب؟ اگه نيروی کمکی می خوای بفرستم آزمايشگاه يا هر کار ديگه ای
.ممنونی گفتم و يه خرده از آب ميوه رو خوردم ،خاله شهناز بود که گفت :بريم ديگه پرويز ،ساعت مالقات تموم شده
بعد رفتن عمو و خونواده اش ،مجبور شدم جواب يه سری سوال دو تا مؤمور رو که بعد ساعت مالقات اومده بودن بدم،
.چند تا برگه رو هم امضا کنم و وقتی اونها رفتن رو به سياوش گفتم :تو چرا موندی؟ يا برو خونه يا عمه رو بفرست بره
.عمه اخمی کرد و گفت :من جايی نمی رم .سياوش جان شما برو خونه خسته هم هستی
سياوش نشست رو لبه ی تخت و گفت :من خسته نيستم ،شما ديشب تا صبح نخوابيدين .کاش می موندين خونه يه خرده
.استراحت می کردين
.شب می رم خونه-
.پس من شبو می مونم:
.معين می ياد-
.دستی به پهلوم کشيدم ،در باز شد و پرستار گفت:بيدار شدی؟ تبتو چک کنم بعد بيا پايين يه خرده راه برو
خوب بود که اون دستگاه لعنتی تو دستش نبود! تب نداشتم اما جونم در اومد تا از تخت بيام پايين و چند قدم راه برم! خسته
 ...نشستم رو لبه ی صندلی ،پرستار گفت :خسته شدی برگرد تو تخت ،يه ده ديقه ديگه می يام که
!نگاهش کردم و گفتم:اون دستگاهو که نمی يارين؟
!لبخندی زد و گفت :اتفاقا ا واسه همون می خوام بيام
.پوفی کشيدم ،پرستار به سياوش گفت :کمکش کنين برگرده تو تخت .مراقب سرم و سوند باشين که کشيده نشن
سياوش باشه ای گفت ،پرستار رفت ،صدای ؼرؼر من بلند شد :چيه بابا بند کردن به اون دم سنج لعنتی! پهلومو جر دادن
!ريه امو نشکافته ان که
سرفه ای کردم ،آخم رفت هوا و سياوش در حالی که دست می نداخت زير بازوم تا بلندم کنه گفت:پاشو کمتر ؼر بزن! هر
!که طاووس خواهد جور هندوستان کشد
!عمه يه همينو بگو گفت ،با آرنج زدم تو پهلوی سياوش ،سياوش خنديد و گفت :هی يواش! ناسالمتی مصدومی ها
!برگشتم تو تخت و تازه خواستم يه خرده نفس بگيرم ،تقه ای به در خورد ،عصبی ناليدم:بابا ده ديقه نشده هنوز که
!در باز شد و در کمال ناباوری ديدم مادر برادرهای عبدهللا زاده اومد تو اتاق
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سالم آرومی کرد ،با وجود دردی که داشتم به خودم تکونی دادم تا خودمو باال بکشم ،عمه بالشتی رو گذاشت پشتم و آروم
پرسيد :می شناسيشون؟
سری به عالمت مثبت تکون دادم ،خانوم عبدهللا زاده يه قدم جلوتر اومد و پرسيد :بهتری پسرم؟
ممنونی گفتم و اون يه قدم ديگه هم جلو اومد ،يه خرده تو صورت درب و داؼون و کبودم دقيق شد و بعد گفت :دستشون
بشکنه! ايشاهلل به زمين گرم بخورن! ببين پسر مردمو چی کار کردن! ببين چی به روزش آوردن! من از روت شرمنده ام!
!به خدا از ديروز تا حاال خواب به چشمام نيومده! خودم رفتم حميدو سپردم دست قانون
عمه انگار با جمله ی آخر متوجه شد اين خانوم کيه چون با لحن تندی پرسيد :چرا اومدين اينجا؟! که هنر دست پسرهاتونو
!ببينين؟
.آروم زمزمه کردم :عمه
معترض گفت :عمه چی دامون؟! سر و شکل خودتو نمی بينی ،دردی رو هم که داری تحمل می کنی و هر ديقه به
خاطرش کبود می شی هم برات مهم نيست؟! اونم يادت رفته؟! خانوم چهار تا پسرهای شما به جرم نکرده ،روز روشن
ريختن رو سر پسر من و تا حد مرگ کتکش زدن! کسی اگه تو اون پارکينگ نبود و به دادش نمی رسيد ،معلوم نبود اآلن
!از خونريزی داخلی زنده باشه يا مرده
نگاهی به سياوش انداختم و اشاره کردم که عمه رو ببره بيرون و بعد رو به عمه گفتم :عمه ،يه چند لحظه اجازه می دی؟
با اخم زل زد به من! پره های بينيش از عصبانيت باز و بسته می شد و دنبال جمله ای می گشت که نثارم کنه! می تونستم
!بفهمم احساس خطر کرده از اينکه من و اون مادر تنها باشيم .سياوش بود که اومد جلو و گفت :بريم عمه خانوم؟
.سر عمه به تؤسؾ تکونی خورد و عصبی از اتاق رفت بيرون و سياوش هم پشت سرش اتاقو ترک کرد
در که بسته شد ،خانوم عبدهللا زاده کنار تخت ايستاد و گفت :الهی بميرم ،ببين چی کار کردن گردن شکسته ها! ايشاهلل
!خبرشون برام بيارن! ايشاهلل پنبه تو روشون بمالن
.نفرين نکن مادر-
چی بگم پس؟! هان؟! آتيش گرفتم وقتی پليس گفت چی کار کردن! دلم آتيش گرفت که بعد پدر خدا بيامرزشون يه شب با :
خيال راحت سر زمين نذاشتم! اون از پسر اولم که جوون مرگ شد ،اين هم از اين ها که همش دردسر درست می کنن.
!خوبی مادر؟! خيلی درد داری؟
.خوب می شم-
خانوم عبدهللا زاده با پر روسری زير چادرش اشکش رو پاک کرد و گفت :ايشاهلل! ايشاهلل! من کاری می تونم بکنم؟ به
.پيريم نگاه نکن ،به دستم که خاليه هم نگاه نکن ،اگه کاری هست بگو من برات انجام بدم
به خاطر رضايت اينجايين؟-
نه به اميرالمومنين! همون ديشب که فهميدم چی شده خواستم بيام اما دخترم و دامادم گفتن اآلن خونواده ی شما داؼن: ،
.ناراحتن ،بهم چيزی می گن
احسان رو بخشيدين؟-
.رضايت دادم مادر! رضايت دادم که اين چهار تا اين طوری هار شدن و افتادن به جون تو:
کی ازتون خواست؟-
!تو:
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چی؟ کس ديگه ای سراؼتون نيومده؟-

مادرش که همش می اومد ولی آخرين نفر خود تو بودی پسرم.اما اومدن و رفتن های تو دلمو نرم کرد .حرفهای اون :
روز تو آشفته ام کرد .شبها خواب نداشتم .همش لحظه اعدام اون جوون جلوی چشمم بود و گريه های مادرش .بخشيدمش
 ...مادر ،از خونش گذشتم که خدا بچه ی منو هم ببخشه .پسرم بود ،پاره ی تنم بود ،جوونم بود اما
بؽضش دوباره شکست ،چادرش رو کشيد جلوی صورتش و شروع کرد به گريه ،تکونی خوردم ،چهره ام از درد درهم
.شد و با صدای گرفته ای گفتم :گريه نکن مادر .بهشتو واسه خودت خريدی بايد خوشحال باشی که
.اشکشو با همون چادر پاک کرد و گفت :آره مادر .آره
تقه ای به در خورد و پرستاری اومد تو ،خانوم عبدهللا زاده گفت :من برم مادر! بازم می يام ديدنت .فقط از روی تو و
.خونواده ات شرمنده ام .همين
.دشمنتون شرمنده باشه .منو با رضايتی که دادين خيلی خوشحال کردين-
مادر چيزی خواستی بگو برات بيارم خب؟:
.برين به سالمت .نيازی به زحمت نيست-
خانوم عبدهللا زاده با لبخند نگاهم کرد و تا نزديک در رفت ،پرستار مشؽول گرفتن فشارم شد ،من گفتم :خانوم عبدهللا زاده؟
.برگشت سمتم و منتظر نگاهم کرد ،آروم گفتم :رضايت می دم پسرهات بيان بيرون
يه خرده نگاهم کرد ،اشک تو چشماش جمع شد و بعد با گريه از اتاق رفت بيرون .پرستار فشارم رو که چک کرد پرسيد:
اونهايی که اين بال رو سرت آوردنو می خوای آزاد کنی؟
.يه دستمو زدم زير سرم و گفتم :آره
!ابروهاش از تعجب رفت باال و گفت :چقدر زود تصميم گرفتی
جوابی ندادم ،يه آمپول تو دستم خالی کرد و من فکر کردم که وقتی خودم توقع بخشش دارم ،فکر می کنم اول از همه هم
!خودم بايد اين کار رو بلد باشم
.عمه اومد تو و گفت :سياوش رو به زور فرستادم خونه
.خوب کردين-
پرستاره گفت :فشارت يه خرده رفته باال ،سعی کن استراحت کنی .مايعات رو هر سه ساعت حتما ا بخوری ها.از فردا بايد
.ؼذاهای جامدو کم کم شروع کنی
باشه ای گفتم ،پرستار رفت و عمه پرسيد :چی کار داشت؟
.اومده بود مالقات-
همين؟:
.آره-
نيومده بود رضايت بگيره؟:
!اومده بود بگه رضايت داده-
رضايت؟:
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!قاتل پسرشو بخشيده-
.عمه تو سکوت زل زد بهم ،چشمامو بستم و گفتم :منم رضايت می دم
!آره رضايت بده که اين بار بيان بيرون و جونتو بگيرن-

!جوابی ندادم ،هر چی می گفتم عمه رو عصبانی تر می کرد! دستش نشست رو دستم و گفت :دامون داری اشتباه می کنی
زل زدم بهش ،آروم گفت :داری اشتباه می کنی پسرجون! دامون به قرآن داری اشتباه می کنی! بيان بيرون زنده ات نمی
!ذارن
.دردم داشت شروع می شد ،حوصله ی فکر کردن هم نداشتم چه برسه به بحث و چک و چونه زدن
دست عمه نشست رو دستم که رو جای عملم بود و آروم گفت :اين زخم تا مدتها از کار و زندگی می ندازدت! تا ابد هم رو
تنت می مونه اما باالخره دردش از بين می ره! من از روزی می ترسم که جونتو به خاطر اين کارها از دست بدی! می
ترسم سياه پوش رضا که شدم سياه پوش پسرش هم بشم! نمی شه دست از اين کارها برداری ،هر وقت من سرمو گذاشتم
!زمين و مردم هر کاری دوست داشتی بکنی؟
رضايت داده پسره رو اعدام نکنن عمه! مادره اون پسر بخشيده! می دونی يعنی چی؟! يعنی نمی ميره! يعنی مثل پدر من -
!دارش نمی زنن! مثل رضا! مثل برادر تو
 ...اگه بود هم همينقدر سنگشو به سينه می زدی؟! نمی گفتی قاتل مادرته و:
من اونجا بودم! تنها کسی بودم که اونجا بود! من! فقط من شاهد کشته شدن مادرم بودم! من بودم و ديدم که بابا قصد -
...کشتنشو نداشت! نمی
.ساکت شدم چون نگاهم نشست به صورت سياوشی که ايستاده بود تو درگاه در و بهت زده نگاهم می کرد
عمه با مات شدن من به سمت در ،برگشت و سياوش رو ديد! نفسهام سنگين شد از عصبانيت ،شرمندگی يا هزار تا حس
کوفتی بد ديگه! عمه برگشت سمتم،چشم بستم و ساعدمو گذاشتم رو چشمام ،سياوش بود که گفت :سوييچمو جا گذاشتم
!
ِ
...صدای پاهاش اومد و بعد يه خداحافظ زيرلبی گفت و رفت! عمه بود که آروم گفت :دامون؟ ...ببينمت ...دامون جان
قفسه ی سينه ام سخت باال و پايين می شد ،دردم هم بيشتر و بيشتر ،عمه رفت و چند ثانيه بعد صدای يه پرستار بلند شد:
ببينمت ،درد داری؟
ساعدمو از روی صورتم برداشت ،دوباره بهم اکسيژن وصل کرد و گفت:يه خرده سعی کن بخوابی .مسکنتو گرفتی .بايد
.استراحت کنی
چشم بستم و خدا خدا کردم عمه هم سکوت کنه .اونقدر بهم ريخته بودم که ترجيح می دادم تنها باشم! سياوش آخرين نفری
!بود که دلم می خواست از سرگذشت پدر و مادرم با خبر باشه
***
خوابم نبرد اما عمه هم ديگه حرفی نزد .فقط ايستاده بود باالی سرم و با موهام آروم آروم بازی می کرد .يه ساعتی گذشت
.تا اينکه در اتاق باز شد و اول صدای سالم ژاله رو شنيدم و بعد صدای سالم گرم معينو
دلم نمی خواست چشمامو باز کنم ،به زور به پهلو چرخيده و سرم رو تو بالش فرو کرده بودم .يه چند لحظه سکوت شد و
بعد صدای پاهايی اومد و سر آخر صدای بسته شدن در .چند ثانيه گذشت ،صدای پاهايی به تخت نزديک شد و بعد معين
آروم گفت :دامون؟
بازومو که روی سرم بود برداشتم و زل زدم به صورتش ،لبخند کمرنگی زد و گفت :خوبی؟
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مسخره ترين سوالی بود که می شد بپرسه! عمه آمار داده بود واال نيازی به تنها گذاشتن اون با من نبود! دستش رو آورد
جلو ،وسط دو تا ابروم رو با انگشت فشار داد و گفت :باز کن اين اخمو ببينم! به اندازه ی کافی با اين همه کبودی و زخم
!بدقيافه هستی
سعی کردم طاق باز بخوابم ،جون دادم از درد و معين هم يه خرده کمک کرد .وقتی نفسم جا اومد گفتم :اينجا چه جوری
!هر کی می ياد مالقات و هر ساعتی می ياد راهش می دن؟
!ناراحتی اومديم؟-
!حوصله خودمم ندارم:
!چرا؟ به خاطر درديه که داری يا چون اين جا هستی؟-
!عمه که اصالا هيچی نگفته! منم عر عر:
!بالنسبت عر عر ولی خب حتما ا نسبتی داری باهاش که سر يه چيز مسخره اين جوری بق کردی-
!نمی خواستم سياوش چيزی بفهمه:
!سياوش يکی از فهميده ترين آدم هايی که تو عمرم ديدم! خيال می کنی براش مهمه تو گذشته ی تو چه اتفاقی افتاده؟-
جوابی ندادم ،معين نشست رو لبه ی تخت و گفت :عوض اينکه الکی خودتو با اين چيزها حرص بدی سعی کن زودتر
!خوب شی! مثالا دو روز بستيمت به اين تخت که استراحت کنی! اينجا هم دست از اين گذشته ی لعنتی بر نمی داری؟
!من دست از سرش بر نمی دارم يا اون؟-
گذشته که گذشته! تو هی دنده عقب می گيری سمتش! دور اين کلمه ی اعدام رو خط بکشی گذشته هم ازت فاصله می :
!گيره
!هه! آره! حتما ا-
!چی آره حتما!؟ اين َگندخندت واسه چيه؟:
خيال کن يه دختر داشته باشی! يه پسری بياد خواستگاری دخترت بعد بفهمی يارو ننه بابا نداره چی کار می کنی؟! بفهمی -
!باباهه مادره رو کشته چی کار می کنی؟! بفهمی باباهه هم اعداميه چی؟! دختر بهش می دی؟
خدا رو شکر که دختر ندارم! اما اگه اون پسر خود خود تو باشی ،صد در صد اين کارو می کنم! بی تعارؾ می گم من :
!اگه يه خواهر به سن و سال تو يا کوچيکتر از تو داشتم حتما ا بهت می نداختمش
تو که منو می شناسی اين حرفو می زنی! تو که هم بابات برادرشوهر عمه امم بوده و هم از بچگی رفيقم بودی اينو می -
!گی! هفت پشت ؼريبه به همون چشمی نگاهن می کنن که من نگاه می کنم
!مگه خبريه که حاال ؼصه خواستگاری رو می خوری ؟:
زل زدم بهش! مگه خبری بود؟! آره؟! ذهنم درگير کی بود که نگران جواب رد شنيدن بودم؟! ناديا؟! پدرخونده ی ناديا يا
مادرش اصالا منو تو خونه اشون راه می دادن؟! اصالا ناديا شايد شيرينی خورده ی کس ديگه ای بود؟! مشکلی که مرتب
!به خاطرش می رفت خونه چی بود؟! چرا هيچ وقت نخواستم با جديت پيگيرش باشم؟
!معين دستم رو گرفت و گفت :هان؟! خبريه ايشاهلل؟
!چشم بستم و ؼر زدم :نه بابا چه خبری؟
!اوخ اوخ از اون روزهاييه که حسابی گند دماؼی ها-
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!اين شد دو تا:
!چی؟-
!يه بار ديگه بگی هت تريک کردی:
!چيو؟-
!کلمه ی گند رو:
!معين زد زير خنده و گفت :بابا تو ديگه کی هستی
!بعد از رو تخت اومد پايين و گفت :برم به مادرت بگم بياد يه خرده بهت روحيه بده
چشمامو باز کردم و متعجب پرسيدم :مادرم؟

!رفت سمت در و گفت :مادرخونده ات! ژاله! همسر عزيز من پسر گلم! بابايی! بمون تا بيام! جايی نری ها
مسخره می کرد! انگار می خواستم هم می تونستم از اون اتاق در برم! عمه و ژاله همراه معين اومدن تو اتاق ،ژاله با
لبخند اومد سمتم و گفت :دو بار اومدم ديدنت هر دو بار خواب بودی! گفتم اين بار ديگه اگه خواب باشی با يه نيشگون
!بيدارت کنم
.لبخندی زورکی رو لبم اومد ،عمه يه ليوان آب گرفت سمت معين و گفت :اينو بدين بخوره من برم نمازمو بخونم و بيام
!عمه رفت ،ژاله گفت :چيه باز اين بنده ی خدا رو حرص دادی و ناراحت کردی؟
!من حرصش ندادم ،خودش جوش بی خود می زنه-
!وهللا حرؾ رضايت دادنت رو که زد منم تا اعماق وجودم تاول زد! حق داره خب:
!رضايت رو من بايد بدم و يه چيز شخصيه-
دامون اينقدر خودخواه نباش! وقتی می افتی تو دردسر فقط تو نيستی که افتادی! همه ی آدم هايی که نگرانت می شن از :
!اين وضعيت به عذاب می افتن
!اون زن يه بزرگواری کرده ،منم بايد جواب بزرگواريشو بدم! همين-
!رضايت داده قاتل پسرش بخشيده بشه که خودت می گی يه قتل اتفاقی وسط دعوا بوده:
!رومو کردم سمت معين و گفتم :چيزی هم هست که من بهت گفته باشم به خانومت نگفته باشی؟
معين با دهن بسته لبخندی زد و ابرو باال انداخت ،دستمو زدم زير سرم و گفتم :همه چيزو گفتی؟! حتی قسمت های
!خاکبرسری زندگيمو؟
!ميون خنده ی معين ،مشت آروم ژاله نشست به بازوم و گفت :خجالت بکش
!لبخندی زدم و ژاله گفت :بذار يه مدت اون تو باشن که فکر نکنن هر ؼلطی کردن نبايد تاوان پس بدن
!بابا؟-
معين با لبخند گفت :جانم؟
!نگاهمو دوختم به ژاله و گفتم :اين مامان ؼرؼرو رو طالق بده خودم برات يه زن آروم و خانوم گير می يارم
!مشت دوم ژاله هم آروم نشست رو بازوم و گفت :ؼرؼرو خودتی
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!معين بود که گفت :مالکت واسه زن خوب خانوم و آروم بودنه؟

زل زدم بهش ،لبخند مسخره ای که رو لبش بود مفهوم جمله اش رو مشخص می کرد! تيکه اش به ناديا بود! وقتی ديد
!جواب نمی دم گفت :ما يه خوبشو سراغ داريم ها؟! اتفاقا ا عالوه بر خانومی و آرومی مالک های ديگه ای هم داره
!پرسيدم :اِ؟! جداا؟! چی مثالا؟
ژاله گفت :خوشگله ،چشمهای گيرايی داره ،از لحاظ سن و سال هم مناسبه ،نجيبه ،با حياست ،دامون نامی هم گويا دوستش
!داره
!نتونستم لبخند نزنم ،ژاله و معين خنديدن و ژاله گفت :سوک سوک! خودتو لو دادی
يه برو بابا همراه با اون لبخند سمج نشسته رو صورتم گفتم و از معين پرسيدم :آزمايشگاه چه خبر؟
اون هم با همون نيش باز گفت:سالمتی ،همه خوب بودن .اتفاقا ا همکارها می خواستن بيان عيادت که من گفتم حالت خيلی
!مساعد نيست و بذارن يه خرده بهتر بشی .ناديا خانوم هم بود و سالم هم رسوند
دکتر چی؟-
اون قراره شب بياد ديدنت.خيلی پکر بود امروز .همش می گفت قيافه ی داؼون دامون يه لحظه هم از جلوی چشمام کنار :
!نمی ره! تا صبح طفلک اصالا نخوابيد
!کی؟-
!ناديا خانوم:
!مسخره-
دست دراز کردم که پيچ اکسيژن رو ببندم ،ژاله گفت :چی می خوای؟
!اکسيژنو ببندی ممنون می شم ،تموم توی دماؼم خشک شده:
معين پرسيد :کی شکستگی اينو ترميم می کنن؟
.نمی دونم-
!بايد از دکتر بپرسيم .بيا اين آبو بخور تا زن عمو منو قلع و قمع نکرده:
آب رو گرفتم و خوردم ،ژاله گفت :دامون؟
سرم برگشت به سمتش ،آروم پرسيد :يه چيزی بپرسم راستشو می گی؟
چی؟-
!بگو اول راستشو می گی تا بپرسم:
!من قصد ازدواج ندارم-
!مسخره:
!اومدی عيادت يا اومدی منو شوهر بدی؟-
!اومدم تو رو از ترشيدگی نجات بدم:
!من ترشيم هم خوشمزه است! نگران نباش-
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!مشخصه کامالا! با اين همه درد و زخم و زيل باز هم مزه می پرونی:
!ناديا دختر خوبيه-
!خب؟:

!خيلی خانومه ،از نظر من هم با همه ی دخترهايی که دور و برم بودن فرق می کنه! البته به از شما نباشه-
!خب؟:
!من ولی قصد ازدواج ندارم-
!چرا آخه؟:
نگاهم نشست به صورت معينی که خوب می دونست دليلم چيه! دليلی که باعث شد اونقدر دست دست کنم تا گالره هم از
دستم بپره! حرفی نداشتم به خونواده ی عروس بزنم! به پدر و مادر عروس نمی تونستم بگم مادرم به دست پدرم کشته شده
!و پدرم يه اعداميه! نمی تونستم
.چند لحظه سکوت شد ،بعد معين گفت:راستی موبايلتو برات آوردم
ممنونی گفتم و زير چشمی نگاهی به ژاله انداختم که متفکر نگاهم می کرد .معين موبايل رو داد دستم و گفت :خاموشه.
.زنجير دور گردنت رو هم گذاشتم تو داشبورد ماشينت
.دکمه ی روشن کردن گوشی رو زدم و گفتم:ممنون
موبايل روشن شد و برنامه ها باال اومد .چند تايی پيام داشتم اما درست نبود در حضور ژاله و معين سرم تو موبايل باشه.
گوشی رو گذاشتم کنارم،ژاله گفت:معين يه چند ديقه اجازه می دی من و دامون با هم صحبت کنيم؟
معين بله ی کش داری گفت و رفت بيرون ،ژاله به تخت نزديک شد و گفت :ناديا رو نمی خوای؟
!نگاهم نشست به صورتش و گفتم :چطور؟
!دختره رو هوايی کردی دامون-
!چرا اينو می گی؟:
من يه زنم! يه روزی يه دختر بودم با هزار تا نقشه و فکر و خيال واسه آينده! با کلی احساسات ناب و دست نخورده! اين -
!حسو می تونم خوب بفهمم! اون همه توجهی که تو بهش کردی اونو به سمتت کشونده
!چيزی گفته؟:
چيزی نگفته! اما همون طور که تو بدون حرؾ زدن خودتو لو دادی ،اون هم کامالا از رفتارش مشخصه که بهت احساسی -
پيدا کرده! دختری که محل هيچ پسری نمی ده با اينکه برنامه روزانه اش پره قبول می کنه بياد و تو آزمايشگاه پاره وقت
کار کنه!من می بينم وقتی حرفی از تو می شه چقدر رنگ به رنگ می شه و چقدر با اشتياق گوش می ده .تو برايش يه
!اسطوره ای دامون! يه  ...نمی دونم ...شايد يه عشق! واقعا ا دوستش نداری؟! هيچ احساسی بهش نداری؟
!دوستش دارم-
!عزيزم! خب مشکل چيه؟:
هيچ دختری رو اون طور که ناديا رو دوست دارم دوست نداشتم .حتی گالره رو! هميشه گفتم بايد کسی بياد تو زندگيم که -
.اون منو بخواد نه من اونو اما ...کار دلم بود دست خودم نبود که ناديا کم کم خونه کرد تو دلم
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!مشکل چيه دامون؟:
!کسی به من با اون گذشته زن نمی ده ژاله-
!کدوم گذشته؟! دوست دختر داشتنو می گی؟:
!زل زدم بهش ،يه خرده فکر کرد و گفت :نکنه به خاطر پدر و مادرت اين حرفو می زنی؟
!کم چيزيه؟-
!دامون:
!نمونه اش خواهرت! مادرت! کم تحقيرم کردن و می کنن؟-

اونها اشتباه می کنن! اونها خصلتشونه که آدم ها رو با معيارهای ؼلط بسنجن! اين دليل نمی شه که همه اين طور فکر :
!کنن
.اکثر آدم ها همين طوری فکر می کنن-
!به خاطر دلت بايد بفهمی که پدر و مادر ناديا هم اين طوری هستن يا نه! اين خيلی سخته؟:
!آره سخته ژاله! اين موضوع رو حتی نمی تونم به ناديا بگم-
!چرا آخه؟:
چرای ژاله جوابی نداشت! جواب داشت اما يکی دو تا نبود! جواب ها تو زمان نمی گنجيد! يه وقتهايی يه سوال جواب
!نداره و تو سکوت می کنی! يه وقتهايی يه سوال هزاران جواب داره و باز سکوت می کنی! اين سوال از نوع دوم بود
ژاله آروم گفت :فکرهاتو بکن دامون .اگه دختره رو نمی خوای بيشتر از اين هواييش نکن! برای تو شايد کنار اومدن با
نبودن کسی راحت باشه ،دو روز ناراحتی کنی و بعد مشؽول مشؽله هات بشی! برای اونی که تجربه ی اولش از حضور
!يه مرد تويی سخته اگه يه وابستگی پوچ پيش بياد! حداقل ترين کار اينه که جريان رو بهش بگی
!می ترسم ؼرورم خرد بشه ژاله! اگه اين جوری پس زده بشم واقعا ا می شکنم-
!پس زده نمی شی! من اينو مطمئنم! می دونی چرا؟:
منتظر نگاهش کردم ،لبخندی زد و گفت :چون اون اتفاق ،هر چقدر هم تلخ بوده از تو يه انسان ساخته! وقتی می گم انسان
!منظورم انسانيه با خصوصيات انسانی! يه انسان پر انسانيت
تو لطؾ داری سردی رو زمزمه کردم در حالی که به حرفش کوچکترين اعتقادی نداشتم .دستش رو گذاشت رو دستم و
گفت :اين چند روز بهترين فرصته که فکر کنی و تصميم بگيری .فقط اميدوارم ته فکر کردنت بشه اون چيزی که همه ی
.ما رو خوشحال می کنه ،خودتو از همه بيشتر! سرتو درد آوردم .ببخشيد .برم ببينم معين کجا رفت
.ژاله رفت ،من بهم ريخته بهم ريخته تر شدم و پشت پلکهای بسته ام هزار تصوير از گذشته و آينده نقش بست
خواب بودم وقتی صداهايی بيدارم کرد! ترسخورده از جام بلند شدم و از تختم اومدم پايين .راه افتادم سمت راه پله ها و
مامان و بابا رو ديدم که طبق معمول ،مثل هميشه ،مثل تموم اون روزها دعواشون شده! بابا داشت گوشت خرد می کرد و
مامان مشؽول داد و بيداد بود!شاکی بود از اينکه بابا برای من و اون وقت کم می ذاشت! هميشه شاکی بود! بچه بودم اما
معنی اينکه مرتب خونه نيستی ،همه ی کارهای اين بچه با منه رو می فهميدم! معنی اينکه اين بچه پدر هم می خواد رو
می فهميدم! چون واقعا ا بابا رو کم می ديديم و من هميشه دلتنگش بودم! يه سالی می شد به خاطر کار تحقيقاتی بابا از شمال
اومده بوديم تهران و با اومدنمون به اين شهر بابا بيشتر از قبل تو زندگيمون کمرنگ بود! کارهای خيرانه اش هميشه باعث
می شد از خونواده ؼافل باشه و هميشه مايه ی بحث و جدل بين مامان و بابا! اون اواخر دعواهاشون خيلی شدت پيدا کرده
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بود ،داد و بيدادهاشون منو می ترسوند! گوشهامو می گرفتم و با ترس يه گوشه پنهون می شدم! خودمو قايم می کردم که
نبينم! نشنوم! نباشم اما اون روز ،اون شب شوم انگار يه چيزی پاهامو باالی اون راه پله ها و دستهامو به اون نرده ها قفل
کرده بود! از اون باال ديدم که بابا هيچی نگفت و نگفت و نگفت و وقتی مامان حرؾ طالق رو پيش کشيد ،اونقدری
عصبانی شد که چاقو رو پرت کرد! مامان رو ديدم! ديدم که چاقو نشست يه جايی ميون حنجره اش و به آنی افتاد زمين!
حتی گريه هم نمی کردم! فقط مات مونده بودم به اون صحنه! بابا هم همين طور! مامان اما خر خر می کرد! افتاده بود رو
زمين و بال بال می زد! شب شومی که تموم زندگيمونو به باد داد! يه بحث هميشگی اما با يه پايان متفاوت! پايانی که تهش
!شد جون دادن مامان و دار زده شدن بابا
***
خواب بودم و داشتم خواب اون شب نحس و شب نحس سه سال بعد رو که بابا رو اعدام کردن می ديدم! کشمکش های دو
تا خونواده ،درگيرها ،دعواها ،فحش و فحش کاری ها ،تنهايی های خودم ،يه سال اولی بعد رفتن مامان رو که هيچ کس
حتی کلمه ای حرؾ از دهنم نشنيد! شوکی رو که بهم وارد شده بود! کابوسها و از خواب پريدن ها و جيػ کشيدن هامو!
انگار اون سه چهار سال شوم افتاده بود رو دور تند و داشت از جلوی چشمام رد می شد! پشت در زندان بوديم ،بازوم تو
دست عمو رسول بود و منو می کشيد سمت دايی و آقاجون برای اينکه التماس کنم ،مرتب بهم می گفت بلندتر گريه کن!
دارن باباتو اون تو می کشن! دارن خفه اش می کنن! می فهمی يعنی چی؟! يعنی مادر که نداری بی پدر هم می شی! بلندتر
گريه کن! بازومو می کشيدم که از دستش خالص شم! ترسيده بودم! نفسهام به شماره افتاده بود از شدت گريه اما نمی
فهميد ،نمی فهميد يه بچه ی  9ساله به اندازه ی کافی قاطی بازی آدم بزرگها شده! از شيش سالگيش به اندازه ی کافی
کشيده بود و حاال ،تو اون شب سرد زمستون ،با اون همه برفی که اومده بود ،ساعت  5صبح ايستاده بوديم تو اون خيابون
سرد ،پشت ديوارهای بلند زندان ،پشت درهای بسته اش و عمو بهم مرتب گوش زد می کرد که اگه کاری از دستم بر نياد،
اگه خونواده ی مادريم رو راضی نکنم ،اگه نتونم دلشون رو به رحم بيارم پدرم کشته می شه! پدرم خفه می شه! پدرم دار
!زده می شه
.يکی آروم تکونم داد ،يکی اسممو برد و نفس نفس زنون از خواب پريدم و زل زدم به صورت ترسيده ی ناديا
!يه خرده طول کشيد از گيجی در بيام و زمان و مکان رو تشخيص بدم .ناديا بود که آروم گفت :خوبين؟ آب می خواين؟
!نفس نفس می زدم از اون کابوس لعنتی ،دست ناديا که نشست رو دستم چشمامو بستم و گفتم :خواب بد ديدم
.داشتين تو خواب ناله می کردين گفتم شايد درد دارين-
!خواب بدی بود:
يه ليوان آب می خورين؟-
.آره:
.دستش از دستم جدا شد و بعد گفت :بذارين پشتتون يه بالش بذارم
راحت تر که نشستم ،ليوان رو ازش گرفتم ،يه خرده خوردم و گفتم :ساعت چنده؟
.يک و نيم-
مگه نبايد کارآموزی باشی؟:
.اجازه گرفتم و يه خرده زودتر اومدم-
زل زدم به صورتش اما هنوز تو حال و هوای اون خواب لعنتی بودم .دستی به گردنم که خيس عرق بود کشيدم و گفتم:
.کاش می شد يه دوش بگيرم
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.لبخندی زد و چيزی نگفت .ليوان رو گرفتم سمتش و گفتم :ممنون
.خواهش می کنمی گفت و ادامه داد :پرستار گفت بيدار شدين يه خرده بايد راه برين

پوفی کشيدم و دستی هم به موهام که حس می کردم بد حالت شده و گفتم :اين پرستارها هم عوض اينکه درد آدمو کم کنن
!هی به آدم درد تحميل می کنن
!لبخندی زد و گفت :به خاطر خودتونه
!پتو رو زدم کنار و گفتم :خودتونه نه! خودته
دوال شد و دمپايی هامو گذاشت روی چهارپايه و گفت :عمه خانوم رفتن يه خرده خريد کنن .می خواين وايسين اومدن بياين
پايين؟
اون اگه بياد و منو اين مدلی ببينه هی می خواد بگه نگاه کن چه باليی سر خودت آوردی! ببين چی کار می کنی با -
.خودت! حوصله ی سرزنش ندارم
دست ناديا نشست به بازوم ،برگشتم و زل زدم به صورتش ،نگاهم نمی کرد اما انگار سنگينی نگاهمو حس کرد که چشمش
رو از دمپاييها گرفت و دوخت به چشمام .لبخندی نشست رو لبم و به حرؾ ژاله فکر کردم .چشمهای گيرا! آره! دو تا
!کهربای خيلی خيلی گيرا بود! دو تا عقيق زرد! هول شده گفت :نمی ياين پايين؟
نچی کردم ،متعجب نگاهم کرد ،لبخندی زدم و گفتم:تا وقتی من چند نفرم نمی يام پايين! هر وقت يکی شدم پامو می ذارم
!پايين
.خنديد و گفت :سخته ولی باشه
منتظر نگاهش کردم ،اون هم همين طور ،لبخندی زدم و گفتم :خب؟
!سری تکون داد يعنی خب چی؟
!گفتم :يکيم کن ديگه
!خنديد و گفت :بيا پايين اآلن ساعت مالقات می شه همه می يان واسه ديدنت
آفرينی گفتم ،ناديا سرم رو برداشت و من هم کيسه ای که به سوند وصل بود و راه افتاديم ،کج کج بودم تقريبا ا! ميون درد و
!نفس نفس زدن گفتم :عين برج پيزا شدم
!ناديا خنديد ،خنده ام گرفت و گفتم :نخند بچه! نمی تونم بخندم
!همون طوری که دستش دور بازوم بود و سعی می کرد تو راه رفتن کمکم کنه گفت :خب شما حرؾ خنده دار نزن
!باور کن از برج پيزا هم کج ترم-
!آره خب! به وضعيت سر و صورتت هم دقت کنيم می تونيم فکر کنيم برج پيزا در حال تخريبه:
.خنديدم و دستم نشست به پهلوم و آخی گفتم ،يه خرده تو اتاق قدم زديم و نفس برده گفتم :فکر کنم ديگه بسه
!لبخندی زد و گفت :پرستاره گفت ده ديقه! اآلن شد دو ديقه
!نشستم رو لبه ی صندلی و گفتم:ولش کن! بهش دروغ می گيم
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ايستاده بود روبروم و با لبخند نگاهم می کرد ،عطر خوش بو و ماليمی که زده بود برای لحظه ای بوی بد بيمارستان رو
از دماؼم بيرون فرستاده بود .نگاه ماتم رو که ديد ،لپهاش گل انداخت و نگاه ازم گرفت ،دستم رو جلو بردم و دستش رو
.گرفتم و آروم زمزمه کردم :مرسی که می يای اينجا
.لبخندی نشست رو لبش ،آروم گفتم :يه چيزهايی هست که دوست دارم بهت بگم
.نگاهش رنگ انتظار و کنجکاوی گرفت ،با دست فشاری به پهلوم آوردم و گفتم :ديشب تا ديروقت داشتم فکر می کردم
به چی؟-
به خيلی چيزها! به چيزهايی که فکر کنم دلم بخواد تو بدونی .يه وقت ،وقتی حالم خوش بود می شينيم و حرؾ می زنيم: .
يعنی من حرؾ می زنم و تو گوش می دی .خب؟
.حتما ا-
خيز برداشتم که از جام بلند شم ،دوال شد و دستش رو انداخت دور بازوم،ايستادم و زمزمه کردم :هر روز می يای ديدنم؟
آروم پرسيد :چطور؟
!لبخندی زدم و از باال نگاهش کردم و گفتم :که با پرستارها هماهنگ کنم تو که هستی از تخت بيام پايين واسه قدم زدن
!لبهاش به لبخندی باز شد و شرم نشست به چشماش ،بازومو آروم کشيد سمت تخت و گفت :فکر کنم ده ديقه شد
خنديدم ،دوباره آخی گفتم و وقتی برگشتم تو تخت و حالم جا اومد گفتم :روز اولی که شادی اومده بود آزمايشگاه يه چيزی
!گفته بود در مورد تو و شباهتت به هويج
!هينی کشيد و گفت :می کشمش
!لبخندی زدم و گفتم :بعدها من به اين نتيجه رسيدم که اشتباه می کرده! تو بيشتر از اينکه هويج باشی خورشيدی
مات شد به چشمام ،با انگشت سبابه ام چند باری زير لبم رو دست کشيدم و گفتم :يه چيزهايی هست که بايد بدونی اما اينجا
وقتش نيست.موقعيت خوبی نيست .می تونی تا مرخص شدنم صبر کنی؟
لبخند کمرنگی نشست رو لبش و با تکون دادن ماليم سرش جواب مثبت داد .دستش رو گرفتم ،سرم رو گذاشتم روی بالش،
چشمامو بستم ،آروم گفت :دامون؟
چشم باز نکردم که دوباره صدام کنه ،آرومتر گفت :دامون؟
چشم باز کردم و زل زدم به صورتش ،يه خرده مکث کرد و حرفش رو نزد .دستم جلو رفت و نشست رو يه سمت
صورتش و پرسيدم :چی می خواستی بگی؟
!هيچی آرومی گفت ،بدون اينکه دستم رو عقب بکشم چشمامو بستم و گفتم :چشمهات دو تا نگين انگشتر شرؾ الشمسه
پلکهامو از هم فاصله دادم برای اينکه واکنشش رو ببينم ،فقط مات نگاهم می کرد .لبخندی زدم ،گونه اشو نوازش کردم،
!تقه ای به در خورد ،دستم عقب کشيده شد ،اول شادی و پشت سرش سياوش اومدن تو
خودم گر گرفته بودم چه برسه به ناديا و اون لپ های گل انداخته! نگاه معنادار شادی به صورت ناديا رو ديدم و لبخندی
که رو لبش نشست .سياوش باهام دست داد و گفت :بهتری؟
يه حسی بود که دوست نداشتم چشم تو چشمش بشم اما شايد کنار اومدن با دونستن سياوش می تونست پاهامو به سمت جلو
.هل بده و اين شجاعت رو تو وجودم بريزه که از گذشته ام با ناديا هم حرؾ بزنم .نگاهش کردم و گفتم :بد نيستم
!شادی بود که نايلکس توی دستش رو گذاشت رو ميز و اومد کنار تخت و گفت :سالم استاد
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!لبخندی زدم و گفتم :استاد خودتی
!هينی کشيد و گفت :ببين چی کار کردن نامردها! آخ آخ! بد از فرم انداختنتون ها
!ناديا آروم و معترض گفت :شادی

نگاهم افتاد به سياوش که لبخند رو لبش بود ،شادی توضيح داد :منظورم اينه دستشون ايشاهلل بشکنه! ببين چه جور استاد ما
رو ناکار کردن! ما رو بگو دلمون خوش بود شما اميرپنجی هستين واسه خودتون و خدمت اون شعبانی شياد رو می
!رسين! همه اش باد بود؟
!همراه با لبخند گفتم :اره پهلوون پنبه که می گن منم
!شادی لبخند زد و بعد جدی شد و گفت :حاال گرفتنشون ديگه؟ هان؟
.ناديا آروم گفت :آره
!شادی ادامه داد :اصالا ولشون نکنين ها! اينها بايد آدم بشن که بفهمن شهر هرت نيست! حاال خوبين؟! خيلی درد دارين؟
لبخند رو لبم مونده بود وقتی گفتم خوبم .شادی نفسی گرفت و گفت :خب خدا رو شکر! هر چند که اين جا اون ضرب المثله
!صدق می کنه! قسم روباهو باور کنم يا دم خروسو
!خنديدم و آخی گفتم ،سياوش هم با نيش باز شادی رو تماشا می کرد! ناديا بود که گفت :يعنی چی آخه؟! شادی؟
!شادی هم محق توضيح داد :خب سر و شکل آقای استاد رو ببين! کجای ايشون خوبن که می گن خوبم
!بمب انرژی واسه اين بشر کم بود! سياوش رو به من پرسيد :عمه خانوم خوبن؟
شادی يهو هينی کشيد و متعجب برگشت سمت سياوش! دستم نشست رو پهلوم و خنديدم! سياوش هم مات شده بود به تعجب
!و هين شادی! ناديا اما توضيح داد :عمه خانوم آقای فرهودی رو می گن
!شادی برگشت سمت ناديا و گفت :زشته ناديا! حاال ايشون با رفيقشون يه شوخی و مزاحی دارن
سياوش انگار تازه متوجه شد که شادی خيال کرده به من تيکه انداخته ،خنديد و هم زمان در اتاق باز شد و عمه اومد تو!
ديگه نتونستم نخندم ،به سمت جلو خم شده بودم که دردم کم شه ،به سرفه افتادم و سياوش همون جوری که پشتم رو می
!ماليد گفت :يواشتر
!عمه جواب سالم شادی رو داد و رو به منی که نفس نفس می زدم گفت :هميشه به خنده! چی شده؟
نفس عميقی کشيدم ،گلومو صاؾ کردم و گفتم :ايشون شادی خانوم دوست ناديا خانوم ،شادی خانوم ايشون هم عمه خانوم
!بنده هستن
شادی که برگشته بود سمت عمه ،باهاش سالم و احوال پرسی کرد و آروم رو به سياوش گفت :يه مقدمه چينی بکنين
!حداقل
!سياوش با لبخند اما صدای آرومی پرسيد :در مورد چی؟
شادی هم بدون اينکه نگاهش کنه گفت :آدم می خواد حال عمه ی کسی رو بپرسه اين طور يهويی نمی پرسه که سوء تفاهم
!بشه
.ابرويی برای سياوش باال انداختم و نگاهم نشست به ناديا و عمه ای که داشتن حرؾ می زدن
.عمه نايلکسی رو گذاشت روی ميز و گفت :دامون جان اگه با من کاری نداری تا خونه می رم و بر می گردم
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.برنگرد ديگه عمه-
.نه می يام تا شب که معين بياد:

.سياوش گفت :من شب پيش دامون هستم ،به معين هم زنگ زدم گفتم نياد .شما هم برين خونه .نيازی نيست دوباره بياين
عمه يه خرده مردد سياوش و بعد منو نگاه کرد ،با لبخند پلکهامو رو هم گذاشتم و باز کردم يعنی برو .کيفش رو برداشت
اومد کنار تخت و پيشونيمو بوسيد و گفت :مراقب خودت باش .بعد ساعت مالقات پرستار می ياد واسه اسپيرومتری.
همکاری کن باهاش خب؟
چشمی گفتم ،با شادی و ناديا و سياوش هم خداحافظی کرد و رفت سمت در ،نگاهی به ميز انداختم و گفتم :عمه
!برگشت و سوالی نگاهم کرد ،اشاره ای به ميز کردم و گفتم :چرا همه اتون سوييچ جا می ذارين؟
.برگشت سمت ميز و برش داشت و گفت :حواس نمونده برام! فعالا
عمه که رفت ،نيم نگاهی به سياوش که نگاهم می کرد انداختم .لبخندی زد و سعی کرد حرفی بزنه و مسير فکريمون رو
!عوض کنه پس از شادی پرسيد :شما هم کارآموز آزمايشگاه دامون هستين؟
!شادی گفت :وهللا اگه بيمارستان مال آقای فرهودی باشه بله! البته سال قبل بودم ،امسال ديگه نه
!سياوش پرسيد :منظورم آزمايشگاه خصوصی ايشونه
!شادی هم گفت :آهان! نه اون موقع که من خدمت آقای فرهودی رسيدم ،حکم کردن يا من يا ناديا
!گفتم :تو هم از خود گذشتگی کردی و دوستت رو فرستادی آزمايشگاه ،خودت اومدی بيمارستان
شادی لبخند زد و به سياوش گفت:همچين از خود گذشتگی هم نبود ها! در واقع نقشه ام اين بود ناديا رو بفرستم دم تير اين
آقای بداخالق ،خودم تو بيمارستان سنگر بگيرم ،هر چند که تقدير اين بود لوله ی توپ استاد تو بيمارستان هم به سمت من
!گرفته بشه
!دستم نشست به پهلوم و خنديدم و ناليدم :شادی اينقدر حرؾ نزن! آخ
!نگاهی به سياوش انداختم و گفتم :اينو می بينی ،زلزله ی  7ريشتری از اين کمتر قدرت تخريب داره
!سياوش با لبخند زل زد به شادی ،شادی معترض گفت :گفتين آدرس اين برادرها چی بود؟
!ناديا پرسيد :واسه چی می خوای؟
!شادی لبخند مضحکی به من زد و گفت :يه تشکر و قدردانی بهشون بدهکارم ،گفتم برم خدمتشون
بی حال سرم رو گذاشتم رو بالش و گفتم :از اين تخت بيرون هم می يام ،بعد من می دونم و تو و اون رئيس بيمارستانی که
!می ری کارآموزی
.بی خيال خنديد و روی صندلی نشست ،ناديا پرسيد :شادی جان بريم؟ آقای فرهودی می خوان استراحت کنن
!شادی معترض گفت :باز من يه ديقه اومدم بشينم تو بريم بريم راه انداختی؟
دوباره از جاش بلند شد ،اومد کنار تخت و رو به سياوش گفت :امشب شما از استاد مراقبت می کنين آره؟
سياوش سری مايل کرد و به سمت پايين حرکت داد ،يعنی بله ،شادی گفت :پس خواهشا ا حتما ا از اين کمپوت و آبميوه ها
بهشون بدين بخورن باشه؟
سياوش پرسيد :چرا؟
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!شادی هم توضيح داد :خب نمک گير که بشن شايد تهديدشون رو عملی نکنن
با لبخند نگاهش کردم ،ناديا پرسيد :حالتون خوب نيست؟
!شادی دست انداخت دور بازوی ناديا و گفت :از چهره اشون مشخص نيست که می پرسی؟
.رو به ناديا با لبخند گفتم :خوبم ،خسته شدم يه خرده

.با مکث نگاهشو از چشمام گرفت ،کيفش رو از روی صندلی برداشت و رو به سياوش گفت :با اجازه اتون
سياوش خواهش می کنمی گفت ،شادی کنار تختم ايستاد و گفت :زود زود خوب بشين باشه؟! من استاد اخموی بداخالق رو
!به استاد آب لمبو شده ترجيح می دم
.ناديا اين بار بازوی شادی رو کشيد ،گفت :بريم! خدانگهدار آقای فرهودی
!رفتن و من معذب شدم از تنها موندن با سياوشی که تا بيرون همراهيشون کرده بود و مطمئنا ا چند ثانيه بعد بر می گشت
با تحمل درد زياد به پهلو دراز کشيدم ،در نيمه باز اتاق هل داده شد و يه پرستار اومد ،نگاهم نشست به دستش و معترض
!گفتم :همين چند ديقه پيش داشتم راه می رفتم
!لبخندی زد و گفت :خب من که نگفتم پاشی راه بری؟! بشين تنبل سه انگشتی
!انگشتهامو باال آوردم و بهش نشون دادم و گفتم :ده تا انگشت دارم
!لبخندش پهن تر شد و گفت :ديگه بدتر! وضعيتت از تنبل سه انگشتی ها هم بدتره يعنی
کمک کرد بشينم و دستگاه رو داد دستم ،سياوش اومد و بی صدا روی صندلی نشست و زل زد به من .با هر سرفه حس
می کردم تموم بخيه هام داره باز می شه و دنده هام داره فرو می ره تو گوشتم! دلم تخت خونه رو می خواست و يه عالمه
!آرامش بدون حضور اين درد
از نفس که افتادم ،سياوش اومد کنار تخت و رو به پرستاره گفت :کافی نيست؟
پرستار گوشی رو تو گوشش گذاشت و شروع کرد به گوش دادن به صدای تنفسم .يه چيزهايی يادداشت کرد و بعد
.گفت:اين قرصو بخور
قرصو خوردم ،آنتی بيوتيک رو هم تزريق کرد و گفت :اگه درد داشتی بگو بهت آمپول بزنيم .فعالا دکتر گفته به جاش
.بهت قرص بديم
باشه ای گفتم و دراز کشيدم ،رفت و در اتاق رو هم بست .مشؽول بستن دکمه هام بودم و يه گوشه از ذهنم درگير دستهای
!گرم و ظريؾ ناديايی که اين دکمه ها رو برام بسته بود
.چند دقيقه گذشت ،چشم بسته بودم و فکر ميکردم ،سياوش نشست رو لبه ی تخت و گفت :رنگت خيلی پريده
!پلکهامو از هم فاصله دادم و زل زدم به صورتش ،لبخندی زد و گفت :منهای جاهای کبود البته
.خسته شدم-
.هفت روز حداقل به خاطر کليه ات بستری هستی!بعدش هم بايد تو خونه استراحت کنی:
.حوصله ام سر رفته-
.کاش برات يه کتابی می آوردم بخونی:
!کاش وسيله های آزمايشگاهمو می آوردی-

صفحه 346

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

!لبخندی زد و گفت :آره خب! می خوای اصالا فردا پاشو برو همين پايين تو آزمايشگاه يه خرده فعاليت کن! هان؟
فکر خوبيه رو زمزمه کردم و دوباره چشمامو بستم .منتظر بودم سياوش حرفی از اون چيزی که ديروز شنيده بزنه که
خب چيزی نمی گفت! ولی بايد يه حرفی می زديم! بايد يه چيزهايی رو روشن می کرديم .پس بدون اينکه چشمامو باز کنم
!گفتم:بالخره قسمت مرموز زندگيم برات رو شد
چيزی نگفت ،من ادامه دادم :تو  6سالگيم پدرم سر يه اشتباه مادرمو کشت ،تو  9سالگيم خونواده ی مادريم قصاصش
کردن 41 ،پدرم نشده بود خونواده ی پدريم منو گذاشتن پرورشگاه چون من تنها نقطه ی اتصال دو تا خونواده بودم و از
بطن زنی که از بطن خونواده ای اومده بود که پسرشون رو به کشتن داده بودن! يه سال طول کشيد تا عمه تونست با گير
و گرفتاری و درگيری و تو روی پدرش و خونواده اش وايسادن منو از اون جا بياره بيرون! اين ميون درگيريها ،دعواها،
حرفها ،شکنجه های روحی ،تنهايی ها ،گريه ها و خيلی چيزهای دردآور ديگه رو هم چاشنيش کنی می شه زندگی من تا
 11.سالگی! بعدش هم که همراه عمه اومدم شمال و پيشش موندگار شدم
!يه بی انصافی محض بوده در حق بچه ای که هيچ تقصيری نداشته-
چشم باز کردم و زل زدم بهش ،با چهره ای درهم گفت:حق داری نخوای ببينيشون! هر دو طرؾ رو! حق هم داری اين
طوری عمه خانوم رو بپرستی! ديروز شوکه شدم از چيزی که شنيدم اما اين ربطی به نظرم در مورد تو نداره! فقط
خداييش فکر نمی کردم تو گذشته ات همچين اتفاقی افتاده باشه! من هميشه خيال می کردم پدر و مادری داری که طردت
!کردن يا تو ازشون به دليلی بريدی
.کاش اين طوری بود:
دست سياوش نشست رو دستم و گفت :تو اينکه تو چقدر مرد بار اومدی هيچ شکی نيست دامون! آدم وقتی يه همچين
چيزی رو می شنوه از اينکه اون اتفاق ها ته ته اش و ثمره اش شده يکی مثل تو شوکه می شه! فقط همين! ديشب تا
ديروقت فکر می کردم و نمی تونستم هضم کنم که يه زندگی اون جوری يه آدمی مثل تو رو به جامعه تحويل بده! شايد اگه
من جای تو بودم می شدم يه جانی ،يا يه عقده ای يا چه می دونم يه کسی که سعی می کنه انتقام بخت بدش رو از جامعه
!بگيره
من ثمره ی تربيت عمه ام.اون شاکله ی منو از ده سالگی به بعد از نو ريخت! منو از نو ساخت! سخته خيلی سخته اما -
عمه نشنون داد که ؼيرممکن نيست! هم عمه و هم شوهرعمه ام البته! خدا رحمتش کنه! اگه قبرش کنار قبر پدربزرگ و
.پدرم نبود ،حتما ا سر خاکش می رفتم ولی خب  ...وقتی رفت حس کردم پدرمو برای بار دوم از دست دادم
.خدا رحمتش کنه-
.ممنون.واسه همينه که به قول تو عمه رو می پرستم:
من هفت پشت ؼريبه با شنيدن اين موضوع احترام خاص و ويژه ای نسبت بهش پيدا کرده ام چه برسه به تو -
حق داری! ِ
.که خب لطفش بدجوری شامل حالت شده
چشمامو بستم و فکر کردم که چقدر سياوش فهميده است که ديد و نظرش نسبت به من عوض نشده! می شد خونواده ی
ناديا هم همين طور رفتار کنن؟! يا اصالا خود ناديا! از کجا معلوم قبول می کرد با يه همچين آدمی سر کنه؟! پس فردا اگه
به گوش فک و فاميلش می رسيد چی می گفتن؟! ناديا رفته زن يه مردی شده که پدره مادره رو کشته و خودش هم قصاص
!شده؟
.صدای سياوش از فکرهای عذاب آور خالصم کرد :بخواب يه خرده
.دستم رو روی پانسمان کشيدم و گفتم :دردم داره زياد می شه
برم به پرستار بگم؟-
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.نه نيازی نيست:
.تخت تکونی خورد و سياوش گفت :من اينجا نشسته ام ،کاری داشتی و چيزی خواستی صدام کن
.نگاهش کردم و گفتم :تا شب بمون .شبو برو خونه .باور کن نيازی به حضور کسی نيست

!يه ببند گفت و نگاهش نشست به گوشيش! چشم بستم ،ساعدم رو گذاشتم رو پيشونيم و گفتم :بی ادب شدی
.خنديد و گفت :بعضی وقتها آدم بايد با زبون خود طرؾ حرؾ بزنه که حرؾ تو مخش فرو بره
اوهومی گفتم و سعی کردم به چيزهای خوب فکر کنم .به قيافه ی مادر احسان وقتی بهش خبر می دادن پسرش بخشيده
شده! به قيافه ی احسان وقتی می فهميد قرار نيست دار زده بشه! به لحظه ی آزاديش! به جون دوباره ای که می
گرفت!قشنگ بود! مثل لحظه ی تولد بود! شايد حتی خيلی شيرين تر! وقتی يکی متولد می شه هنوز طعم زندگی تو اين دنيا
رو نچشيده و وابستگی خاصی به اين دنيا نداره اما خيلی سخته بدونی قراره دست از اين دنيا بشوری و بذاری و بری!
خيلی سخته بدونی يه شب باالخره می يان سراؼت ،ازت می خوان توبه کنی و بعد با پاهای خودت بری سمت مرگ!
!خيلی خيلی سخته! قهرمان بچگی های من يه همچين شبی رو پشت سر گذاشت! پشت سر گذاشت و رفت
***
***
!دامون جان؟ عزيزم؟ دامون؟خدا لعنتشون کنه! آخه انسان نبودين شماها؟:
صدای عمه رو می شنيدم اما پلکهام انگار به هم چسبيده بود .دستش رو که نشسته بود ميون موهام حس می کردم و ؼم و
ناراحتی تو صداش رو هم همين طور .سعی کردم چشم باز کنم برای اينکه بهش بفهمونم خوبم .نگاه تارم نشست به
صورتش و اون لبخندی زد و گفت :خوبی عزيزم؟
چند بار پلک زدم و دستم باال اومد برای لمس دماؼم که درد داشت ،دستم رو گرفت و پرسيد :درد داری؟
گيج و منگ زل زدم بهش ،صدای ناديا رو شنيدم که پرسيد :يه خرده تخت رو بيارم باال؟
.نگاهم از صورت عمه نشست رو صورتش ،وقتی چشم تو چشم شديم لبخندی زد و گفت :سالم
وقتی می بردنم برای عمل شکستگی بينيم اينجا نبود ،اما احتماالا از عمه يا ژاله شنيده بود که خودش رو رسونده بود .فردا
.مرخص می شدم و از اين اتاق و تخت راحت و اين بهم روحيه می داد و تحمل درد رو زياد می کرد
.دست عمه نشست رو دستم ،نگاه از ناديا گرفتم و آروم زمزمه کردم :عمه برو  ...خونه ...خيلی خسته ای
از صبح زود اومده بود و کلی هم استرس بهش وارد شده بود .تو لحظه های آخری که می خواستن بيهوشم کنن همه ی
نگرانی توی نگاهش .اين يه هفته خيلی اذيت شده بود
.ذهنم درگير اون بود و
ِ
.لبخندی به من زد و گفت :سياوش و معين دارن می يان ،اونها بيان من و ناديا می ريم
نگاهم دوباره چرخيد رو صورت ناديا ،تموم هفته رو هر روز و هر روز اومده بود ديدنم .دم ظهر که می شد منتظر می
موندم از راه برسه ،وادارم کنه از تخت بيام پايين ،تو اتاق يا راهروی بيمارستان قدم بزنيم.دست ظريفش رو تو دستم
بگيرم و عطر ماليمش رو نفس بکشم .حرؾ بزنه ،منو بخندونه ،گه گاهی خجالت زده سرش رو بندازه پايين و لپ هاش
!گل بندازه و من ؼرق هيجان و لذت بشم
بدجوری بهش عادت کرده بودم ،اون هم مسلما ا عين من بود يا به گفته ی ژاله شايد بدتر از من! هر چی باشه حس ها تو
!تجربه ی اول برای هر مسؤله ای هميشه خيلی محکمتر و قوی تره
.چشمامو بستم و زمزمه کردم:خوابم می ياد
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.صدای عمه رو شنيدم که گفت :بخواب عزيزم
.بی حال گفتم :با ناديا برين خونه عمه
.باشه ای گفت و من دوباره ؼرق خواب شدم
***

صدای زنگ در نگاهم رو از کتابی که تو دستم بود گرفت .صدای عمه رو شنيدم که پرسيد :کيه و بعد سالم عزيزمی گفت
.و در رو باز کرد .صدای پاش پيچيد تو خونه و دم در اتاق ظاهر شد و گفت :يه چيزی تنت کن ژاله است
!کتاب رو گذاشتم روی پاتختی و گفتم :ژاله مامانمه! مشکلی باهاش ندارم
!عمه اخمی کرد و گفت :ناديا هم همراهشه
!چشمام گرد شد ،عمه لبخند معناداری به لب آورد و گفت :با هم خريد بودن اومدن به منم سر بزنن
!آهانی گفتم و سرم رو گذاشتم رو بالش و ادامه دادم :پس بی زحمت درو ببند
!عمه رفت سمت مبل گوشه ی اتاق ،تی شرتمو برداشت و گرفت سمتم و گفت :فقط راه برو منو حرص بده خب؟
!لبخندی زدم و گفتم:خب می گی واسه ديدن شما اومدن ديگه! با من کاری ندارن يعنی
!عمه رفت سمت در و گفت :هر جور راحتی
!معترض گفتم :عمه تی شرت
برگشت سمتم و گفت :می گی با تو کاری ندارن ديگه! منم می گم خوابی که نيان سراؼت! تو هم که اصالا دلت قيلی ويلی
!نمی ره واسه ديدن ناديا خانوم
!خنديدم ،لبخندی زد ،تی شرت رو پرت کرد سمتم و گفت :ادا اصوالت منو کشته
تی شرت رو پوشيدم و دستی هم بين موهام کشيدم .خوب بود که نيم ساعت پيش دوش گرفته و صورتمو اصالح کرده
بودم .تازه قيافه ام شده بود عين آدميزاد! بعد مرخص شدنم فقط يه بار ناديا رو ديده بودم و اون هم همراه شادی اومدن و
!چند ديقه ای نشستن و رفتن .دلم بدجوری هواشو کرده بود ،با هم تلفنی در تماس بوديم اما شنيدن کی بود مانند ديدن؟
از تخت اومدم پايين ،دستم رو گذاشتم روی پهلوم و راه افتادم سمت هال! روز قبل از شر گچ بينيم هم خالص شده بودم و
!حاال که ناديا رو می ديدم انرژيم چند برابر می شد
نشستم رو مبل توی هال ،عمه به همراه ژاله و ناديا اومدن تو ،نيم خيز شدم که بلند شم ،ژاله سالم کرد و گفت :بشين
.دامون .بلند نشو
ايستادم و با لبخند جواب سالمش رو دادم و نگاهم نشست رو صورت ناديا که از چهره اش معذب بودن پيدا بود! يه مانتوی
نخی مشکی تنش بود با يه شال کهربايی! نزديکم می شد و اون چشمها رو تو پس زمينه ی زردی اون شال می ديدم
مطمئن نبودم بتونم خودمو نگه دارم! نگاهم کرد و با لبخند کمرنگی سالم کرد ،سالمش رو جواب دادم و گفتم :خوبی شما؟
ممنونی گفت ،عمه دستش رو گذاشت رو پشت ناديا و گفت :بشين عزيزم .خيلی خوش اومدی .خريد بودين؟
ناديا رو يه مبل با فاصله از من اما روبروم نشست و ژاله همون طور که نايلکس هايی رو می ذاشت گوشه ی اتاق گفت:
!آره .همين پاساژ سر خيابون دنبال دکمه می گشتم واسه مانتوم .گفتم حاال که تا اينجا اومديم يه سر هم به شما بزنيم
نگاهش کردم ،با لبخند چشمکی بهم زد ،رومو کردم سمت ناديا ،زل زدم به چشماش و پرسيدم :کارآموزی چه طوره؟
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خوبه ی آرومی گفت و دستش رو ديدم که از زور فشاری که به بند کيفش می آورد کبود شده بود پس از فرصتی که ژاله
!رفته بود تو آشپزخونه و با عمه صحبت می کرد استفاده کردم و آروم گفتم :کيؾ بدبختو له کردی
!نگاهش از آشپزخونه گرفته و به چشمام دوخته شد ،با ابرو اشاره ای به کيؾ کردم و گفتم :بند بيچاره رو بی خيال شو
لبخندی زد و بند رو از روی شونه اش برداشت و کيؾ رو گذاشت پايين مبل .ژاله اهمی کرد و اومد روبروم نشست و
پرسيد :بهتری؟
!عاليم-
لبخند نقش بسته رو لب ژاله رنگ و بوی متلک داشت! نيم نگاهی به آشپزخونه انداخت و وقتی ديد عمه هنوز اونجاست
!گفت :دکمه رو بهونه کرديم اومديم ببينيم تو خوبی يا نه
!لبخند زدم و گفتم :واسه ديدن من بهونه الزم نيست
!آروم خنديد و گفت:اون که البته
دوباره زل زدم به صورت ناديا و پرسيدم :از آزمايشگاه چه خبر؟ همه چی رو به راهه؟
!بله ای گفت و من به ژاله گفتم :پاشو واسه دوستت يه ليوان آب بيار يه خرده آروم شه
.ناديا لبخندی زد و گفت :نه خوبم
دستی به الله ی گوشم کشيدم و در جواب ژاله که می پرسيد دردهام کم شده گفتم :دردهام کم شده اما دلم می خواد برگردم
!بيمارستان
اخمی به ابروش نشست و پرسيد :چرا؟
!نيم نگاهی به ناديايی که نگاهم می کرد انداختم و گفتم :آخه اونجا که بودم نيازی به بهونه واسه ديدنم نبود
ژاله خنديد و از جاش بلند شد و گفت :اينجا هم که هستی نيازی به بهونه نيست خودت گفتی ديگه!زن عمو می خوام به
.معين زنگ بزنم بگم از بيرون شام بگيره بياره که دور هم باشيم .البته اگه شما برنامه ی خاصی ندارين
عمه با يه سينی چای و يه ظرؾ شيرينی اومد بيرون و گفت :شام از بيرون ديگه چه مدلشه؟! خودم يه چيزی درست می
.کنم دور هم می خوريم
.ژاله سينی چايی رو ازش گرفت و گفت :نه ديگه! سرزده اومديم،شام هم پای خودمونه
.سينی رو گرفت جلوی ناديا،ناديا در حال برداشتن فنجون گفت :من بايد برم خوابگاه
.ژاله لبخندی به من زد و به ناديا گفت :بعد شام من و معين می رسونيمت خوابگاه
ناديا اومد حرفی بزنه ،من گفتم :به سياوش زنگ می زنم می گم بره دنبال شادی و اونو هم بياره .خوبه؟
.ناديا نگاهم کرد ،اشاره ای به کيفش کردم و گفتم :به شادی زنگ بزن و هماهنگ کن ،می گم سياوش بره بيارتش
.ناديا مردد بود تا اينکه عمه حرفم رو تؤييد کرد و گفت :آره زنگ بزن بهش که اون هم بياد
.ناديا گوشی رو از تو کيفش برداشت ،با دست به اتاقم اشاره کردم و گفتم :می تونی اونجا صحبت کنی
با يه عذرخواهی از جاش بلند شد و رفت ،عمه هم بلند شد و به ژاله گفت :با هم يه چيزی درست می کنيم ژاله جان .به
.معين زنگ بزن بگو بياد اما ؼذا نگيره
!عمه که رفت تو آشپزخونه ژاله با ابرو به اتاقم اشاره کرد ،سری تکون دادم يعنی چی؟
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دوباره با تکون سر و ابرو به اتاقم اشاره کرد!نگاهی به عمه انداختم و لبی گزيدم ،لبخندی زد و همون جوری که از جاش
.بلند می شد آروم پچ زد :پاشو برو پيشش
!از جام بلند شدم ،ژاله بازومو گرفت و آروم گفت :شيطونی نکنی ها! دختره دست من امانته
!اخمی همراه با لبخند نشست رو صورتم ،آروم خنديد و رفت تو آشپزخونه
تقه ای به در زدم و آروم گفتم :ناديا؟
در اتاق رو باز کرد ،پرسيدم :می تونم بيام تو؟
!لبخندی زد ،سرخ شد و آروم گفت :اتاق خودتونه
!رفتم تو و گفتم :خودته
هنوز بعد بيشتر از پونزده روز سر اين جمع بسته شدن با هم درگير بوديم! انگار خيلی براش سخت بود که مرتب فراموش
می کرد! ايستاده بود سر جاش و منی رو که می نشستم رو لبه ی تخت تماشا می کرد! با دست به مبل اشاره کردم و گفتم:
نمی شينی؟
.نگاهی به در اتاق انداخت و گفت :زشته
!خنديدم و گفتم :در اتاق که بازه
سرخ شد و چيزی نگفت،دست دراز کردم و دستش رو گرفتم و همون جوری که وادارش می کردم رو مبل بشينه گفتم:
!بشين چند ديقه ديگه ژاله رو هم صدا می کنيم بياد بشينيم ؼيبت بچه های آزمايشگاه رو بکنيم
لبخندی زد و نشست ،دستی به گردنم کشيدم و گفتم:مامانت اينا خوبن؟
.ممنونی گفت ،در حالی که نگاهش مات کتابخونه ی گوشه ی اتاق بود .آروم گفتم :منو نگاه کن ناديا
نگاهش با تؤخير نشست رو صورتم ،لبخندی به خجالت تو نگاهش زدم و گفتم :يه چيزی بود که تو بيمارستان بهت گفتم می
خوام بهت بگم يادته؟
سری به عالمت مثبت تکون داد ،نگاهی به در نيمه باز اتاق انداختم و بعد زل زدم به چشماش و گفتم :می خوام بگم ...
اممم ...راستش  ...شايد خودت تا حاال متوجه شده باشی اما فکر می کنم وظيفه امه که حتما ا به زبون بيارمش .من می
خوام بگم که  ...می شه رو اين رابطه به طور جدی فکر کنی؟
مات موند به چشمام ،مشخص بود معنی حرفم رو از هيجان زياد درست متوجه نشده! زبونم رو روی لبم کشيدم و گفتم:
نمی دونم از کجا شروع شد اما  ...اممم ...ببين ،اين هم عين پيشنهاد کارت تو آزمايشگاهه ،نمی خوام خيال کنی چون مثالا
 ...کاری برات انجام دادم ،يا دينی بهم داری بايد
!هول شده گفت :نه
 ...منتظر نگاهش کردم،خجالت زده و با صدای آرومی گفت :يعنی
لبخندی رو که می اومد بشينه رو لبم کنترل کردم و گفتم :يعنی اجازه می دی يه خرده بيشتر با هم آشنا بشيم و  ...روی من
!به صورت جدی فکر می کنی؟
!زل زد به چشمام ،لبخندی زدم و گفتم :اين طوری که نگاهم می کنی حس می کنم شاخی چيزی دارم
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لبخندی زد ،حس کردم ته دلم قندی آب شد و گفتم :تو اين مدت يه شناخت نسبی نسبت به من پيدا کردی اما چيز زيادی از
گذشته ی من نمی دونی .مثالا اينکه چرا با عمه ام زندگی می کردم يا اون دختری که اومده بود آزمايشگاه و تو و شادی
!خيال می کردين نامزدمه کی بوده
!هينی کشيد و متعجب پرسيد :همه ی حرفهامونو شنيده بودی؟
!خنديدم و گفتم :تقريبا ا
!شرمنده لبش رو گزيد ،با لبخند گفتم :تو چرا خجالت می کشی؟! اون شادی ورپريده بايد بابت فضوليهاش شرمنده باشه
خنديد ،دستهام جلو رفت و دستهاشو گرفتم و حس کردم چقدر نوک انگشتهاش سرده! زل زدم به چشمهای عسليش و آروم
گفتم :سر فرصت می خوام از زندگيم برات بگم .بعد در مورد اين رابطه جدی فکر کن و ببين می تونی منو برای هميشه
کنار خودت قبول کنی يا نه .خب؟
سری به عالمت مثبت تکون داد ،تقه ای به در دستهامونو از هم جدا کرد و ژاله بود که با لبخند نگاهمون می کرد ،از جام
.بلند شدم و گفتم :به سياوش زنگ بزنم بگم بره دنبال شادی
.رفتم سمت در ،ژاله زل زد به چشمام ،نيشم باز شد ،دستی به بازوم کشيد و گفت :زن عمو کارت داره
!کنار کشيد که برم بيرون ،همون جوری که از کنارش رد می شدم شنيدم که آروم گفت :خيلی خوشحالم! برای جفتتون
چشمکی زدم و رفتم سمت آشپزخونه در حالی که مطمئن نبودم اين خوشحالی خيلی دووم داشته باشه! شايد اصالا ناديا يا
خونواده اش با گذشته ی من کنار نمی اومدن! شايد اصالا تقدير من و ناديا رو برای هم نمی خواست! من فقط وقتی از ته
!دل خوشحال می شدم که ناديا مال خود خودم می شد! بی هيچ اما و اگری
به سياوش زنگ زدم و بعد کلی چک و چونه تونستم راضيش کنم تا بره دنبال شادی .تماسو که قطع کردم رفتم سمت
آشپزخونه و گفتم :جونم عمه؟
.به ميز اشاره کرد و گفت :بشين چند لحظه
يه صندلی رو کشيدم بيرون و نشستم پشت ميز ،تخته و کارد رو گذاشت جلوم ،يه آبکش سيفی جات هم گذاشت کنارش و
.گفت :کلم ها رو خرد کن تا بيام
چشمی گفتم و دست به کارد شدم اما عمه که رفت بيرون سرم هم همراهش چرخيد که ببينم کجا می ره .رفت سمت اتاقم،
چيزی به ناديا و ژاله گفت ،در اتاق رو بست و اومد روبروم نشست.مشؽول پوست گرفتن خيارها شد و با صدای آرومی
پرسيد :برنامه ات چيه دامون؟
!پچ پچ وار پرسيدم :چه برنامه ای؟
!برنامه ات در مورد آينده-
!يعنی چی؟:
!مشکلت با گذشته حل شده؟-
!مگه با گذشته مشکلی داشتم؟:
!دامون-
!خب می شه جای بازجويی کردن يه راست بری سر اصل مطلب؟:
!اصل مطلب اينه که برنامه ات با ناديا چيه-
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!زشته عمه! من با دختر مردم چه برنامه ای می تونم داشته باشم؟:
!عمه لبش رو گزيد و اخمی بهم کرد و معترض گفت :دامون
!جونم؟-

مشکلی نداری که ناديا از گذشته ی پدر و مادرت با خبر بشه؟! مشکلی نداری باهاش حرؾ بزنم که به پدر و مادرش بگه :
!و يه قرار بذاره که از نزديک باهاشون آشنا بشيم؟
لبخندی زدم ،کلم های خرد شده رو ريختم تو ظرفی که عمه قبل نشستنش گذاشته بود رو ميز و گفتم:عمه خانوم خوب
!واسه خودت می بری و می دوزی ها
می برم و می دوزم يعنی چی؟!باز داری جريان گالره رو راه می ندازی؟! ناديا گالره نيست!مگه دختره رو واسه ازدواج -
!نمی خوای؟
نگاهم به کاهوهايی که زيردستم داشتن تيکه تيکه می شدن بود و گفتم :نه بابا عمه! خوش خيالی ها! يه چند صباحی قراره
 ...با اين دختر دوست باشم ،يه خرده از تنهايی در بيام ،يه خرده باهاش حال
!نيشگونی که عمه از دستم گرفت آخم رو برد هوا،چاقو رو انداختم و دستم نشست به جای نيشگونش و نتونستم لبخند نزنم
!با لبخند سری تکون داد و گفت :اين دختر رو از دست نمی دم دامون
بازومو برگردوندم و جای نيشگون قرمز شده رو به عمه نشون دادم و گفتم :ببين! اون دنيا بايد جواب پس بدی! بعدش هم
!دختره رو از دست نمی دم يعنی چی؟! زشته عمه يکی بشنوه خيال می کنه استؽفرهللا مورد اخالقی داری
!اخمی کرد و گفت :کارتو بکن
چشمی گفتم و مشؽول خرد کردن باقی کاهوها شدم ،عمه گفت:شنيدی چی گفتم؟! بايد بريم خواستگاری! بايد زودتر
.خونواده اشو بشناسيم و اونها از وجود خواستگاری مثل تو باخبر بشن
!مگه من خواستگارم؟-
!دامون:
!خب شما می گی از وجود خواستگاری مثل من؟! مگه من خواستگارم؟-
!يعنی چی؟! تو باالخره دختره رو واسه ازدواج می خوای يا نه؟:
!کدوم پسريه که يه دختر به اين خوشگلی و خانومی رو واسه ازدواج نخواد-
!خب پس حرفت چيه؟:
!حرؾ اينه که من که پسر نيستم:
برای اينکه کتک دوم رو از عمه نخورم يهويی از جام پريدم که در برم ،جای زخمم چنان درد گرفت که آخم رفت هوا،
!دستم نشست به پهلوم و دوال شدم .صدای در اتاق اومد و بعد ژاله بود که پرسيد :چی شد؟!دامون؟
!سرمو بلند کردم و ميون درد با لبخند زل زدم به عمه ،عمه رو به ژاله گفت :اينو وردار ببر تا خونشو نريختم
زدم زير خنده و نگاهم نشست به ناديايی که با لبخند نگاهم می کرد .کج کج و دست به پهلو رفتم سمت هال و نشستم رو
مبل و چند تا نفس عميق کشيدم که حالم جا بياد ،ژاله و ناديا هم نشستن و ژاله پرسيد :چی گفتی که باز زن عمو رو جوشی
!کردی؟
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!با لبخند زل زدم به عمه و گفتم:خواستم چايی دم کنم ،گفتم يه خرده جوش بياد

!عمه از تو آشپزخونه هويجی رو که توی دستش بود به نشونه ی تهديد تکون داد و گفت :می کشمت
!خنديدم و گفتم :با اون اسلحه ی تو دستت؟
عمه سری به تؤسؾ تکون داد،ژاله پاشد رفت تو آشپزخونه ،برگشتم سمت ناديا و آروم گفتم:خبر نداره يه دونه از اون
!اسلحه ها ،تازه خيلی خيلی بزرگترش اينجا ور دست من نشسته
!ناديا نگاهی به عمه و دستش انداخت ،نگاهی به من و آروم پرسيد :منظورتون اين بود من اآلن هويجم ديگه؟
!با لبخند زل زدم بهش ،اون هم لبخند زد و آروم گفت:يه آقای محترمی قبالا بهم گفته که من بيشتر خورشيدم تا هويج
خنديدم ،سر عمه و ژاله برگشت به سمتمون ،ناديا از خجالت سرخ شد و وقتی ژاله دوباره مشؽول حرؾ زدن با عمه شد
!گفتم :اون آقای نيمچه محترم وقتی تو رو می بينه ياد چيزهای ديگه ای هم می افته
!چی مثالا؟-
!ابرويی باال انداختم و گفتم :بماند حاال! همه رو که با هم رو نمی کنم! دونه دونه
لبخندی زد و از جاش بلند شد و رفت سمت آشپزخونه ،دراز کشيدم روی کاناپه و ساعدمو گذاشتم رو چشمام.يعنی اون
روزی می رسيد که بخوام لباس رسمی بپوشم ،عمه و ژاله و معين رو همراه خودم راه بندازم برای اينکه برن برام
خواستگاری؟!روزی می رسيد که بشه تن ظريؾ ناديا رو به آؼوش بگيرم؟! می شد لمسش کنم و لذت اون جنس لطيؾ رو
با تمام وجود ببرم؟! می شد که مال هم بشيم؟!سر فرصت بايد با عمه به طور جدی حرؾ می زدم و توضيح می دادم که
قصد و نيتم چيه.بايد بهش می گفتم که يه فرصت کوتاه می خوام تا يه خرده بيشتر با ناديا وقت بگذرونم و بعد واقعيت
!زندگيم رو بهش بگم و اگه منو پذيرفت بريم خواستگاريش
***
صدای زنگ در نگاهمو از ناديايی که نشسته بود کنار عمه و ژاله پشت ميز آشپزخونه و به حرفهاشون گوش می داد
.گرفت ،اومدم بلند شم ،ژاله پاشد و گفت :من باز می کنم
سر جام نشستم ،معين بود که با لبخندی روی لب پشت سر ژاله ای که به استقبالش رفته بود تو ايوون اومد تو و رو به من
!گفت :چطوری پهلوون؟
از جام بلند شدم،اومد سمتم و باهام دست داد و گفت :بشين راحت باش .بهتری؟
.خوبم .خوش اومدی-
معين قربونتی گفت و رفت سمت آشپزخونه و با ناديايی که ايستاده بود و عمه سالم و احوال پرسی کرد و بعد برگشت پيش
من ،نشست روبروم و پرسيد :پهلوت چطوره؟
.بهتره-
!رنگ و روت هم وا شده:
!مال دوش گرفتن و زدن اين پشم و پيليهای صورتمه-
معين لبخندی زد و گفت :دماؼت چطوره؟
!چاق چاقه-
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لبهای معين بيشتر کش اومد و نيم نگاهی به آشپزخونه انداخت ،بعد برگشت سمتم و آروم گفت :خوش به حالته ديگه؟! يار
 ...در خانه و
!با لبخند هيسی گفتم و معين پرسيد :لباس بدوزيم؟
!واسه چی؟-
!عروسی ديگه-
!برو بابا! چه خبر از آزمايشگاه؟:
خبر خير .عين هميشه .از پس فردا می يای؟-
!آره ديگه .از بيکاری پوسيدم:
 ....دکتر هم-
صدای زنگ در ،حرؾ معين رو قطع کرد ،بلند شد و گفت :منتظر کسی هستين؟
گفتم :سياوش
.آهانی گفت و در رو باز کرد ،ناديا هم از آشپزخونه اومد بيرون و منتظر شد تا دوستش از راه برسه
اول شادی و پشت سرش سياوش اومدن تو ،شادی بعد يه سالم گرم کلی با همه احوال پرسی و با عمه روبوسی کرد و از
!من پرسيد :بهتر شدين استاد؟
!با سياوش دست دادم و همون طور که می نشستم گفتم :استاد خودتی
لبخندش عميق تر شد و کنار ناديا نشست ،آروم زير گوشش چيزی گفت که لبهای ناديا هم کش اومد ،سياوش بود که از من
پرسيد :دردت چطوره؟
بهترم .از خونه چه خبر؟! همه چی سر جاشه؟-
!آره .اتفاقا ا تو که نيستی همه چی سر جاشه! تو که بيای بمب منفجر می شه و همه چی بهم می ريزه:
لبخندی زدم ،شادی که مشؽول حرؾ زدن با ژاله و ناديا بود رو به من گفت :شما سفارشی چيزی به همکارهای
!بيمارستانتون کردين؟
!بابت چی؟-
!برای اينکه اين پسره رو بجزونن:
چطور؟-
آخه ديروز که يه سر رفته بودم دانشگاه ،اون بود ،بعد اتفاقی حرفهاشو شنيدم که داشت به دوستش می گفت کارآموزی :
!نيست که بی گاريه! هر کاری می کنی يه ايرادی می گيرن
!لبخندی زدم و گفتم :من سفارشی نکردم اما خوبه که جای کارآموزی می ره بيگاری
شادی شالی رو که روی سرش بود يک کم آزاد کرد و گفت :البته من می خواستم برم جلو و بگم اونجا کالا اردوگاه های
!کار جنگ جهانيه ها ولی گفتم پررو می شه واسه همين چيزی نگفتم
همون جوری که فنجون چايی رو که ژاله داشت تعارؾ می کرد از تو سينی بر می داشتم گفتم :که اردوگاه کار جنگ
!جهانی آره؟
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!شادی لبخندی زد و گفت :تازه اينو هم می خواستم بگم که فرمانده اشون هنوز نيومده ببينی چه جهنمی به پا می شه
!فرمانده اونوقت منم ديگه آره؟-
!دقيقا ا:
!دارم برات شادی خانوم! يعنی يه اردوگاه کار و فرمانده و جهنمی نشونت بدم که خودت مدرکو بی خيال شی-
!شادی خنديد و رو به بقيه گفت:شما شاهد باشين که استاد دارن منو تهديد می کنن
نگاهم افتاد به سياوش که با نيش باز داشت شادی رو نگاه می کرد! فکری از سرم گذشت و جمله ای از سياوش رو به
خاطر آوردم که از آروم بودن بيش از حد دخترعموش گله داشت! شادی رو می ذاشتيم جفت سياوش حسابی تکميل می
!شدن
از اين فکر لبخندی نشست رو لبم که از ديد سياوش دور نموند ،گره کمرنگی به ابروهاش انداخت و سرش رو آروم به دو
!طرؾ تکون داد يعنی چی شده؟! نيشم بازتر شد و سری باال انداختم يعنی هيچی
عمه هم به جمعمون اضافه شد ،همه که مشؽول حرؾ زدن شدن از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم و به سياوش گفتم :سيا
!يه لحظه می يای؟
نشستم رو لبه ی تخت ،اومد و پرسيد :طوری شده؟
.بشين کارت دارم:
!نشست و منتظر نگاهم کرد ،آروم پرسيدم :نظر مثبتت در مورد شادی چيه؟
!اول با تعجب نگاهم کرد و بعد پرسيد :نظر مثبتم؟
!نيشم باز شد و گفتم :آره ديگه! نظر مثبتت در مورد شادی چيه؟
!يعنی چی؟-
!برات آستين باال بزنيم؟:
!نيم خيز شد از جاش بلند شه ،ساعدش رو گرفتم و کشيدم و گفتم :بشين
!نشست و گفت :داری منو مسخره می کنی؟
!لبخندی زدم و گفتم :مسخره چرا پسر خوب؟! نگاه های تو که مشخصه چشمت دختره رو گرفته
!چرند نگو دامون-
!حاال بر فرض هم که نگرفته! نمی خوای جدی روش فکر کنی؟:
!تو اگه بلدی دم ما تحت خودتو بيل بزن-
!اون جا رو هم دادم تراکتور برام شخم بزنه:
!متعجب نگاهم کرد و پرسيد :خبريه؟
!نه بابا چه خبری! بگو ياهللا! می خوای يه خرده بيشتر باهاش آشنا بشی؟-
!نه:
!چرا آخه؟-
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چرا نداره که! خجالت نمی کشی دامون؟! دختره مهمونه تو خونه ات! ؼريبه تو اين شهر! به دختر دانشجوها هم رحم نمی :
!کنی؟
!خفه بابا! واسه ازدواج می گم-
!ازدواج کی؟:
!تو ديگه-
!من و شادی؟:
نه پس من و تو!می گم يه خرده بيشتر باهاش آشنا شو يا نه اصالا به اون چشم بهش نگاه کن شايد مورد پسندت واقع شد! -
مگه يه زن پر شر و شور نمی خواستی ؟! خب اين يکی از شر و شور هم کارش گذشته! بمبيه واسه خودش! می تونم
پرس و جو کنم اگه تنهاست و قصد ازدواج هم داره ،يه خرده بيشتر با هم بگردين ،اخالق های هم دستتون بياد و اگه با هم
!کنار اومدين و حسابی پسنديديش ما يه شام عروسی بيفتيم
!سياوش از جاش بلند شد و گفت :خدا شفات بده دامون! دماؼت شکسته مؽزت تکون خورده
از اتاق رفت بيرون اما من می تونستم بفهمم از همون روز تو بيمارستان و چند بار بعدی که شادی رو ديده اين دختر
!براش جلب توجه کرده
***
نشسته بوديم سر ميز شام و خوشحال بودم از اينکه ناديا کنار من نشسته! ديس رو از روی ميز برداشتم و به سمتش گرفتم،
.آروم گفت :ممنون شما بکشين
لبخندی زدم و گفتم :من اگه می تونستم اين ؼذا رو بخورم که اآلن بلند می شدم واسه اتون يه دور بندری می رقصيدم!
رژيمی بدمزه ی منو می ياره
!عمه خانوم اآلن ؼذای
ِ
!صدای عمه از تو آشپزخونه بلند شد :دامون پاشو از سر ميز! شام بی شام
خنديديم ،ناديا برای خودش يه مقدار کشيد ،ديس رو گرفتم سمت شادی که کنار ناديا نشسته بود و اين جوری و با نزديک
.شدنم به ناديا عطرش رو نفس کشيدم! شادی ديس رو از دستم گرفت و گفت :تشکر .من خودم می کشم
.عقب کشيدم و تکيه دادم ،عمه ؼذای من رو هم آورد و وقتی خودش نشست گفت :ببخشيد ديگه خيلی با عجله شد
.همه تشکر کردن و ژاله گفت :شما بايد ببخشين زن عمو که ما سرزده اومديم
!عمه يه اين حرفها چيه گفت و رو به من متذکر شد :بخوری کامل ها
!بعد با لحنی شاکی به معين گفت :هيچی نمی خوره
معين نگاهی به من انداخت و گفت :بهتر زن عمو! بذارين يه خرده اين هيکل گنده آب بشه بلکه دست از اين قهرمان بازی
!هاش برداره
نگاهم نشست به عمه که نگاهم می کرد ،ژاله گفت :قد دو متريش که آب نمی شه! تا وقتی همه رو از اون باال نگاه می کنه
!معلومه که ريز می بيندشون
!برای خودم يه خرده از ؼذای رژيمی کشيدم و گفتم :اآلن سوژه اتون منم ديگه؟! بحث شيرين ترين نبود؟
!شادی بود که گفت :استاد راست می گن! به نظر من بهتره سر شام از آدم های گوشت تلخ خيلی حرؾ نزنيم
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خنديدم ،ناديا معترض و آروم اسم شادی رو برد ،يه بذار راحت باشه گفتم و رو به شادی ادامه دادم :من يکی اون زبون تو
!رو کوتاه می کنم ،بعد می فرستمت شهر خودتون! اينو خاطرت جمع باشه
!خنديد و گفت :اتفاقا ا داداشم و مامان ناديا هم خيلی سعی می کنن اما هنوز که موفق نشدن
نگاهم نشست به سياوشی که داشت شادی رو نگاه می کرد! مرد نبودم اگه معنی و مفهوم اين نگاه ها رو نمی
فهميدم!مطمئن بودم خودش چند روز ديگه می ياد و سر حرؾ رو باز می کنه و ازم می خواد موقعيتی جور کنم تا بيشتر
!با اين زبون دراز آشنا بشه
***
شام تو يه فضای بگو و بخند خورده شد و ظرفها که شسته شد شادی به ناديا گفت :بريم نادی؟ يه ربع ديگه نرسيم بايد تو
!کارتون گوشه پياده رو بخوابيم
!قبل از اينکه کسی حرفی بزنه سياوش گفت :اگه می خواين برين من می رسونمتون
نتونستم لبخندم رو جمع کنم و زل زدم بهش ،اون هم يهويی نگاهم کرد و فوری نگاهشو دزديد! عمه کلی تعارؾ کرد که
بچه ها شب رو بمونن اما شادی گفت :وهللا عمه خانوم درسته که فاميلی مسئول خوابگاه ما خانوم ارفاقيه! اما اصالا ارفاق
مرفاق سرش نمی شه! دو ديقه دير برسی چنان چپ چپ نگاهت می کنه که خيال می کنی مامانت سر بهم ريختگی اتاقت
!داره توبيخت می کنه
نگاهم روی ناديا بود که داشت شالش رو مرتب می کرد ،دلم می خواست بمونه! دوست نداشتم بره! نتونسته بوديم زياد با
هم حرؾ بزنيم اما خب تا تونسته بودم از فرصت استفاده و تماشاش کرده بودم! صورتشو ،چشماشو ،دستهاشو ،موهای
خوشرنگ ريخته بيرون از زير شالش رو ،لبخندهای مليح نشسته روی صورتش رو ،طرح ظريؾ اندامشو ،ريزه
ميزگيشو! چند باری برای اينکه افکارم به سمتهای ناجور کشيده نشه مجبور شده بودم سرم رو تکون بدم و نگاه ازش
!بردارم! داشتم حسابی خودمو می باختم! داشتم که نه! حسابی دل باخته بودم
***
کفشهامو که پام می کردم ناديا گفت :شما ديگه چرا زحمت می افتين؟
!آروم زمزمه کردم :شما خودتی
.لبخند زد ،من به سياوش گفتم :برو ماشينو آتيش کن تا ما بيايم
.سياوش و شادی رفتن ،به عمه و معين و ژاله ای که ايستاده بودن تو ايوون گفتم :زود بر می گردم
لبخند معنا دار هر سه تاشون شد بدرقه امون ،با ناديا راه افتاديم سمت در و آروم گفتم :باز هم واسه دکمه خريدن به اين
!پاساژه سر بزنين! باشه؟
سرش رو باال آورد و با لبخند زل زد بهم ،نيم جين آدم پشت سرمون ايستاده نبودن ،خوش فرمی اون لبها ،زير نور مهتاب
!کار دست جفتمون می داد
شنيدم که گفت :پس فردا می يای آزمايشگاه؟
صبح می يام اما عصر بيمارستانم .واسه ساعت  7به بعد اگه کاری نداشتی بريم يه جايی بشينيم و يه چيزی بخوريم- .
خب؟
.باشه:
کاری نداری يعنی؟-
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.نه:
.عاليه-

ايستادم تا از در بره بيرون ،پشت سرش رفتم و در رو بستم و نگاهی به ماشين انداختم ،شادی عقب نشسته بود ،سياوش
!برگشته بود سمتش و با لبخند داشت به حرفهاش گوش می داد
در عقب رو باز کردم و ناديا تشکر کرد و نشست ،نشستم جلو و در حال بستن کمربندم گفتم :سياوش جان يه خرده تندتر
!از حد نرمال بری ،اين بنده های خدا امشب کارتون خواب نمی شن
سياوش راه افتاد ،شادی گفت:آقای فرهودی؟
!سرم برگشت به سمت عقب و گفتم :ديگه تو محيط خارج از کار بگو آقا دامون! فرهودی چيه! عين اين بچه مدرسه ای ها
لبخندی زد و باشه ای گفت و ادامه داد :می شه برای فوق واسه من برنامه ريزی کنين؟
واسه اينکه درس بخونی؟-
!نه واسه اينکه تفريح کنم:
!متعجب نگاهش کردم و سياوش توضيح داد :تيکه بود اين
!سری تکون دادم و گفتم :بله چرا نمی شه! يه برنامه ريزی می کنم فوق که خوبه! همين ليسانس رو هم نتونی بگيری
شادی خنديد ،چشمکی به ناديا که لبخند رو لبش بود زدم و برگشتم و صاؾ نشستم و گفتم :برنامه ريزی نمی خواد که! سه
ماه مونده به کنکور ارشد بشين بکوب بخون! ناديا تو چی؟ تصميمت رو گرفتی؟
.هنوز نه-
!زودتر بگير که واسه تو هم برنامه ريزی کنم:
!شادی با شيطنت پرسيد :که درس بخونه؟
برگشتم سمتش ،نيازی به اينکه بفهمم مفهوم حرفش چيه نبود،پس با لبخند گفتم :نه!که برای آينده اش تصميم های مهمتر از
!درس خوندن بگيره
!شادی خنديد ،نگاهم نشست به صورت ناديايی که تو اون تاريکی هم می شد فهميد گل انداخته
.دست سياوش نشست رو پام و صاؾ نشستم و به فکر فرو رفتم
****
هفته ی پرمشؽله ای گذشت ،اونقدر کار عقب افتاده داشتم که تا ديروقت تو آزمايشگاه و بيمارستان می موندم .حتی به
قرارم با ناديا هم نرسيدم و مجبور شدم موکولش کنم به هفته ی بعد .اون شب هم تا ديروقت ايستاده بودم تو آزمايشگاه،
ناديا چند ساعت قبل با ژاله رفته بود و من داشتم کارهای دفتريم رو سر و سامون می دادم که تلفن اتاقم زنگ خورد .دکتر
!بود و بعد پرسيدن حالم شاکی گفت :تو چرا هنوز تو آزمايشگاهی؟
دستی به گردنم کشيدم و گفتم :وهللا با اين همه کاری که شما ريختين رو سر من فکر کنم ديگه واسه خوابيدن هم همين جا
!رو زمين ولو شم و نرم خونه
!پاشو برو خونه ،يه طوريت می شه جواب عمه خانومت رو نمی تونم بدم-
!يه هفته است دارين از من بی گاری می کشين تازه يادتون افتاد دکتر؟:
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!خودت کشته و مرده ی کار کردنی منتشو سر من می ذاری پسر خوب؟-
خنديدم ،دکتر هم با لحن آرومی پرسيد:اوضاعت چطوره؟
!چه اوضاعی؟-
.اوضاع جسميت:
!دقيقا ا منظورتون کدوم قسمت جسممه؟-
!دکتر خنديد و گفت :کليه اتو می گم
!آهان .خوبه! فعالا که نصفه نيمه داره کار می کنه-
!اونقدری خوب هستی که بتونی پس فردا تهران باشی؟:
!دقيقا ا مثل يه الستيک ماشين که ميخ بکوبی توش بادم خالی شد! پوفی کشيدم و معترض گفتم:دکتر
!با صدای بلندی خنديد و به يکی که پيشش بود گفت :نگفتم

بعد رو به من توضيح داد:از تو معتمدتر کسی رو سراغ نداريم دامون واال حتما ا اونو می فرستاديم که تو هم بمونی و به
!کارهای عقب افتاده ات برسی
!مگه مشکلتون با ترابی حل نشده؟-
!فرض کن نه:
خب چه کاريه يه مسئول مالی رو گذاشتين سر اين پست که بهش اعتمادی ندارين!يه بابای ديگه رو جايگزينش کنين خيال -
!منم راحت شه! با اين حال و روز راه بيفتم تو جاده؟
!جاده چرا؟! تا پروازهای مطمئن و جاده های صاؾ و ايمن هوايی هست چرا زمينی بری؟:
من که می دونم آخرش سر اين تهران رفتن ها ،تو يکی از سقوطهای هواپيما جوون مرگ می شم و عذاب وجدانم می -
!افته گردن شما
.دکتر يه خدا نکنه گفت و ادامه داد:اين قرارداد مهمه ،می خوام خودت باشی
!من مهم نيستم که يه وقت ممکنه نباشم؟-
!دامون جان نفوس بد نزن:
!چی بگم ديگه-
!بگو می رم و خيال ما رو راحت کن:
!اين يه بار رو هم چشم ،ولی يه فکری بايد بکنين دکتر! من واقعا ا دارم با اين اوضاع اذيت می شم-
.اين يه بار رو هم برو تا يه فکری بکنيم:
!دکتر جان شما اگه قرار بود فکری به حال اين قضيه بکنين تا حاال می کردين-
صدای خنده ی دکتر بلند شد و بعد گفت :فردا حضوری باهات صحبت می کنم .باشه؟
.باشه-
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.اآلن پاشو برو خونه يه خرده به خودت استراحت بده:
.باشه-
آفرين! کاری نداری؟:
.قربان شما .فعالا-

تماس که قطع شد ،پوؾ کالفه ای کشيدم و دستم نشست بين موهام! ميون اين همه کار ،همين يه تهران رفتنم مونده بود!پس
.بايد هر طور شده بود برای فردا با ناديا قرار می ذاشتم و حرفامو بهش می زدم
دستم نشست رو موبايلم ،نگاهی به ساعت انداختم و حس کردم که ديروقته پس دستم رو پس کشيدم و به اين نتيجه رسيدم
که بهتره فردا بهش زنگ بزنم .بساطم رو که جمع می کردم صدای زنگ موبايلم بلند شد .نگاهی به شماره انداختم ،تماس
.رو جواب و گوشی رو بين گوش و کتفم قرار دادم و با دستهام مشؽول جمع کردن ميز شدم
جانم عمه جان؟:
.سالم .زنگ زدم خونه سياوش گفت هنوز نرسيدی-
.تو آزمايشگاه يه خرده کار داشتم:
!اين وقت شب آخه؟-
!کاره ديگه عمه:
!آخه تو امنيت داری که تا اون وقت شب می مونی آزمايشگاه؟-
!دختربچه نيستم که نگرانی:
!فقط دختربچه ها رو می تونن بزنن درب و داؼون کنن؟-
...نه خب! به مردها هم تجاو:
!دامون-
کيفمو برداشتم و در حال پوشيدن کاپشن پاييزه ام گفتم :عمه خانوم دارم می رم خونه ،تنها هم نيستم .آقای اکبری هم هست،
.بچه های شيفت شب هم مشؽول کارن
.برو زودتر خونه و رسيدی بهم زنگ بزن:
طوری شده؟-
.نه:
.تا برسم خونه می شه ساعت - 1
.مهم نيست .من بيدارم تا برسی:
.الهی قربون اون دل نگرانت بشم .بگير بخواب-
.ناديا و ژاله امروز عصر اينجا بودن .می خوام يه خرده باهات حرؾ بزنم:
!اه! اون جا چرا؟-
.ژاله می خواست بهم سر بزنی ،به اصرار ناديا رو هم آورد:
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در اتاق رو بستم،دستی برای خانم صفار که اون هم مشؽول صحبت با تلفن بود تکون دادم و از آزمايشگاه بيرون رفتم.
دروغ چرا! يه خرده خوؾ داشتم تنهايی و اونوقت شب پا تو پارکينگ بذارم و به خاطر همين وقتی بعد بيمارستان بر می
.گشتم آزمايشگاه ماشين رو تو خيابون پارک می کردم
در حال پايين رفتن از پله ها پرسيدم :خب حاال طوری شده؟
...برو خونه ،رسيدی بهم زنگ بزن با هم حرؾ می زنيم .اگر هم خسته ای که باشه صبح-
!من تا صبح دلم طاقت می ياره آخه؟:
!تو که تا حرؾ ن رو می شنوی دلت بی قرار می شه پس چرا اينقدر دست دست می کنی؟-
خب من از قديم هم عاشق نون بربری بودم! خودت که خوب می دونی عمه خانوم جان! ن که می شنوم بوی نون بربری :
.می پيچه تو سرم
!پشت رلی اآلن؟-
نه ،يعنی همين اآلن نشستم تو ماشين! بذار ببينم عين اين فيلم ترسناکها کسی اين عقب مقبها قايم نشده؟! نه! خدا رو شکر :
امن و امانه! من رسيدم خونه زنگ می زنم ،باشه؟
.باشه .منتظرم-
مطمئنی نمی خوابی؟:
.نه ،دارم کتاب می خونم-
باشه .عمه يه چيزی بگم عصبانی نمی شی؟:
چی؟-
...آقای اسدی:
!خدافظ-
عمه تماسو قطع کرد ،ماشين رو روشن کردم و راه افتادم سمت خونه .وقتی رسيدم سياوش طبق معمول اين يه هفته خواب
بود .فقط سه بار و اون هم تلفنی باهاش صحبت کرده بودم و حتی فرصت نشده بود ببينمش .خسته لباسهامو در آوردم و
خزيدم زير پتو و شماره ی عمه رو گرفتم ،به محض جواب دادن متعجب پرسيد :خونه نيستی؟
!چرا.اآلن تو تخت عزيزم ولو هستم-
پس چرا با موبايلت زنگ زدی؟:
!عمه اينا رو بی خيال! جريان نون بربری چيه-
!زشته دامون:
بله چشم! چيزی شده؟-
تصميمتو هنوز نگرفتی؟:
در موردِ؟-
.ناديا:
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.تصميممو که خيلی وقته گرفتم-
خب؟:
!خب که خب؟-
!وای! جون به سر می کنی آدمو تا دو کلوم حرؾ بزنی! می خوای بگيريش؟:
چيو!؟-
!ناديا رو:
!مگه بازی گرگم به هواست که بگيرمش؟-

عمه ساکت شد ،لبخندی نشست رو لبم و گفتم :آره قربونت برم .واسه ازدواج می خوامش اما اآلن زوده .من حتی اين هفته
فرصت نکردم باهاش حرؾ بزنم.حاال قراره فردا عصر باهاش برم بشينم يه جايی ،گذشته امو رو کنم ببينم اصالا منو با
!اين شرايط قبول می کنه؟! خودش هم قبول کنه اصالا خونواده اش می پذيرن با يکی عين من وصلت کنن
!تو مگه چته؟-
!عمه واقع بين باش:
!واقع بين هستم! گنه کرد در بلخ آهنگری-
!به اينجا زدند گردن پسری! اون آهنگره بابام بوده ها! اينو يادت باشه:
هر جايی که برن تحقيق ،همه ی اين شهر رو سر بابات قسم می خوردن! کارهای خيرخواهانه اش هميشه زبون زد عام و -
!خاص بوده
اون که البته منتها آدم بايد عاقبت به خير بشه!آدم بايد وقتی سرشو گذاشت زمين ،چهار تا حرؾ خوب در موردش بزنن نه :
!اينکه بگن قاتل زنش بوده! دارش زدن
!دامون-
عمه خودت منو وادار می کنی اينقدر صريح حرؾ بزنم! حاال اين حرفها رو ول کن! طوری شده که اينقدر هول کردی؟! :
!ناديا از خواستگار پر و پا قرصی صحبت کرده؟! رقيب مقيب پيدا کردم بگو از اآلن خودمو آماده ی رزم کنم
گفتی فردا باهاش قرار داری؟-
.نه هنوز ،قراره فردا صبح باهاش قرار فردا عصر رو بذارم:
.اينجا که بود مادرش زنگ زد و ازش خواست بره خونه-
!چرا؟:
.نمی دونم اما شنيدم که می گفت حتما ا می يام .فردا با اولين اتوبوس می يام و از اين حرفها-
...درست نيست آدم به تلفن کسی گوش بده بعد هم آمارشو:
.برای ژاله توضيح داد که فردا حتما ا بايد بره تهران-
نگفت مشکل چيه؟:
.نه.يعنی حرؾ تو حرؾ شد و ديگه من متوجه نشدم-
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.يه خرده فکر کردم و گفتم :فردا بهش زنگ می زنم
.باشه-

.برو بخواب عمه .قسمت هم که باشيم،آسمون و زمين هم که دست به دست هم بدن ،به هم می رسيم:
اگه قسمت هم نباشين چی؟ پا پس می کشی؟-
!اگه قسمت هم نباشيم هم من آسمون رو به زمين می رسونم که به هم برسيم:
!عمه با لحن مهربونی آروم گفت :الهی قربون اون دلت برم که انگار حسابی گير افتاده
!خنديدم و گفتم :حاال چرا آروم قربون صدقه ام می ری؟! نکنه تنها نيستی؟! هان؟
عمه يه خجالت بکش نثارم کرد و خداحافظی کرديم .ذهنم درگير اين شد که چه کار واجبی می تونه وجود داشته باشه که
!ناديا رو اينقدر سريع راهی تهران کنه
.نچی کردم ،کالفه موبايل رو ول کردم روی ميز و به معينی که ايستاده بود دم در گفتم :چی گفتی؟ حواسم نبود
!اون که مشخصه! فقط نمی دونم حواست کجاست که اينجا نيست:
.هر چی به ناديا زنگ می زنم جواب نمی ده -
شادی چی؟:
!اون بدتر از اين-
...شايد دستشون تو آزمايشگاه بنده يا:
.ناديا قرار بود صبح بره تهران -
.راه افتادم سمت در و گفتم :شايد ژاله چيزی بدونه
!معين کنار ايستاد ،از جلوش که رد شدم دستش رو گذاشت رو شونه ام و گفت :حسابی از دست رفتی بچه جون
لبخندی زدم اما واقعا ا کالفه و عصبی بودم! از االی صبح تا اون موقع هزار بار زنگ زده بودم و هر بار گوشی بوق
!خورده بود و خبری از جواب نبود
ايستادم دم بخش و ژاله رو صدا زدم ،ماسکش رو داد پايين ،سالم کرد و پرسيد :چی شده؟
يه لحظه می يای؟-
اومد بيرون و منتظر و سوالی نگاهم کرد .دستم چپيد تو جيب روپوشم و گفتم:از ناديا خبر نداری؟
!نه چطور؟-
می خواست بره تهران آره؟:
.آره فکر کنم-
نمی دونی چرا؟:
!نه .طوری شده؟-
.هر چی تماس می گيرم جواب نمی ده:
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.خب شايد تو جاده است و صدای گوشيشو نمی شنوه-
!از صبح تا حاال يعنی به گوشيش يه نگاه ننداخته؟:
.نمی دونم-
!معين بود که رو به ژاله گفت :تو يه زنگ بهش بزن ،شايد نمی خواد جواب تماس دامونو بده
.متعجب زل زدم به معين ،شونه ای باال انداخت و گفت :می گم شايد
.راه افتادم سمت اتاقم و گفتم :اگه تماسو جواب داد يا خبری ازش شد بهم بگو
ژاله باشه ای گفت ،معين هم همراهم شد و پرسيد :نگفتی باالخره بيام باهات يا نه؟
!در اتاق رو هل دادم و همون جوری که می رفتم تو پرسيدم:کجا؟

معين نشست رو مبل و گفت :ای بابا! جدی جدی مثل اينکه هوش نيستی ها! می گم دکتر گفته همراهت بيام تهران! بيام يا
!نه
سرم رو از تو موبايلم که تو دستم بود بيرون آوردم و زل زدم بهش و متعجب پرسيدم :يعنی اآلن به منم مثل ترابی اعتماد
!ندارن؟
.شر نباؾ دامون! آدم ديگه سر خودش که کاله نمی ذاره! دکتر گفت شايد حالت خوش نباشه ،منم همراهت بيام-
!اونوقت ترابی چيه؟! دسته بيل؟:
 ...گفت شايد با ترابی راحت نباشی و-
مگه قراره اگه حالم خوب نبود ،ترابی کولم بگيره که باهاش راحت نباشيم و با تو راحت باشم؟! پاشو برو حوصله ندارم :
!اآلن
.معين از جاش بلند شد و گفت :به هر حال اگه خواستی می تونم همراهت بيام
باشه ای گفتم ،معين رفت .نشستم و مشؽول انجام باقی کارهام شدم در حالی که يه گوشه از ذهنم عجيب درگير ناديا و
.ؼيب شدنش بود
.بيست ديقه بعد ژاله اومد و گفت:به تماس منم جواب نمی ده
خودکار رو گذاشتم روی برگه های زير دستم و پرسيدم:ناديا يه مشکلی داره که گه گاهی به خاطرش يهويی بر می گرده
خونه.از اون مشکل حرفی نزده؟
.نه اصالا-
نفس عميقی کشيدم ،پايين لب پايينم رو با دندونهای باالم خاروندم و بعد يه خرده فکر کردن گفتم :اگه تماس گرفت بهم بگو
خب؟
ژاله يه حتما ا گفت و قبل از اينکه بره بيرون برگشت سمت من و گفت :اگه اين همه دوستش داری چرا اينقدر دست دست
!می کنی دامون؟
!چه دست دستی؟-
!چرا تکليؾ دختره رو روشن نمی کنی؟:
!چه روشنی؟-
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!چرا بهش نمی گی قصد ازدواج باهاش رو داری؟:

بهش گفتم! گفتم قصدم از اين رابطه ازدواجه و بيشتر روم فکر کنه .قراره يه خرده بيشتر همو بشناسيم ،من از گذشته ام -
.بهش بگم و اون هم تصميم بگيره
.پس هنوز حرفهای جدی و مهمت رو بهش نگفتی:
 ...در مورد رنگ مورد عالقه ام که نمی خوام باهاش حرؾ بزنم! می خوام در مورد-
هر چی! دامون جان! اگه می گی به ناديا گفتی که روت جدی فکر کنه ،بايد اول از همه شرايطتت رو براش توضيح بدی :
.که با دونستن اون مسائل بهت فکر کنه
!حاال که فعالا ؼيب شده و نيست! پيداش کنم حتما ا اين کارو می کنم-
...نگران نباش ،مطمئن باش شماره اتو ببينه باهات تماس می:
!صدای زنگ موبايلم نگاهم افتاد به گوشيم .شماره ی خودش بود! هول شده گفتم :خودشه
!تماس رو جواب دادم و قبل از اينکه حرفی بزنه پرسيدم :کجايی تو دختر؟
!صدای سالم گرفته اش شوکه ام کرد و پرسيدم :چيزی شده نادی؟
.يه نه ی آروم گفت و توضيح داد :ببخشيد جواب گوشيمو ندادم
کجايی اآلن؟-
.خونه امونم .يه کاری پيش اومد که مجبور شدم بيام تهران:
!اونو می دونم .اآلن خوبی؟صدات چرا اينقدر گرفته است؟گريه کردی؟-
نه .خوبم .خسته ام فقط .اآلن ديگه نمی تونم صحبت کنم ،بعداا زنگ می زنم باشه؟:
کاری از دستم بر می ياد؟-
.ممنون .نه:
مطمئنی؟-
.بله:
به هر حال اگه فکر می کنی من می تونم کمکی بکنم بهم زنگ بزن .باشه؟-
.باشه:
تا عصر دوباره بهم زنگ بزن خب؟-
.باشه.اآلن خدافظ:
.خدافظ-
.گوشی رو گذاشتم رو ميز و به نگاه کنجکاو و منتظر ژاله چشم دوختم و گفتم :گفت بعداا تماس می گيره و حرؾ می زنه
نگفت چی شده؟-
.نه:
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تو چرا نپرسيدی؟-
.اگه می خواست بگه می گفت:
.آره خب-
.فکر می کنم بايد حضوری ازش بپرسم:
به منم چيزی نگفته .حاال اين بار که بياد سعی می کنم ازش بپرسم.فردا تهرانی؟-
.آره:
.معين می گفت اگه فکر می کنی الزمه اون هم همراهت بياد-
.نه بابا .يه لشکر راه بيفتيم بريم واسه خريد چهار تا وسيله؟! خوبم ديگه:
.خوب که نيستی ،خودتو می زنی به خوبی-

لبخندی زدم ،ذهنم درگير ناديا بود و سفر فردا .خوب می شد اگه می تونستم همون جا ببينمش و باهاش صحبت کنم اما
.مطمئنا ا نه اون می تونست بياد همو ببينيم و نه من وقت می کردم
***
تا آخر شب يه سره دوييدم تا بتونم کارهامو رديؾ کنم ،آخرين لحظه ای که می خواستم روپوشمو در بيارم ،تقه ای به در
آبدارخونه زده شد و شعبانی گفت :اجازه هست؟
برگشتم سمتش ،هنوز نيومده بود زير دست من و هنوز منتظر بودم بياد تا بهش بفهمونم تهديد کردن ديگران چه عواقبی
.داره! ايستادم و زل زدم بهش ،يه خرده من و من کرد و گفت :دکتر گفتن از فردا من بايد بيام بخش هماتولوژی
!عاليه-
 ...خب می شه:
!فردا رو نيستم،باشه پس فردا که اومدم در موردش حرؾ می زنيم ،اآلن بايد برم-
 ...فقط می خوام بگم:
!باشه بعداا .به سالمت-
شعبانی اين پا و اون پا کرد و با اکراه رفت! نمی خواستم بهش رو بدم! کاپشنم رو پوشيدم ،کيفم رو برداشتم و راه افتادم
سمت خونه .ناديا تماس نگرفته بود ،فقط بهم اس ام اس داده بود که نمی تونه صحبت کنه! مطمئنا ا وقتی بر می گشت بايد
.در مورد مشکلش پرس و جو می کردم
تا عصر درگير کارهای قرارداد بوديم ،به محض اينکه وقتم آزاد شد از ترابی جدا شدم چون اون می خواست به خاله اش
سر بزنه و من می خواستم يه خبری از ناديا بگيرم .نشسته بودم رو نيمکت يه پارک و برای هزارمين بار به ناديا زنگ
می زدم اما جواب نمی داد! اونقدر اعصابم بهم ريخته بود که دلم می خواست سرم رو بکوبم به يکی از اون درختهايی که
!روبروم بود
نااميد از تماسش خواستم به ترابی زنگ بزنم که يه شماره افتاد رو گوشيم .به محض اينکه جواب دادم صدای شادی رو
.شنيدم :الو سالم آقا دامون
!سالم شادی:
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!خوبين؟-
!از ناديا خبر داری؟! هر چی باهاش تماس می گيرم جواب نمی ده! گوشيش خاموشه:
...راستش يه اتفاقی افتاده-
!از جام بلند شدم و هول شده پرسيدم :چی شده؟
.برادر ناديا فوت کرده-
!دستم نشست به پيشونيم و زمزمه کردم :ای وای! کی؟
.يکی دو ساعت پيش .اآلن من خونه اشونم ،يعنی پيشش هستم-
می تونه باهام صحبت کنه؟:
.فکر نمی کنم .يعنی  ...خب  ...يعنی اصالا حرؾ نمی زنه .خيلی بهم ريخته است-
بيام ببينمش؟:
مگه شما تهرانين؟-
!آره:
.وای چقدر خوب! می ياين؟! بياين شايد شما رو ببينه يه خرده آروم شه-
خونواده اش چی؟:
!بياين استاد-
.آدرسو بده:
براتون پيامک می کنم .باشه؟-
.باشه:

تماسو قطع کردم ،نشستم دوباره رو نيمکت و گيج و مات و مبهوت روبروم موندم! عجب اتفاق ناگواری! دستم نشست به
پيشونيم و يه خرده با فشار ماليدمش،صدای اس ام اس گوشيم که بلند شد ،آدرس رو مرور کردم و راه افتادم .يه دربست
گرفتم و از راننده خواستم اول دم يه گل فروشی نگه داره و بعد منو به اون آدرس ببره .تموم ذهنم درگير ناديا بود و اينکه
وقتی ببينمش قراره در چه حالی باشه! تصورش هم وحشتناک بود! ناديای اون روز تو آزمايشگاه بيمارستان اومد جلوی
چشمام! وقتی گريه می کرد واقعا ا آدم منقلب می شد! وقتی گريه می کرد من واقعا ا اذيت می شدم! برادرش چه جوری فوت
کرده بود؟! چند سالش بود اصالا؟!حاال مدتها طول می کشيد تا ناديا سرپا بشه! تا بتونه روحيه اش رو دوباره به دست
!بياره
ماشين ايستاد ،نگاهی به آدرس انداختم و پرسيدم :اينجاست؟
راننده گفت :آدرسی که گفتين اينجاست .پالک  09ديگه؟
نگاهی به پالک و در نيمه باز خونه ای قديمی انداختم و ديدم درسته .کرايه رو حساب کردم و پياده شدم .خبری از پارچه
ی مشکی يا حجله يا عالمتی از عزاداری نبود .مردد يه خرده ايستادم و بعد شماره ی شادی رو گرفتم .فوری جواب و
!پرسيد :استاد اومدين؟
در سبز قديمی خونه ی ناديا اينهاست؟-
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!بله بله:
 ...پس چرا خبری از پارچه مشکی و-
.برادرش تازه فوت کرده .اآلن بهش می گم که شما اومدين:

باشه ای گفتم و تماسو قطع کردم .اصالا نمی دونستم کارم درسته يا نه اما می تونستم بگم يکی از همکارهای ناديا يا يکی
از استادهاش توی کارآموزی هستم ،تهران بودم و بعد شنيدن اين اتفاق واقعا ا متؤثر شدم و اومدم برای عرض تسليت! خب
واقعيت هم همين بود .واقعا ا از شنيدن خبر شوکه شده بودم! خودم خواهری نداشتم ،خودم برادر نبودم اما مژگان رو که
تصور می کردم ،مطمئن بودم از خبر مردن من زندگيش از اين رو به اون رو می شه! صميميت بينمون در حد يه خواهر
!و برادر بود
.دستم نشست رو زنگ در و آروم هلش دادم و ياهللا ای گفتم ،هر چند که توقع استقبال نداشتم
يه خونه ی قديمی بود ،از اينها که دو تا پله می خورد برای اينکه بری تو حياط و بعد يه حوض و در انتها هم يه
ساختمون! با ترديد پا گذاشتم تو حياط و سرم چرخيد به سمت مرد و زن هايی که يه گوشه از حياط ايستاده بودن ،سالم
کردم ،مرد جا افتاده ای جلو اومد،همون جوری که باهام دست می داد جواب سالمم رو هم داد .تسليت گفتم و تا خواستم
!!!!سراغ ناديا رو بگيرم يا خودم رو معرفی کنم صدای آشنايی سرم رو به سمت ساختمون بلند و چشمام رو گرد کرد
****
برگشتم و ديدم دو نفر زير بؽل نگاری رو گرفته ان که برگشته به سمتم و متعجب نگاهم می کنه! بعد چند لحظه مکث،
بازوهاشو از حلقه دستهای اون دو زن آزاد کرد ،با پاهايی که عمالا می لرزيد پله ها رو پايين اومد ،روبروم ايستاد و با
!بهت پرسيد :دامون خودتی؟
به چشمهای خيس و سرخش خيره بودم اما مؽزم درک درستی از موقعيت نداشت! نمی فهميدم خوابم يا بيدار! نمی تونستم
!تشخيص بدم نگار چرا روبروم ايستاده و چه ارتباطی به برادر مرده ی ناديا داره
دستش دور کمرم حلقه شد ،دسته گل از دست من افتاد! سرش نشست به سينه ام و صدای های های گريه اش بلند شد! تو
بهت ؼرق بودم وقتی ناديا در حالی که شادی زير بازوشو چسبيده بود رو ايوون ظاهر و بدتر از من بهت زده خيره ی
!صحنه ی روبروش موند
سر نگار از سينه ام جدا شد ،نگاهم اومد روی صورتش ،با چونه ای که می لرزيد پرسيد :اين جا چی کار می کنی؟ چه
!جوری اومدی دامون؟
بی حرؾ باز هم نگاهم بين اون و ناديا رفت و برگشت.نگار دوباره سرش رو به سينه ام چسبوند و ميون گريه گفت:
اومدی ببينی بدبخت شدم نه؟! اومدی ببينی عزيزکم اون همه که درد کشيد آخرش دستش از اين دنيا کوتاه شد آره؟! ديدی
خاله؟! ديدی دوباره داؼدار شدم؟! ديد بچه ام زندگی نکرده پرپر شد؟! ديدی گلم رفت؟! دامون ديدی چه جوری عزادار
طفل معصومم شدم؟! تو ديده بوديش دامون! ديده بوديش که چقدر مظلوم بود هان؟!اومدی بيمارستان و ديدی چه جوری تو
اون اتاق تک و تنها افتاده بود رو تخت! ديدی چی می کشيد از درد! الهی مادر براش بميره .مادر براش بميره که اون همه
!درد کشيد و آخرش هيچی
ازم فاصله گرفت اما دستش محکم دستم رو چسبيد ،با صورت سرخ ،چشمهای خيس و ؼم خيلی خيلی زيادی زل زد به
چشمهای مبهوت من و بعد يه مکث دستاش نشست دو طرؾ صورتم و گفت :مردونگی رو در حق من و بچه ام تموم
!کردی اما انگار خدا نمی خواست دسته گلم برام بمونه
نگاهم از چشماش بيرون کشيده و به ايوون نشست!از صورت متعجب شادی به صورت شوکه شده ی ناديا! خودم از همه
بيشتر تو شوک بودم! اصالا نمی فهميدم جريان چيه! اصالا نمی دونستم من کجام ،چرا نگار روبروم ايستاده و ناديا تو خونه
ی نگار چی کار می کنه! هنگ کرده بودم! صدای مردی نگاهم رو به سمت ديگه ای چرخوند ،پدر پارسا بود که با
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پيرهنی سياه و صورتی آشفته دستش رو جلوم گرفته بود .دستم ناخودآگاه به سمتش دراز شد ،مردی که کنارمون ايستاده
.بود دسته گل رو از روی زمين برداشت و گفت:نگار جان مهمونتون رو ببر تو .زشته سرپا ايستادن .برو تو خواهر من
نگاهی بهش انداختم اما به خاطر نياوردم که قبالا ديده باشمش .شايد از اقوام شوهرش بود .شايد هم همسايه يا يه فاميل
دور .دست نگار نشست زير بازوم و گفت :بيا عزيزم .بيا!بيا برات بگم چه جوری همين اآلن پسرکمو گذاشتم تو سردخونه
!و اومدم خونه! بيا برات بگم چه جوری دلم اومد بچه امو تک و تنها ول کنم و بيام! بيا مادر! بيا خاله! بيا قربونت برم
عين مسخ شده ها راه افتادم ،در حالی که اختيار پاهام دست خودم نبود .اصالا اونقدر تو شوک و بهت بودم که درک
درستی از اطرافم نداشتم! ناديا و شادی عقب کشيدن ،پله ها رو باال رفتيم و من بدون اينکه حتی کفشهامو در بيارم پا
گذاشتم تو ساختمون و به اصرار نگار نشستم رو يه مبل .اون هم روبروم نشست و پرسيد :چه جوری خبردار شدی؟ هنوز
آقاجون اينا نيومدن .چه جوری خودتو رسوندی اينجا؟ هنوز دو ساعت نشده گلم ديگه نفس نمی کشه! چه جوری اومدی
!خاله؟! معجزه شده آره؟ اومدی قوت قلبم باشی؟
من بايد جواب می دادم؟! اصالا می تونستم؟! مؽزم درست فرمون نمی داد!از يه طرؾ گر گرفته بودم از طرؾ ديگه حس
می کردم انگشتهای دست و پاهام يخ شده! سرم به سمت ناديايی که بی گريه و با بهت نشسته بود رو يه مبل و تماشام می
کرد چرخيد و خيره ی چشمهاش شدم .نگار انگار خط نگاهمو گرفت که رو به ناديا گفت :الهی برات بميرم .شادی مادر يه
!چيکه آب بده بهش رنگ به رو نداره اين بچه
شادی هم فقط متعجب نگاه می کرد و تکونی نمی خورد! اصالا انگار گرد مرگ پاشيده شده بود روی ما سه تا که فقط با
!چشمهای گرد شده همو نگاه می کرديم
صدای آقای کريمی نگاهمو از شادی و ناديا گرفت و سعی کردم يه خرده به خودم مسلط بشم .بيشتر از ناديا من تو اون
!لحظه نياز به يه ليوان آب يخ داشتم
.آقای کريمی نشست روبروم و با صدای خش داری گفت :خوش اومدی آقا دامون
فقط نگاهش کردم،ؼم صداش اونقدری زياد بود که دل آدم رو به درد می آورد .عصبی دستم رو محکم روی يه سمت
شقيقه ام کشيدم،صدای جيػ و داد و گريه از تو حياط بلند شد و نگار و پشت سرش آقای کريمی رفتن تو ايوون و صدای
!جيؽهای ممتد و پارسا پارسا گفتن های نگار تو گوشم پيچيد
!سرم چرخيد به سمت ناديا که همچنان بهت زده خيره ی من بود! شادی بود که پرسيد :مادر و پدر ناديا رو می شناسين؟
نگاهم بين اون و ناديا رفت و برگشت ،تکونی به خودم دادم و پاهامو وادار کردم که به سمتش قدم برداره .وقتی به مبلی
که روش نشسته بود رسيدم ،زانو زدم ،دستم نشست روی دسته های مبل ،ميخ اون چشم های بی روح شدم و آروم زمزمه
کردم :نادی؟
بدون حتی پلک زدنی خيره ی صورتم بود ،آب دهنم رو فرو دادم و شادی از کنارمون رفت ،آروم گفتم :نادی خوبی؟
!آروم زمزمه کرد :تو کی هستی؟
!خودم هم مونده بودم کی هستم! اصالا مونده بودم جريان چيه! آروم گفتم :اين خانوم ،نگار ،مادرته؟
!بهت زده و عين آدم کوکی پرسيد :تو می دونستی؟!خونواده امو می شناختی؟
!سرم به دو طرؾ تکون خورد و گفتم :نگار خاله امه
!ناديا از جاش بلند شد ،بهم ريخته راه افتاد سمت اتاقی و گفت :مادر من خواهرزاده ای به اسم تو نداره
حق داشت! من خودم هم هنوز نتونسته بودم خودم رو جمع و جور کنم .از جام بلند شدم و نشستم رو مبل ،شادی از يه اتاق
ديگه اومد بيرون و پرسيد:نادی کو؟
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!با سر اشاره ای به اتاق کردم و گفتم :رفت تو اون اتاق
شادی راه افتاد بره اون سمت ،پشيمون شد ايستاد و پرسيد :می شه بگين موضوع چيه؟
!مادر ناديا خاله ی منه-
!وای! جدی؟! يعنی ناديا دخترخاله ی شماست؟:
!انگار-
!بعد شما نمی شناختينش؟:
!نه-
!چه جوری می شه آخه؟:
!دستی به پيشونيم کشيدم و سرم به دو طرؾ تکون خورد يعنی نمی دونم چی بگم

شادی رفت پيش ناديا و من موندم بين اينکه اصالا بمونم يا برم! اونجا چی کار می کردم؟! ميون آدم هايی که هرگز و هيچ
وقت دلم نمی خواست دوباره ببينمشون چی کار می کردم؟! بايد چی کار می کردم؟! بايد بلند می شدم و می رفتم! بايد
اصالا نمی اومدم! ناديا اصالا تو آزمايشگاه من چی کار می کرد؟! من يعنی واقعا ا بايد عاشق دخترخاله ام می شدم؟! دختر
دختر مردی که پدرم رو فرستاده بود باالی دار؟! از گناهش نگذشته بود؟! نوه ی آقاجون؟! آقاجون؟! اآلن قراره از راه
برسه؟! قراره نگار منو بهش معرفی کنه؟! بگه نوه اته؟! پسر دختر جوون مرگ شده اته؟! همونی که باباش زده دخترتو
!کشته؟
بلند شدم و سر جام ايستادم ،کالفه دستی بين موهام کشيدم و مردد موندم که چی کار کنم! نگاهم افتاد به جمعيتی که به
سمت هال می اومدن .زنی زير بؽل نگار رو گرفته بود ،يکی دستش دور کمر پدر پارسا حلقه شده بود و از همه جلوتر
!پيرمردی بود سياه پوش که عصا زنان پا تو اتاق می ذاشت
ميون اين آدمها ،آدمهايی که قرار بود تا چند ديقه ی ديگه باهاشون روبرو بشم ،يه عده ای بودن که منو بی پدر کرده
بودن! انگ به پيشونيم چسبونده و به التماس هام گوش نداده بودن! چه جوری قرار بود باهاشون روبرو بشم؟! شوک خبر
فوت برادر ناديا ،اومدنم تو اين خونه و روبرو شدنم با نگار ،شوکه شدنم از اينکه ناديا دخترخاله امه و دنيا گشته و گشته و
اون رو پيش پای من ،تو دل من گذاشته و نگاه بی اعتماد ناديا به من اونقدری برام سنگين بود که تحمل شوک و تنش
بعدی رو نداشته باشم! کاش اون خونه در ديگه ای داشت که می شد فرار کرد! کاش می شد از اونهايی که قرار بود بيان
تو اتاق و من رو برگردونن به بيست و خرده ای سال پيش و درد و رنجهامو به يادم بيارن فرار کنم! ذهنم به آنی
تصويری از عمه رو جلوی چشمام آورد وقتی می فهميد ناديا دختر نگاره! وقتی می فهميد من پا تو چه خونه ای گذاشت و
با چه آدم هايی روبرو شدم! صدای ضجه های عمه ی سياه پوش عزای برادرش تو گوشم پيچيد!اگه مادرم بود و يه همچين
چيزی رو می فهميد منو عاق می کرد! شکی توش نبود! ذهنم درگير ناديايی بود که اومده بودم آرومش کنم و انگار بدتر
بهمش ريخته بودم! ذهنم درگير خودم بود که تو يک آن با يه مشت حس متفاوت سر جنگ پيدا کرده بودم! ؼم ،تعجب،
!بهت ،نااميدی ،تنفر ،استيصال و درموندگی ،درد ،تلخی ،عذاب
در نيمه باز هال هل داده شد و اول از همه پيرمرد پا تو اتاق گذاشت .نگاهی به اطراؾ کرد و من تنها ايستاده وسط هال
رو ديد .نگاهش نشست به صورتم ،مکثی کرد و برگشت سمت نگار و دوباره خيره ی صورت من شد .يه قدم جلو اومد،
!يه خرده به صورتم دقيق شد و با تعجب پرسيد :تو پسر رضايی؟
***
.مات مونده بودم بهش و حرفی نمی زدم .دست نگار نشست زير بازوم و با گريه گفت :بيا خاله .بيا بشين قربونت برم
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همراهش کشيده شدم سمت مبل ،کنارم نشست ،دستم رو تو دستش گرفت و دست ديگه اش رو روی دستم گذاشت و رو به
!آقاجونی که حاال نشسته بود روی مبل و با اخم يا تعجب نگاهم می کرد گفت:دامونه آقاجون .پسر نجمه
گره ابروهام با شنيدن اسم مادرم بيشتر شد و چشمم افتاد به چند تا دختر و پسر جوون که متعجب بهم زل زده بودن .حس
.می کردم يه موجود ناشناخته ام تو دنيای آدم ها و با اين نگاه ها می خوان کشفم کنن
صدای پربؽض نگار بلند شد:بهتون گفته بودم دهنده ی مؽز استخوون يه ؼريبه است .دروغ گفته بودم آقاجون .دامون بود.
وقتی پيداش کردم ،وقتی رفتم و ازش خواستم که به پسرم ،به پاره ی تنم کمک کنه نه نگفت .بی دريػ کمک کرد .پارسای
!من اين چند وقت به لطؾ اين پسر زنده بود
نگاه نگار نشست به چشمای من ،چشم ازش گرفتم و دستم رو عقب کشيدم .صدای آقاجون بود که ميون گريه ی نگار به
.گوشم رسيد :مردی شدی برای خودت
!تو دلم گفتم :نه پس يا توقع داشتی با يه بچه ی ده ساله روبرو بشی يا يه خواجه ی حرم سرا
!زيرلب گفت :هللا اکبر! بزرگيتو شکر خدا
آره! هللا اکبر! واقعا ا هم خدا بزرگ بود! گشته بود و گشته بود و من رو اين جوری تو دامن اين خونواده انداخته بود! صدای
!يه پسر جوون نگاهم رو به سمتش کشيد :عمه جريان چيه؟! نجمه کيه؟! خون اين آقا چرا بايد به بچه ی شما بخوره؟
تو خونه ای که قرار بود عزاخونه باشه ،گذشته داشت رو داريه ريخته می شد! دست نگار دوباره دستم رو به دست گرفت
.و خواست چيزی بگه ،آروم از جام بلند شدم و رو بهش گفتم :ؼم آخرتون باشه .من بايد برم
با هول از جاش بلند شد و گفت :کجا خاله؟! بايد بمونی!اين همه راهو اومدی که بری؟! که من داغ دارو تنهاتر کنی؟! بمون
.بذار دلم يه خرده قرار بگيره ! تو رو می بينم اين آتيشی که تو وجودم افتاده آروم می گيره.تو رو خدا بمون خاله
دستم رو کشيد ،وادارم کرد بشينم و آقاجون بود که زمزمه کرد :خيلی شبيه رضايی! نگاهم که نمی کنی اما  ...خدا از سر
!تقصيرات همه بگذره
مونده بودم تقصير پدرم رو می گه يا تقصير خودش رو! از نظر منی که قربونی حس انتقام جويی اين پيرمرد شده بودم
!اون هم کمتر از پدرم مقصر نبود
لب پايينم به دندونم گير کرد برای اينکه حرفی نزنم ،يه عده آدم ديگه هم اومدن تو اتاق و گريه و زاری باال گرفت .نگاهی
به اتاق ها انداختم ،نياز به يه جای خلوت داشتم که با چند نفر تماس بگيرم .عمه ،ترابی ،سياوش .از جام بلند شدم ،نگار
پرسيد :دامون جان جايی می ری؟
.موبايلم رو که از جيبم در آورده بودم نشونش دادم و گفتم :بايد چند تا تماس بگيرم
.اومد از جاش بلند شه ،همون پسر جوون اومد جلو و گفت :من راهنماييشون می کنم
.همراهش شدم ،در يه اتاق رو باز کرد و کنار ايستاد و گفت :بفرمايين
پا گذاشتم تو اتاق و نگاهی به اطراؾ انداختم .در پشت سرم بسته شد و برای لحظه ای موندم که چی کار کنم .با اين
اوصاؾ امشبو تو اين خونه موندگار بودم .به همه می تونستم دليل موندم رو بگم جز عمه! بايد چی می گفتم؟! بايد چی کار
!می کردم؟
دستم لؽزيد رو شماره ها و ترابی جواب داد .بهش اطالع دادم کاری پيش اومده و همراهش بر نمی گردم .ازم پرسيد همه
چی مرتبه ،جواب مثبت دادم و وقتی تماس قطع شد نشستم رو لبه ی تخت دو نفره ای که تو اتاق بود .تنها چيزی که تو
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اون لحظه تو وجودم ،تو افکارم و تو زندگيم وجود نداشت نظم و ترتيب بود! شماره ی سياوش رو گرفتم ،بعد چند تا بوق
گفت:الو سالم دامون .خوبی؟
.سالم-
کجايی؟ برگشتی؟:
خونه نيستی؟-
.نه دارم با يکی دو تا از همکارهام می رم استخر:
.آهان .ببين سيا امشبو اينجا هستم-
اينجا يعنی کجا؟:
...پارسا-
پسرخاله ات؟:
.آره .فوت کرده-
ای وای! پيوند مگه جواب نداده بود؟:
.البد جواب نداده-
اآلن پيش خاله اتی؟:
.آره-
خب پس نمی يای ديگه؟:
.نه .زنگ زدم که بگم منتظرم نباشی-
.باشه .تسليت می گم:
.قربونت .فقط ببين ،اگه عمه زنگ زد چيزی نگو .اآلن بايد قطع کنم-
.باشه .به کارهات برس .خدافظ:
اين از اين! حاال مونده بود عمه! يه خرده خيره ی روبروم موندم و فکر کردم ،بهتر بود حضوری برای عمه توضيح می
.دادم نه تلفنی! شماره اشو گرفتم ،جواب نداد که بهش بگم به خاطر مسائل کاری مجبورم تهران بمونم
از جام بلند شدم که برم بيرون ،در اتاق باز شد و همون جوون به همراه يه جوون ديگه پا گذاشتن تو اتاق.نگاهم نشست به
صورتشون .کم سن و سال نبودن اما مطمئنا ا از من کوچيکتر بودن! دست يکيشون اومد جلو و گفت :من محسن هستم ،اينم
.برادرم مرتضی
باهاشون دست دادم اما چيزی نگفتم .مطمئنا ا کنجکاوی به اون اتاق کشونده بودشون  .همون پسر ادامه داد :ما احتماالا
.پسردايی های شما هستيم! همين اآلن عمه توضيح داد شما خواهرزاده اشی .پس پدر ما می شه دايی شما
سری مايل کردم و به سمت پايين تکون دادم به معنی بله ،تصوير دايی جلوی چشمم اومد و گفتم :پدر شما دايی منه.
.ببخشيد من بايد برم
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راه افتادم سمت در اتاق ،در رو باز کردم و خاله فوری با ديدنم گفت :بيا عزيزم .بيا اينجا پيش من بشين .بيا دستتو بگيرم
آروم شم .وای دارم آتيش می گيرم! دارم دق می کنم .بچه ام اآلن سردشه! اآلن تنهايی تو اون تاريکی می ترسه! بچه ام
!بی کس مونده تو اون سردخونه! خدايا
.خاله می گفت و می گفت ،ذهن من پشت درهای بسته ی اون اتاق بود و ناديا و ؼم و بهت توی چشماش
پالتوم رو در آوردم و نشستم کنارش .دستم رو محکم گرفت و پرسيد :شادی جان ناديا کجاست؟
نگاهم چرخيد دور تا دور اتاق و شادی رو ديدم که دم در آشپزخونه ايستاده بود و منو تماشا می کرد .منتظر بودم جواب
.نگار رو بده! می خواستم بدونم ناديا در چه حاليه! شادی همون طور که منو تماشا می کرد آروم گفت :حالش خوب نيست
.نگار نگران رو به خانومی گفت :وای بچه ام می ريزه تو خودش! اونو از دست دادم اين يکی رو هم از دست می دم
.اون خانوم يه خدا نکنه گفت و از جاش بلند شد و ادامه داد :می رم باهاش حرؾ بزنم شايد از اتاق بياد بيرون
دلم می خواست از جام بلند شم و بگم شما بمون من می رم! اما  ...فاجعه به بار می اومد اگه می فهميدن اين پسر ،اين
آدمی که حتی دلش نمی خواد با آدمهای توی اتاق چشم تو چشم بشه و هم کالم ،دل به دختر اين خونه بسته! کالفه دستی
بين موهام کشيدم ،ذهنم حتی برای لحظه ای آروم نمی گرفت! از يه شاخه می پريد به شاخه ای ديگه! از اين فکر به اون
فکر و پررنگترين تصويرها حدس واکنش عمه بعد از شنيدن خبر ،تصوير چشمهای پرؼم و پربهت ناديا و صورت ؼرق
!در خواب اما دردمند پارسا بود
نيم نگاهی به آقاجون انداختم ،دستش رو به عصاش محکم کرده و ميخ من بود اما نمی شد از نگاهش چيزی فهميد! نه
نفرت ،نه ؼبطه و نه هيچ چيز ديگه ای! يه زمانی ،تو گذشته ای دور شايد اگه اين مرد رضا نمی داد به مردن دامادش،
زمين زير پای من امروز اينقدر سست و لق نبود! تصوير مردی رو که طناب دار رو به گردن دامادش می ندازه و
صندلی رو از زير پاش می زنه حالم رو بد کرد!از جام بلند شدم و به خاله ای که همچنان گريه و زاری می کرد گفتم:می
 .رم تو حياط
رفتم تو حياط و سعی کردم اون خونه رو از بين خاطراتم به خاطر بيارم.چيزی نبود.تصويری از اين حياط يا ساختمون تو
ذهنم حک نشده بود .دلم يه سيگار می خواست ،بايد می خريدم چون بعد جراحی ديگه نکشيده بودم .از خونه زدم بيرون و
راه افتادم سمت سر کوچه برای رسيدن به يه مؽازه .ذهنم اونقدر آشفته بود که دلم می خواست همه چيز و همه کس رو تو
اون خونه تنها بذارم و ديگه بر نگردم! دلم نمی خواست با اون آدم ها زير يه سقؾ باشم اما  ...يه نيرويی منو وادار می
کرد ،يه پاکت سيگار بخرم ،يه نخ بيرون بکشم و روشن کنم ،پک محکمی بزنم و مسير اومده رو برگردم! به سمت ناديا
بر می گشتم! به سمت چشمهای بی اعتماد و پر از ؼمش! بايد قبل رفتن می ديدمش و باهاش حرؾ می زدم! بايد يه
!چيزهايی رو توضيح می دادم
دم در خونه يه عده مشؽول نصب پارچه های مشکی بودن .توی حياط هم يه عده در حال رفت و آمد و اين ميون بعضی
ها با تعجب نگاهم می کردن .مهم نبود .اينکه من کيم ،چه نسبتی با اين خونواده و خاندان دارم و چرا يهويی عين قارچ
سبز شدم اصالا مهم نبود! اين من نبودم که بايد اين نسبت فاميلی رو توضيح می دادم! از حرفهای اون دو تا پسردايی اين
جور می شد نتيجه گرفت که اصالا از حضورم با خبر نبودن! احتماالا وجود من ،اتفاقات افتاده تو گذشته ،وجود دختری به
نام نجمه که کشته شده بود ،وجود رضايی که دار زده شده بود و خيلی چيزهای ديگه از اين بچه ها مخفی مونده بود!
پنهون کاری کرده بودن که اون جوون ها اون طور با چشم های گرد شده و متعجب و کنجکاو نگاهم می کردن! از وجودم
!خبر نداشتن که ناديا می گفت مادرم خواهرزاده ای به اين نام نداره
.نشستم رو پايين ترين پله ی ايوون و مشؽول کشيدن سيگارم شدم
ته سيگار رو که خاموش می کردم يکی اومد و کنارم نشست .برگشتم و دايی رو شناختم .ته چهره اش شبيه مامان و نگار
بود .يه خرده تو سکوت نشست و بعد گفت :آقاجون می گه شبيه رضای خدابيامرزی اما منو ياد نجمه می ندازی! يه چيزی
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تو چهره ات هست که خواهرمو جلوی چشمام می ياره! هنوز تو شوکم! اصالا نمی تونم فکر کنم بعد اين همه سال يه
.همچين شبی که يه خواهرزاده ام رو از دست دادم يه خواهرزاده ی ديگه ام رو بعد بيست سال پيدا کنم
هه! پيدام کرده بود؟! جالبه! همچين می گفت انگار تو اين بيست سال در به در گشته و حاال ثمره ی اين گشتن کنارش
!نشسته بود
از جام بلند شدم و راه افتادم سمت پله ها ،دايی هم همراهم شد ،تو آخرين لحظه بازوم رو گرفت و مانع رفتنم شد و گفت:
!دامون؟
برگشتم سمتش ،زل زد به چشمام و خواست چيزی بگه اما انگار پشيمون شد .دستش رو پس کشيد و از کنارم رد شد و
رفت تو ساختمون .صدای جيؽی پاهام رو به سمت هال کشوند و آدم هايی رو ديدم که ايستاده بودن دم در اتاقی که ناديا
!رفته بود توش
هاج و واج ايستادم به تماشا ،صداهايی رو شنيدم که مرتب می گفتن ،آب بيارين! چيزی نيست ،برين عقب بذارين نفس
!بکشه
.يکی با يه ليوان آب راه افتاد بره سمت اتاق ،صدای آقای کريمی رو شنيدم که گفت:بلندش کنين ببريمش بيمارستان
.راه افتادم سمت اتاق و به خانوم هايی که راه ورود رو بسته بودن گفتم :ببخشيد
برگشتن سمتم و وقتی متوجه شدن می خوام برم تو اتاق راه رو باز کردن .رفتم تو ،ناديا بی هوش افتاده بود روی تخت،
نگار می زد تو صورتش و گريه می کرد ،آقای کريمی و شادی و يکی دو تا خانوم ديگه هم کنار تخت زانو زده بودن و
يکی ناديا رو باد می زد و يکی به زور سعی می کرد تو دهنش آب بريزه! شادی با ديدنم مستؤصل نگاهم کرد ،جلو رفتم و
.گفتم :بهش آب ندين خانوم
.بدون اينکه دستش رو عقب بکشه گفت :آب نيست .آب قنده
!دستم رو جلو بردم برای اينکه مانع بشم و گفتم :هر چی! ندين بهش .يه لحظه اجازه بدين .شادی خانوم پاهاشو بگير باال
راه باز کردن برای اينکه بتونم به تخت برسم ،مچش رو تو دست گرفتم و نبضش رو کنترل کردم .شالی رو که محکم دور
گردنش پيچيده شده بود به همراه دکمه ی باالی بلوزش باز کردم .گوشم رو به دهن و بينيش نزديک کردم برای اينکه
تنفسش رو کنترل کنم وقتی مطمئن شدم که راه تنفسيش بازه از نگاری که با گريه زل زده بود بهم پرسيدم :دستگاه
فشارسنج ندارين؟
سری به دو طرؾ تکون داد به معنی نه ،صدای زنی رو شنيدم که گفت:ما تو خونه امون داريم نگار جون ،اآلن می رم
.می يارم
.راه افتاد که بره ،رو به آقای کريمی گفتم :ببريمش بيمارستان بهتره .شوکه شده فشارش اومده پايين
!سری به عالمت مثبت تکون داد و محسن بود که گفت :می رم ماشينو روشن کنم
.آقای کريمی جلو اومد که بلندش کنه ،يه خانومی از بين جمعيت گفت :داداش کمرت نگيره
نمی دونم چرا اما شايد از ترس اينکه کسی ؼير از پدرخونده ی ناديا بخواد به آؼوش بگيردش و تا ماشين ببردش يا شايد
به خاطر اينکه بهونه ای داشته باشم تا همراهيش کنم يا شايد هم به هر دو دليل رو به آقای کريمی گفتم :اجازه می دين؟
ايستاد زل زد بهم ،جلو رفتم ،يه دستم نشست زير شونه های ناديا و دست ديگه ام زير زانوهاش و بلندش کردم .برای من
.خيلی سبک بود
از ميون جمعيتی که کنار ايستاده و زل زده بودن بهمون رد شدم ،شادی هم دنبالم راه افتاد در حالی که گريه می کرد.
!کفشهامو که پام می کردم ؼريدم :شادی گريه نکن اعصابم بهم می ريزه! برو پالتومو از رو مبل بيار
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!رفت و با سرعت برگشت ،دنبالم اومد و پرسيد :خوب می شه؟! چرا اين جوری شد؟! ای وای

بی اهميت به چی شده های آدم هايی که تو حياط ايستاده بودن ،از در رفتم بيرون ،شادی هم دنبالم اومد و با دست به سمتی
.اشاره کرد و گفت :ماشين محسن اونجاست
.راه افتادم و گفتم :در عقبو باز کن برو تو بشين
پريد تو ماشين،خم شدم ،ناديا رو به پهلو خوابوندم روی صندلی و پاهاشو گذاشتم رو پاهای شادی و گفتم :پاهاشو يه خرده
.باال بگير
.پريدم جلو و در رو بستم و گفتم :برو نزديک ترين درمونگاه يا بيمارستان
پسره راه افتاد و خداييش هم خيلی سريع جلوی اولين درمونگاه ترمز کرد ،خيلی سريع پياده شد و در عقب رو تو يه چشم
!به هم زدن باز کرد
فکر اينکه بخواد نادی رو بؽل بگيره و ببره تو درمونگاه عصبيم کرد اما واقعا ا نمی تونستم حرفی بزنم! من چی کاره
بودم؟!! يه مرد ؼريبه که به ظاهر فاميل گمنامی بود ميون اون جمعيت! عصبی دستم نشست بين موهام ،پسره ناديا رو از
!ماشين بيرون کشيد و همون جوری که می رفت سمت ورودی اورژانس گفت :بی زحمت شما ماشينو جا به جا کن
مرتيکه! خب خودت ماشينتو يه جا پارک می کردی! عصبی نشستم پشت رل ،ماشين رو بی اهميت زير يه تابلوی توقؾ
.ممنوع پارک کردم ،درهاشو هم قفل و راه افتادم سمت اورژانس
.شادی با ديدنم اومد سمتم و گفت :دکتر داره معاينه اش می کنه
.چيزی نيست! افت فشاره-
.وای ،خدا کنه زودتر به هوش بياد:
محسن هم ايستاده بود تو راهرو و زل زده بود به يه اتاق .وقتی بهش رسيدم سوييچ رو گرفتم سمتش و گفتم :اين اطرافو
.بلد نبودم ،ماشينت بدجاست ،برو جابه جاش کن
.سوييچ رو گرفت و گفت:مهم نيست
.نگاهی به اتاقی که نادی رو برده بودن توش انداختم و گفتم :زير تابلوی توقؾ ممنوعه ،می يان می برنش
يه خرده مردد اين پا و اون پا کرد و رفت! شادی کنارم ايستاد و گفت :خيلی شوکه شده بود! هم از خبر فوت پارسا
کوچولوی بدبخت هم از ديدن شما و اينکه پسرخاله اش هستين!همش تو اتاق می گفت مگه می شه؟! يعنی چی؟! مامانم که
خواهر ديگه ای نداشته! مگه می شه دامون پسرخاله ام باشه؟!استاد شما واقعا ا پسرخاله ی ناديا هستين؟
سری به عالمت مثبت تکون دادم و از پرستاری که اومده بود بيرون پرسيدم :به هوش اومده؟
در حالی که از کنارمون رد می شد گفت :چيزيش نيست .شما همسرشی؟
.نگاهم با نگاه شادی تالقی کرد و دنبال پرستار راه افتادم و گفتم :پسرخاله اشم
آهانی گفت و پرسيد :قرصی چيزی که نخورده؟
.نه ای گفتم و توضيح دادم:برادرش تازه فوت کرده
آخی گفت ،تسليتی هم تنگش چسبوند و گفت :اآلن به هوش اومده .فشارش يه خرده پايينه .يه سرم بهش وصل کنيم و يه
.آرامبخش بهش بزنيم بهتر می شه
برگشتم سمت شادی و اون نگران پرسيد :چی می گفت؟
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.پالتوم رو از شادی گرفتم ،نشستم رو صندلی و گفتم :چند ديقه بشين

نشست کنارم و گفت :وای! چقدر اتفاق بد پشت هم افتاده! اول که رفتن پارسا ،بعدش هم که اومدن شما ،بعدش هم که بد
!شدن حال نادی
!برگشتم سمتش و پرسيدم :اومدن من هم اتفاق بدی بوده؟
چند تا نه ی پشت سر هم رديؾ کرد و گفت :منظورم شوکی بود که به نادی وارد شد! خب  ...راستش من هنوز تو هنگم!
!می گم شما می دونستين نادی دخترخاله اتونه؟
!نه-
!مگه می شه آخه؟! ای بابا! اصالا نمی تونم فکر کنم جريان از چه قراره:
!قضيه اش مفصله-
دکتر از اتاق اومد بيرون و از من پرسيد :شما همراه اين بيمارين؟
از جام بلند شده بودم وقتی جواب مثبت می دادم ،بهم گفت:به هوش اومده .پيشش باشين اگه حالت تهوع داشت يا باال آورد
.يا دوباره از هوش رفت اطالع بدين
باشه ای گفتم و پرسيدم :سرمش تموم شد می تونيم ببريمش؟
.در حالی که ازم دور می شد گفت :اگه فشار و عاليم حياتيش نرمال بود بله
دکتر رفت ،راه افتادم سمت اتاقی که شادی قبل از من پا توش گذاشته بود ،تو چهارچوب در ايستادم و زل زدم به ناديای
رنگ پريده ای که بی حال روی تخت دراز کشيده بود .نگاهش که به من افتاد چشماش رو بست اما چونه اش لرزيد.
!شادی بود که آروم گفت :نادی جون تو رو خدا ديگه گريه نکن .به خدا سکته کردم اون جوری ؼش کردی
با دو تا قدم فاصله ام با تخت رو از بين بردم ،ايستادم کنارش و آروم صداش زدم :نادی؟
.چشم باز کرد و زل زد بهم ،شادی بود که گفت :من برم يه زنگ به خاله نگار بزنم ،حسابی نگران شده
شادی رفت و در اتاق رو هم بست .صندلی گوشه ی اتاق رو برداشتم و گذاشتم کنار تخت ،نشستم و زل زدم به صورت
ناديايی که نگاهم می کرد .مژه هاش خيس خيس بود ،يه قطره اشک از گوشه ی چشمش می رفت که تو موهای شقيقه اش
گم بشه و سوهان های عسلی چشماش خيس خورده بود! دستم جلو رفت برای اينکه اشکش رو پاک کنم ،سرش رو عقب
کشيد .پنجه ام مشت شد و از صورتش فاصله گرفت .تو سکوت خيره ی صورت و چشمهای بسته اش شدم .يه خرده
گذشت ،آروم زمزمه کرد :تو کی هستی؟
سوال سختی بود ،جواب دادن بهش سخت تر! يک کم فکر کردم ،کلمه ها رو تو ذهنم باال و پايين کردم و گفتم:پسرخاله
!ات
!چشماش باز شد و خيره نگاهم کرد و ناليد :امکان نداره
لبخند بی جونی زدم و گفتم :منم اگه تو رو تو خونه ی نگار نمی ديدم و کسی بهم می گفت که دخترخاله امی می گفتم
!امکان نداره
!پسر کدوم خاله ای؟-
!نجمه! اسم مادرم نجمه بوده! خواهر دو قلوی مادرت:
!مادرم هيچ وقت خواهر دوقلويی نداشته-
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!نجمه ای بوده که مادر من بوده و خواهر مادر تو اما نخواستن شماها بدونين!آقاجونت نخواسته! مادرت و بقيه:
!از کی می دونی که پسرخاله امی؟-
!از همين يکی دو ساعت پيش وقتی تو ايوون اون خونه ديدمت:
!چه جوری آخه؟! مگه می شه؟-
 ...خودم هنوز گيجم نادی! اصالا نمی دونم چی شده که تو سر راه من قرار گرفتی ولی:
!لنگيدن اون روزهات به خاطر پيوند بود؟! به خاطر پيوند برادر من چند روز نيومده بودی آزمايشگاه؟-
.آره:
!مامان می گفت اهدا کننده يه ؼريبه ی گمنامه-
من خواسته بودم! نمی خواستم با هيچ کس روبرو بشم! بعد بيست سال دليلی وجود نداشت بخوام آدم هايی رو که يه روز :
!منو نخواستن ببينم
!يعنی چی؟-
.داستانش مفصله .اآلن چشمهاتو ببند بذار اين سرم بره ،يه خرده جون بياد تو تنت:
ناديا يه خرده نگاهم کرد ،يه قطره اشک از چشمش چکيد و گفت:باورم نمی شه پارسا ديگه نيست! باورم نمی شه شما
!فاميلمی! هيچيو باور نمی کنم
دستم نشست رو دستش و آروم گفتم :نادی يه چند ديقه به هيچی فکر نکن بذار حالت بهتر بشه .خب؟
دستش رو آروم عقب کشيد و با لحنی عصبی گفت :می دونستی من دخترخاله اتم برای همين بهم کمک کردی! به خاطر
!همين بهم محبت کردی
...از جام بلند شدم و گفتم :چرا بايد به دختر زنی که
ساکت شدم ،حالش به اندازه ی کافی بد بود و دونستن واقعيت تلخ گذشته مطمئنا ا کمکی به بهتر شدنش نمی کرد .زل زدم به
چشماش ،چند لحظه تو سکوت گذشت و بعد گفتم :بهت آرامبخش زدن ،چشمهاتو ببند و سعی کن يه خرده بخوابی .به شادی
.می گم بياد پيشت
.رفتم سمت در ،صداش پاهام رو نگه داشت
.من حالم اصالا خوب نيست:
!برگشتم سمتش ،نشسته بود روی تخت ،چونه اش می لرزيد ،و مالفه ای رو که روش کشيده شده بود به چنگ گرفته بود
زل زدم بهش ،نگاهش تو چشمام نشست و با بؽض و گريه گفت :نمی دونم چم شده! گيجم! شوکه ام! نمی خوام ناراحتت
کنم! اصالا نمی فهمم چی می گم! نمی خوام باور کنم پارسا ديگه نيست! نمی خوام باور کنم مامان اينا چيزيو از ما مخفی
...کردن! نمی خوام
.رفتم سمتش ،خم شدم تو صورتش و آروم زمزمه کردم :نادی؟ منو ببين
نگاه ازم گرفته بود و عصبی و با تکون های ريزی خودش رو عقب و جلو می کرد .دستش رو گرفتم و گفتم :ناديا جان؟!
!نگاه منو؟
.دوباره با چشمهای خيس و بی روحش زل زد به چشمام ،آروم گفتم :همه چيز درست می شه
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.ناليد :پارسا ديگه بر نمی گرده
.از اون همه درد راحت شد-
ديده بوديش؟:
.آره-
!فقط ده سالش بود:
.می دونم-
!کلی می تونست زندگی کنه:
.می دونم عزيزم-
!کلی فرصت داشت برای اينکه خوش باشه:
!آره-

از من ده سال کوچيکتر بود ولی عاشقش بودم! به من می گفت آبجی! منم صداش می کردم داداشی! ...خونه بدون اون :
!ديگه خونه نيست!چه جوری شيطونی هاشو نبينيم؟! هان؟
...بايد به خودت زمان بدی نادی .بايد فرصت بدی! اآلن آروم باش بذار-
!تنها شدم! ديگه برای کی پاستيل بخرم؟! ديگه برای کی عکس برگردون بنتن بخرم؟! ديگه برای کی مدادرنگی بخرم؟:
!سرش رو چسبوندم به سينه ام و آروم گفتم :بسه عزيزم.هيش بسه!آروم نادی! آروم باش قربونت برم
هم زمان با قربونت برمی که از دهن من بيرون اومد ،در اتاق باز شد ،سرم برگشت سمت در و نگاه پر بهت محسن خيره
!ی ما موند
ناديا ازم فاصله گرفت ،بی اهميت به حضور محسنی که چهره اش درهم شده و به سمت تخت اومده بود گفتم :يه خرده ***
.دراز بکش
نادی دراز کشيد ،مالفه رو تا روی سينه اش باال کشيدم و روی صندلی نشستم .قرار نبود به خاطر حضور اون جوون يا
.ابروهای گره خورده اش از اتاق بيرون برم
چشمای نادی که بسته شد ،محسن پرسيد :نادی بهتری؟
نادی جوابی نداد ،دست محسن نشست روی دست نادی که سرم بهش وصل بود ،اخمی نشست به صورتم از اينکه نمی
تونستم واکنشی نشون بدم و مانع اين نزديکی و لمس بشم! نگاه از دستهای روی هم نشسته گرفتم ،موبايلم رو در آوردم و
سرم رو با اون گرم کردم! نخود آش از اتاق بيرون هم نمی رفت ،اما خوبيش اين بود که دستش رو پس کشيده و دست به
!سينه ايستاده بود يه گوشه
يه اس ام اس از معين داشتم که نوشته بود :سالم دامون ،ترابی می گفت قراره شبو تهران بمونی .چيزی شده؟! خودت
.خوبی؟ بهت زنگ زدم اما تماس برقرار نمی شد
.براش نوشتم:سالم .من خوبم .بچه ی خاله ام فوت کرده .اآلن اونجام .به عمه چيزی نگو
بعد چند ديقه نوشت :آخی .خدا بيامرزدش همون که برای پيوندش رفته بودی؟
.براش نوشتم :آره
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!و به اين فکر کردم که اگر ژاله بفهمه برادر ناديا فوت شده ممکنه ربط بين اين دو قضيه رو بفهمه
گوشی رو قفل کردم و گذاشتم تو جيبم و آروم ناديا رو صدا زدم :نادی جان؟

جوابی نداد و اين نشون می داد آرامبخش اثر کرده و خوابش برده ،از جام بلند شدم و رفتم سمت پنجره ،داشتم بيرون رو
نگاه می کردم که شادی اومد و با صدای آرومی گفت :خوابيد؟
برگشتم سمتش ،محسن آروم جواب مثبت داد .شادی رو به من گفت :استاد يه لحظه می ياين؟
نگاهی به محسن که متعجب نگاهم می کرد انداختم و از اتاق بيرون رفتم ،شادی آروم گفت :خاله نگار نگران بود که شما
.همراه ما برنگردين.گفت ازتون بخوام حتما ا با ما برگردين خونه
.سری به عالمت تؤييد تکون دادم و گفتم :برو پيش نادی بمون من برم صندوق و برگردم
باشه ای گفت،ايستادم و وقتی رفت تو اتاق رفتم برای حساب کردن ،کارم که تموم شد رفتم تو محوطه ،يه سيگار روشن
کردم و زل زدم به روبروم! چه تقدير عجيبی بود تقدير زندگيم! چه سرنوشت پيچيده ای داشتم و چقدر قرار بود باال و
پايين اين روزگار رو ببينم! به ناديا که فکر می کردم می ديدم واقعا ا نمی تونم ازش بگذرم! به عمه که فکر می کردم می
ديدم هيچ جوره قبول نمی کنه با اين خونواده وصلت کنيم! به گذشته که فکر می کردم می ديدم خودم هم آمادگی ورود به
خاندانی رو که حلقه ی دار به گردن پدرم انداختن و منو تبديل به پسر يه اعدامی کردن ندارم! به نگار که فکر می کردم و
محبتی که به خاطر گذشتم نسبت به پسرش بهم داره باز هم به اين نتيجه نمی رسيدم که شايد منو به عنوان دامادم بپذيره!
قبل اين اتفاق من برای همه اشون مرده بودم!  91سال زمان زيادی بود برای اينکه کسی سراؼی از خواهرزاده اش
!نگيره! من برای همه اشون فراموش شده بودم! اونقدری فراموش شده بودم که خيلی از اعضای فاميل من رو نمی شناختن
يقه های پالتومو باال کشيده بودم تا سوز اذيتم نکنه ،شادی بود که صدام کرد .برگشتم سمتش ،اومد نزديکم و گفت :سرم
.نادی تموم شده ،خواب و بيدار هم هست .دکتر گفت می تونيم ببريمش
!راه افتادم و گفتم :بهم زنگ می زدی جای اينکه بيای بيرون دنبالم
جوابی نداد ،راه گرفتم سمت اتاق و ديدم نادی روی تخت نشسته و محسن در حال مرتب کردن شال روی سرشه! نگاه ناديا
به صورتم نشست ،شادی جلو رفت و گفت :قربونت برم بهتر شدی؟! اآلن می ريم خونه تا خود صبح بگير بخواب .باشه؟
ناديا نگاه از من گرفت ،دست محسن نشست زير بؽلش ،عصبی شدم اما لحنم رو کنترل کردم و گفتم :شما بهتر نيست بری
ماشينتو بياری تو محوطه؟
.برگشت و نگاهی بهم انداخت ،سری به عالمت تؤييد تکون داد و به شادی گفت :شادی خانوم کمکش کن از تخت بياد پايين
از اتاق که رفت بيرون ،جلو رفتم و پرسيدم :بهتری؟
بدون جواب دادن فقط بهم زل زد .شادی کمک کرد از تخت بياد پايين اما مشخص بود حال راه رفتن نداره! اونقدری که
.شادی گفت :بشين رو اين صندلی برم يه ويلچر بيارم
.جلوتر رفتم ،خم شدم و همون جوری که نادی رو به بؽل می گرفتم گفتم :نياز نيست
.بعد آروم به نادی گفتم :دستتو دور گردنم محکم کن
!آروم زمزمه کرد :خودم می تونم بيام .لبخندی زدم و گفتم :نمی ندازمت
چيزی نگفت و بی حال سرش نشست رو شونه ام .شادی جلوتر راه افتاد و من پشت سرش .دوباره همون عطر ،دوباره
!بيمارستان ،دوباره يه حس خواستن شديد و دوباره ترديد و ترديد و ترديد
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ماشين محسن دم پله ها بود ،با ديدنمون پياده شد و در ماشين رو باز کرد ،شادی عقب نشست ،خم شدم و ناديا رو رو
.صندلی عقب نشوندم ،در رو بستم و خودم هم جلو نشستم
محسن راه افتاد ،نگاهی به نيم رخش انداختم و اخم ؼليظش رو ديدم .پوزخندی نشست رو لبم و فکر کردم که شايد حسی به
!ناديا داره! تو اين هير و وير يه رقيب عشقی کم بود که خدا رو شکر انگار داشت سر و کله اش پيدا می شد
.دم در وقتی ماشين رو نگه داشت قبل از اينکه پياده بشم ناديا با کمک شادی پياده شد
.يه پام رو از ماشين بيرون گذاشتم ،محسن گفت :ببخشيد
برگشتم سمتش در حالی که حواسم پی ناديا و بی حاليش بود! مکث کوتاهی کرد و پرسيد :سر جريان پيوندی که عمه می
!گفت ناديا رو می شناسين؟
!چطور؟-
!آخه شادی گفت استاد:
!خب؟-
!حس کردم از قبل ناديا رو می شناسين:
!بشناسم ايرادی داره؟-
 ...منظورم اينه که:
پياده شدم و در رو بستم و بی اينکه جوابی بدم راه افتادم سمت ناديايی که آروم آروم و با کمک شادی قدم بر می داشت.
دلم از ديدن اون پاهای لرزون می گرفت! بهشون که رسيدم گفتم :کمک نمی خوای؟
سرش به سمتم اومد باال ،نگاهم نشست به اون چشمهای بی فروغ و پرؼم ،نگاه ازم گرفت و با ديدن پارچه های مشکی و
!اسم پارسا ايستاد و آروم ناليد :ای وای
.دستم نشست زير بازوش و گفتم :بيا نادی جان
.بی اهميت به حضور محسنی که خودش رو بهمون رسونده بود راه افتادم سمت خونه و ناديا رو هم همراه خودم کردم
وارد خونه که شديم ،دستم رو عقب کشيدم و گذاشتم شادی بهش کمک کنه .چند تا خانوم اومدن جلو و حال ناديا رو
پرسيدن .دم پله ها ايستادم ،ناديا و شادی که باال رفتن ،من هم تا توی هال رفتم ،خاله با ديدنمون اشکهاشو پاک کرد و از
جاش بلند شد ،اومد جلو ناديا رو بؽل کرد ،صورتش رو بوسيد و گفت :الهی فدات بشم مادر .بهتر شدی؟
.ناديا با تکون ريز سرش آروم جواب مثبت داد ،يه خانومی دستش روگرفت و گفت :بيا بريم دراز بکش عزيزم
.ناديا و شادی که رفتن تو اتاق ،رو به آقای کريمی که ازم تشکر می کرد گفتم:من ديگه دارم می رم
!آقای کريمی پرسيد :کجا؟! جايی رو دارين تو اين شهر؟
نگاهم دور اتاق چرخيد ،اول به دايی و بعد به آقاجونی که نگاهم می کردن نيم نگاهی انداختم و به آقای کريمی گفتم :می
.رم هتل
صدای معترض خاله بلند شد :نه خاله! هتل چرا؟! يعنی انقدر لياقت نداريم از مهمونمون پذيرايی کنيم؟! بمون خاله .همين
.جا بمون
زير نگاه اون همه آدم ،جواب منفی دادن به لحن ملتمس خاله برام واقعا ا سخت بود! دست خاله دستم رو چسبيد و گفت :بيا
!عزيزم
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دوباره مجبور شدم کنار نگار بشينم ،دوباره ذهنم درگير هزار و يک فکر اعصاب خرد کن شد و دوباره يه عالمه نگاه
!مات منی که سعی می کردم با کسی چشم تو چشم نشم موند
لباس راحتی همراهم نبود اما خوبی اتاق اين بود که گرماش به اندازه بود و می شد از شر شلوار و پيرهنی که از صبح تنم
بود خالص شم! با لباس زير خزيدم زير پتو و شماره ی عمه رو گرفتم .به محض اينکه بوق خورد عمه جواب داد و گفت:
!کجايی دامون؟
!شما کجايی که هر چی می گيرمت جواب نمی دی؟-
باال بودم ،گوشی رو پايين جا گذاشتم .معين می گفت نيومدی آره؟:
.آره .کارم گره خورد مجبور شدم بمونم-
تا کی؟:
.نمی دونم-
چرا صدات اين جوريه؟:
چه جوری؟-
ناراحتی انگار .طوری شده؟:
.خسته ام خيلی ،تازه تونستم دراز بکشم-
.اينقدر از خودت کار نکش با اون تن زخمی .هنوز حالت سر جا نيست ،بايد بيشتر مراقب خودت باشی:
چشم-
اآلن هتلی؟:
.آره .تو تختم ،گفتم قبل خواب به شما يه زنگ بزنم که نگرانم نباشی-
خوب کردی .شام خوردی؟:
.من گرسنه نمی مونم قربونت برم .خاطرت جمع-
.پس بگير بخواب .خوب بخوابی:
شما هم همين طور .فعالا خدافظ-
.خدا پشت و پناهت:
تماس رو قطع کردم ،گوشی رو گذاشتم روی پاتختی و به پهلو چرخيدم .خسته بودم اما ذهن آشفته ام اجازه ی سنگين شدن
چشمهامو نمی داد! حاال قرار بود چه اتفاقی بيفته! اصالا فکر کردن به ادامه ی اين رابطه ،اين احساس ممکن بود؟! اون
گذشته قرار بود چه جوری از ميون من و ناديا برداشته بشه؟! از دم ؼروب و بعد فهميدن اين نسبت فاميلی يه چيزی ته
وجودم يخ زده بود .يه جور گنگ و گيج شده بودم و نمی تونستم درست تمرکز و فکر کنم .زمان می خواست تا بتونم از
.اين گيجی در بيام و احساساتم رو پيدا کنم
ؼلت زدم و طاق باز خوابيدم و زل زدم به سقؾ .نگاه آقاجون تو آخرين لحظه وقتی از هال اون خونه می اومدم بيرون
جلوی چشمام بود! يه نگاه عجيب اما پر از حرؾ! نمی دونم چرا اما حس می کردم تو چشماش حسرت بود .به شادی پيام
داده و حال ناديا رو پرسيده بودم و وقتی گفته بود به خاطر آرامبخش خوابيده ،خيالم تا حدودی از بابت حال آشفته اش
راحت شده و تصميم به رفتن گرفته بودم .با کلی چک و چونه زدن نگار و آقای کريمی رو راضی کرده بودم که تو هتل
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راحت ترم و از خونه زده بودم بيرون .تو آخرين لحظه ،وقتی می خواستم پا تو کوچه بذارم کسی صدام کرده بود ،برگشته
بودم سمت ساختمون و دايی رو ديده بودم که به سمتم می اومد .کليد خونه اش رو جلوم گرفته بود و ازم می خواست برم
اونجا .می گفت کسی نيست و می تونم راحت باشم! پوزخندی نشسته بود رو لبم ،بی حرؾ از خونه زده بودم بيرون و با
.اولين دربست خودم رو به هتل رسونده بودم
فردا روز سختی بود .هم برای ناديا ،هم برای نگار ،هم برای آقای کريمی که ماحصل يه عمرش رو بايد می ذاشت زير
خاک .آقاجون نوه اش رو از دست داده بود! دايی خواهرزاده اشو! من اگه تو اين بيست سال طوريم می شد کسی جز عمه
و البته رفيقهام بودن که ؼصه امو بخورن؟! من اين خونواده و فاميل اينقدر با هم صميمی رو نداشتم! من يه عمر بود که
!تنها بودم
سر جام نشستم و نگاهی به ساعت انداختم .بايد می خوابيدم که فردا تو مراسم تشييع جنازه شرکت کنم .شايد يه دوش آب
.گرم می تونست به خوابيدنم کمک کنه .از تخت اومدم پايين و رفتم تو حموم و زير آب ايستادم
وقتی بابا رو تشييع می کرديم بارون بود .پچ پچ ها رو می شنيدم هر چند که درک درستی از اتفاق افتاده نداشتم و خيلی
احساس سرشکستگی نمی کردم از اينکه می شنيدم مردی رو که خاک می کنيم دار زده شده! بعدها اما يادآوری تک تک
اون جمله ها و اون صحنه ها روحم رو خراش می داد! منو می برد به سمتی که از خود واقعيم فاصله بگيرم و گذشته ام
!رو پشت خيلی از دروغ ها پنهون کنم
آب رو بستم ،حوله رو دور کمرم پيچيدم و از حموم رفتم بيرون .نشستم روی تخت و سعی کردم ذهنم رو منحرؾ کنم اما
!انگار تو اون شب لعنتی اراده ی اون مؽز دست خودم نبود که داشت يه چيزهايی از گذشته رو مرور می کرد
از بعد رفتنم به خونه ی عمه ،عمه و شوهرعمه اونقدری بهم محبت می کردن که نبود پدر و مادر رو خيلی احساس نکنم
و تبديل به يه آدم افسرده نشم اما يه وقتهايی بعضی حرفها ،بعضی رفتارها ،بعضی تصويرها چنان تلنگری به احساسم می
زد که دلم می خواست خودم رو تو هزار پستو و سوراخ قايم کنم و جلوی چشم مردمی که با بی رحمی دردهامو به خاطرم
!می آوردن ظاهر نشم
سوم دبيرستان بودم ،سرم پر از باد و ؼرور .خوب يادمه هوای گرم خرداد بود و امتحانهايی که خوشحال بوديم قراره
تموم بشه و پشت بندش يه تابستون پر از تفريح و سرگرمی و استراحت و ول گشتن! آخرين امتحان رو که داديم تو حياط
مدرسه با چند تا از بچه ها نشسته بوديم به حرؾ و خنده و شوخی که اون وسط يکی من گفتم و يکی هم يکی ديگه از
همکالسی ها و بحث باال گرفت و دعوا شد! خوب يادمه ميون اون بگو مگو ،با يه جمله چنان منو به زمين کوبيد که تا
مدتها نتونستم از جام بلند شم! خوب يادمه ميون اون همه همکالسی و هم مدرسه ای ،بين اون همه رفيق هوار کشيده بود:
!به چيت می نازی؟! به مادر کشته شده ات يا به پدر اعداميت؟! به بچه ها گفتی بابات مامانتو کشته و دارش زدن؟
خرد شده بودم از شنيدن اون جمله ،زل زده بودم بهش ،تنم يخ شده بود و گرمای خرداد ماه و شور و شوق شروع شدن
!تابستون و تعطيالت يک جا از وجودم پر کشيده بود
از جام بلند شدم ،شورت و زيرپوشم رو دوباره تنم کردم و خزيدم زير پتو .بزرگترين ظلم رو پدرم در حقم مرتکب شده
رفتار ؼيرقابل کنترلی از
بود! پدرم که مادرم رو کشته بود! حاال حتی ناخواسته! آدم ها بايد ياد بگيرن موقع عصبانيت
ِ
خودشون نشون ندن! از بچگی بهمون می گن چاقو جيزه! تيزه! خطرناکه! از همون بچگی می فهميم بايد تو کار کردن با
!اين وسيله مراقب باشيم! پس چطور بابا نمی دونست نبايد به سمت کسی پرتابش کنه
خيلی روزها با پدرم دارت بازی می کردم! تموم ديوار دور تا دور سيبل گرد دارت سوراخ سوراخ می شد اما يه دونه از
پرتاب هام به هدؾ نمی نشست! بابا اما قهرمان بازيها بود! وقتی دارتها رو به مرکز دايره می چسبوند ،من از خوشحالی
پر می گرفتم! کاش بابا اونقدر نشونه گيری دقيقی نداشت!هر چند که من ديده بودم بدون نگاه کردن به سمت مامان چاقو
!رو پرتاب کرده! چيزی که هيچ وقت تو هيچ دادگاهی مورد توجه قرار نگرفت
به پهلوی چپ ؼلت زدم ،بازوم رو گذاشتم روی گوش و سرم و چشمام رو بستم .تصوير بابا تو آخرين باری که ديده
بودمش اومد جلوی چشمام .گريه می کرد .منو می بوسيد ،می بوييد و محکم به خودش می چسبوند .همراه عمه رفته بودم.
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مالقات خصوصی بود ،تو يه اتاق سرد با دو تا نيمکت و يه ميز چوبی و يه سرباز ايستاده کنار در .صدای گريه ی عمه و
بابا منو می ترسوند! وقتی جلوم زانو زده بود برای اينکه هم قدم بشه و ازم بخواد که مردونه زندگی کنم و مرد بار بيام من
می ترسيدم! حرفهای قهرمان زندگی من بوی ؼم می داد! بوی خداحافظی! بوی رفتن! آخرين باری بود که بابا رو ديدم.
!آخرين باری که سرم رو روی شونه اش گذاشتم و آخرين باری که حس کردم اين مرد چقدر قويه و چقدر قد بلند
***
صدای زنگ موبايل از خواب بيدارم کرد .بدون اينکه چشم باز کنم دست دراز کردم و موبايل رو برداشتم و تماس رو رد
کردم .زنگ دوباره اش چشمهامو باز کرد و نگاهم به صفحه افتاد .شماره ی شادی بود .با هول سر جام نشستم و نگاهم
افتاد به ساعت! ده ديقه به دوازده بود! خواب مونده بودم! تماس رو جواب دادم:الو شادی؟
.سالم استاد-
کجايين؟:
.داريم می ريم خونه ی ناديا اينا-
از کجا؟:
.از بهشت زهرا-
.خواب موندم .کاش بهم زنگ می زدی:
.نادی گفت شايد شما دلتون نمی خواد تو مراسم شرکت کنين-
اآلن کجاست؟ حالش چطوره؟:
.تو ماشين آقای کريميه ،پيش مامانش .راستشو بخواين حالش اصالا خوب نيست-
.نچی کردم ،يه دستم نشست ميون موهام و رشته هاشو يه خرده کشيد و گفتم :می يام می بينمش
.فکر کنم اومدنتون بهش روحيه بده-
.تا يه ساعت ديگه دم خونه اشونم .ممنون که زنگ زدی:
خواهش می کنمی گفت ،تماس رو قطع کردم و از تخت اومدم بيرون .بايد يه چيزی می خوردم که داروهامو بخورم اما
وقت نبود .قرصها رو با يه ليوان آب باال انداختم و سريع حاضر شدم و راه افتادم .مطمئنا ا نبودنم رو می ذاشتن به پای
نخواستنم اما بيدار موندنم تا نزديک های صبح و اون همه فکر و خيال اونقدری خسته ام کرده بود که از هوش برم و
.خواب بمونم
نزديک های خونه به راننده ی آژانس گفتم نگه داره .پياده شدم و ايستادم .داشتم کجا می رفتم؟! اصالا می رفتم که چی کار
کنم؟! من ميون اون خونواده چی کار می کردم؟! ميون اون فاميل هايی که يه روزی منو نخواسته بودن! چرا بايد قاطی
آدمهايی می شدم که يه روزی منو انداخته بودن دور! چه فرقی بود بين دايی و عمو رسول؟! چه فرقی بود بين اين
!پدربزرگ و اون پدربزرگ؟
اين يکی منو بی پدر کرده بود ،اون يکی هم منو نخواسته بود و حکم کرده بود کسی هم حق نداره منو بخواد! اين يکی هم
!منو نخواسته بود و من يه سالو تو اون جهنم جون داده بودم
مسير برعکس رو در پيش گرفتم و سعی کردم پا روی دلم بذارم! يعنی پا رو يه قسمت از دلم! اون قسمتی که گير ناديا
!بود
.موبايلم رو از توی جيبم برداشتم و شماره ی شادی رو گرفتم .بعد چند تا بوق برداشت و گفت :ما اآلن رسيديم خونه استاد
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ناديا پيشته؟:
.بله اآلن داريم می ريم تو اتاقش-
من می تونم باهاش صحبت کنم؟:
.يه لحظه گوشی-
.يه خرده مکث شد و بعد صدای گرفته ،بی حال و پر از ؼم ناديا پيچيد تو گوشم
الو ؟:
.سالم نادی-
.سالم:
.بابت اينکه نتونستم بيام متؤسفم .بابت پارسا متؤسفتر-
.خاکش کرديم:
.شادی بهم گفت-
.انگار خوابيده بود .باورم نمی شه ديگه نمی تونم ببينمش:

زندگی همينه نادی .همين اآلنی که دارم باهات حرؾ می زنم از دو ديقه بعدم خبری ندارم .تو هم همين طور .ما آدم ها -
.عادت می کنيم به نديدن اونهايی که خيلی دوستشون داريم
!دلم می خواست همون جا بمونم .پارسا خيلی مظلومه،از خيلی چيزها می ترسه:
جاش خوبه نادی .ديگه از چيزی نمی ترسه ...الو نادی؟-
صدای کسی رو شنيدم که به ناديا می گفت گريه نکنه و آروم باشه .يکی دو بار الو گفتم تا ناديا دوباره جواب داد:فکر می
.کردم برای تشييع جنازه می يای
.نشد که بيام-
خيلی شلوغ بود.همه اومده بودن اما من همش دنبال پارسا می گشتم .موقع برگشتن منتظر بودم بياد دستهای کوچولوشو :
 ...بذاره تو دست من و کنارم تو ماشين بشينه .من  ...وای
بؽض ناديا دوباره شکست ،اعصابم بهم ريخت و صداش کردم :نادی؟ ناديا جان؟ صدامو می شنوی؟
.صدای کسی پيچيد تو گوشی :استاد نادی ديگه نمی تونه صحبت کنه .حالش خوب نيست
باشه ای گفتم و خداحافظی کردم .بی ديدن ناديا نمی تونستم برگردم .رفتن به اون خونه و ديدن اون آدم ها هم واقعا ا برام
عذاب بود! گيج و گنگ يه خيابون رو باال رفتم و دوباره برگشتم و يه خرده فکر کردم .می شد برم و از ناديا خداحافظی
کنم و راهمو بگيرم و برگردم  .می تونستم بی اهميت به آدم هايی که تو اون خونه بودن ،با آقای کريمی صحبت کنم و
.بهش بگم که با ناديا همکارم و می خوام ازش خداحافظی کنم
راه رفته رو برگشتم ،محسن و برادرش و يکی دو تا ديگه از جوون ها ايستاده بودن دم در خونه و حرؾ می زدن که با
ديدن من ساکت و خيره ام شدن .وقتی بهشون رسيدم يه سالم زيرلبی کردم و از کنارشون رد شدم .از اون نگاه های
متعجب خوشم نمی اومد! دايی و يه مردی تو ايوون ايستاده و در حال صحبت بودن که با ديدنم برگشتن به سمتم .وقتی به
پله ها رسيدم دايی به سمتم برگشت و سالم گرمی کرد .نگاهی بهش انداختم ،سری هم تکون دادم به معنی سالم و از کنار
اون هم رد شدم! از کنار همه ی آدم هايی که يه روزی از کنارم رد شده بودن بايد رد می شدم! به همون اندازه بی اهميت
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و بی توجه و بی احساس! در رو باز کردم و يه ياهللا گفتم ،آقای کريمی با ديدنم از جاش بلند شد ،جلو اومد ،دستم رو
.محکم گرفت و گفت :خوب کردی اومدی آقا دامون .نگار سراؼتو می گرفت
.تشکری کردم و گفتم :بابت نيومدنم به تشييع جنازه عذر می خوام
سری به دو طرؾ تکون داد و گفت :اين حرفها چيه .اون موقع که از دست کسی کاری بر نمی اومد شما مردونگی رو در
.حق من و زن و بچه ام تموم کردی
.اميدوارم ؼم آخرتون باشه-
.ممنون .بيا بيا بشين برم نگار رو خبر کنم:
دستش نشست به آرنجم و منو به سمت مبل هدايت کرد .نشستم بدون اينکه بخوام حتی نيم نگاهی به آدم های تو اتاق بندازم.
مطمئنا ا آقاجون هم اونجا حضور داشت! صدای نگار سرم رو به سمتش برگردوند .از جام بلند شدم ،داؼون بود! حتی اون
نگار داؼون و مستؤصل ايستاده پشت در خونه ی عمه هم نبود! فرسنگها با اون آدم فرق داشت! سرش نشست به سينه ام و
صدای گريه اش بلند شد! منو که می ديد ياد چی می افتاد که اين طور گريه و زاری می کرد؟! ياد خواهرش؟! ياد
!پسرش؟! يا شايد خيال می کرد به خاطر منه که پارسا دچار اين عاقبت شده؟
.ازم فاصله گرفت و گفت:خوب کردی اومدی خاله .خيال کردم ديگه نمی يای .بشين ،بشين قربونت برم
نشستم ،کنارم نشست و به يه خانوم گفت چايی بياره .بی حرؾ زل زدم به گل های فرش ،خاله مشؽول ناليدن و توصيؾ
.کردن حال و روز پارسا تو دوران بيماريش شد و قربون صدقه ی اون رفتن شد
نگاه گردوندم و ناديا رو تو جمعيت نديدم .شادی هم نبود ،پس هر دو توی اتاق بودن .از جام بلند شدم ،پالتوم رو در آوردم
و دوباره نشستم ،خاله سرگرم حرؾ زدن با يکی دو تا مهمونی که تازه از راه رسيده بودن شد .نيم نگاهی به آدم هايی که
روبروم نشسته بودن انداختم و چشم تو چشم آقاجونی که زل زده بود بهم شدم! چی از جونم می خواست که اين جوری
!مات من می موند؟! تو صورت من دنبال چی می گشت؟
.نگاه ازش گرفتم و فکر کردم که بايد چه جوری ناديا رو ببينم و باهاش حرؾ بزنم و ازش خداحافظی کنم
***
!پدرت هم تو کار خير هميشه پيش قدم بود:
سرم برگشت به سمت باال و نگاهم نشست به آقاجونی که تکيه داده به عصاش روی ايوون ايستاده و منو مخاطب قرار داده
!بود
رومو ازش گرفتم و پکی به سيگار زدم ،حس کردم رو پله ی بااليی نشسته ،مکثی کرد و گفت :خوب کردی کينه ها رو
!کنار گذاشتی
!هه! خدايا! چه سوء تفاهمی! يه خرده ساکت موندم و بعد گفتم :من نسبت به آدم هايی که نمی شناسم کينه ای به دل ندارم
!اون هم يه خرده مکث کرد و گفت :منو ياد پدرت می ندازی
پکی به سيگار زدم و گفتم :خيلی بده نه؟! خيلی بده يکيو ببينی و ياد لحظه ای که طناب دار رو انداختی دور گردن دامادت
!بيفتی
!يه مدت طوالنی ساکت موند و بعد پرسيد :چرا اينجايی؟! اومدی زخم بزنی؟
!تلخ خندی نشست رو لبم و گفتم :زخم؟
!مکثی کردم ،يه خرده فکر کردم و ادامه دادم :اشتباهی اينجام! فقط همين
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نمی دونم زن داری يا نه ،نمی دونم بچه داری يا نه ولی يه بچه رو با خون دل بزرگ کنی و بسپريش دست يه مرد -
!ؼريبه و بعد جنازه اش رو بهت تحويل بدن! خيال می کنی خيلی آسونه که از خون قاتل دخترت بگذری؟
از جام بلند شدم و برگشتم سمتش ،سيگار رو زير پام له کردم و گفتم:برای شما انگار گذشتن خيلی کار سختی نبوده! چون
!خيلی راحت از نوه ات گذشتی
!خونواده ی پدريت تو سه سالی که رضا زندان بود نمی خواستن پيش ما باشی-
پدرمو که باالی دار فرستادی نخواستی منو ببينی چون من می شدم يه وجدان بيدار! آره؟! تو می دونستی بابام به عمد :
!مادرمو نکشته
!چاقويی که اثر انگشت اون روش بود نشسته بود تو گلوی دخترم-
!اثر انگشت تو هم نشست دور اون طناب دار:
!اين حق من بود! حق قانونی من-
از کنارش راه گرفتم سمت ساختمون و همون جوری که پله ها رو می رفتم باال گفتم :حق من اما اين زندگی نبود که با
!خودخواهيت برام ساختی
تو آخرين لحظه محسن رو ديدم که يه گوشه از ايوون ايستاده و باز هم با چشم های گرد شده به من نگاه می کرد! احتماالا
!اين مکالمه رو شنيده بود و حاال يه چيزهايی از اين موجود ناشناخته می دونست
****
نشستن سر يه سفره و خوردن ؼذا همراه با آدم های توی اون خونه واقعا ا برام عذاب بود .با اينکه صبحونه نخورده بودم،
با اينکه خاله چفت من نشسته بود و با وجود عزادار بودنش مرتب ازم می خواست ؼذا بکشم اما تقريبا ا لب به ؼذا نزدم!
!خصوصا ا زير نگاه های اون جمعيتی که براشون سوال بود من کيم
ناديا حتی برای خوردن ؼذا هم از اتاق بيرون نيومد! با شادی مونده بود تو اون اتاق ،سينی ؼذايی هم که يه خانوم برد تو،
دست نخورده بيرون اومد! بايد می ديدمش ،بايد باهاش حرؾ می زدم و بايد قبل رفتن دلم يه خرده آروم می گرفت .يه
ساعتی بعد از جمع شدن سفره ی ناهار ،وقتی اتاق از حضور مهمون ها خلوت تر شد از جام بلند شدم ،پالتوم رو برداشتم
.و رو به خاله نگار گفتم :من بايد برگردم
خاله اخمی به ابروهاش انداخت ،از جاش بلند شد و گفت :يه در اتاق اينجا نيست که توش بمونی؟ درسته اين همه فاميل
واسه تو ؼريبه ان ،اما من به عنوان يه ؼريبه ای که يه لطؾ بزرگ در حقم کردی يعنی اونقدر لياقت ندارم که پاشدی
!رفتی هتل؟
همون جوری که ذهنم درگير ديدن ناديا بود توضيح دادم:اآلن هتل نمی خوام برم ،واسه کارهام زياد نمی تونم اينجا بمونم و
.بايد برگردم
مکثی کرد و پرسيد :می شه منو از حالت بی خبر نذاری؟ می ذاری گه گاهی سراؼتو بگيرم؟
يه چرای بزرگ توی ذهنم نشسته بود و به هيچ وجه خيال رفتن نداشت اما شايد درست نبود از يه مادر عزادار که چند
ساعت قبل جگرگوشه اش رو به دست خاک سپرده بود می پرسيدم اين همه محبت از کجا می ياد! شايد بهتر بود می ذاشتم
برای يه وقت ديگه .سرم به آرومی به عالمت مثبت تکون خورد و پرسيدم :می تونم از آقای کريمی خدافظی کنم؟
.دستش نشست به بازوم و گفت :بيا عزيزم .سرش درد می کرد يه خرده دراز کشيده
.بازوم رو آروم عقب کشيدم و گفتم :پس هيچی .بذارين استراحت کنن
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.نه ای گفت و همون جوری که من رو از يه اتاق به اتاق ديگه هدايت می کرد توضيح داد :هنوز نخوابيده
.تقه ای به در زد و در رو باز کرد و گفت :تورج دامون داره می ره
.بعد در رو کامل باز کرد و گفت :برو تو عزيزم
پا گذاشتم تو اتاق ،آقای کريمی از روی تختی که روش دراز کشيده بود بلند شد ،دستش رو جلو آورد و گفت :می موندی
!پسرم؟ بايد حتما ا بری هتل آخه؟
.به خاطر کارهام بيشتر از اين نمی تونم بمونم-
.همين قدر هم که اومدی واقعا ا بزرگواری کردی:
.اين حرفو نزنين-
می دونی جوون يه روزی گناهتو جمع کردم و گفتم اين پسر به هيچ وجه به پسر من کمک نمی کنه! گفتم با اتفاقهايی که :
نگار از گذشته گفته محاله اين آدم بعد بيست سال به خاطر پسر من خودشو تو دردسر بندازه اما تو نشون دادی هنوز هم
انسانيت بين آدم ها هست .همين امروز بچه امو تو خاک کردم ،اون همه پول و دعا و زجر و دوا و درمون هيچ فايده ای
.نداشت اما خوبه که با يه آدم شريؾ مثل تو آشنا شدم
 ...اين حرفها رو نزنين آقای کريمی! من-
.نگار می گفت تو به پدرت رفتی .می گفت اين دلرحميت رو از اون داری و ايشاهلل که خدا روحشو ؼرق رحمت کنه:
.ممنون-
برو پسرم ،برو به زندگيت برس.اومدنت هم من و هم نگارو خيلی خيلی خوشحال کرد .ايشاهلل که خدا دل تو رو هم هميشه :
.خوش کنه
ممنونی گفتم و بعد يه مکث کوتاه پرسيدم :حال دخترتون بهتره؟
بهتر؟! داؼونه! به پارسا خيلی وابسته بوده .مخصوصا ا که به اين پيوند هم حسابی اميدوار بوديم و خيال می کرديم طفل -
.معصوم ديگه خوب خوب می شه
.می تونم دخترتونو ببينم؟ شايد شنيدن چند تا جمله از کسی که خودش مرگ دو تا عزيز رو تجربه کرده بتونه کمکی باشه:
نگاه آقای کريمی مات صورتم شد ،يه لحظه پشيمون شدم از درخواستم اما دستش که نشست به بازوم و حرفی که زد باعث
!شد نفس راحتی بکشم
.راست می گی .شايد به حرؾ شما گوش داد و يه لقمه ؼذا خورد:
همراهش شدم ،ضربه ای به در اتاق ناديا زد ،نگاهم برگشت به سمت چند نفری که تو هال نشسته بودن و نگاه مات محسن
رو ديدم .بی اهميت نگاهمو ازش گرفتم ،آقای کريمی در اتاق رو باز کرد و رو به شادی پرسيد :ناديا بيداره؟
.صدای شادی رو شنيدم که جواب مثبت داد ،آقای کريمی گفت :آقا دامون می خواد ببيندش
.بعد دستش نشست پشت من و گفت :برو تو پسرم
پا گذاشتم تو اتاق و نگاهم نشست به ناديايی که روی يکی از تخت های توی اتاق مچاله شده و عروسکی رو به بؽل گرفته
بود .حدس اينکه اون عروسک پشمالو مال پارساست خيلی سخت نبود .شادی سالم کرد و گفت :من برم يه سر به مامانم
.بزنم و بيام
.وقتی از کنارم رد می شد گفت :تو رو خدا يه خرده باهاش حرؾ بزنين شايد آروم شد
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سری به عالمت مثبت تکون دادم ،رفت بيرون و در رو بست .بعد يه مکث کوتاه يه قدم برداشتم ،رو لبه ی تخت نشستم و
آروم صداش کردم :نادی؟
جوابی نداد ،دستم نشست به اون عروسک پشمالو ،فشار آرومی بهش آوردم برای اينکه از صورتش جداش کنم و آروم
گفتم :نادی ببينمت؟
دستش از دور اون عروسک شل شد ،وقتی عروسک رو برداشتم چهره ی ورم کرده از گريه اش با چشمهای بسته جلوی
روم ظاهر شد .زل زدم به اون صورت سرخ و پلکهای متورم و گونه های برجسته ی سرخش .دلم نمی خواست اون طور
.آشفته و ناراحت ببينمش
بدون اينکه چشمهاشو باز کنه ،قطره اشکی راه گرفت روی صورتش ،دستمو جلو بردم و قطره رو با انگشت از روی
صورتش پاک کردم ،پلکهای خيسش رو از هم فاصله داد و چشم دوخت بهم .نگاهم نشست رو چونه و لبش که می لرزيد،
.پس آروم گفتم :اگه فکر می کنی با گريه آروم می شی هر چقدر دلت می خواد گريه کن
دستش نشست به پر شالش ،صورتش رو زيرش پنهون کرد و صدای گريه اش بلند شد .به هق هق که افتاد شال رو از
.روی صورتش پايين کشيدم و آروم گفتم :نادی منو ببين
چشم باز کرد و زل زد بهم ،ليوان آبی رو که روی پاتختی کنار تخت بود برداشتم و گفتم :بشين يه خرده اينو بخور نفست
.باال بياد
خودش رو باال کشيد و تکيه اش رو داد به تخت ،نگاهش مات روبرو شد و بعد يه خرده مکث گفت :مامان می گفت پارسا
!وقتی رفت تشنه بود
.ليوان رو بردم سمت لبش و گفتم :يه قلپ بخور بعد در موردش حرؾ می زنيم
.يه قلپ خورد و لبش رو عقب کشيد ،نگاه از اون چشمها گرفتم و گفتم :دارم بر می گردم گفتم قبلش ببينمت
با دستمال مچاله ای که بين دستهاش بود اشکهاشو پاک کرد و عروسک رو تو دستش گرفت.دستم جلو رفت و عروسک
رو ازش گرفتم و گفتم:مال پارساست؟
سرش به عالمت مثبت تکون خورد ،عروسک رو گذاشتم پای تخت ،دستم جلو رفت و دستهای ناديا رو تو دست گرفتم و
گفتم :خيلی سخته ولی اگه زمان بدی ،اگه باور کنی که از دردهای اين دنيا خالص شد ،می تونی آروم شی .می تونی به
.نقطه ای برسی که حتی مادرتو ،کسی رو که جگرگوشه اشو از دست داده هم آروم کنی
.آروم زمزمه کرد :سخته
!سری به عالمت تؤييد تکون دادم و گفتم :آره سخته! خيلی هم سخته اما می شه
مکثی کردم ،مردد بين گفتن و نگفتن و سرآخر لب باز کردم :شيش سالم که بود مادرم کشته شد ،تو  9سالگيم پدرمو به
جرم کشتن مادرم قصاص کردن .درسته که خيلی بچه بودم ،درسته که خيلی فرق داره وقتی يکی رو تو بچگی از دست
می دی با وقتی که عزيزت تو بزرگيت فوت می کنه اما اتفاقهايی که تو زندگيم افتاد می تونست از من يه انگل واسه اين
جامعه بسازه! يه جانی ،يه عقده ای يا يه خالؾ کار حرفه ای ،ولی اون چيزی که از عمه ام ياد گرفتم اين بود که ديگران
رو به خاطر اشتباه يه عده مجازات نکنم .از مامانت چيزی راجع به من نپرسيدی؟
لب پايينی ناديا که از لحظه ی فهميدن سرنوشت پدر و مادرم گير دندونهاش بود ازاد شد،با چشمهايی بهت زده و گرد شده
.خيره ی چشمام موند و سرش به عالمت منفی تکون خورد و آروم گفت :وای خدای من!نه
ادامه دادم :پدرم تو يه اتفاق مادرمو کشت ،آقاجونت هم رضايت نداد و بابامو دار زدن .اون موقع من  9سالم بود ،خيلی
چيزها رو نمی فهميدم اما مردن مامانم رو به چشم ديده بودم ،التماس های خونواده ی بابام رو می شنيدم و بار آخری که
بابام رو ديدم فهميدم که ديگه قراره نداشته باشمش .می دونی می خوام چی بگم؟ می خوام بگم يه وقت يکی رو از دست
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می دی ،همه ی فاميل و دوست و آشنا و حتی ؼريبه ها برات ابراز تؤسؾ می کنن ،می يان ،دورتو می گيرن ،هواتو
دارن ،باهات همدردی می کنن ،دور و برت می پلکن و سعی می کنن آرومت کنن ،يه وقتی هم يکيو از دست می دی و
همراه اون همه چيت به باد می ره! تو تو اين اتفاق مادری رو کنارت داری که با وجود ناراحتی زياد يه گوشه از احساس
ت تو ِا! همين اآلنی که من اينجام آقای کريمی و خيلی های ديگه ناراحت حال و روزت هستن و
و ذهنش درگير تو و ناراح ِ
ؼصه می خورن از اينکه چيزی نمی خوری و از اين اتاق بيرون نمی يای .می دونی وقتی مادر و پدرم رو از دست دادم
!چه اتفاقی افتاد؟
سر ناديا دوباره به عالمت منفی تکون خورد ،دست دراز کردم و همون جوری که شال روی سرش رو مرتب می کردم
گفتم :همه کسم رو از دست دادم .دو تا خونواده منو نخواستن ،محبت پدر و مادر رو که از دست دادم هيچ ،خاله و دايی و
عمو و عمه و پدربزرگ و مادربزرگ و همه ی فک و فاميلم رو هم از دست دادم .درست مثل اينکه تو تهران تو اون
!سال يه زلزله اومد اما جز خونه ی ما جای ديگه ای رو خراب نکرد و جز من کس ديگه ای رو بی کس نکرد
دست ناديا دستم رو گرفت و آروم گفت:کسی به ما چيزی نگفته ،ما اصالا نمی دونستيم خاله ای داشتيم يا پسرخاله ای وای
!!.چه جوری تونستن اين همه سال يه همچين چيزيو مخفی کنن؟
احتماالا آقاجونت ترجيح می داد تو چشم نوه هاش يه آدم قصی القلب که داماد خودش رو دار زده نباشه! البته که همين -
.اآلن هم حق خودش می دونه اما از ديد من يه جاهايی آدم بايد از بعضی از حق هاش بگذره که انسانيتش رو نشون بده
سر ناديا به تؤييد حرفم باال و پايين شد ،لبخندی زدم و گفتم:اين حرفها رو نزدم که بگم اآلن نبايد تا اين حد ناراحت باشی،
قصدم اين نبود که مثالا بگم درد اتفاقی که برای من افتاده بيشتر از درد از دست دادن تنها برادرت بوده ،اينها رو گفتم که
بگم پارسا اگه رفته ،تو می تونی قدر بقيه ای که هستن رو بدونی و به خاطر اون ها هم که شده سعی کنی رو پا بشی.
.اوليش هم مادرته که خيلی خيلی ؼصه داره و تو و خوب بودن حالت می تونه بهش روحيه بده
ساکت شدم و زل زدم به اون چشم های عسلی که هاله ی کدری از ؼم به خودشون گرفته بودن .اون هم يه خرده ساکت
موند و بعد گفت :بابت پدر و مادرت متؤسفم .هنوز هم از اينکه شما فاميل منی گيجم .بايد سر فرصت فکر کنم و ببينم چی
.به چيه
با حفظ لبخندم گفتم :اآلن گذشته ی من مهم نيست ،اآلن اين رنگ پريده و دستهای سردت که مال ؼذا نخوردنته مهمه و دل
نگرانی پدر و مادرت .بگم برات ؼذا بيارن؟
تو سکوت زل زد بهم ،دستش رو باال آوردم ،بوسه ی آرومی به پشتش زدم و گفتم :مطمئنم اگه بخوای می تونی قوی
.باشی
آروم زمزمه کرد :بايد به خاطر مامانم خودمو جمع و جور کنم! همش صدای گريه اش از بيرون می ياد! همش پارسا رو
.صدا می زنه
!سری به تؤييد تکون دادم و گفتم :عاليه! اولين قدم هم ؼذا خوردنته و بعد هم از اين اتاق بيرون اومدنت
از جام بلند شدم و گفتم :می رم به اون شادان ورپريده بگم برات ؼذا بياره .باشه؟
لبخند کمرنگی که روی صورتش نقش بست تا حدودی خيالم رو راحت کرد ،از تخت اومد پايين ،روبروم ايستاد و پرسيد:
می خوای بری؟
.زل زدم به صورتش و گفتم :بايد برگردم
.باشه-
!اما بهت زنگ می زنم و دوست دارم هر بار که صداتو می شنوم محکمتر و بهتر از بار قبل باشی ،باشه؟:
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سری به عالمت تؤييد تکون داد ،با تمام وجود دلم خواست به بؽل بگيرمش اما پشيمون شدم و خودداری کردم ،راه افتادم
.سمت در و گفتم :بشين تا به شادی بگم بياد
!همراهم شد و گفت :بيام بيرون مامان خوشحال می شه
لبخندی زدم ،در رو براش باز کردم و عقب ايستادم تا بره بيرون ،صدای خاله بلند شد که گفت :الهی فدات بشم مادر،
.خوب کردی از اون اتاق اومدی بيرون .بيا قربونت برم ،بيا اينجا کنار من بشين
ناديا کنار مادرش نشست ،لبخند کمرنگی از سر رضايت رو لب من نقش بست و بعد يه مکث به خاله گفتم :خدافظ
فوراا از جاش بلند شد و اومد سمتم ،دستم رو گرفت و گفت :بهت زنگ می زنم .باشه؟! هر ازگاهی می خوام صداتو
!بشنوم .منو نااميد نکن خب؟
سری به عالمت مثبت تکون دادم ،نگاهی به ناديا انداختم و آروم گفتم :بگين برای ناديا خانوم ؼذا بيارن که يه چيزی
.بخوره
همراهم شد و همون جوری که از هال می رفتيم بيرون گفت:الهی فدات شم .دخترم تو اون اتاق دق می کرد ،خوب کردی
.راضيش کردی بياد بيرون
.بی جواب پله ها رو رفتم پايين ،کفشهامو پام کردم و گفتم :عمه چيزی از اين جريان نمی دونه و نمی خوام که بدونه
می فهممی گفت ،نگاهم افتاد به دايی که می اومد به سمتمون ،راه افتادم برم سمت در حياط ،جلو اومد و پرسيد :داری می
!ری؟
بله ای گفتم و بی توجه به تعارفاتی که پشت سر هم رديؾ کرده بود از خونه زدم بيرون و اين در حالی بود که حس می
کردم خيلی چيزهايی که تو اين چند وقت به فکر به دست آوردنشون بودم حاال پشت سرم جا مونده و شايد هرگز دستم
!بهشون نرسه
***
!دامون تلفن:
.خودت جواب بده ،بگو من نيستم-
!عمه خانومه احتماالا:
!اآلن حوصله ندارم! بگو نيست! بيرونه! حمومه! توآلته-
!سايه ی سياوش رو ديدم که ايستاد دم چارچوب در اتاقش و بعد يه مکث متعجب پرسيد :خوبی تو؟
!بدون اينکه نگاه از تلويزيون بگيرم گفتم:يا پريزشو بکش يا جواب بده! سوخت بس که زنگ خورد
!صدای زنگ تلفن قطع شد ،سياوش اما اومد نشست روبروم و پرسيد :چته دامون؟! با عمه خانوم حرفت شده؟
!نگاهم ميخ کارتون باب اسفنجی بود وقتی جواب منفی دادم .به ثانيه نکشيد که صفحه ی تلويزيون سياه شد
!سرم چرخيد به سمت سياوش و شاکی پرسيدم :کرم داری؟
يه خرده نگاهم کرد و خيلی جدی پرسيد :چه مرگته دامون؟! از دو ماه پيش که از تهران برگشتی تا حاال هر روز داره
وضعت بدتر می شه! هی می گم به من ربطی نداره ،هی می گم بی خيال شم ،هی می گم يه خرده بگذره بهتر می شه!
!بهتر که نمی شی هيچ داری هر روز بدتر و بدتر هم می شی
!دست دراز کردم و کنترل رو ازش گرفتم و گفتم :پاشو برو به کارت برس حوصله ی موعظه ندارم
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!معترض گفت :موعظه است؟! اينکه می گم بگو چته کجاش موعظه است؟

!تلويزيون رو دوباره روشن کردم و گفتم :کالاحوصله ی حرؾ زدن ندارم! می خوام کارتون ببينم! پاشو برو
صدای زنگ تلفن دوباره تو خونه پيچيد ،سياوش از جاش بلند شد و گفت :از اين لحظه به بعد من به هيچ وجه هيچ تلفنی
رو تو اين خونه جواب نمی دم! عمه خانوم بدبختت هم وقتی مرتب بهت زنگ بزنه و جواب ندی دلواپس می شه و خودش
!راه می افته می ياد اينجا
پوؾ کالفه ای کشيدم و از جام بلند شدم ،واقعا ا حوصله ی شنيدن حرفهای تکراری رو نداشتم اما سياوش حق داشت! اگه
جواب نمی داديم عمه نگران می شد! پس گوشی رو برداشتم و گفتم الو ،عمه با ناراحتی و دلخوری و صدايی شاکی گفت:
!کجايی دامون؟
!خونه ام ديگه-
!چرا موبايلتو جواب نمی دی؟:
!داشتم کارتون می ديدم متوجه ی زنگش نشدم-
!امان از دست تو! متوجه ی زنگ گوش خراش تلفن خونه اتون هم نشدی؟!چند بار زنگ زدم:
جوابی ندادم ،عمه مکثی کرد و پرسيد :شام می يای ديگه؟
کجا؟-
!دامون:
!خب نبايد بدونم واسه شام کجا بايد بيام؟-
!خونه ی من! پريروز بهت گفتم! ژاله و معين هم هستن:
آهان .آره ،يادم اومد .بيام باز می خوای بحثو وسط بکشی؟-
!چه بحثی؟:
!بحث شيرين ازدواج-
!من ديگه کاری به کارت ندارم! هر جور دوست داری و دلت می خواد زندگی کن:
!مرسی! به اين می گن دموکراسی-
!واقعا ا که:
!عمه باب خراب کاری کرده ،برم ببينم آخر اين خراب کاريش جمع می شه يا نه! باشه؟-
!باب کيه؟! بچه دار شدی ايشاهلل؟:
!نه بابا! اونقدرها هم هالو نيستم که شکم دوست دخترهامو باال بيارم-
!خجالت هم خوب چيزيه:
!دقيقا ا! کاری ندارين؟-
!خدافظ:
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عمه طبق معمول اين دو ماه اخير که مرتب ازم شاکی بود و لحنش معترض تماس رو با يه خداحافظی خشن تموم کرد.
.تلويزيون رو خاموش کردم و راه افتادم سمت اتاقم و در همون حال به سياوش گفتم :عمه گفته بود شام بريم اونجا
.صداشو شنيدم که گفت :من درس دارم ،نمی يام
.باشه-
در اتاق رو بستم و نشستم رو تخت .کالفه بودم! عصبی بودم و خسته! خسته از کلی فکر و خيال و کار و کار و کار!
اونقدری خودمو تو کار ؼرق کرده بودم که ديگه فرصتی برای هيچ تفريح و تفکری نبود! هر چند که باز هم وقت خالی
گير می اومد! سياوش حق داشت! درست از لحظه ای که پا گذاشته بودم تو اين شهر ،درست از لحظه ای که به اين نتيجه
!رسيده بودم ادامه ی فکر کردن به ناديا يه حماقت محضه چنان بهم ريخته بودم که خودم هم حوصله ی خودم رو نداشتم
دو ماه از فوت پارسا ،از برمال شدن رابطه ی دخترخاله پسرخاله بودن من و ناديا می گذشت ،توی اين دو ماه تنها دو بار
و اون هم در حد چند جمله با ناديا صحبت کرده بودم و باقيش خالصه شده بود تو تصوير چشمهايی که منو ديوونه ی
!خودشون کرده اما عين خورشيد دست نيافتنی شده بود
هر جوری و از هر مسيری که می رفتم رسيدن به ناديا ؼيرممکن بود! هر کاری که می کردم وصلت اين دو تا خونواده
مثل رسوندن تو تا خط موازی به هم بود! محال و محال و محال! داشتم سعی می کردم فراموشش کنم ،داشتم سعی می
!کردم ناديا رو در حد يه دخترخاله برای خودم حفظ کنم نه بيشتر اما اين هم محال بود و محال و محال
برگشته بود ،تو همين شهر دوران کارآموزيشو می گذروند اما ديگه آزمايشگاه نمی اومد .از ژاله شنيده بودم می گه
روحيه و حوصله نداره و دلش می خواد درسش زودتر تموم شه تا برگرده .ژاله و معين که از موضوع خبردار شده
بودن ،حرفی نمی زدن! سکوت کرده بودن تا خودم تصميم بگيرم اما عمه خانوم از همه جا بی خبر ،به خيال اينکه ناديا از
سرم افتاده و تنوع طلبی بيش از حدم منو به سمت دختر ديگه ای کشونده مرتب و مرتب زخم زبون می زد و سرزنش و
تيکه و متلک بارم می کرد! به معين و ژاله گفته بودم به هيچ وجه نمی خوام عمه چيزی از موضوع بفهمه! به ژاله گفته
بودم ديگه به هيچ عنوان ناديا رو به بهونه ای به اون خونه نبره! به خيال خودم زمان خريده بودم تا بتونم ناديا رو فراموش
!کنم! خيالی که حاال و بعد دو ماه همچنان خام خام خام بود
!تقه ای به در خورد ،سياوش سرش رو آورد تو اتاق و پرسيد :بيام تو؟
نگاه از لپ تاپی که روشن کرده بودم گرفتم ،اومد تو گفت :حوصله داری يه چيزی بگم؟
.منتظر موندم تا حرؾ بزنه ،نشست رو مبل و گفت :با شادی صحبت کردم
ابروهام رفت باال! بوی خطر رو می شد حس کرد! سياوش زل زد به چشمام و گفت :جريان تو و ناديا رو شنيدم .واقعا ا
!متؤسفم
!پس چی بود دو ديقه پيش داشتی بازجوييم می کردی؟-
!می خواستم خودت بگی:
!تو چرا بايد با شادی حرؾ بزنی؟! خبريه؟-
.خب ،می خوايم بيشتر با هم آشنا بشيم:
!مبارکه-
.هنوز چيزی جدی نيست! فقط در حد يه آشنايی بيشتر:
!همون هم واسه تو کم چيزی نيست! باالخره يه تکونی خوردی! مبارکه-

صفحه 393

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
.لبخندی رو لب سياوش نشست ،سرم دوباره گرم لپ تاپ شد و گفتم:شادی دختر خوبيه
شنيدم که فوری گفت :ناديا هم همين طور

نگاهم نشست به صورتش و گفتم :کلی کار دارم ،يه ساعت ديگه هم بايد پاشم برم همين حرفها رو از عمه خانوم بشنوم پس
!بی خودی کالری نسوزون
!اخمی کرد و گفت :خيال می کردم خيلی دوستش داری
!اشتباه کردی-
!با احساس اون دختر بازی کردی دامون:
!اشتباه کردم-
!همين؟:
!نه! ؼلط کردم و گه خوردم هم می تونه باشه-
!سياوش از جاش بلند شد و گفت :اصالا قابل پيش بينی نيستی! واقعا ا اين قسمت از وجودت رو نمی شه شناخت
!کدوم قسمت؟-
!همين قسمت نامردت رو:
!رفت ،در رو بست و من فکر کردم که چی از شادی شنيده که منو متهم به نامردی می کنه

***
پامو انداختم رو پام ،دستم حلقه شد دور فنجون چايی و منتظر موندم عمه شروع کنه! مطمئنا ا اون شام رو ترتيب داده بود تا
!از اون دو جفت گوش شنوا در راه سر به راه کردن من استفاده کنه
تا بعد شام چيزی نگفت ،هر چند که مثل تموم روزهای اخير سرسنگين بود .نگاهم به تلويزيون و سريالی بود که داشت
!می داد ،عمه با يه ظرؾ ميوه نشست روبروم و از ژاله پرسيد :از ناديا چه خبر؟
.ژاله نگاهی به من انداخت و گفت :خوبه .سالم داره
!زيرچشمی نگاهی به عمه انداختم و وقتی چشم تو چشمش شدم ،نگاهمو دزديدم ،عمه پرسيد :چيزی نگفته ،حرفی نزده؟
!ژاله مکثی کرد و گفت :در مورد چی؟
!در مورد قال گذاشته شدنش-
!زل زدم به عمه ،معين بود که گفت :زن عمو
!عمه چشم دوخت تو چشمهای من و گفت :مگه اشتباه می کنم؟! دختره رو اميدوار کردی و بعد بی خيالش شدی
.ژاله دست گذاشت رو پای عمه و گفت :زن عمو باشه بعداا در موردش با خود دامون صحبت کنين
عمه بدون اينکه نگاه از چشمهای من بر داره گفت :خيال می کنی با خودش حرؾ نزدم؟! دو ماهه دارم مرتب و يه ريز
می گم می خوای چی کار کنی؟! چرا يهو پشيمون شدی؟! حرؾ حسابت چيه؟! اصالا دردت چيه! يک کلمه حرؾ نمی زنه!
!مرتب می زنه به خط شوخی و خنده! مرتب حرفو عوض می کنه
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يه قلپ از چايی خوردم و نگاهمو دوختم به تلويزيون ،عمه ادامه داد :دامون يک کالم بگو جريان چيه که من بفهمم با چه
!آدمی طرفم
!نگاهش کردم و پرسيدم :بعد بيست سال تازه می خوای ببينی با چه آدمی طرفی؟! منو نمی شناسی؟
!نه نمی شناسمت-
!تربيت شده ی دست خود شمام! چه جوری می شه منو نشناسی؟:
!دامونی که من تربيت کردم قرار نبود با احساسات دخترها بازی کنه-
!من با احساسات کسی بازی نکردم:
ناديا کس نيست؟! آدم نيست؟!مگه بهش نگفته بودی در موردت با جديت فکر کنه؟! مگه نمی خواستی اين رابطه به سر و -
!سامون برسه؟! پس چی شد؟
!دلمو زد:
!معين آروم گفت :دامون
عمه شاکی گفت:مگه اصالا فرصت کردی باهاش باشی که دلتو بزنه؟! اصالا مگه پيرهنه که دلتو بزنه؟! اين جوری قراره
!تا ابد سر کنی؟! انقدر رنگ به رنگ دوست دختر عوض کردی که حاال نمی تونی اصالا با يکی بمونی آره؟
!شايد دليلش اين باشه:
!دامون-
!خب شما داری می گی منم دارم تؤييد می کنم! بده مگه؟:
!عمه رو کرد به معين و گفت :تو يه چيزی بگو
دست معين نشست سر شونه ی من و برای آروم کردن اوضاع گفت :زن عمو فکر کنم بايد يه خرده به دامون فرصت
!بديم
از جام بلند شدم و همون جوری که با فنجون خاليم می رفتم سمت آشپزخونه گفتم :الکی وعده ی سر خرمن به عمه نده
!معين! ناديا رو نمی خوام
صدای معترض عمه بلند شد :عشقت در همين حد بود؟! نکنه توقع داشتی عين گالره خودشو در اختيارت بذاره و وقتی
!دختره ی با حجب و حيا قبول نکرد ولش کردی ؟
!در حال ريختن چايی گفتم :اينم يه گزينه است
!صدای معترض ژاله بلند شد :دامون
چی بايد می گفتم؟! عمه برای بار هزارم داشت مواخذه و بازجوييم می کرد و من حرفی جز اينکه ناديا رو نمی خوام
نداشتم! هيچ دليل منطقی و باورپذيری برای دروؼی که تحويلش می دادم نداشتم که آرومش کنه پس بايد اجازه می دادم هر
!نتيجه ای که می خواد بگيره و هر جور که دلش می خواد اين نخواستن رو توجيه کنه
با فنجون چاييم برگشتم تو هال و سر جام نشستم ،عمه پراخم نگاه ازم گرفت و رو به ژاله گفت:اصالا نمی دونم در مورد
گذشته با ناديا حرؾ زده يا نه و از اين می ترسم که اصالا به خاطر اون گذشته ی لعنتی دختری رو که تا اون حد دوست
!داشته گذاشته باشه کنار
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نگاهم نشست به ژاله و برای لحظه ای شک کردم که نکنه عمه از جريان با خبره اما وقتی حرفش رو ادامه داد متوجه
.شدم چيزی نمی دونه
صد بار دارم بهش می گم اونی که تو رو بخواد کاری به اينکه سر پدر و مادرت چه باليی اومده نداره!هزار باره دارم :
بهش می گم تو به طرؾ بگو،اگه قرار باشه به اين دليل ردت کنه اصالا لياقتت رو نداشته اما کو گوش شنوا! از چی می
ترسی دامون؟! چرا همش سعی می کنی گذشته ای رو که ربطی به تو نداره مخفی کنی؟! تا ابد می خوای تنها باشی؟! پس
!فردا که وقت مردن من رسيد می خوای دستم از قبر بيرون بمونه؟! می خوای مرتب نگران اين تنهايی تو باشم؟
!بدون اينکه نگاهش کنم يه قلپ از چاييم خوردم و گفتم :من تنها نيستم
!تا قيام قيامت که قرار نيست با سياوش زندگی کنی! اون می ره پی زندگيش! ازدواج می کنه و تنها می مونی-
!منظورم به سياوش نبود! دوست دخترهامو می گم:
عمه از جاش بلند شد و يه خجالت هم خوب چيزيه نثارم کرد .وقتی رفت تو اتاق ژاله با صدای آرومی گفت :خوشت می
!ياد حرصش می دی؟
!فنجون رو گذاشتم روی ميز و گفتم :چی بگم خب؟! هر چی می گم يه چيزی می گه
معين دستی به پشتم کشيد و گفت :چرا واقعيتو بهش نمی گی؟! اين جوری شايد کوتاه بياد! شايد که نه حتما ا کوتاه می ياد!
!اصالا دليلت برای اينکه داری ازش پنهون می کنی چيه؟
قبل از اينکه جواب بدم ژاله گفت :دليلش اينه که خودت هم هنوز ته دلت گير نادياست! مگه نه؟! هنوز ته دلت يه اميدی
!داری که بتونی بری سمتش
سری به دو طرؾ تکون دادم ،معين گفت :جريانو به زن عمو بگو دامون ،اون به هر حال دنيا ديده است و شايد بتونه گره
!از اين مشکل باز کنه
!مشکلی نيست که بخواد گره اش باز بشه-
!مشکل نيست که عاشق دختری شدی و نمی تونی پا پيش بذاری؟! مشکل از اين بزرگتر؟:
!عشقی در کار نيست-
چرت نگو دامون! همين اآلن اگه می فهميدی ناديا دخترخاله ات نيست ،اگه می فهميدی ناديا هيچ نسبتی با نگار نداره با :
!سر نمی رفتی سمتش؟
!اومدم يه چيزی سمبل کنم و جوابش رو بدم ،صدای بهت زده ی عمه از پشت سرم دهنم رو بست
!!!!ناديا دختر نگاره؟:
وقتی می گن گاو يکی زاييده اون هم نه قلو دقيقا ا شرح حال اون لحظه ی من بود! سرم برگشت به سمت عمه ،عمه اومد
روبروم نشست و چهره ی بهت زده اش منو ياد صورت ناديا انداخت وقتی داشتم در مورد گذشته و پدر و مادرم براش
!توضيح می دادم! چشم های گرد شده ،دهن باز مونده و نگاه مات و خيره
نگاه از عمه گرفتم و زل زدم به تلويزيون .عمه بود که سکوت چند لحظه ای رو شکست و پرسيد :يعنی چی؟! تو از قبل
می دونستی؟! می دونستی اون دختر دختر نگاره و ورش داشتی آورديش تو اين خونه؟! جريان کيؾ و موبايل و عکس و
!اون پسره و تعقيب و گريز ،همه اش فيلم بود؟! آره دامون؟! باتوام
نگاه از تلويزيون گرفتم ،عمه عصبی دکمه ی کنترل رو فشار داد ،صدای تلويزيون قطع شد و معين گفت :زن عمو دامون
...
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عمه دستش رو به عالمت سکوت به سمت معين گرفت و همون جوری که به چشمهای من زل زده بود گفت :رفتی مؽز
!استخوون بدی واسه پسر نگار عاشق دخترش شدی آره؟
سری تکون دادم به معنی مثبت و گفتم :فرض کنيم آره! خودت داری می گی عاشق! عشق هم که عقل و منطق سرش نمی
!شه! می شه؟
!ژاله معترض گفت :دامون
کؾ دستم رو به سمتش گرفتم که سکوت کنه و رو به عمه ای که در مرز انفجار بود گفتم:فرض کنيم همينی باشه که شما
سناريوشو ساختی! ناديا اآلن اخ شد؟!تو اين دو ماه هر بار که منو ديدی از محسنات اين دختر تعريؾ کردی حاال تا اسم
نگار نشست پشت اسمش شد لولو خرخره؟! شد دشمن خونی؟! آره عمه؟! عمه ای که من می شناختم هيچ وقت اين جوری
و با اين سرعت واسه خودش نمی بريد و نمی دوخت! هيچ وقت با اين سرعت کسی رو متهم نمی کرد! عمه ای که به
خاطر من تو روی پدرش ايستاد و منو از اون لجن کشيد بيرون به اينکه کسی رو به جرم گناه کس ديگه نبايد مجازات کرد
شديداا معتقد بود! گيريم که ناديا دختر نگار باشه! تا حاال که دختر نگار نبود ،سنگشو به سينه می زدی و همين اآلن و به
فاصله ی يکی دو ثانيه بعد از اينکه متوجه شدی دختر نگاره شاکی هستی از اينکه مهمون خونه ات بوده؟! آره عمه؟! منم
!ديگه نمی شناسمت
خودت خوب می دونی مشکلم با اون خونواده تا ابد حل نمی شه! خودت خوب می دونی حاضرم اين نفس نره و نياد اما -
چشمم به چشم يک کدوم از اون خونواده و فک و فاميل نيفته!بعد توقع داری خيلی راحت بشينم و برات دست بزنم که پای
!يکی از اونها رو به خونه ام باز کردی؟
!توقع تشويق ندارم ،اما لزومی به توهين هم نيست:
چه توهينی کردم؟! اختيار اين خونه رو ندارم؟! اختيار زندگيمو ندارم؟! حق ندارم اينو بخوام که آدم هايی که برادرمو -
!کشتن پاشون به زندگيم باز نشه؟
!برادر شما دختر اون خونواده رو کشته:
!دست معين مچ دستم رو گرفت و آروم گفت :بسه دامون
!عمه واقعا ا جوش آورده بود اما منم عصبی بودم ،منم کنترل حرفهايی که می زدم خيلی دست خودم نبود
ژاله هم دست عمه رو گرفت و گفت :زن عمو فداتون بشم ،دارين اشتباه می کنين .معين تو توضيح بده که اينقدر حرص
.نخورن
عمه بی توجه به جمله ی ژاله رو به من گفت :همه ی عمرم منتظر بودم يه روزی اين جمله رو ازت بشنوم! می دونستم
!باالخره به زبون می ياريش! واقعا ا برات متؤسفم دامون
!عمه از جاش بلند شد ،منم بلند شدم و گفتم:جمله ای که گفتم ربطی به نظر خودم نداشته!من جريانو از ديد اون خاندان گفتم
عمه بدون اينکه بهم نگاه کنه راه افتاد سمت اتاق خواب و در همون حال گفت :آره! بايد هم از ديد تو کار اون خاندان
!توجيه پذير باشه! دخترشون کشته شد ،برادر منو قصاص کردن! خون در برابر خون
لحظه ای مکث کرد ،برگشت سمت من و گفت :فقط موندم اون همه سعی و تالشت برای نجات جون اعدامی ها واسه چيه!
اگه قصاص چيز خوبيه که ديگه لزومی نداره بخوای در مقابلش بايستی! همون جوری که حق پدرت بوده مجازات بشه،
!حق هر آدمی که خون کسی رو می ريزه هم مجازاته
!من نگفتم پدرم حقش بوده قصاص شه-
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وقتی از ديدت اونها محق بودن که سر پدرتو بفرستن باالی دار ،يعنی حقش بوده که قصاص بشه! می دونی چيه دارم :
فکر می کنم شايد خوب شد که رضا زنده نموند و يه همچين روزهايی رو نديد! چون مطمئنا ا سر کوفت کشته شدن مادرت
!رو حتما ا حتما ا بهش می زدی
تو اينکه بابام اشتباه کرده هيچ شکی نيست! هيچ شکی نيست که آدم عاقل کارد به اون گندگی رو پرتاب نمی کنه! هيچ -
شکی نيست که برادر شما اشتباه بزرگی مرتکب شده که هيچ وقت جبران شدنی نبوده! اما در مورد سرکوفتی که می گی
!مطمئنا ا اگه بابام زنده بود بهش می گفتم که اشتباه بزرگی مرتکب شده ولی اين با سرکوفت فرق داره
عمه رفت توی اتاق و در رو کوبيد! کالفه و گر گرفته و عصبی يه دستم نشست به پس گردنم و يه دستم مشؽول باز کردن
دکمه های بااليی يقه ام شد! معين بود که صدام زد :دامون؟
برگشتم سمتش ،سری به تؤسؾ تکون دادم و گفتم :اگه می گفتم چيزی به گوشش نرسه! اگه می گفتم ندونه ناديا کيه واسه
!همين بود
ژاله از جاش بلند شد و گفت :به جای اينکه حرفشو ،فکر اشتباهشو تؤييد کنی از اول می نشستی و جريانو براش درست و
!حسابی توضيح می دادی که از سوء تفاهم در بياد
کالفه نشستم روی مبل و گفتم :يه جوری حرؾ نزن که انگار مهتاج خانومو نمی شناسی! دست رو قرآن هم که بذارم
!همون نتيجه ای که خودش بخواد رو می گيره
!ژاله رفت سمت اتاق خواب عمه و گفت:هر چی! وظيفه ات بود حقيقت رو بهش بگی
وقتی ژاله هال رو ترک کرد و در اتاق رو بست ،معين روبروم نشست و گفت :ژاله باهاش حرؾ می زنه و آرومش می
.کنه
يکی بايد خودمو تو اون لحظه آروم می کرد! واکنش عمه همونی بود که فکرشو می کردم اما ته دلم اميدوار بودم اگه يه
روزی پی به اين ارتباط ببره به خاطر دل منم که شده کوتاه بياد! هر چند که من خودم هنوز با خودم کنار نيومده بودم!
هنوز با پذيرش خونواده ی مادريم مشکل داشتم اما توقع اين برخورد شديد رو از عمه نداشتم! شايد ته دلم دوست داشتم
حس کنم تنها کسم قراره به احساسم ،به خواسته ام و به دل بی قرارم احترام بذاره! شايد داشتم اشتباه می کردم! شايد توقع
هيچی هيچی
!بی جايی بود! شايد کالا تو مسير اشتباهی بودم!تو اون لحظه هيچی نمی دونستم!
ِ
***
کالفه از جام بلند شدم و راه افتادم سمت چوب لباسی گوشه ی سالن ،معين پرسيد :کجا؟
!زيرلب زمزمه کردم :می رم يه هوايی بخورم
برمی گردی؟-
.آره:
.پس بذار به ژاله بگم منم همراهت بيام-
.باشه ای گفتم ،رفتم تو ايوون و به تنم از سرمای هوا لرز نشست .پالتومو پوشيدم ،معين اومد و گفت :بريم
!پياده راه افتاديم سمت سر خيابون ،يه سيگار روشن کردم و معين معترض گفت:مصرفت باال رفته ها
جوابی ندادم ،يه خرده ساکت موند و بعد گفت:ما که رفتيم بشين با زن عمو صحبت کن .هم از دلش در بيار هم براش
.توضيح بده جريان چی بوده
!چيو از دلش در بيارم؟-
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جوری حرؾ زدی که خيال می کنه به خاطر ناديا و رسيدن بهش داری به زحمت های اون و به هر اتفاقی که تو گذشته :
!افتاده پشت می کنی
!اگه همچين فکری بکنه نشون می ده اصالا منو نشناخته-
دامون يه خرده منطقی باش! می دونی عشق و عاشقی يعنی چی؟! می دونی چه نيرويی داره؟! عاشق که باشی می تونی :
چشم رو هر چيزی ببندی!اآلن زن عمو همچين فکری می کنه! با اون جمله ای هم که تو گفتی ،منم بودم يه همچين نتيجه
!ای می گرفتم
به فرض هم که همچين چيزی باشه!؟ به فرض هم که من به خاطر عشق به ناديا بخوام چشم رو اتفاقهای گذشته ببندم- ،
چشم رو گناه يه سری آدم ببندم کجاش ايراد داره؟! مرتب نشستيم و دم از بخشيدن می زنيم ،بعد به خودمون که می رسه
!محقيم و حق نداريم و بايد قرص و محکم تو موضعمون بايستيم؟
!اينا رو داری جدی می گی؟-
دارم فرضا ا می گم! دارم می گم اگر هم بخوام يه عده آدم رو تو زندگيم ببخشم يه مسئله ی شخصيه و عمه بايد اجازه بده :
!خودم تصميم بگيرم
فکر نمی کنم عمه بخواد مانعی باشه برای اينکه بخوای با خونواده ی مادری يا پدريت مراوده ای داشته باشی! اون فقط -
!دلش نمی خواد پای اون خونواده ها به زندگی خودش باز بشه
مگه من پای کسی رو به زندگيش باز کردم؟!نگران اين بود که برم به اون بچه ی بيچاره کمک کنم و پای اون خاندان به :
!زندگی من و بعد زندگی اون باز بشه ،بهش قول دادم اين اتفاق نيفته و نيفتاد
امشب اگه براش توضيح می دادی که خودت هم از اين رابطه ی فاميلی با ناديا بی خبر بودی اين جوری جوش نمی آورد -
!و کار به جايی نمی رسيد که در مورد پدرت اون حرؾ رو بزنی و اون جوری برنجونيش
!مگه حرفم اشتباه بوده؟:
اشتباه نبوده اما يه وقتهايی بهتره خيلی حرفها نگفته باقی بمونه .زن عمو هم مطمئنا ا خودش می دونه اون اتفاق محصول -
يه اشتباه از طرؾ پدرت بوده که اون بنده ی خدا هم تاوانش رو با جونش پس داده! ديگه لزومی به بازگو کردنش نيست
!دامون
!نمی تونی فکر کنی چقدر روم فشاره:
چرا نمی تونم؟! نگی هم از حال و روز اين چند وقتت مشخصه ولی من می گم جای اينکه يه کاری کنی هی اين گره کور -
و کورتر بشه،جای اينکه خودتو کنار بکشی و اينقدر نااميد به اين جريان نگاه کنی ،يه ذره به خودت حرکت بده ،يه ذره
!سعی کن اين گره رو باز کنی
اين گره نيست! اصالا طنابی نيست که فکر کنی روش گره ای هست که بايد باز بشه! رسيدن من و ناديا عين دو تا خط :
!موازيه! يه ؼيرممکن ؼيرممکن
 ...اينجوريام نيست .می شه اميدوار بود که زن عمو کوتاه بياد و-
مشکل عمه و نظرش نيست .يعنی هست اما تنها مشکل نيست .خودم نمی تونم با اين وصلت ،با اين رابطه کنار بيام! نمی :
تونم هر ديقه چشمم به چشم پدربزرگ ناديا بيفته و ياد التماسهای خودم و عمو و عمه هام نيفتم! نمی تونم ببينمش و ياد نگاه
!گريون آخر پدرم نيفتم
.معين مکثی کرد و گفت :نمی دونم چی بگم .کاش واقعا ا ناديا باهات نسبتی نداشت
تو دلم يه ای کاش گفتم و معين پرسيد :برگرديم؟
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برگشتيم ،عمه و ژاله تو هال نشسته بودن و حرؾ می زدن که با از راه رسيدن ما ساکت شدن ،ژاله با ديدنمون از جاش
بلند شد و به معين گفت :بريم؟
معين تؤييد کرد و تا وقتی که برن عمه حتی نيم نگاهی هم به من نکرد،گره ابروهاش هم سفت و محکم بود و دلخوری و
!ناراحتی از سر و روش می باريد
تا دم در حياط همراه ژاله و معين رفتم ،نزديک در ژاله گفت :من براش يه چيزايی رو توضيح دادم اما از تو به خاطر
!اون حرفی که زدی ناراحته
.دستهامو فرو کردم تو جيب شلوارم و گفتم :باشه
!اخمی کرد و پرسيد :چی باشه؟! ناراحت باشه؟
!نه متوجه شدم يعنی-
!از دلش در بيار دامون گناه داره:
!باشه-
!اين جوری که تو داری می گی باشه ،جنگ نشه بينتون خوبه:
.جنگ نمی شه نگران نباش .از دلش در می يارم .برين به سالمت-
.ژاله لبخندی زد و گفت :آفرين پسر خوب! فردا می بينيمت
.معين دستی به بازوم کشيد ،خداحافظی کرد و نشست پشت رل ،ژاله هم برام دستی تکون داد و رفتن
تو حالت عادی بايد می رفتم خونه ،لباسهامو در می آوردم ،می چپيدم زير پتو و چشم رو هم می ذاشتم تا صبح فردا و
دوباره روز از نو و روزی از نو اما مونده بودم که با عمه حرؾ بزنم .دلم نمی اومد اون طور دلخور تو تنهايی حرص
.بخوره و ناراحتی کنه! حرفی که زده بودم از نظر خودم اشتباه نبود اما طاقت ناراحت بودن عمه رو نداشتم
برگشتم تو خونه ،چراغ های خاموش هال نشون می داد عمه ساعت خاموشی رو اعالم کرده و اين يعنی نمی خواد باهام
حرؾ بزنه يا به حرفهام گوش بده! رفتم تو اتاقم ،پيرهن و شلوارمو با يه تی شرت و شلوارک عوض کردم و برگشتم تو
هال .يه خرده تو تاريکی نشستم رو مبل و فکر کردم و بعد از جام بلند شدم .با انگشت ضربه ای به در زدم و عمه رو
صدا کردم اما جوابی نداد .در رو باز کردم و سرکی کشيدم .عمه دراز کشيده بود ،يه کتاب تو دستش بود و خيره ی
!صفحاتش ولی مشخص بود که نمی خونه
رفتم تو و پرسيدم :حرؾ بزنيم؟
جوابی نداد! تکيه امو دادم به ديوار و زل زدم بهش .صفحه ای رو ورق زد يعنی سرم به کتاب خوندن گرمه و مزاحمی و
برو بيرون! مکثی کردم و پرسيدم :نمی خوای حرؾ بزنيم؟
بازم سکوت جوابم بود .رفتم جلو و نشستم رو لبه ی تخت ،دستم رو دراز کردم و کتاب رو از بين دستهاش گرفتم و گفتم:
!عمه موندم که حرؾ بزنيم
!نگاه دلخورش رو دوخت به چشمام ،يه خرده ماتش موندم و بعد پرسيدم :از چی اآلن ناراحتی؟
!از تو-
از من به خاطر اينکه در مورد ناديا بهت حرفی نزدم ،از من به خاطر اينکه گفتم بابام مقصر مرگ مامانم بوده؟! از من :
به خاطر اينکه عاشق دخترخاله ام شدم؟! از من به خاطر اينکه فکر می کنی قدر زحمتهاتو ندونستم؟! از من به خاطر
اينکه خيال می کنی قراره برم سمت فک و فاميلی که باعث شدن بابامو دار بزنن؟! به خاطر چی از من ناراحتی؟! هان؟
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عمه جوابی نداد ،فقط سرش به عالمت تؤسؾ تکون خورد .دستمو فرو کردم بين موهام و گفتم :دو ماه پيش وقتی رفتم
تهران واسه کارهای آزمايشگاه ،شنيدم برادر ناديا فوت کرده! رفتم که تسليت بگم ،يه خرده دلداريش بدم و برگردم ،نگارو
وسط حياط خونه ی ناديا ديدم! اسم اين اتفاق رو هم نمی دونم چی بذارم ،تقدير لعنتی ،سرنوشت کوفتی ،بخت سياه،
پيشونی نوشت نحس! هر چی که فکر کنی! معين و ژاله می دونستن ،سياوش هم تازگی ها فهميده! به شما نگفتم که يه وقت
همچين برداشتی نداشته باشی! اآلن هم نمی خواستم متوجه ی اين رابطه بشی! نمی خواستم بدونی ناديا دختر نگاره! به دو
دليل يکی اينکه نمی خواستم صرؾ اينکه اون دختر پاک و معصوم دختر کسيه که شما باهاش دشمنی داری اون جور
ناجور در موردش قضاوت کنی ،يه دليل ديگه هم اينکه دلم نمی خواست خيال کنی ناديا رو می شناختم ،نقشه کشيدم و اين
!جوری وارد زندگيت کردمش! همين نتيجه گيری تند و تيزی که چند ساعت پيش تو سالن کردی
!نمی خوام پای هيچ کدوم از اون آدم ها به زندگيمون باز بشه دامون:
!مگه باز شده؟-
!ناديا رو فراموش می کنی:
!دو ماهه دارم همين کارو می کنم-
!پس چرا نتيجه نداده؟:
چون دم به ديقه شما ازش حرؾ می زنی! چون هر بار که منو ديدی يادآوری کردی که با احساسات پاک اون دختر بازی -
!کردم
!حق رضا اون سرنوشت نبود:
!نه نبود-
اون همه کارهای خير بايد نتيجه اش می شد يه چيز خير! نه اون شری که دامن خودش و همه ی ما رو بگيره! حقش نبود :
پدربزرگت اون صندلی لعنتی رو از زير پاهاش بزنه! حقش نبود جای اون طناب لعنتی روی گردن سفيدش رد کبودی
!بندازه! حقش نبود اونقدر جوون از اين دنيا بره! حقش نبود دلنگرون تنها بچه اش نفسهای آخرشو بکشه
!نه نبود-
!پس چرا اون جمله رو گفتی؟:
همون لحظه هم برات توضيح دادم! اين ايده و نظر من نيست! همين اآلن ،همين لحظه دارم بهت می گم ،يکی پيدا شد منو -
کشت ،مديونی رضايت ندی و بذاری قصاص بشه! ولی اين حق هم حقيه که خدا داده! يکی ازش می گذره ،يکی هم نمی
گذره! آقاجون بايد می گذشت و نگذشت! دخترشو از دست داده بود ،نتونست از خون بچه اش بگذره! مژگانو تصور کن؟!
!خدای نکرده يکی پيدا بشه و يه همچين باليی سرش بياره می تونی خيلی آسون بگی که می بخشيش؟
!اگه اون آدم حسين باشه ،اگه اتفاقی کشته باشدش آره-
مطمئنی؟! شمايی که يه هفته ی تموم به خاطر اينکه رضايت داده بودم اون چهار تا برادر آزاد بشن باهام سرسنگين :
!بودی،مطمئنی که قاتل دخترت رو خيلی راحت می بخشی؟! بايد تو لحظه باشی تا تصميم بگيری
!ناراحتم می کنی وقتی آقاجونتو محق می دونی-
من محق نمی دونمش! قانون بهش اين اجازه رو داده! ببين عمه من نه با نقشه ی قبلی ناديا رو بهت معرفی کردم ،نه :
اصالا روحم از اين ارتباط فاميلی با خبر بود ،نه توقع دارم که تو چشم رو گذشته ببندی و به خاطر من با آدم هايی که
دوست نداری مراوده داشته باشی!اونقدری هم نمک به حروم نيستم که اين همه سال لطؾ شما رو ناديده بگيرم! در مورد
بابام هم خودت بهتر می دونی که اون تا ابد برای من قهرمان زندگيم می مونه ،خيلی کارهامو از اون الگو برداری کردم
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و می کنم ،منهای اينکه موقع عصبانيت خودم رو کنترل نکنم! اين از اين! در مورد ناديا هم فراموشش کن! خب؟! درسته
که به قول سياوش يا حتی خود شما نامردی بزرگی در حق اون دختر بوده! درسته که ذهنشو درگير کردم و بعد با بی
رحمی تمام کشيدم کنار اما اينم شايد شانس گند يا سرنوشت از ازل سياه نوشته شده ی من بوده که دامن اون دختر رو هم
!گرفته
از جام بلند شدم و گفتم :هيچ وقت دلم نمی خواد دست رو دختری بذارم که تنها کسم چشم ديدن اون و خونواده و خاندانشو
!نداره! حتی اگه اون دختر عشق اول و آخرم باشه! شب به خير
***
.صدای تلق و تلوق ظرؾ از توی آشپزخونه می اومد ،دلم يه قهوه می خواست و يه دوش آب گرم و يه پک سيگار
آخری دم دست تر بود .دست دراز کردم و پاکت رو از روی ميز برداشتم ،نگاهی به اطراؾ انداختم و فندک رو کنارم
روی مبل پيدا کردم .يه نخ کشيدم بيرون و روشنش کردم و بعد يه پک عميق ،پاهامو روی ميز دراز کردم و زل زدم به
سقؾ.امروز بايد ماشين عمه رو از تعميرگاه می گرفتم .بعدش بايد می رفتم لپ تاپمو می دادم به فرهاد،يه خرده هم خرت
.و پرت می خريدم و ته تهش می چپيدم دوباره تو اين خونه و شام و خواب و صبح فردا
پک عميق بعدی رو زدم ،هاله ای از دود جلوی چشمم رو گرفت و از پشتشون ديدم که اومد و روی پاهام نشست .با دست
دودها رو کنار زد و گفت:از اين دود خفه نمی شی؟
زل زدم به تکون لبهاش .گوشتی بودن و با اون رژی که زده بود وسوسه انگيزتر هم می شدن .دستهاش نشست دو طرؾ
صورتم و وادارم کرد به چشمهاش نگاه کنم .لبخندی زد و گفت :خوبی؟
سری تکون دادم يعنی آره .لبخندش پهن تر شد و گفت :گردنت چطوره؟
.پک ديگه ای به سيگار زدم و گفتم :خوبه
فيزيوتراپی رو رفتی آخر؟-
.نه:
.می خوای دراز بکش برات يه خرده ماساژش بدم-
.نيازی نيست:
چيزی شده؟از من ناراحتی؟-
نه چطور؟:
!نمی دونم .حس می کنم خيلی گرفته ای-
!گرفته بودم؟! نه! دامون هميشگی بودم! دامون اين چند ماه اخير
با وجود الؼر بودنش سنگين بود و پاهام داشت اذيت می شد .سيگار رو گرفتم به لبم ،دستهام نشست رو دو طرؾ
پهلوهاش و سعی کردم بلندش کنم ،خودش همکاری کرد و کنارم نشست ،سرش رو گذاشت روی شونه ام و آروم زمزمه
کرد :خسته نيستی؟
خسته نبودم اما تا دلش می خواست بی حوصله بودم و کالفه! جواب که ندادم ،دستم رو وادار کرد بشينه رو بازوی لختش
!و گفت :انگشتهاتو روی بازوم باال و پايين کن ،خيلی اين کارو دوست دارم .بهم آرامش می ده
کاری رو که می خواست انجام دادم ،يه خرده ساکت موند و بعد سرش رو به سمت صورتم باال آورد،چشمهای خمارش رو
به چشمهام دوخت و گفت :بخوابيم؟
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دوال شدم ،ته سيگار رو تو زيرسيگاری فشار دادم ،دود آخر رو از ريه هام بيرون فرستادم و گفتم :آدم شيش ؼروب می
!خوابه؟
!شاکی ازم فاصله گرفت نيمه تنه اش به سمتم چرخيد و معترض گفت :دامون
زل زدم به چشمهاش ،قهوه ای تيره با مژه های بلند مشکی .شايد هم بلند نبود و ريمل خوبی بهشون زده بود! نگاه ماتم رو
!که ديد گفت :می خوای برم؟
!می خواستم؟! می خواستم بره؟! اگه می خواستم بره پس چرا زنگ زده و گفته بودم که تنهام و ازش خواسته بودم بياد؟
.سرم رو تکيه دادم به پشتی مبل و گفتم :دلم قهوه می خواد
.با اشتياق گفت :اآلن برات دم می کنم
از جاش بلند شد و پرسيد :کجاست؟
نگاهم از پاهای کشيده و خوش تراشش باال اومد و نشست به يقه ی باز بلوز و بند سرخآبی ظريؾ لباس زيرش که از سر
شونه هاش پيدا بود .هر بار لباس های بازتر و وسوسه انگيزتری می پوشيد .سکوتم رو ديد ،يا شايد مسير نگاهم رو که
دوباره روی پاهام نشست و گفت :دامون؟
نگاهم به چشمهاش بود ،چشمهای بی پروايی که ؼريزه و وسوسه توشون موج می زد .دستش از دکمه ی باز يقه ام رد شد
و نشست به سينه ام ،همون جوری که با موهای تنم بازی می کرد گفت:هر مرد ديگه ای بود اگه گونی هم می پوشيدم پا به
!خونه نذاشته منو مستقيم می برد سمت اتاق خوابش! تو چرا اينقدر بی احساسی آخه؟
!من چرا اينقدر بی احساس بودم؟! واقعا ا چرا؟! چه طوری می تونستم اينقدر بی احساس باشم؟
جواب که ندادم ،خودش رو يه خرده باال کشيد ،سرش رو گذاشت روی شونه ام و آروم زمزمه کرد :خونه ی خالی ،يه
!پسر خوش تيپ ،يه دختر خوشگل! آتيش و پنبه! نمی خوای از اين نقش کبريت بی خطر بودنت در بيای؟
نفس هاش می خورد به گردنم ،دستش روی قفسه ی سينه ی لختم باال و پايين می شد و عطری که زده بود دماؼمو پر می
کرد .حق داشت! برای هر مردی ساره وسوسه انگيزترين زن بود! دستم نشست به بازوهاش و سعی کردم از خودم دورش
کنم! نمی خواستم بيشتر از اين حالم خراب شه! نمی خواستم خودداريمو از دست بدم! معترض و با صدای بلندتری گفت:
!دامون
.نشوندمش روی مبل و از کنارش بلند شدم و گفتم :قهوه نمی خوام! يه دوش می گيرم ،برگشتم حاضر باش که برسونمت
دستش نشست به مچ دستم و مانع از رفتنم شد .نگاهی به صورت پر اخمش انداختم و منتظر موندم حرفش رو بزنه! از
!جاش بلند شد و شاکی گفت :چته تو؟
!دستم رو از دستش آزاد کردم و همون جوری که می رفتم سمت اتاقم گفتم :چی چمه؟
دنبالم اومد و گفت :به من زنگ می زنی که تنهام و پاشو بيا اينجا! دو ساعت خودمو برات درست می کنم ،بهترين لباسمو
می پوشم و عطر خوبی می زنم که مثالا به چشمت بيام و بع ِد اين همه عشوه و ناز خرج کردن می گی می خوای بری
!دوش بگيری و بعد منو برسونی؟
.در حال برداشتن لباس زير و حوله گفتم :خب می تونم اول برسونمت و بعد برم دوش بگيرم
!صدای پوزخندش رو شنيدم و بعد گفت :مگه اتفاقی هم افتاده که دوش الزم شدی؟
!برگشتم سمتش و گفتم :از کی تا حاال آدم برای اينکه دوش بگيره بايد منتظر اتفاقی باشه؟
!نگاهش رنگ تمسخر داشت وقتی زل زد به چشمام و گفت :دارم شک می کنم که اصالا مرد باشی
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خنده ام گرفت اما خودم رو کنترل کردم و همون جوری که از کنارش رد می شدم گفتم :می خوای بکشم پايين ببينی و
!خيالت راحت شه؟
 ...صدای آروم شده و اؼواگرش از پشت سرم بلند شد :نيازی نيست عزيزم! می تونيم يه دوش دونفره بگيريم و
!برگشتم سمتش و گفتم :دو ديقه ديگه می يام ،يه چرخی بزن که چيزی جا نذاشته باشی
!عصبی گفت :واقعا ا که
!رومو ازش گرفتم و گفتم :آره خب! واقعا ا که
با صدای بلندتری گفت :دست رو هر پسری بذارم با اين شرايطی که دارم بهم نه نمی گه! از روز اول هم بهت گفتم من با
کسی دوست می شم که روابط آزادانه داشته باشه! پس چی شد؟! اون روز که می گفتی دقيقا ا تو اين مسئله با هم تفاهم داريم
اين بود تفاهمت؟! سه ماه تموم هر وقت به بهونه ای اومدم پيشت يا خودت دعوتم کردی فقط نشستی باهام يه قهوه خوردی،
يه شام يا ناهار ،يه برنامه تلويزيونی و يه خرده حرؾ و تموم؟! ببينم نکنه خيال می کنی من دوست اجتماعيتم؟! يا اصالا
!منو با دوست های پسرت اشتباه گرفتی؟
!اآلن از چی شاکی هستی؟-
!نبايد شاکی باشم؟!همون روزهای اول هم بهت گفتم من تو شروع و ادامه ی يه رابطه نيازهای احساسيم برام تو اولويته:
!ؼريزی البته-
 ...هرچی! گفتم نه کادو می خوام ،نه پول ،نه زبون ريختن! فقط محبت می خوام و:
!پايين تنه-
!مودب باش:
!جمله ای که گفتی همين معنی رو می داد-
!پدرم اونقدری داره که به واسطه اش من دست رو هر کسی بذارم بهم نه نگه:
!خب پس چرا يه دوست پسر برای خودت نمی خری؟! يا حتی يه خروس-
عصبانی شد،رنگ صورتش رو به کبودی رفت و بعد چند ثانيه همون جوری که می رفت سمت کيفش که روی کانتر بود
گفت :واقعا ا بی لياقتی دامون!از همون بار اولی که منو کشوندی اينجا و دست نزده فرستاديم که برم بايد می فهميدم که
!عرضه ی اين کارها رو نداری! بايد می فهميدم آدمی نيستی که نيازهای منو برآورده کنی
.در حموم رو باز کردم و گفتم :به سالمت
 ...شنيدم که گفت :دارم به اين نتيجه می رسم که
!مرد نيستم! گفتی اينو! آره! نيستم-
!يا شايد همجنس بازی! مطمئنی با اين سياوش خانی که همخونه هستی رابطه نداری؟:
عصبی برگشتم سمتش ،سعی کردم خودم رو کنترل کنم و بعد با انگشت به در ورودی اشاره کردم و گفتم :وقتی رفتی در
!رو هم ببند
دوش آب سرد تو اون گرما شايد می تونست کمکی کنه که يه خرده از گرگرفتگيم کم شه! ايستادن زير اون آب يخ شايد
می تونست ذهنم رو از اين مقايسه ی احمقانه ای که هر بار با ديدن ساره به جونم می افتاد خالص کنه! شايد می شد زير
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اون دوش ،وقتی نفسهام به شماره می افتاد از سردی آب ،چشمهای عسلی و معصوم ناديا رو با اون چشمهای قهوه ای تيره
!ی بی پروا مقايسه نکنم و حسرت نخورم
***
خسته بودم ،اونقدری که کؾ پاهام ذق ذق می کرد .کليد انداختم و پا که گذاشتم تو هال قيافه ی برزخی سياوش جلوی
!چشمام ظاهر شد
سالم کردم ،از شر کيفم خالص شدم و دستم نشست به دکمه های پيرهنم و همون جوری که از جلوش رد می شدم
!پرسيدم:چيه؟ کشتی هات ؼرق شده؟
جوابمو نداد ،حوصله ی بحث و پرس و جو هم نداشتم پس رفتم تو اتاقم و پيرهنمو از تو شلوارم کشيدم بيرون و باقی دکمه
!ها رو باز کردم و درش آوردم .داشتم شلوارمو در می آوردم که سياوش پرسيد :اين چيه؟
برگشتم سمتش ،يه چيز سرخآبی محکم خورد تو صورتم و افتاد جلوی پاهام .نگاهم هم همراهش نشست به زمين و اون بند
.سرخآبی رد شده از سرشونه های ساره به خاطرم اومد
!سرمو بلند کردم و زل زدم به قيافه ی عصبانی سياوش
!سری به تؤسؾ تکون داد ،دوال شدم تا لباس زير رو بردارم ،سياوش گفت :کالا خونه رو با فاحشه خونه اشتباه گرفتی آره؟
وقت خوبی نبود برای بحث کردن ،اصالا حس و حال خونسرد و بی تفاوت بودن تو وجودم نبود! کالا دنبال يه بهونه بودم
!به يکی بتوپم و سياوش داشت بهونه رو دستم می داد
لباس زيرو برداشتم و انداختم روی تخت ،کمربندمو شل کردم ،حوله امو ازروی صندلی چنگ زدم برای اينکه برم حموم،
!سياوش گفت :حيؾ ناديا
نگاهم رنگ عصبانيت گرفت و زل زدم به چشماش ،پوزخندی زد و گفت :حيؾ اون دختر که به تور توی هوس باز
!خورده بود
!از کنارش رد شدم و گفتم :يادمه اولتيماتوم داده بودم اسمشو جلوم نياری
!بازومو کشيد سمت خودش و مانع رفتنم شد و گفت :اسمشو جلوت نيارم وجدانت آروم می مونه آره؟
به بازوم تکون محکمی دادم تا دستمو آزاد کنم و همون جوری که از اتاق می رفتم بيرون گفتم:از يه لباس زير دخترونه
!رسيدی به ناديا؟
از اين کثافت کاری هايی که راه انداختی رسيدم به اين نتيجه که خيلی خوب شد ،در واقع معجزه شد که اون دختر -
!معصوم فاميلت از آب در اومد! خيلی خوب شد که تونستی يه بهونه جور کنی و بپيچونيش
!برگشتم سمتش و گفتم :خوبه همه چيو می دونی ايستادی داری شر به هم می بافی
!شر می بافم؟! نخواستی بهش تعهد بدی که اين گندکاری هاتو ادامه بدی-
!کدوم گندکاری:
!همين که بوی گندش از روی تخت بلند شده-
به کسی تعهدی ندارم و با هر کی که دلم بخواد می تونم باشم! واسه چی شاکی هستی؟! من همون دامون سابقم ،مگه :
!چيزی تؽيير کرده؟
!از نظر تو هيچی تؽيير نکرده؟-
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با احساس يه دختر زخم خورده بازی کردی و ولش کردی به امون خدا! اونوقت می گی هيچی تؽيير نکرده؟! خيال می -
کردم واقعا ا به خاطر اين نسبت فاميلی و به خاطر احترام به خواسته ی عمه اته که کشيدی کنار! اآلن و با اين وضع داری
!نشون می دی خودت نخواستی که باهاش باشی! خودت نخواستی به کسی متعهد بشی! خودت دنبال اين تنوع طلبی هستی
وقتی رابطه ی شروع نشده ی من و ناديا به بن بست رسيده چرا بايد نيازهامو سرکوب کنم؟! چرا بايد به يه عشق مرده :
!پايبند باشم؟! از من چه توقعی داری؟! خيال کردی فرهادم؟! يا مجنون؟! نکنه فکر کردی پيؽمبرم؟
عشق مرده رو خوب اومدی! ترکيب جديده؟! عشق مرده! هه! عشقی هم بوده که بخواد بميره؟! تو حتی نخواستی به خاطر -
اون هوس زودگذری که به اشتباه اسم عشق رو روش گذاشتی يه خرده بجنگی! حتی نخواستی خودتو راضی کنی که يه
خرده برای راضی کردن عمه خانوم چک و چونه بزنی! دختره رو درست لحظه ای که خيلی خيلی به محبتت نياز داشت
ول کردی به امون خدا! قدؼن کردی که کسی حرفی ازش بزنه و حتی نخواستی بدونی در چه حال و روزيه! ديديش اصالا
جناب عاشق پيشه؟! رفتی يه بار وايسی دم بيمارستانی که کارآموزی می کرد تا ببينيش؟! رفتی ببينی چه جوری شده؟! تو
چه وضعيه؟! تو خيلی راحت يه پاکن دستت گرفتی و صورت مسئله رو پاک کردی! به همين راحتی! خيلی راحت يه
سرپوش گذاشتی رو وجدانت و افتادی دنبال نيازهای ؼريزيت! سرت رو با يه زن که معلوم نيست کيه گرم کردی و هر
بار که من نيستم ورش می داری می ياريش اينجا و خيلی راحت زندگيتو ادامه می دی بدون اينکه بدونی چه باليی سر
!احساس اون دختر آوردی
سياوش در حال حرؾ زدن رفت تو اتاقش و وقتی برگشت ،يه گيره ی سر ،يه ساپورت رنگ پا و يه گل سينه رو پرت
کرد روی مبلی که کنارش ايستاده بودم و گفت:اينها هم فکر کنم مال همونيه که وقتهای خاليتو باهاش پر می کنی! البته اگه
چند نفر نباشن! واسه ناديا که خيلی خيلی خوشحالم ،برای تو اما به همون اندازه متؤسفم! برای خودم ولی بيشتر از تو
متؤسفم که تو اين مدت اصالا نتونستم بشناسمت! که نتونستم بفهمم چقدر هوس باز و زن باز و بنده ی ؼريزه اتی! ناديا هم
...
دست خودم نبود که دستم نشست به يقه ی تی شرت سياوش! دست خودم نبود که محکم کوبيدمش به ديوار و دست خودم
!نبود که از بين دندونهای به هم چفت شده ام ؼريدم :اسم ناديا رو به زبونت نيار
جا خورد انگار از واکنشم که زبون به دهن گرفت! يه بار ديگه اما اين بار آرومتر کوبيدمش به ديوار و گفتم :شنيدی چی
!گفتم؟! ديگه اسمشو جلوی من به زبونت نيار
!دستش نشست به مچ دستم و آروم گفت :ولم کن
باز بی
دستهام شل شد ،عقب کشيدم و همون جوری که می رفتم سمت حموم گفتم:اگه ناراحتی با من ِ
باز زن ِ
لجن هوس ِ
وجدان بنده ی ؼريزه همخونه ای بگو سهمتو بخرم يا سهممو بهت بفروشم
!
ِ
رفتم تو حموم و در رو کوبيدم به هم! ساره برای چی اين آت و آشؽالها رو از خودش جا می ذاشت؟! چی رو می خواست
ثابت کنه؟! انگيزه اش اصالا چی بود؟! اينکه من و سياوش رو به جون هم بندازه؟! اينکه منو به ياد خودش بندازه؟! اينکه
اگه زن ديگه ای تو زندگيمه بفهمه و به جونم بيفته؟! حال ناديا بد بود؟! آره بد بود! دختر نحيؾ و پژمرده ای که بارها دم
اون بيمارستان لعنتی ديده بودم ،دختر رنگ پريده ای که سر به زير با شونه هايی خميده کنار شادی قدم بر می داشت و تو
سکوت به حرفهاش گوش می داد حال و روز خوبی نداشت! اصالا هم نداشت! ولی  ...کاری از دستم بر نمی اومد! يه
گذشته ی تاريکی! يه دشمنی عميق ،يه کينه ی قديمی ،يه عالمه درد و آه و نفرين! يه عالمه نخواستن ميون اين خواستن بود
!که از ميون برداشتنی نبود
ماشينو پارک کردم و پياده شدم .دو هفته ای می شد به عمه سر نزده بودم .تلفنی با هم حرؾ زده بوديم اما فرصتی برای
ديدنش پيش نيومده بود .می دونستم حسابی شاکيه! می دونستم اآلن که پا بذارم تو خونه اش حسابی مإاخذه ام می کنه! از
!لحن پای تلفنش کامالا می شد فهميد با يه چماق منتظر ايستاده واسه استقبال ازم
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دکمه ی زنگ رو فشار دادم و در رو با کليد باز کردم و رفتم تو .با ديدن مژگان که ايستاده بود رو ايوون و با لبخند نگاهم
!می کرد ابروهام باال رفت و گفتم :به! عليک سالم خواهر گرام
در حال در آوردن کفشهام بودم که عمه هم اومد بيرون و با لبخند سالم کرد .نگاهم نشست به چشمهاش ،لبخندی زدم ،سالم
کردم و گفتم:چشمت روشن عمه خانوم! خوبی؟
!گره ی ريزی به ابروهاش انداخت و گفت :از احوال پرسی های پسر بامعرفتم
با مژگان دست دادم و ايستادم برن تو ،پشت سرشون راه افتادم و گفتم :من اگه وقت کنم حال خودمو بپرسم خيلی شاهکار
!کرده ام
.کتم رو در آوردم و آويزون کردم ،عمه گفت :بشين برات چايی بيارم
!رفتم سمت دستشويی و گفتم :دستهامو بشورم چشم .خوبی مژگان؟! چه عجب از اون شوهر عتيقه ات دل کندی؟
!صدای معترض مژگان رو شنيدم :عتيقه خودتی دراز ديالق
.خنديدم و رفتم تو دستشويی ،وقتی اومدم بيرون عمه با سينی چای اومد و گفت :بخور تا ژاله و معين بيان شام بخوريم
.نشستم و گفتم :عجله ای نيست حاال
دستم نشست به دو تا دکمه ی بااليی يقه ام و بازشون کردم و از مژگان پرسيدم :حسين خوبه؟
.لبخندی زد و گفت :خوبه.خيلی سالم رسوند
!چطور نيومد؟-
.مرخصی نداشت.ولی هفته ی ديگه می ياد که برم گردونه:
.خوبه-
.عمه نشست روبروم ،ظرؾ شيرينی رو گذاشت جلوم و گفت :قندون تو کشوی جلوی پاته
دوال شدم و کشوی ميز رو کشيدم بيرون ،قندون رو در آوردم و عمه پرسيد :گردنت چطوره؟
!بد نيستی گفتم ،مژگان پرسيد :گردنت مگه چی شده؟
.ليوان چايی رو برداشتم و گفتم :هيچی .يه خرده درد می کنه
.مال کارته-
!نه پس مال بی کاريمه:
مسخره! دکتر رفتی؟-
!دکتر خودش اومد سراؼم:
!آره خب! يادم نبود تو بيمارستان هم کار می کنی-
!گرمم بود .از جام بلند شدم ،ليوان چاييم رو دادم دست مژگان و گفتم :تا برم لباسمو عوض کنم تو اينو فوت کن خنک شه
ليوان رو ازم گرفت ،رفتم تو اتاق و پيرهنمو در آوردم.زانو زده بودم رو زمين و داشتم از کشوی زير تخت يه تی شرت
در می آوردم ،عمه اومد و در رو بست و تو سکوت زل زد بهم .تی شرت رو تنم کردم و پرسيدم :چيزی شده؟
.من می خواستم ازت بپرسم-
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چطور؟:
اتفاق جديدی افتاده؟-
!نه! چطور مگه؟:
!نمی دونم حس می کنم اين يکی دو هفته يه جوری شدی-
!فقط يکی دو هفته؟:
!منهای تموم اين مدت که کالا يه جوری هستی-
!چه جوری هستم عمه خانوم؟:
!از من دلخوری؟-
!چرا بايد از شما دلخور باشم؟:
 ...نمی دونم! يعنی-
!آهان آره! دلخورم! اين جوری بايد دل اون بنده ی خدا رو می شکستی؟:
!بنده ی خدا؟-
!آقای اسدی رو می گم:
.عمه اخمی کرد و بی حرؾ از اتاق رفت بيرون! ابرويی باال انداختم و پشت سرش رفتم تو هال
وقتی نشستم مژگان پرسيد :حسشو داری عکسهای گوشيمو تو لپ تاپم بريزی؟
خودت چرا اين کارو نمی کنی؟-
!حسشو ندارم:
!خب بذار يه وقتی که حسشو پيدا کردی-
.هارد گوشيم پر شده ديگه جا نداره:
.باشه بيار برات خالی کنم-
.عمه از تو آشپزخونه گفت:مژگان دامون خسته است

خسته نيستمی گفتم ،مژگان با لپ تاپش کنارم نشست و موبايل و فيشش رو هم داد دستم .عکس ها رو ريختم ،مژگان که
رفته بود تو آشپزخونه دوباره برگشت کنارم و گفت :ريختی؟
.آره .تموم شد-
.لپ تاپ رو گذاشتم رو ميز و اومدم بلند شم ،دستم رو گرفت و گفت :بشين کارت دارم
نشستم و گفتم :جونم؟
.شروع کرد به باز کردن پوشه ها و رسيد به يه عکس ،عکس رو باز کرد و گفت :اينو ببين
نيم نگاهی به صفحه انداختم و گفتم :خب
.اين جوری نه! با دقت ببين:
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!چرا؟-
!خب ببين ديگه:
!از جام بلند شدم و گفتم :زشته! آدم عکس دختر مردمو به پسر ؼريبه نشون نمی ده
!حاال نه که تو هم پسر پيؽمبری؟-
!رفتم تو آشپزخونه و عمه گفت :يه چايی ديگه بريزم؟
.نه .معده ام خاليه-
.ژاله و معين بيان شامو می کشم:
باشه .کمک نمی خوای؟-
.نه عزيزم .منم دارم می يام بشينم:

برگشتم تو هال ،عمه هم اومد و نشستيم.مژگان گفت :دامون اين دختره رو يه نظر ببينی ضرر نمی کنی .خيلی دختر
.خوبيه
!مبارک صاحبش باشه-
.جدی دارم می گم.خونواده ی خيلی خوبی هم داره:
!خوش به حالش-
!می خوای يه قرار باهاش بذارم ،ببينيش؟:
!نه-
!چرا آخه؟:
!به چه عنوان بايد ببينمش؟-
.می خوام ببينيش شايد ما يه پلوی عروسی بيفتيم:
.دلت پلو می خواد می تونم ببرمت بهترين رستوران و يه ناهار يا شام خوشمزه دعوتت کنم-
!دلم می خواد تو رو تو لباس دامادی ببينم:
!حامله ای؟-
!چه ربطی داره؟:
!گفتم شايد ويار داماد کردی-
!مسخره! مامان تو يه چيزی بهش بگو! به خدا پريا دختر خيلی خوبيه:
نگاهم نشست به صورت درهم عمه ،يه خرده مات چشمام موند و بعد با صدای گرفته و مؽمومی گفت :به خاطر نادياست
!نه؟
!بی جواب زل زدم به صورتش ،مژگان پرسيد :ناديا کيه؟
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عمه که به وضوح اشک توی چشمهاش جمع شده بود بی توجه به سوال مژگان گفت:به خاطر اونه که هر کيو بهت پيشنهاد
می ديم می زنی به اون راه آره؟!اين حال و روز به خاطر اونه نه؟! اين همه بهم ريختگيت هنوز به خاطر نادياست دامون
!آره؟
!فکر کنم به ژاله گفته بودم پيؽام بده کسی اسمشو جلوم نبره-
آره! قانونو خودت گذاشتی ،يه مهر زدی جلوی دهن ما و هر کی اومد يک کالم در موردش حرؾ بزنه توپيدی اما خودت :
!چی؟! تو وجودت خودت ،تو مؽز خودت چه خبره؟! دامون داری با خودت چی کار می کنی؟
!چی کار می کنم؟-
اين چه وضع و حاليه؟! کم سرت شلوغ بود که تدريس تو دانشگاه رو هم قبول کردی؟! مگه نمی گفتی متنفری کسی بهت :
بگه استاد؟! مگه نمی گفتی نمی خوای جايی پا بذاری که همکارهات مرتب از پدرت و عاقبت تلخش حرؾ بزنن و
!ناراحتت کنن؟! پس پرويز چی می گفت پريروز؟
!اصرار کرد ،منم قبول کردم-
!هر کی اصرار کنه قبول می کنی؟:
!اگه کاری باشه که بخوام آره-
!تدريسو که دوست نداشتی:
اآلن دارم! متحول شدم! ايرادی داره؟-
!متحول شدی يا می خوای خودتو با کار کردن از پا بندازی؟:
!اينم می تونه باشه-
!تا کی؟! قراره تا کی اين جوری ادامه بدی؟:
!تا وقتی بتونم! تا وقتی جون داشته باشم-
چونه ی عمه شروع کرد به لرزيدن ،اشک چشمهاشو خيس کرد و يهو بؽضش شکست .نيم نگاهی به مژگان که مات و
مبهوت تماشامون می کرد انداختم ،از جام بلند شدم و کنار عمه نشستم و پرسيدم:چرا گريه می کنی مهتاج خانوم؟!عمه؟!
!عمه خانوم
!مژگان آروم پرسيد :چی شده؟! ناديا کيه دامون؟! مامان؟
اومد نشست اون سمت عمه و دست گذاشت روی شونه اش ،کالفه از جام بلند شدم و گفتم :اين جوری می خوای ناراحتی
!کنی من می رم عمه
!فوری نگاهشو دوخت به چشمام و گفت :دلم داره پاره می شه دامون! دارم ديوونه می شم وقتی اين جوری می بينمت
!دلت پاره نشه! ديوونه هم نشو! چون من هيچ جور خاصی نيستم که نياز به اين ترحم و دلسوزی داشته باشم-
!هيچ جوری نيستی؟! تو چشمهای من نگاه کن و بگو هيچ جوری نيستی:
هيچ جور خاصی نيستم! همون آدمم! همون دامونم! با يه گذشته ی سياه که بيخ خرشو گرفته و ولش نمی کنه! هيچ چيزی -
!هم تؽيير نکرده
يه قطره اشک از چشم عمه چکيد ،دلم به درد اومد اما خودمو کنترل کردم که واکنشی نشون ندم ،مژگان بود که گفت:
!مامان تو رو خدا! چرا گريه می کنی؟
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نشستم روبروشون و گفتم :تدريسو قبول کردم چون حس کردم يه خرده زندگيم روتين شده! دلم يه تنوع می خواست .کار
تو آزمايشگاه و استخر و واليبال و دختربازی هم برام يکنواخت شده بود! واسه همين به عمو پرويز جواب مثبت دادم!
!خيلی هم نيست! فقط دو ساعت کالسه! همين! هر روز هم نيست که بخواد بهم فشاری بياره
!هر روز اين هفته رو قبل  19نرفتی خونه-
!ردياب وصل کردی بهم؟:
!هر بار زنگ زدم خونه نبودی-
!آهان! آنتن گزارش داده پس:
!هر شب زنگ زدم ببينم کی می ری خونه و تو  19هم خونه نبودی-
!سياوش می گفت يکی زنگ می زنه و فوت می کنه! نگو شما بودی! بنده ی خدا خيال کرده بود خاطرخواه پيدا کرده:
!دامون دارم جدی حرؾ می زنم-
ببينم عمه نکنه به خاطر اونه که به آقای اسدی جواب مثبت نمی دی؟! آره؟! اگه عاشق همخونه ای من شدی بگو واسه ات :
!واسطه بشم ها! من دستم تو کار خيره
!دامون-
!خب درسته يه خرده فاصله سنيتون زياده اما مهم پوله که شما داری! بر و رو هم که خود قرص ماه:
!عمه از جاش بلند شد و با صدای گرفته ای گفت :گردنم بشکنه ،نفسم ديگه در نياد که شدم بختک به زندگی تو
!از جام بلند شدم و همراهش راه افتادم و پرسيدم :شما شدی بختک به زندگی من؟
!من اگه نبودم ،اين دل صاحب مرده ام اگه نبود ،اآلن داشتی با دخترخاله ات زندگيتو می کردی-
!چه ربطی به شما داره:
!نداره؟-
!نه نداره! اگه هم داره همه اش مربوط به شما نيست:
پس چی؟! مگه ؼير اينه که به خاطر دل من ،به خاطر دل سوخته ی من ،به خاطر دل چرکينی من نسبت به اون خاندان -
!دست از دختری که اونقدر دوستش داشتی شستی
!اره ؼير اينه:
!يعنی چی؟-
!خودم هم نمی تونم با اون خاندان کنار بيام! با اون خاندان هم که کنار بيام با آقاجون نمی تونم:
پس اين حال و روز چيه دامون؟! اگه دست و دل خودت هم جلو نمی ره برای پا پيش گذاشتن پس اين موها چرا در -
!عرض اين چند ماه اينقدر سفيد شده؟
!اينها ارثيه ی خاندان فرهوديه:
!دامون-
!خب در واقع اينها مشهای سوزنی ريزيه که از شمسی خانوم خواستم بين موهام بندازه! مد شده آخه:
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!دامون-
!جونم؟:

من اشتباه می کنم ،ژاله و معين هم که رفيق صميمتن اشتباه می کنن؟! من نمی شناسمت! اونها هم نمی شناسنت؟! مگه -
!نمی گی به خاطر خودت ازش گذشتی پس چرا با خودت کنار نيومدی؟
از آشپزخونه رفتم بيرون در حالی که واقعا ا کالفه بودم! از اون همه تظاهر خسته بودم اما راه فقط همين بود! راه تظاهر به
خوب بودن! نشستم رو مبل و به مژگان گفتم :پاشو اين لپ تاپو جمع کن تا نکوبيدمش به ديوار! شر درست کردی نشستی
!با چشمهای گرد شده به ما نگاه می کنی؟
!آروم پرسيد :ناديا کيه؟
!اخم کردم و گفتم :خودت که شنيدی! قانونه که نبايد اسمشو بياری
!جدی دامون! دخترخاله کيه؟! جريان چيه؟-
.حاال بيا برای اين توضيح بده! آروم گفتم :باشه شب که رفتم از مامانت بخواه واسه ات توضيح بده! اآلن حوصله ندارم
يه خرده زل زد به چشمام ،باشه ای گفت و لپ تاپ رو بست و رفت تو اتاق عمه .عمه يه ليوان آب از يخچال برای
خودش ريخت و يه قرص خورد و اومد تو هال و همون جوری که تلفن رو بر می داشت گفت :معين دو بار ديده اتت که
رفتی دم بيمارستانی که ناديا کارآموزی می کنه! اگه به فراموش کردن بود بايد تو اين چند وقت فراموشش می کردی! نه
اينکه اين طوری خودتو بذاری الی منگنه! قربون خدا برم! يعنی می شينه تقدير می نويسه آدم شاخش در می ياد! نمی
!دونم اين آزمايشها قراره کی تموم بشه! خدايا خودت يه فرجی برسون
از جام بلند شدم و گفتم :تا ژاله و معين بيان يه چرتی می زنم .فرج هم سر شب که داشتم می اومدم داشت می رفت خونه
!اشون!ديگه تا حاال به ياری خدا رسيده
اشاره ام به شاطر محل بود که فرج اسمش بود! با لبخند چشمکی به نگاه گرفته ی عمه زدم و رفتم تو اتاق! بهترين چيز
!دراز کشيدن و فرار کردن از دست عمه ای بود که انگار استارت زده بود برای حرؾ کشيدن از زير زبون من
***
نشسته بودم رو تخت وقتی شنيدم عمه به مژگان گفت ژاله و معين نيم ساعت ديگه می يان .يه خرده فکر کردم و تصميمم
رو گرفتم .تی شرتمو با پيرهنی که باهاش اومده بودم عوض کردم ،از اتاق رفتم بيرون و به عمه ای که تو آشپزخونه بود
.گفتم :عمه تا جايی می رم و بر می گردم
عمه از آشپزخونه اومد بيرون در حالی که گره ای به ابروهاش بود و متعجب پرسيد :کجا؟
.کتم رو برداشتم و گفتم :تا سر خيابون می رم و می يام
عمه بهم نزديک شد و گفت :تا سر خيابون می خواستی بری لباس عوض نمی کردی و کتتو بر نمی داشتی! ناراحت شدی
داری می ری آره؟
لبخند کمرنگی نشست به لبم! من رو ورق به ورق و خط به خط می شناخت! کتم رو تنم کردم و گفتم :می رم يه هوايی
.بخورم
.دستش بازومو گرفت ،منو وادار کرد که به چشمهاش نگاه کنم و پرؼم گفت :بمون با هم حرؾ بزنيم يه راه حلی پيدا کنيم
.دوال شدم ،پيشونيشو بوسيدم و آروم گفتم :حالم خوش نيست می خوام يه خرده راه برم
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ازم فاصله گرفت و زل زد به صورتم .نمی رفتم و می موندم مطمئنا ا منفجر می شدم! عمه همراهم تا تو ايوون اومد و تو
سکوت ايستاد به تماشای رفتنم .خودم می دونستم قرار نيست برگردم .واقعيتش حوصله ی مهمونی رو نداشتم .می خواستم
!برم خونه و بخوابم .بخوابم که شب زودتر تموم بشه و يه صبح پرمشؽله ی ديگه از راه برسه و سرمو گرم کنه
.در رو بستم و نشستم پشت رل ،استارت زدم و ماشينو انداختم تو مسير خونه
برق هال خاموش بود ،اما کفشهای سياوش نشون می داد خونه است .اين روزها سرش به شادی گرم بود و نامزد
.بازيشون ،هر چند که شادی بيشتر وقتها رو تهران بود
صدای حرؾ زدنش با تلفن اونقدری بلند بود که ناخواسته بشنوم اما چيزی که مانع از رفتنم شد اسم ناديا بود! امشب انگار
!شب ناديا بود! انگار شب نبش قبر اين دل صاحب مرده و احساسی که سعی کرده بودم خفه اش کنم بود
ناديا؟! نه بابا؟! واقعاا؟!  ...آهان به سالمتی...بهش بگو زودتر تصميمشو بگيره که ما کت شلوارمونو بديم اتوشويی!: ....
نخند دختر! خب ما مثل شما نيستيم که واسه هر مجلسی لباس بدوزيم يا بخريم! يه کت شلوار داريم واسه صد تا مراسم می
ديمش اتوشويی و تنمون می کنيم! ...آهان ...خب سال پارسا که چهار ماه ديگه است! خب پس تا اون موقع خيلی وقت
داريم! ولی جدی خيلی خوشحال شدم که باالخره از اون خمودگی در اومد و يه تصميمی برای آينده اش گرفت! از طرؾ
.من بهش تبريک بگو
وا رفتم! يه لحظه حس کردم پشت سرم درد شديدی گرفته .نشستم رو مبل و با دست محکم به پشت سرم فشار آوردم .نمی
دونم چقدر گذشت که صدای پای سياوش بلند شد و بعد يه مکث پرسيد :حالت خوبه؟
بی اهميت به سوالش از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم و در رو بستم .دو هفته از اون بحث کذايی می گذشت و روابط
!همچنان حسنه نبود! با هم سرسنگين بوديم هر چند که زياد همو نمی ديديم .يه سالم زيرلبی و همين
نشسته بودم رو لبه ی تخت و مات ديوار روبرو بودم که در باز شد و سياوش پرسيد :بيام تو؟
!حتی پلک هم نزدم ،بی هيچ تکون و واکنشی سر جام موندم! حال خرابم با شنيدن اين خبر تکميل تکميل شده بود
سياوش اومد نشست کنارم و آروم گفت :مگه قرار نبود شام خونه ی عمه باشی؟
مثالا اگه می دونست خونه ام و دارم به اون مکالمه گوش می دم اينقدر با خوشحالی و هيجان بابت تصميم ناديا تبريک نمی
!گفت و واسه اتوشويی رفتن برنامه ريزی نمی کرد؟
دستم نشست به دکمه های آستينم و همون جوری که بازشون می کردم شنيدم که گفت :حرفهامو شنيدی ديگه! پس می دونی
!جريان چيه
با انگشت شست و اشاره ام شروع کردم به ماليدن چشمام ،سياوش ادامه داد :نمی خوای يه کاری بکنی؟ دختره داره نابود
می شه دامون! از طرؾ خونواده اش هم تحت فشاره برای اينکه به پسرداييش محسن جواب مثبت بده! موضوع تو رو به
يکی از دختر دايی هاش گفته و اونم قضيه رو به مادرش گفته و از طريق مادره جريان به گوش خاله ات رسيده و بعد هم
!آقاجونت و ديگه خودت تا تهشو بخون
نگاه ماتم نشست به به چشمهای سياوشی که نمی فهميد با جمله هاش چه آتيشی داره به جونم می ندازه! يه خرده تو سکوت
!خيره ام موند و بعد دستش نشست رو شونه ام ،فشاری بهش آورد و گفت :دامون اين راهش نيست
!راهش چی بود؟! من اون گذشته ی لعنتی رو چه جوری از ميونمون بر می داشتم؟! چه جوری آخه؟
شونه امو با يه حرکت از زير دست سياوش خالص کردم و دراز کشيدم رو تخت .يه خرده تو سکوت خيره ی صورتم
موند و بعد گفت :بابت اون روز ،فقط می خواستم يه تکونی به خودت بدی! فقط می خواستم يه ذره ؼيرتيت کنم بلکه يه
فکری بکنی! همين! واال خودم دارم با چشمهام می بينم داری چی می کشی! دامون تو اگه از حال و روز خراب خودت با
خبری ،معين و ژاله و عمه خانوم و رفيقهات اگه توی اين جور بهم ريخته رو می بينن ،من هم تو رو دارم می بينم هم
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ناديا رو! هر بار که رفتم تهران ،هر بار که همراه شادی اومد يا جايی بوديم که اون هم بود پژمرده تر از بار قبل به نظرم
!رسيد! نمی خوای يه فکری به حال داؼون جفتتون بکنی؟
چه فکری می شد کرد؟! چی کار بايد می کردم؟! چه کاری از دستم بر می اومد؟! ناديا رو بايد می دزديدم و می رفتيم يه
!جايی تک و تنها و دور از همه زندگی می کرديم! اين تنها راهش بود! مگه می شد؟! مگه ممکن بود اصالا؟
سگک کمربند رو شل کردم ،به پهلو چرخيدم و به سياوش پشت کردم .انگار حس کرد که نمی خوام ديگه چيزی بشنوم
.چون از جاش بلند شد ،پوفی کرد و از اتاق رفت بيرون
باالخره پسره کار خودشو کرده بود! باالخره داشتم ناديا رو از دست می دادم! باالخره؟! مگه تو اين  9ماه اصالا کاری
برای به دست آوردنش انجام داده بودم که حاال بگم از دستم رفت؟! همون قدر که من بی تعهد بودم اون هم بود! دليلی
نداشت به خاطر من صبر کنه! به خاطر منی که رفته بودم حاجی حاجی مکه و پشت سرم رو هم نگاه نکرده بودم! به
خاطر من چرا بايد زندگيش رو تعطيل می کرد! باز هم آقاجون! باز هم اون که اومده بود زندگی منو ازم بدزده! باز هم
پای اون وسط سرنوشت من دراز بود! باز هم داشت برام يه تقدير سياه رو رقم می زد! باز هم داشت تنهاترم می کرد!
تنهاتر؟! مگه تنها نبودم؟! مگه عين اين  9ماه رو سعی نکرده بودم ناديا رو نخوام! سعی نکرده بودم زندگی رو بدون اون
تصور کنم؟! مگه تصميم نگرفته بودم تنها بمونم؟! پس اين فکرها چی بود؟! اين احساس خفگی لعنتی ،اين سردرد مرموز
چی بود که افتاده بود به جونم؟! مؽزم البد داشت می ترکيد! مؽزم از فکر دستهای ظريؾ ناديا که نشسته بود تو دست
محسن داشت می ترکيد! مؽزم از فکر همبستر شدن اونی که عاشقش بودم با اون پسره ی لعنتی داشت منفجر می شد! ديگه
!چيزی به متالشی شدنم نمونده بود

****
دستکشها رو از دستم در آوردم و انداختم تو سطل و در حال شستن دستهام به معين گفتم :فردا نمی تونم تو جلسه باشم ،به
دکتر نگفتی زمان جلسه رو عوض کنه؟
معين که ايستاده بود دم در آزمايشگاه و دستهاشو فرو برده بود تو جيب های روپوش سفيدش گفت :گفتم منتها جوابی نداد.
!فکر کنم به کل يادش رفت
شير رو بستم ،چند پر دستمال کشيدم بيرون برای خشک کردن دستهام و همون جوری که می رفتم سمت اتاقم گفتم :مهم هم
.نيست .صورتجلسه رو پس فردا می خونم
معين هم دنبالم راه افتاد و پرسيد :کجايی که نمی تونی بيای؟
.بيمارستان شيفتم-
!آهان .خب نمی تونی جا به جا کنی؟:
.در اتاقم رو باز کردم و گفتم:نه .جانشين ندارم
معين نشست رو مبل ،منم پشت ميزم نشستم و پرسيدم :ژاله امروز سرسنگين بود! با تو دعواش شده يا از من دلخوره؟
!با من دعواش بشه چه دخلی به تو داره که با تو سرسنگين باشه؟-
!پس از من دلخوره!ديشب اگه می موندم گند می زدم به حال و هوای شما:
به نظرت رفتنت گند نزد؟! زن عمو يه دل سير گريه کرد! الاقل گوشيو بر می داشتی و باهاش حرؾ می زدی که آروم -
!شه
!يه جاهايی عمه بايد ياد بگيره بی دخالت من آروم شه:
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!تو باعث ناراحتيش شدی ،خب خودت هم بايد يه جوری آرومش می کردی-
!بحث ناديا رو خودش وسط کشيد:

!معين ساکت شد و زل زد به چشمهام .حق داشت! خيلی وقت بود اسم اون خورشيد خانوم رو از زبونم نشنيده بود
.نگاهی به ساعت انداختم و گفتم :از هفته ی بعد دوشنبه ها و چهارشنبه ها دو سه ساعتی نيستم
صبح؟-
.آره:
دانشگاهی؟-
.آره:
!مطمئنی اين جوری زنده می مونی؟-
!کار مال َمرده:
!و البته گاو آهن! که فکر کنم تو خودتو باهاش اشتباه گرفتی-
لبخندی زدم ،تکيه امو دادم به پشتی صندلی و گفتم:اينقدر دير می ری خونه ژاله شاکی نمی شه؟
!هميشگی که نيست! يه وقتهايی که می خوام با رفيق چندين و چند سالم خلوت کنم می مونم-
!کوش؟:
!کی؟-
!رفيق چندين و چند ساله ات:
!نشسته رو صندلی و داره تماشام می کنه-
!سالم برسون:
!سالمت باشی! ايشونم سالم می رسونه-
!معين از جاش بلند شد ،اومد رو ميزم نشست ،دست به سينه شد و گفت :خب
!خب-
!می خوای چی کار کنی؟:
!چيو؟-
!ناديا رو:
!سرمو بردم باال و يه يا خدا گفتم! معين ادامه داد :ژاله می گفت تصميم گرفته رو پيشنهاد پسرداييش فکر کنه
!می دونم-
!از کجا؟:
!خبرها می رسه-
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!يا شادی يا سياوش! کاری نمی خوای بکنی؟:
!چی کار می تونم بکنم؟-
!برو خواستگاريش:

!زل زدم به صورت جدی معين ،لبخندی زد و گفت :جون تو جدی دارم می گم! برو خواستگاريش دامون
!از جام بلند شدم و گفتم :چشم
!دستش نشست به بازوهام و وادارم کرد بشينم و گفت :حرؾ بزنيم بعد هر جا خواستی برو
!تکيه دادم به صندلی ،دست به سينه شدم و گفتم :در مورد چيزی حرؾ بزن که ؼيرممکن نباشه
!اخمی کرد و گفت :خواستگاری ناديا رفتن همچين ؼيرممکنی که می گی هم نيست ها
!عمه رو چی کار کنم؟-
من حس می کنم اون منتظر تو ِا! يعنی تو به مرگ گرفتی که زن عمو به تب راضی بشه!از حرفهايی که ديشب می زد اين :
!جوری بوش می اومد که اگه بخوای دوباره بحث ناديا رو مطرح کنی اين بار جبهه نمی گيره
فرض کن عمه جبهه نگرفت! دست دختره رو بگيرم بيارم تو زندگيم؟! به همين راحتی؟! پدر و مادر خودش ،فک و فاميل -
خودش ،پدربزرگش اصالا دختر به من می دن؟! دختر هم بدن من می تونم اون خاندانو تحمل کنم؟! می تونم بدون وجود
هيچ مشکلی دادار دودور راه بندازم و عروسی بگيرم و با نوه مردی که پدرمو دار زده ،منو از خودش رونده و يه عمری
!سراؼی ازم نگرفته زندگی کنم؟
پس اين حال و اوضاع چيه دامون؟! يا رومی روم يا زنگی زنگ! تو که نشستی سنگهاتو با خودت وا کندی و می دونی -
!که اين وصلت به نفعت نيست پس چرا اين جور خوددرگيری داری؟
زل زدم به روبروم ،يه خرده فکر کردم ،نفس عميقی کشيدم و گفتم :عقل و احساس وقتی به جون هم بيفتن می شه
!خوددرگيری مزمن
از جام بلند شدم و اين بار معين مانعم نشد ،روپوشم رو که در می آوردم گفتم :بايد زمان بگذره معين .بايد يکی دو سال
!بگذره تا عقلم پيروز بشه .نمی تونم ناديا رو هم به پای خودم بسوزونم
ديشب تا صبح ناديا رو کنار محسن تصور کردم! يه زندگی آروم ،يه مردی که محبوب فک و فاميله يا الاقل طفيلی و دور
انداخته شده ی خاندان نيست! يه پدر و مادر با اصل و نسب و يه گذشته ی با آبرو! من چی؟! پا پيش بذارم واسه ناديا،
يعنی هلش دادم تو ميدون جنگ! يعنی آسايش و آرامشش رو سلب کردم! نه تنها آسايش اونو ،بلکه آسايش خودمو هم سلب
!کردم
!تو اآلن آسايش داری؟-
!اآلن ندارم اما يکی دو سال ديگه که آب ها از آسياب بيفته مطمئنا ا پيدا می کنم:
!دامون داری اشتباه می کنی! الاقل به اون دختر حق انتخاب بده-
حقی که قرار باشه به انتخاب شر ختم بشه حق نيست! ظلمه! پس فردا شب استخر می يای؟:
!با ژاله هماهنگ می کنم و بهت خبر می دم-
لبخندی زدم ،يه زن ذليل بارش کردم و منتظر موندم از اتاق بره بيرون ،گرچه که ناراضی بود از نتيجه ی صحبت هاش
!اما نزديک شدن ساعت به عدد  19شب وادارش می کرد بحث رو تموم و ازم خداحافظی کنه
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پشت ميز ناهارخوری نشسته بودم ،يه فنجون قهوه جلوم بود و زل زده بودم بهش ،سياوش بود که کليد انداخت و اومد تو و
وقتی ديد بيدارم سالم کرد .سرم برگشت به سمتش ،مشخص بود شارژ شارژه و خب البد از ديدار يار برمی گشت که اين
!جور پرانرژی سالم می کرد
!جواب سالمش رو دادم ،اومد تو آشپزخونه ،بو کشيد و گفت :اممم! قهوه! دلم خواست
!فنجون رو هل دادم به سمتش و همون جوری که از جام بلند می شدم گفتم :بخور بچه ات نيفته
!اومدم برم بيرون ،دستش نشست به بازوم و گفت :يه لحظه
نگاهم از دستش که گير بازوم بود باال اومد و نشست به صورتش ،لبخندی زد و قيافه ی مظلومی به خودش گرفت وگفت:
.بشين حرؾ بزنيم
سر جام نشستم ،اون هم يه صندلی رو بيرون کشيد و نشست ،فنجون رو هم دوباره به سمتم هل داد و گفت:خسته ام می
.خوام بخوابم ،اينو بخورم بی خواب می شم
.تو سکوت منتظر موندم حرفشو بزنه ،مکثی کرد و گفت :با شادی بودم
!دست به سينه شدم و گفتم :مشخصه
!لبخندی زد و گفت :از کجا؟
!از اين نيش باز و برق چشمها و اون سالم پر انرژی-
بهش زنگ زده بودی؟:
!به کی؟-
!به شادی:
!آره! ولی جواب نداد-
.پيش ناديا بود نخواست بفهمه که بهش زنگ زدی.بعدش زنگ زد تو جواب ندادی:
.تو جلسه بودم-
طوری شده؟:
.نه-
يعنی می گم کارش داشتی؟ :
.جزوه هايی که واسه کارشناسی ارشد داده بودم بهش رو می خواستم-
.آهان:
اينجاست؟-
کی؟:
!خوابت می ياد خيلی آره؟-
!نه خيلی .چطور؟:

صفحه 417

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
!شادی اينجاست ديگه؟ فردا هم هست؟-
.آره:
.يه قرار بذار می خوام ببينمش-
!بابت جزوه ها؟:
!از جام بلند شدم و گفتم :آره
.منم می تونم بهش بگم که برات بياردشون-
!تای ابروم رفت باال و گفتم :شايد هوس باز باشم اما ناموس دزد نيستم
!از جاش بلند شد و معترض گفت :دامون
!راه افتادم سمت اتاقم و گفتم :بهش بگو اگه جزوه ها رو نمی خواد بياره که بدم به يه بنده ی خدايی
!دنبال اومد و دوباره صدام زد:دامون

بی توجه بهش نشستم پشت ميز و لپ تاپ رو باز کردم ،دستش رو گذاشت روش و بستش و گفت :منظورم اونی نبود که
!تو برداشتی کردی
زل زدم به صورتش،با زبون لبهاشو تر کرد و گفت:اميدوار بودم بخوای ازش سراغ ناديا رو بگيری! يعنی جفتمون فکر
!کرديم زنگ زدی که بابت جريان محسن پرس و جو کنی
!اگه ژاله حرفتو تؤييد نمی کرد خيال می کردم يه نقشه است برای اينکه منو تحريک کنی-
!باور کن نقشه نيست:
!می دونم-
!هنوز چهار ماه فرصت داری دامون! بشين خوب فکر کن و يه راه حل پيدا کن! امکان نداره راهی نباشه:
!چرا اينقدر به اين کار مصری؟-
!چون دارم جفتتونو می بينم که چه جوری دارين بال بال می زنين:
امروز اگه بال بال بزنيم بهتر از اينه که پس فردا تو زندگيمون بال همو بشکنيم .منو صبح زود بيدار کن بايد برم -
!دانشگاه.اآلن هم برو بگير بخواب ،خوابهای آنچنانی ببين
دست سياوش نشست رو شونه ام ،خواست چيزی بگه اما نگفت و رفت! لخت شدم و خودمو ولو کردم رو تخت! فردا يه
.روز تازه بود ،با يه تجربه ی تازه
***
يقه ی کتم رو درست و کيفم رو دست به دست کردم تا بتونم ساعتم رو ببينم و راه افتادم سمت دفتر دکتر پورزند .ازم
خواسته بود قبل از رفتن به کالس حتما ا ببينمش .به محض ورودم منشيش با لبخند بهم سالم کرد و گفت :دکتر منتظرتون
.هستن
!تقه ای به در اتاق زدم و رفتم تو ،عمو با روی خوش از جاش بلند شد و گفت :به به! جناب استاد فرهودی! احوال شما
لبخندی زدم ،باهاش دست دادم و به تعارفش نشستم رو مبل .روبروم نشست و تو چهره ام دقيق شد و پرسيد :خوبی؟
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.با حفظ لبخندم گفتم :ممنون
!چقدر الؼر شدی-
.فرصت نشده برم باشگاه .به خاطر وضعيت کليه ام هم رژيم ؼذايی دارم .مال اونه:
ورزشو ول نکن چيز خوبيه! استرس که نداری؟-
!پشت دستهامو بهش نشون دادم در حالی که می لرزوندمشون و با لبخند گفتم :نه اصالا
!خنديد و گفت :اولش يه خرده سخته ،بعدش ديگه راه می افتی
!آره اول هر کاری بايد تاتی تاتی کنی بعد ديگه می تونی بدويی-
!مطمئنم از عهده اين کار هم بر می يای:
!البته بستگی داره-
!به چی؟:
!به نسبت دانشجوهای دختر به پسر-

عمو خنديد و يه تو روحت نثارم کرد ،لبخند زدم ،نگاهی به ساعت روی ديوار انداختم و گفتم:اين ترمو می يام اما تضمينی
.نيست که ترم بعد هم بخوام به اين کار ادامه بدم
.گفته بودی ولی من مطمئنم وقتی تجربه اش کنی ديگه نمی تونی از کنارش بی تفاوت رد بشی-
!از جام بلند شدم و گفتم :آره خب! ولی بازم بستگی داره
دکتر هم بلند شد ،با لبخند دستی به پشتم کشيد و گفت :به نسبت دانشجوهای دختر به پسر؟! اين بچه ها امانتن! حواست به
!کميته انضباطی هم باشه
خنديدم ،سری به تؤييد تکون دادم و راه افتادم سمت در ورودی .دلم می خواست زودتر ساعت کالس تموم شه و من تو راه
رفتن به آزمايشگاه باشم! با خودم که تعارؾ نداشتم ،با وجود اعتماد به نفسی که معموالا تو انجام کارهام داشتم اين بار يه
.خرده مضطرب بودم
کالس رو پيدا و پشت در بسته اش مکثی کردم ،بعد صاؾ کردن گلوم دستم نشست به دستگيره ی در و پا تو کالس
.گذاشتم
بی نگاه کردن به دانشجوها سالم کردم ،جواب دادن ،مستقيم رفتم سمت ميز ،کيؾ و ليست دانشجوها رو گذاشتم روش و
کتم رو در آوردم و همون طور که می ذاشتمش رو تکيه گاه صندلی پرسيدم :هماتولوژی يک دارين ديگه؟
صدای يکی دو تاشون بلند شد که گفتن بله استاد .ليست رو برداشتم و همون طور که کنار ميز ايستاده بودم خواستم نگاهی
!به اساميشون بندازم ،صدای يکی از پسرها سرمو بلند کرد :استاد معرفی نمی کنين؟
نگاهم نشست به چهره ی آشنای شعبانی! گره ريزی به ابروهام انداختم و پرسيدم :تو وقت درس خوندن هم داشتی که
!کارشناسی ارشد قبول شدی؟
!لبخندی زد و با پررويی گفت :استاد درس جای خودش موارد متفرقه هم جای خودش
همينم کم بود که بخوام استاد اين فنچ بشم! بعد فوت پارسا و بعد اتفاقات افتاده ،وقتی برگشتم سر کار ،وجود اين بشر هم
شده بود قوز باال قوز! اگه تا قبل از اون جريانات به خاطر کار اشتباهش می خواستم تو دوران کارآموزيش حالش رو
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بگيرم ،بعد از اون به خاطر اينکه منو شديداا ياد ناديا می نداخت بهش سخت می گرفتم و خب عجيب نبود که روز آخر
!وقتی داشت می رفت گفت :خوشحالم که ديگه قرار نيست زير دست شما کار کنم
بهش گفته بودم :منم خوشحالم که قرار نيست ديگه دم به ساعت چشمم بهت بيفته! لبخند زده و با هم دست داده بوديم و ازم
!خداحافظی کرده بود
از تصور اون جمله ها لبخندی نشست رو لبم ،نگاه گذرايی به بقيه ی بچه ها انداختم تا نسبت دخترها به پسرها دستم بياد،
عسلی گرد شده و رنگ عين گچ ديوار صورت صاحب اون چشمها شد
!چشمم مات دو تا چشم
ِ
نگاه ناديا از چشمهام کنده شد ،اخم ؼليظی نشست رو صورتش و به جلوی پاش خيره شد .سعی کردم به خودم مسلط باشم،
نشستم پشت ميز و بعد يه مکث ليست دانشجوها رو جلوم باز کردم و اين در حالی بود که قفسه ی سينه ام از هيجان باال و
!پايين می شد .به معنی واقعی کلمه شوکه شده بودم
!شعبانی بود که دوباره گفت :استاد معرفی نفرمودين
نگاهی بهش انداختم ،دستم ناخودآگاه دکمه ی باالی يقه ام رو باز کرد که بتونم بهتر نفس بکشم ،جوابی بهش ندادم و شروع
کردم به حضور و ؼياب! کاش اين ليست لعنتی رو قبل از ورودم به کالس می خوندم! کاش اسم ناديا پاک نيت رو می
!ديدم که پنجمين نفر نوشته شده و نشون می ده دارم پا تو کالسی می ذارم که اون هم توش حضور داره
پس حرفی که ديشب قرار بود سياوش بزنه و نزد اين بود! اين بار ديگه پام که به خونه می رسيد مشت محکممو تو دهنش
!می کوبيدم
موقعيت بدی بود! هر کاری می کردم نمی تونستم تمرکز کنم! مطمئنا ا اگه اون همه چشم بهم خيره نبود ،لبم تا مدتها به
حرفی باز نمی شد! با صدايی که خش برداشته بود و می لرزيد شروع کردم به خوندن اسامی در حالی که سر هر اسم
مکثی تقريبا ا طوالنی می کردم تا بتونم تمرکز کنم و نوشته ها رو بخونم! اسم شهياد و ناديا رو بدون خوندن رد کردم! هر
!دوشون جلوی چشمهام بودن و نيازی به حضور و ؼياب يا معرفی نبود
.شهياد بود که گفت :استاد اسم منو نخوندين
ليست رو کنار گذاشتم ،انگشتهامو که حس می کردم يخ زده به هم گره کردم و گفتم :واسه تو ؼيبت رد می کنم که از جلسه
!ی بعد اينقدر حضور پررنگی تو کالس نداشته باشی
بعد بدون اينکه مهلت بدم بخواد حرفی بزنه رو به بقيه گفتم :حضور تو کالس برام مهمه ،بيشتر از سه جلسه ؼيبت
!داشتين ،خودتون برين درسو حذؾ کنين .به موقع و قبل من هم تو کالس باشين که بعد من کسی رو راه نمی دم
! صدای يکی از پسرها بلند شد :استاد ناسالمتی دانشجوی کارشناسی ارشد هستيم
!نگاهی بهش انداختم و پرسيدم :کاويان درسته؟
!يکی ديگه از پسرها گفت :بابا حافظه
کاويان حرفم رو تؤييد کرد ،از جام بلند شدم و گفتم:دقيقا ا منظورت از اينکه دانشجوی ارشد هستين چيه؟! می تونی توضيح
!بدی؟
!خب يعنی منظورم اينه اين همه سخت گيری فکر کنم مال دوره ی ليسانسه-
!صدای شعبانی قبل از اينکه جوابی بدم بلند شد :استاد فرهودی سخت به قوانين و مقررات پايبندن
سری مايل کردم به معنی تؤييد ،نگاهم ناخودآگاه رفت سمت ناديايی که همچنان پر اخم زل زده بود به زمين ،برگشتم سمت
.تخته و گفتم :چند تا منابع معرفی می کنم .کتابها رو تهيه کنين
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شروع کردم به نوشتن اسم کتابهای التينی که مد نظرم بود ،بعد برگشتم و قبل از اينکه بشينم سر جام نگاهم افتاد به ناديايی
که فوری نگاهشو ازم دزديده بود! حاال خبری از رنگ پريده نبود! يه چهره ی سرخ پيش روم بود که نمی تونستم تشخيص
بدم از عصبانيت و ناراحتی اون جور گر گرفته است يا از هيجان اما هر چی که بود مشخص بود حالش بدتر از من
!خراب خرابه
نشستم پشت ميز و منتظر موندم بچه ها منابع رو يادداشت کنن اما در واقع می خواستم يه خرده حال خودم جا بياد! يه دستم
نشست به پشت گردنم و يه دستم مشؽول لمس ته ريشم شد .اصالا ناديا کی وقت کرده بود درس بخونه؟! کی تونسته بود
خودشو جمع و جور کنه که کنکور بده و قبول هم بشه! چرا دوباره همين شهر و همين دانشگاه رو انتخاب کرده بود؟!
!نگار چه جوری راضی شده بود؟! چه جوری بايد تا آخر ترم اين وضعيت رو تحمل می کرديم؟! اين چه تقديری بود آخه؟
صدای يکی از پسرها بلند شد :استاد درسو شروع نمی کنين؟
پلک زدم تا خيرگی نگاهم از بين بره و بعد ايستادم و شروع کردم به درس دادن در حالی که ذهنم عجيب درگير بود! هر
از گاهی ميون جمله هام ،نگاهم می نشست به ناديا که اصالا انگار تو کالس نبود ،خودکاری که بين دستهاش بود حتی
تکونی هم نمی خورد و مطمئنا ا اصالا به درس گوش نمی داد و رشته ی کالم از دستم در می رفت! يه خرده مکث می
!کردم تا يادم بياد چی داشتم می گفتم و دوباره شروع می کردم
.نيم ساعت مونده به تموم شدن ساعت جمع بندی کردم و نشستم پشت ميز و گفتم :می تونين برين
تابلو بود خيلی اگه می خواستم ناديا رو صدا بزن که بايسته به حرؾ زدن! اصالا حرفی هم داشتم برای گفتن؟! حرؾ که
زياد بود! رويی نبود! رو هم که بود دليلی برای حرؾ زدن نبود! زودتر از همه از کالس رفت در حالی که گره ابروهاش
!همچنان پرقدرت و عميق به قوت خودش باقی بود
دانشجوها از کالس رفتن بيرون ،مثالا داشتم خالصه ای از درس رو برای خودم يادداشت بر می داشتم در حالی که همه ی
ذهنم مشؽول حضور و نگاه پراخم و ناراحت ناديا بود ،تقه ای به در خورد و شعبانی گفت :استاد؟
سرمو بلند کردم و زل زدم بهش ،اومد تو و گفت:يه چيزی بپرسم؟
!منتظر نگاهش کردم ،من و من کرد و گفت :اگه فکر می کنين نبايد اين درس رو با شما بر دارم بگين که برم حذفش کنم
!تای ابروم باال رفت و پرسيدم :چرا بايد همچين فکری بکنم؟
 ...نمی دونم يعنی خب-
!مسائل خصوصی رو به کالس نمی کشونم .هر چند که اميدوارم زبون سرخت سرتو به باد نده:
ممنونی زيرلب گفت و خواست از کالس بره بيرون که گفتم:البته از نظرم نزديک شدنت به خانوم پاک نيت جزء مسائل
!خصوصی محسوب نمی شه
برگشت و متعجب نگاهم کرد ،از جام بلند شدم و همون جوری که وسيله هامو جمع می کردم گفتم:اگه می خوای اين
!واحدو پاس کنی بهتره شيطنتهای مربوط به دوره ی کارشناسيتو فراموش کنی
جوابی نداد و بعد يه مکث از کالس رفت بيرون! نشستم دوباره پشت ميز و هاج و واج خيره ی روبروم شدم! چی کار بايد
می کردم ؟ خدايا اين چه عذابی بود؟! گناهم اصالا چی بود؟! چه جوری بايد اين شرايط رو تحمل می کردم؟! لعنت به من
!با قبول کردن اين کار که حاال ديگه کار نبود و شکنجه ی محض بود
***
پوفی کشيدم و برای لحظه ای زل زدم به روبروم! به جای خالی ناديا! به جايی که چند ديقه ی پيش نشسته بود و سعی می
کرد به هيچ وجه نگاهم نکنه! ذهنم عقب رفت و رسيد به نگاه بهت زده ی اولش! چرا اصالا با من کالس برداشته بود؟!
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چرا اصالا از ديدن من تعجب کرده بود؟! اخمی نشست به پيشونيم ،ليست رو در آوردم و به باالش نگاهی انداختم! جای
استاد از اسم من خالی و با اسم يکی ديگه پر شده بود! راه افتادم سمت آموزش و بعد پرس و جو متوجه شدم من به داليلی
جای اون آقا اومده بودم و اينها يادشون رفته اسم رو تصحيح کنن! پس همين بود! دليل اينکه ناديا درس رو با من برداشته
بود اين بود که روحش هم از حضور من به عنوان استاد خبر نداشت! حق هم داشت! حاال معنی تعجبش رو می تونستم
بفهمم! تا برسم به ماشين چشم گردوندم تو محوطه بلکه ببينمش اما نبود .به محض نشستن تو ماشين شماره ی سياوش رو
گرفتم اما جواب نداد .مطمئنا ا سرش تو بانک خيلی شلوغ بود و بهتر بود يه خرده صبر کنم تا شب که رو در رو به فحش
!بکشمش
رسيدم آزمايشگاه ،يه سالم زيرلبی کردم و چپيدم تو اتاقم! ترجيح می دادم اصالا نيام آزمايشگاه ،برم يه گوشه بشينم و تو
تنهايی فکر کنم و فکر کنم و فکر کنم! فکر کنم به اينکه حاال بايد چی کار کنم! حاال با اين روزهای لعنتی که قراره بشه
جهنم من و اون دختر چه کنم! آنچه دلم خواست نه آن می شود ،آنچه خدا خواست همان می شود نقل حکايت من بود! منتها
بايد می گفتم آنچه عقلم گفت نه آن می شود ،آنچه خدا و دل من خواست همان می شود!لعنت به اين دل! لعنت به اون عقل!
لعنت به اون گذشته! لعنت به اين نسبت! لعنت به اين سرنوشت! لعنت به اين تقدير! لعنت به هر چی عشق و عاشقيه! لعنت
ت لعنت
!به هر چی احساسه قشنگ خواستنه! لعن ِ
تقه ای به در خورد و معين اومد تو ،سالم کرد و پرسيد :دانشگاه خوش گذشت؟
!نگاهم به صورتش بود اما ذهنم سمت اين موضوع که احتماالا اون و ژاله هم از قبولی ناديا خبر داشتن
نگاه مات و اخم صورتم رو که ديد اومد جلو و پرسيد :چيه؟
!می دونستی نه؟-
!چيو؟:
!هم تو ،هم ژاله ،هم اون سياوش آب زير کاه-
!چيو دامون؟:
!قبولی ناديا رو تو اون دانشگاه خراب شده-
!معين يه خرده نگاهم کرد و بعد پرسيد :ديديش؟
از جام بلند شدم ،عصبی چنگی به موهام کشيدم و راه افتادم سمت در اتاق ،بازومو کشيد و مانع رفتنم شد و با هيجان
!پرسيد :ديديش دامون آره؟
 ...زل زدم به چشمهاش ،سری به تؤسؾ تکون دادم ،بازومو ول کرد و گفت :خواستيم بهت بگيم ولی
ترجيح دادين من و اون با هم روبرو بشيم ،پا بذارم تو اون کالس ،هم واسه خودم و هم واسه اون دختر بيچاره جهنم -
!درست کنم و حال روزم بشه اينی که داری می بينی آره؟
معين خواست چيزی بگه ،راه افتادم سمت در و گفتم :آدم زخم دل کسی رو با نمک دوا نمی کنه! اينو به اون همدستهات
!هم بگو
***
کارم داشت تموم می شد که ژاله اومد دم در بخش و سالم کرد .نيم نگاهی بهش انداختم و جواب سالمش رو دادم .با لحن
مهربونی پرسيد :خيلی از کارت مونده؟
سرمو از ميکروسکوپ فاصله دادم ،زل زدم بهش و گفتم :نه خيلی .چطور؟
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.کارت داشتم-
.يه ده ديقه ديگه کارم تموم می شه:
.باشه پس منتظرم-

ژاله رفت ،کارهامو جمع و جور کردم و باقيشو به احمدی سپردم و رفتم تو اتاقم .ژاله هم اومد ،در رو بست و گفت :معين
.می گفت از دست ما دلخوری
.دلخور نيستم-
!عصبانی اما هستی:
!عصبانی هم نيستم! فقط موندم چرا بهم نگفتين-
!خودت خواستی اسمی از ناديا جلوت نياريم:
!چقدر هم که همه اتون رعايت کردين-
!جدی تو شدی استاد ناديا؟:
زل زدم به چشمهاش که تهشون خوشحالی موج می زد! سعی کرد لبخندش رو پنهون کنه که نتونست و وقتی لبش به
!وضوح به لبخند باز شد گفت :جدی جدی تو اآلن استاد ناديايی؟
!چيش خنده داره؟:
!خنده دار نيست! باعث مسرت و خوشحاليه-
سر جام ايستادم ،مشؽول باز کردن دکمه های روپوشم شدم و گفتم:خبر نداری افتادم تو چه هچلی و اال اين جوری ابراز
!خوشحالی نمی کردی
!روپوش رو آويزون کردم و ادامه دادم :نمی خوای بری؟
!خنديد و گفت:واقعا ا اآلن ناراحتی دامون؟
!برگشتم سمتش و گفتم :نه! خيلی هم خوشحالم! از خطوط عميق چهره ام مشخص نيست؟
!دوباره خنديد و گفت :وهللا اين قيافه بيشتر منو ياد مرده ای که از تو گور فرار کرده می ندازه
کيفم رو برداشتم و گفتم :دقيقا ا از همون لحظه ای که ديدمش تو کالس حس کردم روح از تنم جدا شده! مونده ام اون چه
!حالی بهش دست داده
!نمی دونست تو استادشی؟-
!شانس گندمون اسم استاد رو اشتباه نوشته بودن:
!ای بابا! عجب سرنوشتی-
مات صورت ژاله موندم ،لبخندی زد و گفت :امان از وقتی که بنده ی خدا نخواد و خدا بخواد! آره دامون جان! امان از
.اون وقت! برو يه چيزی بخور ،رنگت خيلی پريده
ژاله رفت ،روی مبل وا رفتم و موهامو به چنگ گرفتم .خدا چی می خواست؟! می خواست چيو بهم بفهمونه؟! خدايا چی
رو بايد ببينم که نمی بينم؟! چيو می خوای بهم نشون بدی که چشمهای من نمی بينه؟! به کجا داری منو می بری که پاهام
!ياری نمی کنه؟
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از جام بلند شدم و از آزمايشگاه زدم بيرون،ديگه حتی خفه کردن خودم تو کار هم نمی تونست منو از فکر و خيال اون
!چشمهای گرفته و دلخور دور کنه
بعد بيمارستان ديگه بر نگشتم آزمايشگاه .جون نداشتم بخوام سرپا بايستم ،تمرکز هم نداشتم که بخوام کار کنم .می ترسيدم
.تو کارم خدشه ای وارد بشه پس راه افتادم سمت خونه
!کليد انداختم و رفتم تو و در حال آويزون کردن کتم گفتم :سياوش؟!سيا؟
!از اتاقش اومد بيرون و سالم کرد و گفت :چه عجب تو يه شب زود اومدی
!برگشتم سمتش و گفتم :سوپرايز فوق العاده ای بود ،منتها بيشتر از اينکه خوشحالم کنه حالمو گرفت
!اخمی کرد و پرسيد :چه سوپرايزی؟
رفتم تو آشپزخونه ،در يخچال رو باز کردم و يه مسکن برداشتم و يه ليوان آب ،قرص رو که خوردم گفتم :تو نمی دونی
!چه سوپرايزی نه؟
!به کانتر تکيه داد و پرسيد :بايد بدونم؟
!ليوان رو گذاشتم تو سينک و زل زدم به چشمهاش و گفتم:بر پدر آدم دروؼگو
!لبخندی زد و گفت :خواستم بگم ترسيدم! حاال مگه چی شده؟
!ترسيدی؟! از کی تا حاال تو از من می ترسی؟-
!از وقتی اون روحت باال اومده و قصد رفتن هم نداره:
از اون لبخند نشسته رو لبش و لحن شوخش عصبی تر شده بودم! راه افتادم سمت اتاقم و گفتم :نامردم اگه تالفيشو سرت
!در نيارم
!خنديد و پرسيد:اآلن دقيقا ا حالت از چی گرفته است؟
!برگشتم جوابشو بدم ،چشمهام از ديدن شادی که دم در اتاق سياوش ايستاده بود گرد شد
صدای سياوش بود که سکوت رو شکست :اين هم سوپرايز دوم! خواستی شادی رو ببينی ،خواستم بياد که سر فرصت
!سواالتو ازش بپرسی
شادی که درست عين ناديا اخم به صورتش بود با لحن گرفته ای سالم کرد ،جوابش رو زيرلبی دادم و رفتم تو اتاقم! عجب
روزی بود امروز! انگار قرار بود کل امواتم بيان جلوی چشمم! لباسمو عوض کردم و رفتم تو هال ،بعد شستن دست و
روم نشستم رو مبل و تلويزيون رو بی هدؾ روشن کردم .صدای آروم حرؾ زدن سياوش و شادی از تو آشپزخونه رو
می شد شنيد .سرم رو تکيه دادم به پشتی مبل و چشمهامو بستم .يه خرده گذشت تا اينکه صدای شادی سرم رو بلند کرد.
روبروم نشسته بود وقتی پرسيد :با من کاری داشتين؟
زل زدم بهش ،خيلی وقت بود نديده بودمش .حتی واسه مراسم عقدشون هم با وجود اصرارهای سياوش کار رو بهونه کرده
.و نرفته بودم
.تلويزيون رو خاموش کردم و گفتم :تو رو تو کالس نديدم
.من ايشاهلل بعداا دوباره سعيمو می کنم-
!کنکور ندادی يعنی؟:
.چرا ولی خب ،خوب نخونده بودم و قبول نشدم-
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نگاهی به سياوش که سرش تو آشپزخونه گرم بود انداختم و گفتم :بله! دخترها دو دسته هستن! يه دسته اونهايی که قصد
!ازدواج دارن ،يه دسته هم اونهايی که قصد ادامه ی تحصيل
لبخندی زد گرچه که فوری جمعش کرد و چهره ی جدی سابق رو به خودش گرفت ،از سياوش پرسيدم :سيا چايی داريم؟
.سياوش از تو آشپزخونه گفت :شادی تازه دم کرده ،بذار دم بياد می ريزم
!با انگشت اشاره و شست چشمهامو ماليدم و در همون حال پرسيدم :اين قيافه ی جديت مال طلبيه که به رفيقت دارم؟
!جوابی نداد ،نگاهمو دوختم به صورتش و بی مقدمه پرسيدم :جدی جدی قصد داره با محسن نامزد کنه؟
!اخم چهره ی شادی ؼليظ تر شد و گفت:مگه آدم شوخی شوخی هم با کسی نامزد می کنه؟
!فقط واسه اينکه منو فراموش کنه داره اين کارو می کنه؟-
!شما رو فراموش کنه؟! اصالا مگه شما تو فکرش بودين که بخواد فراموشتون کنه؟:
!نبودم؟-
!نه! اصالا! اگه بودين که دانشگاه قبول نمی شد! اون هم با اون شرايط روحی افتضاح بعد فوت برادرش:
!پس يعنی من عذاب وجدان نداشته باشم؟-
!مگه عذاب وجدان هم دارين؟:
!صدای معترض سياوش از تو آشپزخونه بلند شد :شادی
تلخندی نشست رو لبم و گفتم :تا اآلنی که خيال می کردم احساسمون دو طرفه است آره داشتم ،ولی اين جور که تو می گی
!انگار ناديا حسی به من نداشته
!شما بهش حسی داشتين؟:
زل زدم به اون چشمهای جسور سيا ِه براق ،اون هم خيره ی صورتم موند و بعد يه مکث گفت :هر کی ناديا رو از دست
!بده واقعا ا بازنده است استاد
!بازنده بودن من مساويه با برنده شدن نادی-
!شما اينو می گين! اما حق ندارين از طرؾ اون اين حرفو بزنين:
!پس حسی بوده! آره؟-
!نه:
!خوبه-
!هيچ هم خوب نيست:
!چرا؟!خوب نيست که ناديا حسی بهم نداشته؟-
يه زمانی خيال می کردم شما يه قهرمانين! يه اسطوره اما بعد اون اتفاق ،بعد اينکه ناديا رو با اون شرايط روحی خراب :
ول کردين و رفتين پی زندگيتون بهم ثابت شد اشتباه فکر می کردم! شما قهرمان نيستين! اسطوره هم نيستن! حتی از يه آدم
!معمولی هم به نظرم معمولی ترين
آدم های معمولی چه جورين که من ازشون معمولی ترم؟-
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!آدم های معمولی واسه چيزی که می خوان می جنگن! حتی اگه اميدی به به دست آوردنش نداشته باشن:
سرمو تکيه دادم به پشتی مبل و چشمهامو بستم و گفتم:آره خب ،منتها يه سری آدم های معمولی هم هستن که با خودشون
!می جنگن که به ضرر اونی که دوستش دارن نجنگن
!بعد رفتن شما نادی خيلی تنها شد-
!سرمو بلند کردم و زل زدم بهش و گفتم :من خيلی هم تو زندگيش نبودم که رفتنم بخواد تنهاش کنه
شادی برای لحظه ای مات چشمهام موند ،لب وا کرد چيزی بگه ،پشيمون شد و به جاش گره ی ابروهاشو محکمتر کرد و
.از جاش پاشد و رفت تو آشپزخونه
منم بلند شدم و رفتم تو اتاقم .بايد فکر می کردم .ذهنم خيلی بهم ريخته بود .بايد سر و سامونی بهش می دادم .بايد می
!فهميدم يه آدم معموليم يا يه آدم خيلی معمولی! بايد خيلی چيزها رو می فهميدم
***
جلسه ی بعدی جای ناديا تو کالس خالی بود .دلم گرفت از نبودنش ،از اينکه به خاطر من ،به خاطر اتفاقات بينمون از
درسش زده و سر کالس حاضر نشده .شعبانی اين بار آرومتر بود شايد چون حس کرد يه جورهايی بی اعصابم و کالفه.
آخرهای مبحثی که داشتم توضيح می دادم بودم که از پنجره نگاهم افتاد به ناديا .انگار تازه پا تو دانشگاه گذاشته بود و
داشت می رفت سمت ساختمون آموزش .با نگاه تعقيبش کردم و ديدم که يه جايی از حياط رو يه نيمکت خالی نشست.
برای لحظه ای ياد روزهای بيمارستان افتادم .ياد روزهايی که می اومد تا عصايی باشه واسه قدم برداشتنم .ياد دستهای
.گرمش و اون چشمهای عسلی
.صدای يکی از بچه از فکر بيرونم آورد و نگاهمو از پنجره گرفت
!استاد تموم شد؟ می تونيم بريم؟:
.يه مقدار از درس مونده بود اما ديگه نه تمرکز داشتم نه حوصله پس گفتم :باقيش باشه واسه جلسه ی بعد
نشستم پشت ميز و بچه ها از کالس بيرون رفتن .تو فکر حرفهای شادی بودم .شام رو سه تايی با هم خورده بوديم و بعد
سياوش رسونده بودش خوابگاه پيش ناديا .در واقع مهمون ناديا بود .واسه شام که از اتاق رفتم بيرون انگار نرم تر شده
بود .از اون اخم ديگه خبری نبود و داشت می شد همون شادی سابق .خودش هم دوباره سر حرؾ رو وا کرد و توضيح
داد که هم به خاطر ناديا و هم به خاطر من ناراحته .تو سکوت فقط به حرفهاش گوش داده بودم و سياوش هم سعی کرده
بود بحث رو عوض کنه اما تو مؽز من هزارتا فکر بود! نه! هزار تا نه! فقط و فقط دو سه تا فکر! با ناديا چی کار کنم؟! با
قلب خودم چی کار کنم؟! با اون خاندان چه کنم؟! با عمه چی کار کنم؟! با اين تقديری که انگار منو به زور به سمت ناديا
هل می داد چی کار کنم؟! با حضور محسن چی کار کنم؟! با فرداهايی که ناديا قرار بود نباشه چی کار کنم؟! با اين دل
!صاحب مرده چه کنم؟! چه کنم؟! چه کنم؟
از جام بلند شدم و از پنجره نگاه دوباره ای به بيرون انداختم ،ناديا همچنان سر جاش نشسته بود .وسيله ها رو جمع کردم،
کت و کيفم رو برداشتم و از کالس زدم بيرون .ديگه داشتم می ترکيدم .نمی تونستم با اين کناره گيری ،با اين فرار ناديا از
خودم کنار بيام! حاال می فهميدم ناديا چی کشيده! می فهميدم وقتی به من احتياج داشته و من حتی جواب زنگ هاش رو
نمی دادم چه دردی داشته! رفتم سمتش ،منو نديد و سر جاش باقی موند .مکثی کردم ،اين پا و اون پا کردم و پاهام چند قدم
مونده رو بی اراده ی خودم پيش رفت .با فاصله ازش نشستم يه سر ديگه ی نيمکت و نگاهم نشست به انگشتهاش که
مشؽول اس ام اس دادن بود .مکثی کردم و بعد آروم پرسيدم :چرا سر کالس نيومدی؟
با يه حرکت سريع سرش به سمتم چرخيد و با چشمهای گرد شده زل زد به چشمهام .عاشق اون پولکی ها بودم! هر چقدر
!هم که می خواستم سعی کنم انکار کنم نمی شد
!تعجبش تبديل به اخم شد و نگاه ازم دزديد اما جای اميدواری داشت که از جاش بلند نشد
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!يه خرده فکر کردم که حرفی به زبونم بياد و بعد گفتم :حيفه بخوای به خاطر من ضرر کنی

!سرش اومد باال ،نگاهش نشست تو چشمهام ،مکثی کرد و برای اولين بار با يه صدای پرحرص گفت :به خاطر شما؟
منظورم اينه ،اممم ،می دونم دوست نداری من استادت باشم ولی  ...حيفه بخوای به خاطر اين مسئله خدشه ای به درس -
!خوندنت وارد کنی
!چه خدشه ای؟:
!همين که سر کالسها حاضر نمی شی-
!جزوه ها رو از دوستهام می گيرم:
!اولين جلسه گفتم سه جلسه ؼيبت يعنی حذؾ-
!نيازی به سه جلسه نيست!می تونم خودم اين واحدو حذؾ کنم:
!ترم بعد هم باز من استاد اين درسم-
!می تونم از بند پ استفاده کنم:
!من خيلی اهل پارتی بازی نيستم-
!منظورم پارتی نيست! نسبت پسرخاله دخترخاله بودنمونو می گم:
با طعنه می گفت! به اينکه به خاطر اين نسبت رابطه ای رو که می رفت شکل بگيره کات کرده بودم اشاره می کرد! مات
چشمهاش شدم ،نگاه ازم گرفت و تو سکوت دوباره مشؽول موبايلش شد اما می تونستم ببينم که ديگه بی هدؾ فقط شاسی
.ها رو فشار می ده
يک کم ساکت موندم و بعد گفتم :حرؾ بزنيم؟
از جاش بلند شد ،کيفش رو انداخت رو شونه اش و خواست بره ،از جام بلند شدم و گفتم :درسو با مسائل خصوصی قاطی
.نکن نادی ،تهش چيزی جز پشيمونی نمی مونه
برگشت و نگاهشو دوخت به چشمهام  ،مکثی کرد و گفت :از درس مهمتر هم بوده که تهش برام چيزی جز پشيمونی
!نمونده باشه! درس که ديگه چيزی نيست
ناديا رفت ،ايستادم و به رفتنش نگاه کردم! چقدر اين ناديا با ناديای قبل فرق داشت! اين ناديا ته چشمهاش شراره های
آتيشی بود که خودم روشن کرده بودم و رفتارش سرمای کوه يخی رو داشت که خودم ميونمون قرار داده بودم! بايد می
!نشستم و با خودم خلوت می کردم! بايد می ديدم چی می خوام و می خوام چی کار کنم؟
دريا مواج بود و هوای پاييز رو به خنکی می رفت .ايستاده بودم جلوی ماشين و تکيه داده به کاپوت خيره ی آب بودم .به
موج هايی که بهم می گفتن بزن به آب ،بيا شنا کن و خودتو تخليه! داغ بودم و به اون آب سرد نياز داشتم .توی اون تنهايی
به اون وسعت آبی نياز داشتم .خوبی ساحلی که هميشه می رفتم اين بود که خيلی کم آدمی به اونجا سر می زد! اونقدر کم
!که اگه می خواستی شنا کنی نايسته و بهت متذکر نشه که دريا طوفانيه و پرچ سياه باالست و شنا قدؼن
قفل صندوق عقب رو باز کردم ،دوال شدم و ساک رو جلو کشيدم .دستم نشست به دکمه های پيرهنم و بعد هم کمربند و در
عرض چند ديقه خودم رو ميون موج ها ديدم! ميون اون آب سرد! ميون اون همه آب که اميدوار بودم سرديش از گر
گرفتگيم کم کنه! شنای کرال از نظرم محبوبترين شنا بود چون منو خيلی سريع از ساحل دور می کرد! از هر چيزی که
دلم می خواست روی اون خاک جا بذارم و ازش فرار کنم! از هر چيزی که يه عمر دلم می خواست سهم من از اين
!زندگی نباشه و بود
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هوا تاريک شده بود که از آب اومدم بيرون .خسته بودم و بی رمق .آب سرد خستگی آدم رو مضاعؾ می کرد .حوله رو
از ساک بيرون کشيدم و انداختم سر شونه هام .قطره های بارون به قطره های آب شوری که روی تنم نشسته بود اضافه
می شد و باد تنم رو به لرز انداخته بود اما آرامشی که می خواستم رو به دست نياورده بودم .آشفته تر از قبل لباسهامو
پوشيدم و نشستم پشت رل! تو تموم اون چند ساعت فقط به يه چيز فکر کرده بودم! به خواستن ناديا! به نگذشتن ازش! ناديا
رو می خواستم! پس بايد برای به دست آوردنش اول از همه با دل خودم ،بعد با دلخوری اون و بعد با يه لشکر آدم می
جنگيدم! بايد به خودم ثابت می کردم يه آدم معمولی تر از معمولی نيستم! می خواستم به خودم ثابت کنم من حتی يه آدم
معمولی هم نيستم! منی که يه زمانی همه خيال می کردن يه انگل بشم برای اين جامعه و نشده بودم ،مطمئنا ا يه آدم معمولی
نبودم! منی که يه عمر هر چيزی رو خواستم به دست آوردم حاال نمی ذاشتم حرؾ دلم نشه! بايد يه فکری به حال گذشته
!می کردم ،بايد با گذشته به خاطر دلم ،به خاطر خواستن ناديا راه می اومدم
نفهميدم چرا اما ماشين رو جلوی در خونه ی عمه پارک کردم و پياده شدم .لباس تنم خيس و ماسه ها به پاهام چسبيده بود
!و مطمئنا ا عمه متوجه ی دريا رفتنم می شد! مهم نبود! بايد می دونست يه دريا آب سرد هم نتونسته عطشم رو از بين ببره
.زنگ در رو زدم و مژگان جواب داد ،گفتم منم ،باز کرد و شنيدم که گفت :دامونه
.رفتم تو و وقتی داشتم کفشهامو پای پله ها در می آوردم عمه اومد رو ايوون ،سالم کرد و گفت :خوش اومدی
.ممنونی گفتم و از پله ها رفتم باال ،اومد جلو که بؽلم کنه ،خودم رو عقب کشيدم و گفتم :لباسهام خيسه
!متعجب زل زد بهم ،از کنارش رد شدم و به محض پا گذاشتن تو سالن شنيدم که پرسيد :دامون تو اين هوا دريا بودی؟
مستقيم رفتم سمت حموم و به مژگانی که وسط سالن ايستاده بود گفتم :برام يه حوله می ياری؟
!زير دوش بودم که عمه از پشت در گفت:حوله و لباسهاتو گذاشتم اينجا .زير آب گرم وايسا که کليه هات نچاد
!باشه ای گفتم ،عمه رفت و منم شير آب رو بستم و خودم رو برای يه بازجويی تمام عيار آماده کردم
حوله روی موهام بود ،نشسته بودم روی مبل و نگاهم به تلويزيون بود که عمه اومد يه ليوان گرفت سمتم و گفت :شير
.گرمه ،بخور گرم شی
ليوان رو گرفتم و تشکر کردم ،نشست و پرسيد :طوری شده؟
زل زدم به صورتش اما نمی دونستم چه بايد بگم و چه جوری بايد بگم .صدای تلويزيون رو با کنترل کم کرد و دوباره
چشم دوخت به چشمهام و پرسيد :چی شده دامون؟ باز يکيو اعدام کردن که اين جوری ريختی بهم؟
سرم به عالمت مثبت تکون خورد ،عمه پرسيد :جوون بود؟
اوهومی گفتم و يه خرده از شير لب زدم ،عمه پرسيد :همه ی سعيتو برای نجاتش کردی ديگه ،مگه نکردی؟
نه ای گفتم و بعد يه مکث ليوان رو گذاشتم روی ميز ،حوله رو از روی سرم برداشتم و گفتم:هيچ تالشی برای نجاتش
نکردم! نشستم کنار و گذاشتم دارش بزنن! گذاشتم خفه شه! گذاشتم صداش بريده شه ولی  ...نشد! نه خفه شد ،نه صداش
!قطع شد ،نه عاقل شد ،نه آدم شد
!اخم صورت عمه ؼليظتر شد و پرسيد :حالت خوش نيست نه؟
!نيم نگاهی به مژگان که تو سکوت خيره ی ما بود انداختم و گفتم :نه خوب نيستم
.پاشو برو يه خرده دراز بکش ،منم برات يه مسکن می يارم-
!مسکن دردمو دوا نمی کنه:
چی شده دامون؟-
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به نظرت اشتباه کردم کار تو دانشگاهو قبول کردم؟:
!تو دانشگاه اتفاقی افتاده؟ کسی ناراحتت کرده؟! در مورد رضا حرفی زدن آره؟-
!به نظرت تقدير برای يه آدم چقدر می تونه بازی داشته باشه؟:
!چی شده عزيزم .کسی حرفی زده آره؟-
!به نظرت می شه از سرنوشت فرار کرد؟:

عمه بی جواب از جاش بلند شد ،اومد کنارم نشست ،دستم رو گرفت و با لحن نگران اما ماليمی گفت:بگو چی شده؟ کی
!ناراحتت کرده؟
!خودم-
اگه اذيت می شی ،اگه هنوز هم آدم های ليچارگو و بيکاری هستن که اتفاق  91سال پيش رو چماق کنن تو سرت بيا :
.بيرون .اون کارو ول کن
.دلم نمی خواد ولش کنم ،دلم می خواد برم اونجا .کالسی رو که دارم توش درس می دم خيلی دوست دارم-
پس چی؟:
معين و ژاله چيزی به شما نگفتن؟-
در چه مورد؟:
زل زدم به چشمهای دلواپس عمه ،اولين قدم برای اينکه آدم معمولی نباشم! آدم های معمولی خيلی می ترسيدن! من نبايد
می ترسيدم! از اينکه عمه رو دلخور کنم بايد می ترسيدم اما از اينکه چيزی رو که دلم می خواست بايد طلب می کردم
نبايد می ترسيدم! مکثم که طوالنی شد عمه گفت :نصفه جون شدم دامون! چيو بهم نگفتن؟! می گی يا پاشم برم زنگ بزنم
!از خودشون بپرسم؟
نفسهام شمرده شمرده شده بود ،ابروهام در هم و کؾ دستهام خيس عرق وقتی لب وا می کردم:ناديا تو دانشگاهه! فوق
قبول شده! تو همون کالسه! من استادشم! هفته ای دو بار می بينمش! هفته ای دو بار همو می بينيم! هفته ای دو بار اون
!بايد منو تحمل کنه

عمه نبود که چشمهاشو ازم گرفت بلکه اين خودم بودم که سرم رو تکيه دادم به پشتی مبل و چشمهامو بستم .عمه برای
لحظه ای طوالنی تو بهت موند و بعد زمزمه وار پرسيد :داری جدی می گی؟
!بدون اينکه چشم باز کنم گفتم:به نظر شما موضوعيه که من بخوام در موردش شوخی کنم؟
!چه جوری امکان داره؟-
.چشمامو باز کردم ،سرم همون طور که به پشتی بود به سمتش چرخيد ،مات چشمهام موند و گفت :تو کار خدا مونده ام
!آروم زمزمه کردم :منم همين
عمه از جاش بلند شد ،مسير رفتنش رو به اتاق خواب با چشم تعقيب کردم و بعد رو کاناپه دراز کشيدم و کوسن رو گذاشتم
!زير سرم .کار خدا بود ديگه! جز کار خدا چی می تونست باشه؟
صدای مژگان چشمهامو باز کرد :مامان بهم گفته ناديا کيه ،ولی منم واقعا ا تو تعجبم! راستش اول که شنيدم کار تدريس رو
قبول کردی خيلی تعجب کردم .اينکه هنوز بعدچند سال گير تز دکتراتی و چون از محيط دانشگاه خوشت نمی ياد نمی ری
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تمومش کنی و بعد يهو خبر می رسه راضی می شی تدريس کنی واقعا ا تعجب برانگيزه ولی  ...می دونستی دخترخاله ات
تو اون دانشگاه قبول شده؟
!حتی يه درصد هم احتمال نمی دادم-
!چقدر عجيب:
!خيلی هم عجيب نيست! دست تقدير و بازی سرنوشت خيلی وقتها مهره ها رو از اين عجيب تر هم کنار هم می چينه-
حاال می خوای چی کار کنی؟:
!نمی دونم .اآلن خودمم خيلی گيجم-
!مژگان از جاش بلند شد اما قبل از اينکه بره زمزمه کردم :ناديا رو می خوام
!زل زد به چشمهام ،بعد چند ثانيه لبخندی زد و گفت:واسه ازدواج ديگه؟
!اخمی کردم و گفتم :نه پس واسه گذاشتن پشت ويترين
!آروم خنديد و بعد زمزمه کرد :مامان راضی می شه ،نگران نباش! من مطمئنم
!چشمهامو بستم ،ساعدمو گذاشتم رو پيشونيم و گفتم :نگران اون نيستم ،بيشتر نگران خودمم و خونواده ی ناديا
!اگه قسمت هم باشين ،کوه هم که بينتون بايسته باز هم نمی تونه از هم دورتون کنه-
اوهومی گفتم و سعی کردم يه چرت بخوابم .خيلی خيلی خسته بودم .باال و پايين رفتن ميون اون موج ها ،فکر کردن به
!اون همه چه کنم چه کنم ها سنگينی همون کوهی که بين من و نادی قرار گرفته بود رو روی شونه هام گذاشته بود
***
صدای مژگان رو می شنيدم که داشت آروم صدام می زد .بدون اينکه چشم باز کنم از ته حلقم صدايی در آوردم شبيه هوم
.که بفهمم چی کارم داره.صداشو شنيدم که گفت :پاشو شام بخور بعد بخواب
.جام روی اون کاناپه خيلی سخت بود و به زور ؼلت زدم و سعی کردم پايين نيفتم در همون حال گفتم :نمی خورم
.صدای عمه بلند شد :الاقل پاشو برو رو تخت بخواب
صدای عمه هوشيارم کرد .اومده بودم که حرؾ دلم رو بهش بزنم ،اومده بودم واکنشش رو ببينم! بايد می فهميدم سر اين
قضيه موضعش همچنان و به همون قدرت رو پايه ی مخالفته يا بعد گذشت اين همه مدت يه خرده نرم شده و با دل من راه
!می ياد و نيازی نيست برای راضی کردنش خيلی کالری و فسفر بسوزونم
.چشم باز کردم ،مژگان با لبخند گفت :پاشو مامان کوکو سبزی درست کرده
!بو کشيدم و گفتم :دروغ گو
!خنديد و همون جوری که می رفت سمت آشپزخونه گفت:منتها جای سبزی توش سيب زمينی ريخته
نشستم سر جام ،با انگشتهام موهامو شونه کردم و زل زدم به عمه ای که داشت ميز شام رو می چيد .از نيم رخش که
.چيزی رو نمی شد فهميد.داشتم حرکاتش رو تماشا می کردم که سرش برگشت به سمتم و گفت :پاشو بيا ؼذا سرد می شه
.از جام بلند شدم ،رفتم تو دستشويی و يه آب به صورتم زدم و وقتی نشستم پشت ميز گفتم:خواب خيلی خوبی بود
!مژگان با لبخند گفت:ديگه تا صبح بيداری
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!يه قاچ خيارشور گذاشتم تو دهنم و گفتم :نه بابا ،شامو خورده نخورده می تونم دوباره کله پا بشم
.عمه چند تا کوکو گذاشت تو بشقابم و گفت :بخور برو دراز بکش
.يه کم سکوت شد و بعد عمه گفت :راستی بايد دنبال يه مستؤجر بگرديم
!اِ؟! چرا؟-
.حاج خانوم می خواد بره خونه ی دخترش:
!پس باالخره تصميم گرفت بره-
آره:
 ...من که از اول گفتم خونه رو به دو تا دختر دانشجوی خوش تيپ و-

عمه با اخم نگاهی بهم انداخت ،مژگان خنديد و يه کوفتت بشه گفت و من ادامه دادم :البته اآلن ديگه نيازی به دختر دانشجو
!نيست
برداشت عمه از حرؾ من انگار اشاره به حضور ناديا تو زندگيم بود که چهره اش جدی شد و بعد از يه نيم نگاه به
صورتم سکوت کرد! لقمه ای که برداشته بودم رو گذاشتم تو دهنم و فرستادم گوشه ی لپم و رو به مژگان گفتم :به نظرم
!بهتره يه آقای مسن و خوش تيپ و خوش اخالق بياريم که همدم مهتاج خانوم بشه و همين جا موندگار
مژگان لبخندی به صورتم زد ،چشمکی بهش زدم و عمه چيزی نگفت .تا آخر شام حرفی از ناديا زده نشد و من هم ترجيح
دادم اون چند تا لقمه رو تو آرامش بخوريم .داشتم بشقاب ها رو می ذاشتم تو سينک که عمه ی ايستاده کنار ميز رو به من
گفت :دامون ازت يه خواهشی دارم ،در واقع ازت يه قول می خوام! می خوام بهم قول بدی که نه نمی گی و قبولش می
!کنی
.يه يا خدا زيرلب زمزمه و دعا کردم خواهشی که داره و قولی که می خواد ازم بگيره ربطی به ناديا نداشته باشه
***
تکيه امو دادم به کابينت ،دست به سينه منتظر شدم که حرفشو ادامه بده.عمه نشست رو صندلی و گفت :قول رو می دی؟
!چه قولی؟-
!که نه نگی:
!در مورد چی؟-
!در مورد اين خواسته ای که ازت دارم:
!بايد بدونم چه خواسته ايه-
!انقدر به من اعتماد نداری؟! اين همه سال بدتو خواستم؟:
نشستم پشت ميز ،انگشتهامو روی ميز به هم گره کردم و گفتم :اين همه سال عين چشمهات از من مراقبت کردی!توش هيچ
!شکی نيست اما از خود شما ياد گرفتم جايی که نمی دونم چی به چيه اظهار نظر نکنم يا قول الکی ندم
!خواسته ی زيادی نيست-
در چه مورديه؟:
!می خوام بهم قول بدی ديگه هيچ وقت ،به هيچ وجه تنهايی ،تو شب ،تو سرما ،تو وقت بی وقت بلند نشی بری دريا-
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!نفسم رو از سر خيال راحتی پر صدا بيرون دادم و گفتم :همين؟

کم چيزی نيست وقتی اين دريای بی پير هر سال کلی آدمو قورت می ده دامون! می ری يه جای خلوت ،تو شب می زنی -
به آب! اون هم آب سرد! نمی گی عضله هات بگيره ،بری ته آب و ديگه باال نيای من بايد چی کار کنم؟! نمی گی تو اون
!خلوتی اگه استؽفرهللا ؼرق بشی و جنازه اتم آب پس نده من بايد چه خاکی تو سرم بريزم؟
!دستم نشست رو دست عمه ،لبخندی زدم و گفتم :ديگه نمی رم
ناباور خيره ی چشمهام موند و گفت :چند ساله دارم بهت می گم و تو باز تکرار می کنی ،چه جوری می شه که با دو تا
!جمله ی من امشب متحول می شی دامون؟ بايد باور کنم؟
تا حاال قولی دادم که بهش عمل نکنم؟! حق با شماست .ديگه تنهايی و تو تاريکی و سرما نمی رم دريا! قول می دم قربون -
!نگرانيت برم! به شرافتم قسم! خوبه؟
.صدای مژگانی که داشت ظرؾ می شست بلند شد :شريؾ خان پاشو يه چايی دم کن
.نيم خيز شدم ،عمه بلند شد و گفت :تو بشين
.نشستم سر جام و بعد يه خرده فکر کردن گفتم :امشب رفتم دريا ،کلی شنا کردم ،همزمان کلی هم فکر کردم
عمه يه خب گفت ،اما نگاهم نمی کرد و سرش به پر شدن قوری از آب جوش گرم بود .دلم می خواست بشينه تا بتونم
.واکنش هاشو ببينم .تو دلم آشوب بود اما بايد می گفتم .اومده بودم که حرؾ بزنم ديگه
.مژگان شير آب رو بست و گفت :من برم يه زنگ به حسين بزنم
.بعد يه چشمک به من زد و از آشپزخونه بيرون رفت
عمه قوری رو گذاشت روی کتری و برگشت سمتم ،يه خرده با نرمه ی گوشم بازی کردم و بعد گفتم :می شينی حرؾ
بزنيم؟
چهره اش جديتر شد ،سر جاش نشست و پرسيد :در چه مورد؟
!لبخند کمرنگی نشست رو صورتم و گفتم :شما باهوش تر از اونی هستی که ندونی
.منتظر و بی حرؾ نگاهم کرد ،آروم گفتم:می خوام راجع به تصميمی که گرفتم باهات حرؾ بزنم
اخم عمه کمی بيشتر شد و پرسيد:در چه مورد؟
!بی مقدمه گفتم:ناديا رو می خوام عمه
منتظر واکنشی از طرؾ عمه موندم اما چيزی نگفت ،يه خرده لب پايينم رو جوييدم و بعد گفتم :نمی تونم ازش دست
بکشم .نمی تونم فراموشش کنم .سعی کردم ولی نشد! هرکاری که بگی کردم اما نشد! نمی گم دوباره ديدنش دوباره هواييم
کرده چون کالا و تو اين مدت مرتب تو حال و هواش بودم! دوباره ديدنش فقط اين حس رو بهم منتقل کرده که انگار قسمتم
از زندگی اين دختره و بايد برای بدست آوردنش هر کاری بکنم! عمه خودت خوب می دونی چقدر برام عزيزی ،می دونی
چقدر دوستت دارم و می دونی که تنها کسی هستی که تو زندگيم دارم ولی از ناديا با وجود مخالفت شما نمی تونم بگذرم.
از خود شما ياد گرفتم تو زندگيم هر چيزی رو که می خوام برای به دست آوردنش تالش کنم و تا همين جاش هم خيال می
کنم خيلی دست رو دست گذاشتم .درک می کنم که شما به هيچ وجه نمی خوای با اون فک و فاميل روبرو بشی! منم ازت
توقعی ندارم ،يعنی تا حاال اونقدر در حق من لطؾ داشتی که اصالا تو تصور کسی هم نمی گنجه .من با وجود اين انتخاب
اصالا قصد ندارم چشم رو اين همه سال زحمت ،اين همه لطؾ ،اين همه منتی که به سر من گذاشتی ببندم ،از شما هم توقع
ندارم رو جريان های گذشته چشم ببندی! اصالا نمی خوام شما رو تو موقعيتی بذارم که دوست نداری ،اصالا نمی خوام با
آدم هايی روبروت کنم که ازشون متنفری ولی عمه با ناديا که مشکل نداری! داری؟! عمه نمی خوام از من برنجی ،نمی
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خوام مجبور باشم بين اون و شما يکی رو انتخاب کنم ،نمی خوام شما هم منو طرد کنی ولی عمه دلم گيره! دست خودم
!نيست! نمی تونم کاری بکنم! نمی تونم ازش بگذرم .فقط ازت خواهش می کنم با دل من راه بيا! باشه؟! باشه عمه؟
عمه تو سکوت نگاهم کرد و بعد چند ديقه ،نفس عميقی کشيد و زير لب گفت :تو کار خدا مونده ام .تو کارش مونده ام!
خودت چی؟! با اون خاندان می تونی کنار بيای؟! با آقاجونت؟! باهاشون کنار می يای؟! می تونی ببخشيشون؟! به خاطر
!کشته شدن پدرت نمی گم! به خاطر طرد کردنت دارم اينو می پرسم! می تونی ببخشيشون؟
تو سکوت زل زدم به صورت عمه ،عمه از جاش بلند شد و همون جوری که از آشپزخونه می رفت بيرون زمزمه کرد:
!تو حکمتش مونده ام! تو حکمت اين تقدير مونده ام
****
دو هفته از اون شبی که با عمه صحبت کرده بودم می گذشت ،يکی دو باری ديده بودمش و چند باری هم تلفنی با هم
صحبت کرده بوديم ولی نه اون حرفی از ناديا زده بود و نه من .ترجيح می دادم همه چيز رو بسپرم دست زمان و بذارم
.اين قضيه برای عمه جا بيفته و باهاش کنار بياد
ناديا رو تو دانشگاه می ديدم ،سر کالس ها می اومد ،انتهای کالس می نشست و در تموم مدت تو سکوت و بدون اينکه
نگاهم کنه خيره ی يه جايی حوالی زمين می شد ،نه جزوه ای بر می داشت و نه تو بحث ها شرکت می کرد ،به محض
اينکه درس رو تموم می کردم هم همراه يکی از دخترها از کالس می رفت بيرون! دروغ بود اگه می گفتم تو اون دو هفته
منتظر فرصتی بودم برای اينکه بتونم باهاش حرؾ بزنم .پرروتر از اين حرفها بودم که نخوام جلوشو بگيرم و به زور
حرفهامو بزنم ولی نياز داشتم که اول از همه مشکلم رو با حضور و وجود شخصی به نام آقاجون حل کنم! نياز داشتم
سنگ هامو با خودم وا بکنم و ببينم چه جوری می شه با اون آدم کنار اومد و حاال ،بعد دو هفته به تنها نتيجه ای که رسيده
بودم اين بود که هيچ جوره با اون آدم نمی تونستم کنار بيام! مهم هم نبود! هميشه که قرار نبود با همه ی آدم های فاميل
همسرمون خوب و خوش باشيم! بايد در مورد اين مسئله با خود ناديا يا حتی نگار حرؾ می زدم! البته بعد اينکه همه چيز
شکل رسمی به خودش می گرفت! در حال حاضر ،در حال حاضری که ناديا داشت کيفش رو می نداخت سر شونه اش که
.از کالس بره بيرون تنها کاری که بايد انجام می دادم صدا کردنش و صحبت باهاش بود
!کت و کيفم رو برداشتم و خواستم اين بار زودتر از کالس برم بيرون ،يکی از دخترها با ناز و عشوه صدام کرد
.ببخشيد استاد:
ناراضی و با اکراه ايستادم و برگشتم سمتش ،لبخندی به لب آورد ،جلو اومد و پرسيد :می تونم ازتون راهنمايی بخوام؟
نگاهم نشست به ناديايی که از کالس می رفت بيرون ،از دختره پرسيدم :در چه مورد؟
 .نازی به صداش داد و گفت:در مورد موضوع پايان نامه
!کيفم رو دست به دست کردم و گفتم :شما تازه ترم يک هستين
!لبخندی زد و گفت :بله خب ولی تا چشم رو هم بذاريم وقت دفاع می رسه
نگاهی به ساعت روی مچم انداختم و گفتم :امروز يه خرده عجله دارم ،سر فرصت راجع بهش برای همه ی بچه ها يه
.توضيح مختصری می دم ،شما هم تو کالس حضور داشته باش که از توضيحاتم استفاده کنی
راه افتادم سمت در کالس و به محض پا گذاشتن تو سالن ناديا رو ديدم که داره به سمت راه پله می ره .اومدم پا تند کنم که
بهش برسم ،يکی از اساتيد جوون که اون هم تازه از کالسش بيرون اومده بود درست پشت سر ناديا قرار گرفت و پرسيد:
!خانوم پاک نيت ،درسته؟
ناديا برگشت سمتش و با ديدن اون مرد جوون ،حس کردم معذب شد ،سری به عالمت مثبت تکون داد و بله ای گفت .نيش
اون استاد رو ديدم که باز شد ،اخمی نشست رو صورتم ،استا ِد پرسيد :هنوز فارغ التحصيل نشدی؟
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از اين صميميت ،از اين فعل مفردی که به کار برده بود کفری شدم ،راه افتادم سمتشون چون ضايع بود وسط سالن بايستم!
.ناديا توضيح داد :چرا استاد ،فوق قبول شدم
استاده با نيش بازتری شروع کرد به تعريؾ و تمجيد :چه عالی! خيلی خوبه!عجله داری بری يا می تونی چند ديقه بيای
دفترم؟
اخمهام درهم تر شد ،سر ناديا برگشت به سمت منی که از کنارشون رد می شدم ،نيم نگاهی با همون اخم ؼليظ به چهره ی
استاده انداختم ،ناديا که کامالا مشخص بود معذب شده برگشت سمت من و بی مقدمه پرسيد :استاد راجع به موضوع
!کنفرانس من چند تا سوال داشتم
!ايستادم ،نتونستم لبخندم رو جمع کنم و گفتم :اآلن وقت خوبيه
ناديا يه ببخشيد به استاده گفت و همراه من شد و خودش رو از شر اون مرد جوون خالص کرد .پله ها رو که پايين می
!رفتيم پرسيدم :نمی شناسمش منتها از نگاه هاش مشخص بود که بيشتر از چيزی که در شؤن يه استاده شيطنت داره آره؟
جوابی نداد ،از باالی سرشونه نگاهی بهش انداختم و اخم های ؼليظش بهم ثابت کرد که از من به عنوان يه راه فرار
استفاده کرده! دم در شيشه ای سالن ايستادم و در رو با دست هل دادم ،از در رد شد ،پشت سرش رفتم بيرون و پرسيدم:
بازم کالس داری؟
يه نه ی زيرلبی گفت ،همون طور که تو محوطه راه می رفت همراهش شدم و پرسيدم :می خوای بری خوابگاه؟
!فشار دستش رو به بند کيفش بيشتر کرد و آروم گفت :نه
!لبخندی زدم و پرسيدم :می ری بوفه؟
جوابم دوباره ی يه نه ی آروم بود! لبخندم عريض تر شد و پرسيدم :می خوای بمونی دانشگاه؟
!دوباره گفت نه ،اين بار پرسيدم :می خوای سر به تن من نباشه؟
سرش رو بلند و اون پولکی ها رو به چشمهام دوخت ،لبخندم رو به صورتش پاشيدم ،تای ابروم باال رفت و گفتم :ديدم همه
!ی جوابهام رو با نه می دی ،گفتم بهترين فرصته که اينو هم بپرسم
با جديت زل زد به صورتم و بعد چند ثانيه راه افتاد سمت ورودی دانشگاه .می رفت خوابگاه ،يا هر جای ديگه به هر حال
!من ترجيح می دادم نقش راننده اش رو بازی کنم بلکه فرصتی باشه تا باهاش حرؾ بزنم
باز هم همقدمش شدم ،تا نزديک پارکينگ حرفی نزدم و جايی که بايد مسيرم رو ازش عوض می کردم ايستادم و گفتم:
.ناديا
ايستاد اما نگاهم نکرد ،چند تا از دانشجوها با نگاهی کنجکاو از کنارمون رد شدن ،ايستادم که دور بشن ،بعد روبروش و
.با فاصله ی کمی ايستادم و گفتم :بذار من برسونمت
سری به دو طرؾ تکون داد به عالمت مخالفت و راه افتاد که بره ،با يه قدم خودم رو بهش رسوندم و گفتم :می خوام
!برسونمت نادی
!برگشت ،نگاهش رو دوخت به چشمهام و گفت :خانوم پاک نيت
نادی! برای من فقط نادی هستی! حتی ناديا هم نيستی! از همون بند پ استفاده می کنم! باال بری پايين بيای نمی تونی -
.منکر اين موضوع بشی که من پسرخاله اتم! ماشين تو پارکينگه ،بريم که تو رو برسونم و خودم سريع برم آزمايشگاه
.راه افتاد و گفت :نيازی نيست شما به کارتون برسين استاد
!کالفه دستی ميون موهام کشيدم و خودمو بهش رسوندم و گفتم:باشه! با هر چی که می خوای بری منم با همون می يام
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متعجب زل زد بهم،لبخندی زدم و گفتم :چه ماشين من ،چه تاکسی ،چه اتوبوس ،چه مينی بوس! مهم اينه که من بتونم اين
!جاده رو يه بار ديگه با تو طی کنم
!اخمی کرد و گفت :آقای فرهودی
يه جونم آروم گفتم ،اخمش ؼليظ تر شد و گفت :اگه برای شما مهم نيست ،برای من مهمه که کسی پشت سرم حرفی در
!نياره
!چه حرفی؟-
!اينجا دانشگاهه:
!خب مگه من گفتم خونه ی خاله امه؟-
!زل زد به چشمهام ،لبخندی زدم و گفتم :خاله نگار رو نمی گم
!اخم کرد و گفت :خواهش می کنم بفرمايين
!کجا؟! خونه ی خاله ام؟-
از عصبانيت سرخ شده بود ،اين چهره ی گرگرفته ،اين نفس های پرصدا و شمرده شمرده رو می پرستيدم! لبخندم رو حفظ
!کردم و گفتم :قول می دم تا دم خوابگاه يک کلمه هم حرؾ نزنم! قول قول! بريم؟
بشينم تو ماشين شما بچه ها چی فکر می کنن؟! چه فرقی بين شما و استاد منوری که همه ی بچه ها می دونن جنسش -
!خرده شيشه داره هست؟
هيچی! منم به همون اندازه جنسم خرده شيشه داره! يعنی کالا ما مردها در مقابل دخترهای کمی خوش قيافه جنسمون خرده :
!شيشه که خوبه ،خرده آهن پيدا می کنه
سری به عالمت تؤسؾ تکون داد و گفت :من ترجيح می دم بچه ها خيال نکنن به خاطر نمره با استادم که از قضا چشم
!خيلی از دانشجوها دنبالشه رفاقت می کنم و سر و سری دارم
دستم نشست به بند کيفش و گفتم :خودم تو جلسه ی بعد نسبت فاميليمون رو به بچه ها اعالم می کنم که خيال نکنن خانوم
!پاک نيت با اين استاد خوش تيپ و خوش قيافه و جذاب سر و سری داره! خوبه؟! بريم من ديرم شد
!با اکراه همراهم شد در حالی که می گفت :من دلم نمی خواد کسی بفهمه شما پسرخاله ی من هستين
!خنديدم و پرسيدم :يعنی دلت می خواد به اين نتيجه برسن که با من سر و سری داری؟
جوابمو نداد اما از صدای پاهاش مشخص بود که حسابی کفريه ،يه خرده ساکت موندم و بعد گفتم :هر جور خودت راحتی.
اگه دوست نداری من فقط توضيح می دم که تو همکار سابقم بودی که يهو و بدون استعفا دادن کار رو ول کردی و گذاشتی
!جات تو اون آزمايشگاه خيلی خيلی خالی باشه
نگاهش می کردم وقتی اين جمله ها رو می گفتم اما اون به من نگاه نمی کرد و يه جايی حوالی پاهاش رو کنکاش می
!کرد
ريموت ماشين رو زدم ،نشست ،نشستم ،روشو کامل به سمت پنجره کرد ،با لحن ماليمی گفتم :من تا خود خوابگاه نگاهی
!بهت نمی کنم ،نياز نيست به خاطر اينکه من اين سمت نشستم آرتوروز گردن بگيری
!برگشت و با اخم زل زد بهم و گفت :قول داده بودين تا خوابگاه حرؾ نزنين
!خنديدم ،استارت زدم ،ماشين رو راه انداختم و گفتم :اکی! کمربندو ببند که بريم
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!راه افتادم ،از دانشگاه که رفتيم بيرون و انداختم تو جاده انگشتم رو باال آوردم و گفتم :خانوم اجازه؟
!جوابمو نداد ،لبخندی زدم و پرسيدم :آهنگ که می شه بذاريم؟
!دستم نشست به پخش و روشنش کردم .بعضی وقتها بعضی آهنگ ها می شد حرؾ دل آدم روبزنه
***
تو چشمات مال من نيست و
نگات دنبال من نيست و
چشات و دزدکی ديدم
تو قهوت فال من نيست و
نمی دونی ديگه حالی
توی احوال من نيست و
… نمی دونی
تو از من دلخوری اما
اينا اشکال من نيست و
از اون وقتی که هيچ گوشی
ديگه اشؽال من نيست و
نه تو نه هيچکس ديگه
تو استقبال من نيست و
… نمی دونی
تو قلب تو ديگه جايی
واسه امثال من نيست و
يه ذره دلخوشی حتی
توی اقبال من نيست و
بهارش اينجوری باشه
نه امسال سال من نيست و
نمی دونی نمی دونی
… نمی دونی
داشتم آهنگ رو زمزمه می کردم ،هر از گاهی هم نيم نگاهی به ناديا می انداختم که مات روبروش بود و با دستهاش بند
.کيفش رو که روی پاهاش جا خشک کرده بود می چلوند
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دست دراز کردم و کيؾ رو برداشتم ،گذاشتم رو صندلی عقب و گفتم :بدبخت رو له کردی! از من عصبانی هستی چرا
!اون بی چاره رو می چلونی؟
واکنشی نشون نداد ،نيم نگاهی بهش انداختم ،دوباره اخم کرده بود! لبخندی زدم ،صدای پخش رو پايين آوردم و پرسيدم:
حرؾ بزنيم؟
!يه خرده مکث کرد و بعد با لحن سردی گفت :قرار بود تا خوابگاه چيزی نگين
!در مورد آب و هوا هم نمی شه حرؾ بزنيم يعنی؟-
!در مورد هيچی:
!سرتق بودن هم بهت می ياد ها-
برگشت سمتم ،نيم نگاهی بهش انداختم ،لبخندم انگار کفری ترش کرد که پرحرص گفت :راه های ديگه ای هم برای اينکه
!مانع از مزاحمت شما بشم هست! منتها خواستم اولش کوتاه بيام بلکه شما دست بردارين
!مثالا چه راه هايی؟-
!مثالا شکايت به حراست و کميته انضباطی:
!خنديدم و گفتم :يعنی من از اون شياد شعبانی هم پخمه ترم که با شکايتت به حراست عقب بکشم؟
جوابمو نداد به جاش سرش رو کامل به سمت پنجره چرخوند! سرعتم رو کم کردم و گفتم :باشه تا خوابگاه حرفی نمی زنم!
!خوبه؟
شيطانی تو سرم زدم و فشار پام رو رو پدال گاز بيشتر کردم
.يه آره ی محکم گفت! لبخندی به نقشه ی
ِ
پيچيد تو خيابونی که خوابگاهشون بود ،به عقب برگشت و سعی کرد کيفش رو برداره که دستش نرسيد ،صاؾ نشست که
.چفت کمربند رو باز کنه ،دست دراز کردم و کيؾ رو برداشتم و گذاشتم رو پاهاش و گفتم :بيا
بند کيؾ رو انداخت روی سرشونه اش زير مقنعه و کمربند رو باز کرد و آماده ی پياده شدن شد ،از جلوی خوابگاه رد
!شدم و گفتم :پايين تر پياده ات می کنم که برات حرؾ در نيارن با اين استاد خوش تيپ و جنتلمن سر و سر داری
!معترض گفت :خب عقب تر پياده ام می کردين
آره خب! اين هم گزينه ای بود واسه خودش ،منتها عقب تر يه کافه ی شيک و پيک نداره که بخوام يه خانوم زيبا ،متين- ،
!با وقار و البته کمی عصبانی و خشن رو به خوردن يه فنجون قهوه يا کافه گالسه دعوت کنم
!کامل برگشت به سمتم و با عصبانيت گفت :نگه دارين
!لبخند زدم و بی نگاه کردن بهش گفتم :هنوز نرسيديم که! بذار برسيم نگه می دارم
!عصبانی تر توپيد :من با شما هيچ جا نمی يام!! گفتم نگه دارين
!تو نيازی نيست با من جايی بيای! من می خوام با تو بيام-
!اصالا اين کارها چه معنی می ده؟:
!کدوم کارها؟-
ساکت شد و جواب سوالم رو نداد ،ماشين رو جلوی کافه پارک کردم ،خواست پياده شه ،درها رو قفل کردم ،برگشتم
!سمتش ،لحنم يه خرده جدی شد و گفتم :می خوام باهات حرؾ بزنم نادی
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!اخمش ؼليظ شد و بدون اينکه نگاهم کنه گفت :من نمی خوام به حرفهای شما گوش بدم
!من ولی می خوام حرفهامو بزنم ،حتی اگه تو گوش ندی-
!برگشت سمتم و با عصبانيت گفت :چه فرقی بين شما با شعبانی يا اون استاد هست؟

!زل زدم به اون چشمها ،يه خرده مکث کردم و گفتم :فرقش اينه که من يه عذرخواهی بهت بدهکارم ولی اونها نه
!دستش نشست به دستگيره ی در و گفت :باشه! قبول کردم
!چيو؟! اينکه به حرفهام گوش بدی ؟-
!عذرخواهيتونو! حاال اين قفلو وا کنين:
!نچ-
!به اين کار شما می گن آدم دزدی:
اونقدر با حرص و جديت اين جمله رو گفت که ناخودآگاه زدم زير خنده! با تعجب برگشت به سمتم ،سری به دو طرؾ
تکون دادم و گفتم :پسرخاله ای که دخترخاله اش را ربود! تيتر جالب و جنجال برانگيزيه! فقط مونده ام از خاله نگار چقدر
!طلب کنم واسه تحويل دادنت
!اخم کرده تکيه اش رو داد به صندلی و گفت :اصالا منظورتونو از اين کارها نمی فهمم
!منظوری ندارم ،يعنی قصدمو گفتم ديگه! می خوام به حرفهام گوش بدی-
!هميشه با قلدری حرفهاتونو پيش می برين؟:
!نه هميشه! گاهی وقتها-
برگشت به سمتم ،چشمکی زدم و گفتم :بريم بشينيم يه چيزی بخوريم و حرؾ بزنيم؟
!با اخم زل زد به چشمهام ،با لبخند گفتم :اين تن بميره نه نيار که حسابی ازت دلخور می شم
!پوزخندی زد و با لحن تمسخرآميزی پرسيد :تازه دلخور می شين؟
!اوهوم-
!شما اصالا مفهوم دلخوری رو متوجه هم می شين؟:
!اوهوم-
!نه نمی شين:
چرا بابا! متوجه می شم! دلخور يعنی همين که تو اآلن نيم ساعته اينجا نشستی و دوست داری با چنگ و دندون بيفتی به -
ت بی پنا ِه بی چاره
!جون اين پسر
مظلوم بدبخ ِ
ِ
!وای دلم سوخت:
عيب نداره ،قول می دم دل اوؾ شده ات رو هم خوب کنم! خوبه؟! بابا بی انصاؾ گلوم کوير لوت شد بس که باهات چونه -
!زدم! بريم؟
!من دليلی نمی بينم که بخوام با شما نشست و برخواست داشته باشم:
!تو بشين ،برخواست نکردی هم نکردی! بريم الاقل يه چيزی بخوريم ،ولی حرؾ نزنيم! بريم؟-
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!لزومی نداره:

البد صبحونه اتو کامل کامل خوردی که لزومی نمی بينی! من حتی فرصت نکردم گالب به روت دستشويی برم! از تخت -
!اومدم پايين ،با چشمهای بسته رفتم تو لباسهام و دوييدم سمت دانشگاه که يه وقت دانشجوهای محترم معطل نشن
ناديا چيزی نگفت ،يه خرده ساکت موندم و پرسيدم :نمی يای؟
جوابی نداد ،استارت زدم ،ماشين رو روشن کردم ،سرش رو ديدم که با تعجب به سمتم برگشت ،بی حرؾ ماشين رو سر
ته کردم و انداختم تو خيابونی که خوابگاهشون توش بود ،نرسيده به ساختمون ترمز زدم و گفتم :يه وقت ديگه که از اين
.عصبانيتت کم شده باشه می شينيم و حرؾ می زنيم .به سالمت
مکثی کرد ،دلم خواست بدونم تو ذهنش چی می گذره اما سعی کردم نگاهش نکنم ،پياده شد و بی حرؾ در رو بست و
رفت! روزهای ديگه ای هم بود! همين قدر که نشسته بود تو ماشينم و اجازه داده بود برسونمش هم خودش پيشرفت بزرگی
!محسوب می شد
نشستم پشت ميز ،دستی به گردنم کشيدم و گفتم :واسه امروز کافيه ديگه .جلسه ی بعد رو نمی تونم بيام ،به آموزش هم گفتم
.که تو برد بزنن
!شعبانی بود که مزه پروند :اِه! جبرانی که می ذارين ايشاهلل؟
بدون اينکه نگاهش کنم در حال يادداشت برداشتن خالصه ای از کالس گفتم :تو تو دوران کارآموزی به اندازه ی کافی
!آبديده شدی که نيازی به کالس جبرانی نباشه
شنيدم که گفت :اون که بله استاد! وقتی يه پتک باالی سرت باشه و با هر خطای کرده و نکرده فرود بياد رو مالجت ،آب
!ديده ی آب ديده می شی
!سرمو بلند کردم ،زل زدم بهش ،لبخندی زد و از جاش بلند شد و گفت :متوجه شدم استاد! با اجازه
از کالس رفت بيرون ،نگاهم نشست به ناديا ،داشت وسيله هاشو جمع می کرد که بره ،از جام بلند شدم و گفتم :خانوم پاک
نيت بابت سوالی که پرسيده بودين فرصت دارين براتون توضيح بدم؟
نگاه چند نفر از بچه ها که بيرون نرفته بودن برگشت به سمتمون ،ناديا انگار تو معذوريت قرار گرفت که با لحن ماليمی
.گفت :اگه شما فرصت داشته باشين
!کيؾ و کتم رو برداشتم و گفتم :من اآلن وقتم آزاده ،می خوام برم دفتر اساتيد شما هم همراهم بياين که براتون توضيح بدم
مطمئنا ا به خاطر اين کار سر از بدنم جدا می کرد ولی خب ،مهم نبود! به اندازه ی کافی لفتش داده بودم! سه جلسه از وقتی
راضی نشده بود همراهم بياد کافی شاپ می گذشت و حاال ديگه نمی تونستم حرفهامو تو سينه ام نگه دارم! داشتم فوران
!می کردم و می ترسيدم اين بار مجبور شم واقعا ا بدزدمش و وادارش کنم حرفهامو بشنوه
!راه افتاديم سمت ورودی سالن ،وقتی پا گذاشتيم تو محوطه آروم زمزمه کرد :همين جوريش کلی حرؾ برام درست شده
!اگه می ذاشتی بند پ رو براشون توضيح بدم کسی جرأت نمی کرد قضاوت اشتباه بکنه-
خيلی هم اشتباه نيست قضاوت ها!ش:
اون که البته! منتها قسمت موجه داستان اآلن از نظرشون مخفی مونده! همون طور که خيلی از چيزها از نظر تو مخفی -
!مونده
!جوابی نداد ،دستم نشست به بند کيفش و در جهت پارکينگ آروم کشيدمش و گفتم :جای دفتر اساتيد عوض شده
!اخم کرده نگاهم کرد ،آروم اما با لحنی جدی گفتم:نذار بيشتر از اين جلب توجه کنيم نادی
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شايد به خاطر جديت صدام ،شايد هم به خاطر جلوگيری از تابلوتر شدنمون همراهم شد .نشست تو ماشين و کمربندش رو
!بست ،راه افتادم و گفتم :می شه نريم خوابگاه و بريم يه جا بشينيم و من حرؾ بزنم و تو گوش بدی؟
جوابی نداد ،الاقل مخالفتی هم نکرد! تا دم يه کافه ساکت موندم و وقتی ماشين رو نگه داشتم پرسيدم :بريم يه چيزی
بخوريم؟
!مات روبروش بود و واکنشی نشون نمی داد ،آروم پرسيدم :نادی بريم؟
بی حرؾ پياده شد ،لبخند کمرنگی از سر رضايت رو لبم نشست و من هم پياده شدم و گفتم :خداييش فکر نمی کردم اينقدر
!سرتق و يه دنده باشی
چيزی نگفت و همراهم شد ،در کافه رو هل دادم و عقب ايستادم ،رفت تو و منتظر ايستاد .با دست به دنج ترين ميز اشاره
کردم و پرسيدم :اونجا خوبه؟
بی جواب راه افتاد سمت ميز ،بی حرؾ نشست روی صندلی و زل زد به خيابون .نشستم روبروش و پرسيدم :چيز خاصی
می خوری ؟
جوابی نداد ،حتی نگاهی هم بهم ننداخت ،دستی ميون موهام کشيدم و گفتم :پس خودم به انتخاب خودم يه چيزی سفارش می
.دم
.گارسون اومد ،سفارشها رو يادداشت کرد و رفت ،روی ميز به سمت صورتش خم شدم و آروم صداش کردم :نادی
!واکنشی نشون نداد ،دوباره و اين بار آرومتر اسمشو بردم :نادی
پلک چشمهاشو ديدم که به آرومی روی هم نشست و بعد يه مکث باز شد ،چونه اش رو هم ديدم که لرزيد و حس کردم که
آماده ی گريه کردنه! آروم گفتم :نادی اگه نشستنت اينجا روبروی من و شنيدن حرفهام تا اين حد برات آزاردهنده است که
.به گريه ات می ندازه ،پاشو بريم برسونمت
برگشت و نگاهشو دوخت به چشمهام ،با انگشت اشاره ام يه خرده شقيقه ام رو ماليدم و گفتم :چيز خاصی نمی خوام بگم،
نمی خوام اذيتت کنم ،اصالا هم توقع ندارم با شنيدن حرفهام حق رو بهم بدی چون مطمئنا ا در حقت اشتباه بزرگی مرتکب
صميمی دوست
شدم ولی به خاطر اون نسبت فاميلی ،به خاطر اينکه يه زمانی همکار هم بوديم ،به خاطر اينکه دوست
ِ
!خونوادگی من هستی الاقل برای يه ساعت تحملم کن ،نمی تونی يعنی؟
خيره ی يه جايی روی ميز بود و دستهاش با دستمالی که تو دستش بود بازی می کرد .يه خرده مکث کردم و بعد گفتم:
نمی خوای بری؟
نگاهش باال اومد و نشست به چشمهام ،لبخندی زدم و گفتم :اگه بمونی و به حرفهام گوش بدی شايد نظرت نسبت به اين آدم
احساس شيا ِد کالش تؽيير کنه
باز بی
ِ
سمج دودره ِ
! ِ
!لب پايينش گير دندونهاش شد .انگشتم رو جلو بردم و لبش رو به سمت بيرون کشيدم و گفتم :نکن اين جوری
سفارشها رو آوردن ،بعد يه خرده سکوت پرسيدم :اوضاع خاله نگار خوبه؟
چشم دوخت به چشمهام و جوابی نداد ،آروم گفتم :چند باری با آقای کريمی تماس داشتم ،می گفت حال خاله خيلی مساعد
.نيست
!چه فرقی برای شما می کنه؟-
!چی چه فرقی می کنه؟:
!اينکه حال مادرم خوب باشه يا بد؟-
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مسلما ا به عنوان يه انسان براش متؤسفم که پسرشو از دست داده و البته به عنوان مادر دختری که خيلی خيلی دوستش دارم :
!و برام اهميت داره هم برای اين حال و روز ناراحت کننده اش متؤثرم
!شما خوب بلدين با کلمه ها بازی کنين-
بازی و نقشی در کار نيست نادی! اگه اآلن اينجام ،اگه به زور وادارت کردم که بشينی و علی رؼم ميلت به حرفهام گوش :
!بدی ،فقط و فقط خواسته ی قلبيم بوده
!خواسته ی قلبی يا عذاب وجدان؟-
عذاب وجدانی ندارم نادی! دارم صادقانه می گم! درسته يه جای راهو اشتباه رفتم اما تو اين اشتباه رفتن ،من به تنهايی :
دخيل نبودم! اگه بذاری از خيلی عقب تر برات توضيح می دم تا حال و هوای بعد از فهميدن اين نسبت فاميلی و خيلی
!حرفهای ديگه
!که چی بشه؟-
!ته تهش هم می گم قصدم از اين توضيحات چيه! خوبه؟:
ناديا جواب نداد ،گذاشتم به حساب موافقتش ،لبی به فنجون قهوه ام زدم و تلخيش رو به جون خريدم که بتونم راحت تر از
!قسمت های تلخ زندگيم برای دختری که تا اون حد برام عزيز بود و دوستش داشتم بگم
***
چشم دوختم به صورت ناديايی که به من نگاه نمی کرد و شروع کردم .مثل دوی ماراتن بود برام اما مطمئن بودم برنده
می شم! بايد برنده می شدم که دنيامو نبازم! همه ی دنيام روبروم نشسته بود و ايمان داشتم می تونم دوباره اعتمادشو به
!خودم جلب کنم! بايد می تونستم
يه سوال بپرسم؟:
نگاهش اومد باال و زل زد بهم ،ادامه دادم :بعد رفتن من ،مطمئنا ا برای همه اتون سوال شد که من کی ام و چرا تا حاال
!نبودم .کسی توضيح داد براتون؟! از کسی توضيح خواستين اصالا؟
.خودتون اون روز تو اتاقم بهم گفتين ماجرای گذشته چی بوده-
!ؼير از اون تو از کسی پرس و جويی نکردی؟ از مادرت ،از پدربزرگت ،از داييت:
اون اوايل هر وقت حرفی از شما زده می شد مامان می گفت ،ما اشتباه کرديم! همين! هيچ توضيحی نمی داد! با بقيه هم -
.که نمی شد اصالا حرؾ زد.بعدش هم که ديگه من چيزی ازش نپرسيدم
يادمه تا جايی که پدرم قصاص شد و دو تا خونواده منو نخواستن برات گفتم.تو هم يادته ديگه؟:
!سرش باال و پايين رفت به عالمت مثبت ،يه خرده از قهوه ام خوردم و گفتم :منو فرستادن پرورشگاه
بهت رو می شد تو چشمهای ناديا ديد ،لبخند تلخی نشست رو لبم و گفتم :آره!يه ذره اگه تو وجودت انسانيت باشه از شنيدن
اين خبر همين جوری حيرون می شی! يه سال اونجا بودم ،وحشتناک بود! مخصوصا ا که سه سال وحشتناک تر رو از سر
گذرونده بودم و تهش ختم شده بود به تنهايی و کابوس و اون زندان اجباری! مرتب يه صحنه هايی برام توی خواب تکرار
می شد .صحنه ای که چاقويی که بابام بی هدؾ پرتاب کرده بود می نشست تو گلوی مادرم،همه جا پر خون می شد،بابام
هوار می کشيد ،کمک می خواست ،مامانمو صدا می زد،اومدن پليس و فحش و فحش کاريها و داد و دعواهای خونواده ی
مادری و گريه های هر دو تا خونواده ،مالقات های بابام پشت اون ميله ها،هی و هی رفتن پيش آقاجونت و التماس های
عمه و عمو و پدربزرگم برای اينکه از جون دامادش بگذره! مالقات آخر بابام ،گريه ای که کرده بود و چند تا جمله ای که
با بؽض بهم گفته بود! همه ی اينها رو بذار کنار يه شب سرد که منو از خواب بيدار کردن ،بردن جايی که قرار بود پشت
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اون ديوارهای بلند بابام رو دار بزنن و ازم خواستن وقتی آقاجون می ياد واسه اجرای حکم ،به پاش آويزون بشم ،دستشو
!ببوس و زار بزنم و هی و هی گريه کنم بلکه از قصاص کردن بابام بگذره
نشد ،بابام رو هم خاک کردن ،هم صؽير شدم و هم يتيم و بعد  51 41روز ،پدربزرگ به آقاجونت پيؽام داد اين بچه رو
!نمی خوايم ،اگه شما می خواين بياين ببرينش! آقاجونت هم گفت :تخم و ترکه ی قاتل دخترم رو بزرگ نمی کنم
پدربزرگم هم حاال يا سر لج و لج بازی يا واقعا ا به خاطر تنفری که از خونواده ی مادريم پيدا کرده بود عموم رو وادار
!کرد منو ببره تحويل بهزيستی بده
يه سال تو اون جهنم بودم تا عمه تونست اصالا بفهمه که من کجام و تو روی پدرش بايسته و بياد از اونجا درم بياره! ولی
اون چيزی که تحويل می گرفت يه آدم عادی نبود! يه بچه ی معمولی با شيطنت ها و دلمشؽولی های بچگونه نبود! وقتی
از تهران اومديم اينجا ،عمه و شوهرعمه خيلی بهم کمک کردن ،تو اون زمان که شايد خيلی رفتن پيش مشاور باب نبود،
منو که حتی چند تا کلمه در روز به زور حرؾ می زدم بردن پيش روان پزشک و محبت های بی دريؽشون همراه با
مشاوره های اون روان پزشک باعث شد کم کم به زندگی عادی برگردم .اما چيزی که تو وجودم موند و هيچ وقت نتونستم
فراموشش کنم ،نه مرگ مادرم ،نه فوت پدرم بود! نخواستن من و طرد شدنم از اون خونواده ها برام خيلی گرونتر تموم
شده بود! مرتب خيال می کردم اين باليی که سر مادر و پدرم اومده تقصير منه و فک و فاميل به اين جرم منو از خودشون
روندن! خب می دونی شب آخر ،قبل اون اتفاق مادر و پدرم داشتن جر و بحث می کردن ،جمله های آخر مادرم در مورد
اين بود که پدرم برای ما ،برای مادرم ،برای منی که پسرشم وقت کمی می ذاره! همين فکرها کافی بود برای اينکه خودم
.رو مقصر مرگ مادرم و دار زده شدن پدرم بدونم
مکثی کردم،دستمالی از جعبه بيرون کشيدم و عرق نشسته رو پيشونيم رو پاک کردم ،يه خرده از قهوه خوردم و گفتم :اينها
رو گفتم که يه دورنمای کلی از گذشته دستت بياد ،حاال می رسيم به جريان پيوند و اتفاقای بعدش .وقتی مادرت اومد دم
خونه ی عمه بيست سالی می شد که نديده بودمشون! بيست سال ازم سراؼی نگرفته بودن و حاال ،درست وقتی نياز داشتن
بهم گشته و پيدام کرده و ازم کمک می خواستن! برام سنگين بود ،درک اين حد از بيرحمی واسه منی که با محبت بی دريػ
عمه به اين دنيا با يه چشم ديگه نگاه می کردم خيلی سخت بود ولی همون ديد باعث شد پا پيش بذارم! با عمه ای که نگران
بود از باز شدن پای اون خونواده به زندگيمون بحث کنم و بی رضايتش برم تهران واسه انجام عمل پيوند منتها شرطم اين
.بود که جز آقای کريمی و مادرت کسی از اينکه من اهداکننده هستم با خبر نشه
.اونها هم خوب پای اين شرط موندن-
آره.هر چند که من خيلی مطمئن نبودم.بعدش هم که خب خودت می دونی ديگه برگشتم اينجا و کار و کار و کار تا :
اونجايی که تو ؼيب شدی ،من تهران بودم و زنگ زدم که ببينم می تونم ببينمت يا نه که شادی گفت برادرت فوت شده.
نفهميدم اصالا خودمو چه جوری رسوندم! حتی اگه قرار بود احساسی فکر نکنم و تصميم نگيرم نبايد می اومدم چون به هر
حال نه می دونستم خونواده ات چه عقايدی دارن و نه می دونستم خودت ممکنه چه برداشتی از اين اومدن بکنی ،فک و
فاميل و حرؾ و حديث هاشون هم که به کنار! می دونی تو مراسم ختمی حضور داشته باشی فرق داره با اينکه همون
!لحظه ای که يه عزيزی فوت کرده خودت رو برسونی! متوجهی چی می گم؟
سر ناديا باال و پايين شد يعنی آره ،ادامه دادم :شوکه شدم وقتی مادرت از پله ها اومد پايين و بؽلم کرد! من خبر فوت پارسا
رو نشنيده بودم! به من گفته بودن برادر ناديا فوت کرده! همين! اومده بودم ديدن تو ولی ...باور کن تو عمرم تا اين حد
بهت زده نشده بودم! گيج بودم ،حتی وقتی اون روز اومدم تو اتاق تو که يه تالشی برای آروم کردنت بکنم و بعد برم هم
گيج بودم و شوکه! تا چند وقت بعد برگشتنم اصالا نمی تونستم درست تمرکز کنم ،نمی تونستم درست فکر کنم! بی تعارؾ
می گم ،بعد يه عمر حس کرده بودم دلم واقعا ا برای کسی لرزيده ،بعد يهو يه کوهی به نام گذشته آوار شده بود ميونمون!
شوک اين نسبت فاميلی يه طرؾ ،ديدن آدم هايی که منو عين يه آشؽال دور انداخته بودن هم يه طرؾ! بماند که از فوت
اون بچه که خوشحال بودم تونستم برای خوب شدنش کاری بکنم هم خودش يه ضربه ی اساسی ديگه بود! عمه جريان رو
فهميد ،موضعش هم که مشخص بود! می تونی خودت حدس بزنی! به هيچ وجه نمی خواست با اون خاندان روبرو بشه
حتی اگه پای دل پسری که خيلی خيلی براش عزيز بود وسط باشه! اما کنار کشيدن من ربطی به نظر و خواسته ی عمه

صفحه 442

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

نداشت ،درسته که برام خيلی مهمه ،درسته که عمه رو می پرستم ،درسته که نظراتش برام خيلی خيلی اهميت داره ولی پام
...لرزيد ،عقب کشيدم چون حس کردم اون گذشته ممکنه باعث بشه
مکث کردم ،دستهام جلو رفت و دستهای سرد ناديا رو به دست گرفت ،عقب نکشيد ،نفس عميقی کشيدم و ادامه دادم:
ترسيدم اون گذشته ،باعث بشه نتونم خوشبختت کنم! حس کردم من آدم اين بازی نيستم! نشستم فکر کردم و فکر کردم و
ديدم اونقدری قوی نيستم که چشم رو خيلی چيزها ببندم! تو اون روزها اونقدری گيج بودم که نمی تونستم تصميم درستی
بگيرم! نه می تونستم از تو بگذرم ،نه می تونستم گذشته و اتفاقاتش رو ناديده بگيرم! اگه می گم تو اين فاصله ای که
ميونمون افتاده ؼير من خيلی های ديگه هم دخيلن تقدير ،سرنوشت و آقاجونت جزو اون خيلی هان که از همه بيشتر سهم
!دارن
ناديا دستهاشو از زير دستم عقب کشيد و بدون اينکه نگاهم کنه آروم گفت :اون روز تو اتاقم بهم گفتی بهت زنگ می زنم و
!می خوام که از صدات بشنوم حالت بهتر و بهتر می شه
زل زدم به صورت سرخش ،به لبی که می لرزيد و خبر از گريه می داد ،به چشمهايی که داشت می رفت که دوباره تر
بشه! با احساس اين دختر ناخواسته بازی کرده بودم و تو اين موضوع هيچ شکی نبود! با احساس دختری که برای اولين
بار به يه مرد ،به يه جنس مخالؾ دل بسته بود کاری کرده بودم که مطمئنا ا دوباره اعتماد کردن به هر مردی براش مشکل
می شد چه برسه به اينکه بخوام دوباره به من اعتماد کنه و احساسش رو از سر بگيره! سخت بود سخت! هم کار من ،هم
!کار خودش
**
يه خرده ساکت موندم و بعد گفتم :بار دومی که بهت زنگ زدم ،وقتی تماسو قطع کردم پيش خودم گفتم داری چی کار می
کنی دامون؟! داری دختره رو بيشتر و بيشتر به خودت وابسته می کنی بدون اينکه تصميمی واسه آينده داشته باشی! با
خودم گفتم ،بايد بشينی سنگهاتو با خودت وا بکنی ،ببينی چی می خوای ،می خوای چی کار کنی و بعد تصميم بگيری!
نشستم فکر کردم و به اين نتيجه رسيدم که ته اين رابطه چيزی که بايد نيست! يعنی خوشبختی تو! نه قصدم نامردی در حق
!تو بود،نه بازی کردن با احساست ،نه انتقام از خونواده ای که منو نخواست
مادرم وقتی موضوع رو فهميد خيلی تعجب کرد ،اصالا باورش نمی شد ،رفت و آزمايشی رو که شما برای پيوند داده -
بودی آورد ،باز کرد و اسم آزمايشگاه رو ديد! دايی و آقاجون هم بودن! آقاجون می گفت  ...می گفت البد به عمد بوده!
!حتی تا جايی پيش رفت که به شادی شک کرد! آخه اون بود که اولين بار پيشنهاد کارآموزی تو آزمايشگاه شما رو بهم داد
.تلخندی نشست رو لبم ،ناديا ساکت شد ،منم سعی کردم يه خرده آروم بگيرم و بعد گفتم :پاشو بريم يه خرده هوا بخوريم
از جاش بلند شد ،کيفش رو انداخت رو شونه اش و همراهم شد .حساب کردم و از کافه زديم بيرون .پرسيدم :خسته نيستی؟
!يه نه ی زيرلبی گفت ،پرسيدم :اصالا می خوای باهام قدم بزنی؟
.سرش رو باال آورد و نگاهم کرد ،لبخندی به صورت ؼمگينش زدم و گفتم :بريم
راه افتاديم ،يه خرده تو سکوت قدم زديم و ناديا بود که شروع به صحبت کرد :جو بدی راه افتاد ،به شما زنگ زدم که
کمک بخوام ،که برای خونواده ام ،فک و فاميلم توضيح بدی که قصد ضربه زدن به منو نداشتی ،وقتی جواب تماس هامو
!ندادی  ...وقتی زنگهام بی جواب موند حس کردم همين قصد رو داشتی
!اين قصدو هيچ وقت نداشتم اما انگار آقاجونت هنوز دنبال فرصته واسه اينکه انتقام بابام رو از من بگيره-
نمی دونم ،گيجم .باورم نمی شه پيرمردی که تا اون حد دوستش داشتم يه همچين کاری رو با يه بچه کرده باشه! بابايی :
!واسه من بت مهربونی بوده ولی  ...چه جوری دلشون اومده آخه؟
.ساکت موندم ،سوالی بود که خودم هم هيچ وقت به جوابش نرسيده بودم و نمی رسيدم
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يه کم ديگه بينمون سکوت شد و اين بار من بودم که سر حرؾ رو باز کردم:اين چند وقت درسته که خيلی خيلی به تو
سخت گذشته اما منم اينجا تو خوشی نبودم! منم واقعا ا تو جهنم سير می کردم .از يه طرؾ گير اين بودم که آخه اين چه
تقديريه؟! چه جوری می شه دختری بی هيچ رد و نشونی راه به محل کار من پيدا کنه و بعد بشه دخترخاله ی من؟! از يه
طرؾ دلم يه چيز می خواست ،عقلم يه چيز می گفت! از يه طرؾ هم فکر و خيال حال و هوای تو ،قضاوتی که در موردم
می کردی ،احساساتت که به بازی گرفته شده بود! می تونی از هر کسی که دوست داری بپرسی! من اين نزديک يک سال
!رو فقط تو جهنم دست و پا زدم! يه حس معلق بودن تو فضا! تو يه فضای پر از آشوب
ايستادم ،ناديا هم ايستاد ،برگشتم سمتش ،زل زدم به اون نگين های کهربا و گفتم :می خواستم اينها رو بدونی! نه به خاطر
اينکه نظرت رو نسبت به پدربزرگت تؽيير بدم و نه به خاطر اينکه پا پس کشيدن و ترديدم رو توجيه کنم! فقط و فقط حس
کردم بايد اين چيزها رو بدونی! ازت توقع ندارم دوباره بهم اعتماد کنی ،فقط می خوام تو اين عقبگرد کردنم دنبال ايراد تو
خودت نگردی! اون روز تو دانشگاه وقتی با کنايه از بند پ و نسبت فاميليمون حرؾ زدی حس کردم اين جدايی ،اين
فاصله ،اين نخواستن رو گذاشتی پای اين نسبت فاميلی ،درست هم بود اما چون تو دخترخاله ام بودی پا پس نکشيدم ،چون
من پسرخاله ای بودم که يه عمر از زندگيتون پاکش کرده بودن عقب کشيدم! چون حس کردم وقتی يه خاندان حتی وجود
!من و پدر و مادرم رو از نسل جديد مخفی کرده ،خب حضور دوباره ام در کنار تو می تونه برات دردسر باشه
!اآلن هم چيزی تؽيير نکرده-
!چرا! يه چيز خيلی مهم عوض شده:
!چی؟-
لبخندی نشست رو لبم ،نگاهی به ساعت روی مچم انداختم و گفتم:راجع به اون قسمت از قضيه بايد سر فرصت باهات
صحبت کنم .اآلن بريم برسونمت که اگه تا نيم ساعت ديگه نرم آزمايشگاه پرونده امو می زنن زير بؽلم و می گن به
!سالمت
همراهم برگشت ،نشستيم تو ماشين ،تا نزديک خونه فقط صدای آهنگ توی ماشين سکوت بينمون رو شکوند ،وقتی نزديک
خوابگاه ترمز کردم گفتم :نادی به حرفهام فکر کن ،اگه يه درصد بهم حق دادی اين فرصت رو هم بهم بده تا قسمت بعدی
!حرفهامو که مربوط به آينده است باهات در ميون بذارم
يه خرده مات چشمهام شد ،سعی کردم نگاهمو از اون لبهای سرخ وسوسه انگيز بگيرم ،مات روبروم شدم و گفتم :به
.سالمت
يه خداحافظ زيرلبی گفت و پياده شد .اونقدر ايستادم تا رسيد به ساختمون و رفت تو .راه افتادم در حالی که حس می کردم
سبک شدم! انگار اون کوهی که بينمون نشسته بود ،همون که سنگينيش افتاده بود روی شونه هام حاال از جاش تکون
!خورده بود.حاال انگار يه دشت ميونمون فاصله بود که بايد با قدم های بلند ازش می گذشتم و به اون خورشيد می رسيدم
***
****
کارم تو بخش تموم شده بود ،داشتم می رفتم تو اتاقم که کارهای دفتری رو تموم کنم ،ژاله اومد جلو و با لبخند گفت :خسته
.نباشی
با خوشرويی ممنونی گفتم ،همراهم شد و گفت :می ری بيمارستان؟
.دستی به موهام کشيدم و گفتم :نه می رم خونه ،يه خرده می خوام بخوابم .ديشب تا ديروقت بيدار بودم

صفحه 444

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

در اتاق رو باز کردم و عقب ايستادم ،ژاله تشکر کرد و وارد شد ،پشت سرش رفتم و نشستم رو مبل ،اون هم روبروم
!نشست و با لبخند گفت :به چی فکر می کردی؟
!به خيلی چيزها-
!ناديا هم جزو اون خيلی ها بود ديگه؟:
!لبخندی زدم و گفتم :اصالا هم که بهت خبر نداده عين سگ پا سوخته دنبالش دوييدم تا راضيش کنم به حرفهام گوش بده
!لبخند ژاله پهن تر شد و گفت :بالنسبتت
خنديدم و چيزی نگفتم ،ژاله گفت :نتيجه ای هم داشت؟
چی؟-
!اين منت کشی و توضيح و تفسير:
!وهللا فکر کنم رفيق گرمابه و گلستونش بايد بهتر از من بدونه-
!ژاله دوباره لبخندی زد و گفت :به من چيزی نگفته ولی  ...اممم ...امشب خونه ی ماست ،می يای؟
تکيه دادم به پشتی مبل ،يه خرده فکر کردم و گفتم :می دونه ممکنه بيام؟
.اگه بخوای بيای بهش می گم-
!بهش بگو ببين اگه شرط و شروط می ذاره که دامون بياد من نمی يام ،من نيام:
!ژاله از جاش بلند شد ،لبخند عميقی زد و گفت :می دونه که تو هم می يای
.خنديدم ،برگشت و با نگاه مهربونی نگاهم کرد و آروم گفت :برای جفتتون خوشحالم
از جام پاشدم برای اينکه بشينم پشت ميز و گفتم :واسه ناديا خوشحال باش ،واسه من ولی فکر کنم کلمه ی متؤسفم بيشتر
!صدق کنه
!پرسيد :چرا؟
نشستم پشت ميز و گفتم :با اين گاردی که ناديا خانوم گرفته ،حاال حاالها بايد تعظيم و کرنش کنم بلکه گوشه چشمی بهم
!داشته باشه
!رفت سمت در و گفت :حقته! تا تو باشی دختر مردمو يه سال چشم انتظار نذاری
در که بسته شد ،فکر کردم چه خوب که می ياد و چه فرصت خوبيه برای اينکه با هم حرؾ بزنيم .شب قرار بود برم
.خونه ی عمه پس بايد بهش خبر می دادم که کنسل شده .شماره اش رو گرفتم ،بعد چند تا بوق گفت :سالم دامون جان
!سالم بر عمه خانوم خوشگل خودم-
!چه عجب بعد مدتها تو يادت افتاد خوش اخالق باشی؟:
!ای جونم! خوشت می ياد بهت بگم خوشگل و قربون صدقه ات برم؟-
!تو بايد قربون صدقه ی زنت بری نه من:
!قربون صدقه ی اون هم می رم ،به وقتش-
!بی حيا:

صفحه 445

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
.خنديدم و گفتم :امشب شام می رم خونه ی معين ،زنگ زدم که منتظرم نباشی
.ای بابا می خواستم برات فسنجون درست کنم-
!عمه خانوم هی شما شام به اين شکم من پلو ببند ،آخرش نيم متر از هيکلم جلو بزنه:

ناهار درست و حسابی که نمی خوری ،الاقل هفته ای يه بار که می يای اينجا دوست دارم يه چيز خوب و مقوی جلوت -
!بذارم
!تخم مرغ و سيب زمينی پخته و نون مقوی نيست يعنی؟:
.اونها رو تو خونه ی خودت بخور-
.چشم:
دامون؟-
جونم؟:
.عمه مکثی کرد و گفت :هيچی
!گفتم :نه بگو عمه
.باز مکث کرد و بعد گفت :هيچی چيزی نيست.بهتون امشب خوش بگذره
!عمه راجع به آقای اسدی می خواستی صحبت کنی روت نشد؟-
!خجالت بکش بچه! تو چرا بند کردی به اون پيرمرد؟:
!زدم زير خنده و پرسيدم :آهان! پس مشکل اينه! از نظرت سنش باالست و پيره ،آره؟
!دعا کن دستم بهت نرسه-
دوباره خنديدم و گفتم :اون دعا رو که حتما ا می کنم ولی عمه جونم من آمار شناسنامه اشو دارم ها! فقط  9سال از شما
!بزرگتره
!عمه با لحن شوخی گفت:پير خودتی
!خنديدم و گفتم :بر منکرش لعنت
!يه سکوتی شد و بعد پرسيد :با ناديا چی کار کردی؟
!با لحن شوخی گفتم :زشته عمه
!عمه توپيد :منحرؾ
!خنديدم و گفتم :هنوز هيچی! فعالا اندر خم يک کوچه ام
يعنی چی؟-
!فعالا که عروس خانوم ناز می کنه ما هم ناز می خريم تا ببينم کی کوتاه می ياد:
!چرا آخه؟-
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عمه جون قربونت برم ،چرا داره؟! الاقل شمايی که اآلن يک سال و نيمه برای اون بنده ی خدا داری ناز و نوز می کنی :
که نبايد بپرسی چرا؟! خانوم ها تا متوجه می شن هواخواه دارن فوری هوا ورشون می داره و می زنن به جاده ی طاقچه
!باال گذاشتن
!اينها رو جلوی خود ناديا هم می گی؟-
!اين ها رو در حضور رئيس انجمن فمينيست های ايران يا جهان هم می گم:
جدا از شوخی دامون ،حال و روزت بهتره؟-
عاليم عمه ،نگران من نباش .خوب خوبم .امشب هم که می خوام برم خونه ی ژاله ناديا هم هست .فکر کنم فرصت خوبيه :
.برای جبران يه سری چيزها
.عمه سکوت معناداری کرد و بعد گفت :خوش بگذره
ممنونی گفتم و بعد خداحافظی تماس رو قطع کردم .چقدر ماه بود! چقدر انسانيت داشت! چقدر مهربون بود که با وجود
ناراضی بودن باز هم نگران من بود و نگران اينکه اون چيزی که می خوام نشه! اين عمه رو با صدتا مادر واقعی هم نمی
.خواستم عوض کنم! خودش يه خونواده ی کامل ،يه خاندان بود برام
***
***
يه نگاه تو آيينه به صورت اصالح شده ام انداختم ،دستی روی زخمی که زير چونه ام انداخته بودم کشيدم و از اتاق رفتم
بيرون ،سر سياوش از تو کتابی که بين دستهاش بود بيرون اومد و پرسيد:مگه بيمارستان نمی ری؟
.ايستادم جلوی آيينه ی تمام قد هال و همون طوری که کتم رو می پوشيدم گفتم :چرا
پس اين شيک و پيک کردنت چيه؟-
!برگشتم سمتش و پرسيدم :شيک شدم از نظرت؟
تو اينکه تو هميشه شيک می گردی و لباسهات خيلی خاصه شکی نيست ولی معموالا بيمارستان رو ساده تر از اين می -
!ری
!لبخندی زدم و پرسيدم :ساده تر از اين يعنی آرايشم ؼليظه؟
!کتاب رو بست ،پاشو انداخت رو پاش ،نگاه موشکافانه اش رو دوخت به چشمهام و گفت :خبريه؟
اوهومی گفتم و برگشتم سمت آيينه و مشؽول مرتب کردن يقيه ی زير پليورم شدم .سياوش چيزی نپرسيد،دوباره به سمتش
!برگشتم و گفتم :می خوام دل يکی رو ببرم ،بلکه خامم بشه
!بهت زده خيره ی صورتم موند و بعد چند ثانيه مکث پرسيد :يعنی چی؟
!يکی هست تو بيمارستان ،به دلم نشسته ،می خوام ببينم می تونم تورش کنم يا نه-
!اخمهای سياوش عميق شد و با لحن دلخوری گفت:زشته اين طوری حرؾ می زنی
!می دونم ولی خب نيتم همينه ديگه! حاال با هر جمله ای که بگم تهش قصد و هدفم يکيه-
!فکر نمی کنی اين کارها از سنت گذشته؟:
!چه کارهايی؟! يعنی من قصد ازدواج داشته باشم حق ندارم برای دختری که چشممو گرفته قالب بندازم؟-
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!چشمهای سياوش رنگ بيشتری از ناباوری گرفت و پرسيد:به همين زودی يکی ديگه چشمتو گرفت؟
!دقيقا ا مبدأ زمانی مورد نظرت چه وقتيه که می گی به همين زودی؟-
!ناديا رو می گيم هيچی ،اون دختر سرخ آبی پوش چی شد؟:
راه افتادم سمت در و گفتم :اونو که دکش کردم رفت! تازه واسه ازدواج نمی خواستمش که! واسه يکی دو شب الزمش
!داشتم که البته کارمو راه ننداخت و ترجيح دادم شرشو از سرم کم کنه
!سياوش جوابی نداد ،کفشهامو از تو جاکفشی در آوردم و گذاشتم رو پادری و در حال پوشيدنشون پرسيدم :با شادی قهری؟
!جواب نداد ،سرمو بلند کردم ،با اخم نگاهم می کرد ،لبخند زدم و گفتم :عجيبه که آمار نداده باشه بهت
!از جاش بلند شد ،دستی به موهاش کشيد و گفت :چه آماری؟
.ديدم حسابی حرصش در اومده دستم نشست به دستگيره ی در و گفتم :اگه اينجاست بگو بياد پيشت ،من شب دير می يام
!صداشو از پشت سرم شنيدم که عصبی گفت :انقدر به خودت مطمئنی که طرؾ می افته تو تورت؟
برگشتم سمتش و لبخندی زدم و گفتم:افتاده تو تورم ،منتها تورم سوراخه ،بايد برم بدوزمش که در نره! البته بگم ها! آدم در
!مورد يه دختر متشخص و خوب اين جوری صحبت نمی کنه ولی خب ،اين دختره برای من پری درياييه
سر سياوش به تؤسؾ تکون خورد ،در رو باز کردم و گفتم :به ناديا می گم سياوش سالم رسوند! البته ناديای دريايی
!منظورمه
!سياوش رو ديدم که بعد يه بهت دوييد سمتم و گفت :می کشمت
!در رو بستم و با سرعت پله ها رو رفتم پايين برای اينکه زنده بمونم و به ديدن يار برم
***
!ماشينو دم خونه ی معين پارک کردم و پياده شدم ،دستم ننشسته روی زنگ معين از آيفون گفت :بفرمايين شازده
!لبخندی زدم و گفتم :کوچه رو ديد می زدی چشم چرون؟
!خنديد و گفت :بيا باال ديوانه
در با تقی باز شد ،رفتم تو و وقتی رسيدم باال معين با لبخند دم در ايستاده بود .با ديدنم سوتی کشيد و گفت :مردم چه سنگ
!تمومی هم گذاشتن
خنديدم و باهاش دست دادم ،يه دست ديگه اش نشست پشتم و همون طوری که به تو هدايتم می کرد زمزمه کرد :منم دارم
!وسوسه می شم به پيشنهاد ازدواجت جواب مثبت بدم وای به حال ناديا خانوم
دوباره خنديدم ،در رو پشت سرمون بست ،اومدم کتم رو در بيارم مانع شد و زمزمه کرد:ديزاينتو بهم نزن همين جوری
!شيکی
!با لبخند کتم رو در آوردم و گفتم :بيا برو کمتر مزه بريز
يه ياهللا گفتم و پشت سر معين رفتم تو سالن ،اول ژاله رو ديدم که با لبخند از تو آشپزخونه تماشام می کرد ،بعد چشمم افتاد
به ناديا که تو ورودی آشپزخونه ايستاده بود .با لبخند سالم کردم ،لبخند کمرنگی نشست رو صورت سرخ شده اش و جواب
داد .به ژاله هم سالم کردم ،با خوشرويی جوابم رو داد ،نشستم رو مبل ،معين هم کنارم نشست ،دست گذاشت رو زانوم و
پرسيد :چطوری؟
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.بدون اينکه نگاهمو از ناديا بگيرم گفتم :خوبم
!با لحن شوخی گفت :شنيدم باز گرد و خاک کردی

سرم چرخيد به سمتش و متعجب پرسيدم :جاسوس و بپا واسم گذاشتين يا ردياب بهم وصله؟! گرد و خاک نکردم،ديدم با
!زبون خوش نمی فهمه يه خرده تون صدامو باال بردم بلکه يه تکونی بخوره! در واقع سعی کردم توجيهش کنم چی به چيه
!توجيه کردنت هميشه با داد و دعوا همراهه؟-
!حقش بود با مشت می کوبيدم تو دهنش ،تازه بهش ارفاق کردم:
!معين لبخندی زد و من بودم که پرسيدم :خبر چه جوری به تو رسيده؟
.سينا رو ديدم ،اون برام توضيح داد-
ژاله با يه سينی چايی اومد بيرون ،پشت سرش ناديا هم اومد و جفتشون نشستن .سعی کردم نگاهم نره سمت ناديا که معذب
!نشه .به اندازه ی کافی گونه هاش از شرم گل انداخته بود
ژاله سينی رو جلوم گرفت و پرسيد :سر چی با مهدی حرفت شد؟
.سر جواب آزمايش يه بنده خدا-
خب؟:
هيچی ،چند وقته سرش يه جای ديگه بنده ،دل به کار نمی ده! مرتب جواب آزمايشها رو اشتباه تايپ می کنه! اشتباه -
پرينت می گيره ،اشتباه می ده دست بيمارها و همراهاشون .يکی اومد هر چی می تونست بار من کرد ،وقتی رفت
!عصبانی شدم توپيدم به مهدی
!دوال شدم و يه قند از تو قندون روی ميز برداشتم ،معين پرسيد :سرش کجا بنده؟
!نگاهم نشست به ناديايی که نگاهم می کرد ،لبخند کجی نشست رو لبم و گفتم :پيش يار
!معين دستی به پشتم کشيد ،يه خرده به فنجونم لب زدم ،ژاله در حال بلند شدن متذکر شد :داؼه دامون
يک کم چايی رو مزه مزه کردم ،رفت تو آشپزخونه ،دستم رو گرفتم روی بخاری که از فنجون بلند می شد و گفتم :پس اين
!توصيه های ايمنی رو تو به عمه خانوم ياد می دی که اآلن يه مدته بند کرده به چايی خوردن من آره؟
نيم نگاهی به ناديا انداختم ،نگاه معذبش به تلويزيون بود اما يه لبخند محو رو لبش داشت .فنجون رو گذاشتم توی پيش
!دستی روی ميز و به معين گفتم:اين پسره رو که دکتر به زور چپونده تو بخش ما بدجوری رو مخمه
!ناصری؟! چرا؟:
انگار بهش خون يه الکپشت تزريق کردن! بهش می گم الم بده ،نيم ساعت اول منو نگاه می کنه ،بعد يه ربع طول می -
کشه تکونی به خودش بده ،دو ساعت طول می کشه خودشو برسونه به الم ،يه سه ساعتی هم وقت می بره که بخواد به
!دست من برسوندش
!معين لبخند زد ،نگاهمو از صورتش گرفتم و دوختم به صورت ناديا که نگاهم می کرد و گفت :تقصيره تواِها
اخم ظريفی به ابروهاش انداخت به معنی اينکه يعنی چی؟
!لبخند زدم و گفتم :ول نمی کردی بری ،من اآلن دچار اين عذاب اليم نمی شدم
!صدای ژاله از تو آشپزخونه بلند شد :اون که حقته! در ضمن بگم ها! ما اينجا طرؾ نادياييم
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!خنديدم و گفتم :جنگه مگه؟
!معين در حال بلند شدن از جاش با لحن شوخی گفت :خيال کن آره

!با لبخند زل زدم به صورت ناديا و گفتم :به جنگ و جدال و جبهه و جبهه گيری باشه که من صؾ مقدم جبهه ی شمام
صدای خنده ی بلند معين از آشپزخونه اومد ،به جلو خم شدم و آروم پرسيدم :خوبی؟
!لبخندش پررنگ تر شد و فقط نگاهم کرد ،به فنجون جلوش اشاره کردم و گفتم :سرد نشه؟
دست دراز کرد فنجون رو برداره ژاله از تو آشپزخونه گفت :نادی جان تو اتاق خواب کوچيکه ،کتابی که می خواستی رو
!گذاشتم رو ميز کامپيوتر برو برش دار يه نگاه بهش بنداز
!ناديا دستش رو عقب کشيد ،از جاش بلند شد و گفت:وای يادتون بود؟! خودم فراموش کرده بودم ،مرسی
ناديا رفت تو اتاق خواب ،پامو انداخته بودم رو پام داشتم به چاييم لب می زدم ،ژاله با اخم تو درگاه آشپزخونه ايستاد و زل
.زد بهم
!نگاهی به سر تا پای خودم انداختم و آروم پرسيدم :چيه؟
!با چونه اشاره ای به اتاق کرد و گفت :پاشو برو باهاش حرؾ بزن ديگه
نگاهم از ژاله به در اتاق خواب رفت و برگشت ،پامو از روی پام برداشتم ،فنجون رو گذاشتم رو ميز و آروم پرسيدم:
!اآلن مثالا صحنه سازی کردين که من و ناديا با هم تنها باشيم و حرؾ بزنيم؟
!ژاله فقط نگاهم کرد ،از جام بلند شدم و گفتم :اصالا هم که تابلو نبود
!ژاله لبخندی زد و گفت :تابلو بود متوجه نشدی ،تابلو نبود چی می شد
راه افتادم سمت اتاق خواب و گفتم :يادت باشه بعداا برام توضيح بدی برای اين نقشه چقدر فسفر سوزندی ،منتها منو
!نشناختی که چقدر پرروام؟! کارمو بخوام راه بندازم رودروايسی ندارم
ژاله يه بچه پررويی ديگه نثارم کرد ،چشمکی بهش زدم ،با مفصل دوم انگشت اشاره ام تقه ای به در زدم و گفتم :نادی؟
بله ی آرومی گفت ،در رو باز کردم و پا گذاشتم تو اتاق ،نشسته بود رو صندلی چرخون پشت ميز کامپيوتر و ميون
.دستهاش کتابی بود
آروم پرسيدم :می تونم بيام تو؟
!بی جواب فقط زل زد بهم ،لبخندی زدم و گفتم :خانوم اجازه بيايم تو؟
لبخندی زد ،رفتم تو و در رو بستم و گفتم :خوبی؟
!با صدای آرومی گفت :يه بار ديگه پرسيده بودين
!لبخند زدم ،تکيه امو دادم به ديوار و گفتم :بله منتها شما جواب ندادی
.آروم گفت :خوبم
.خدا رو شکر.پس اوضاع روبراهه-
.بد نيست:
چرا بد نيست؟-
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.يه خرده با ماآقاجونم حرفم شده ناراحت اونم:
!چه حرفی؟ سر چی؟-
.سر شما:
!سر ماها؟ -
!سر شماها نه! سر شما:
من يعنی؟-
!!!!سر ناديا به تاييد تکون خورد ،چشمای من گرد شد
***

!رفتم جلو ،مانيتور روی ميز رو عقب روندم و نشستم روی ميز روبروی ناديا و پرسيدم :برای چی بحث کردين؟
نگاهم به دستهاش بود که کتاب رو محکم فشار می داد ،نگاهشو از چشمهای من گرفت و گفت :به مامان زنگ زدم که بگم
امشب اينجام ،مامان داشت از شما می پرسيد ،آقاجون هم انگار اونجا بود و جريان رو شنيد ،گوشيو گرفت و بعد بحثمون
.شد
متفکر زل زدم به صورتش و پرسيدم :حرفش چی بود که بحثتون شد نادی؟
نگاه ماتش به کؾ زمين باال اومد و نشست به چشمهای من و حس کردم دلش نمی خواد راجع بهش توضيح بده،زبونم رو
روی لب پايينم کشيدم ،يه خرده خيره ی اون چشمها موندم و بعد گفتم:با پدربزرگت سر من بحث کردين ،چون شنيده بود
داری می يای اينجا و قراره منو ببينی آره؟
.آروم گفت :اوهوم
اونم گوشيو گرفته و تو رو بسته به توپ که حق نداری پاتو جايی بذاری که اون پسره ی نره ؼول بی شاخ و دم هست -
!آره؟
!نه:
!پس چی؟-
!گفت از شما دوری کنم:
!لبخندی زدم و گفتم :منم که همينو گفتم
!لبخندمو که ديد انگار يه خرده آروم شد که گفت:هنوز تو اين خياله که شما به خاطر انتقام به من نزديک شدين
!تو ديگه تو اين خيال نيستی؟-
!نه:
!چه نه ی قاطعی! پس چرا اون روز پرسيدی هنوز چيزی عوض نشده؟-
خب  ...منظورم اين بود ...يعنی  ...شرايط هنوز همون جوريه که شما به خاطرش کنار کشيدی ،هنوز عمه خانوم با :
خونواده و فاميل من مشکل داره ،هنوز پدربزرگم پدر شما رو  ...اممم ...يعنی هنوز اون دشمنيه هست ديگه! چيزی
!عوض نشده ،پس چرا شما نظرتون عوض شده
نادی يه سوال بپرسم راستشو می گی؟-

صفحه 451

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

ناديا کنجکاو و منتظر چشم دوخت به چشمام ،از اون همه نزديکی وسوسه شدم برای بوسيدن اون لبهای سرخ شده از فشار
دندونهاش اما سعی کردم تمرکزم رو به کندوهای عسل بدم ،لبخندی زدم و گفتم :تا کی می خوای به من بگی شما،
!نظرتون،گفتين ،شدين؟! آدم با پسرخاله اش اين جوری حرؾ می زنه؟! منو ببين چقدر راحت بهت می گم نادی
!ناديا با جمله ی آخر من لبخندی زد و بعد يه مکث پرسيد :يعنی من بايد به شما بگم دامی؟
تو اون شرايط و با اون حال و اوضاعش اصالا توقع شوخی ازش نداشتم ،ناخودآگاه زدم زير خنده و گفتم:می خوای اگه
!راحتی دام و طيور صدام کن اصالا! هان؟
خنديد ،دلم ضعؾ رفت برای خنده ای که بعد مدتها ازش می ديدم ،لبخند و نگاه ماتم رو که ديد ،آروم گرفت و گفت:
!ببخشيد به اون قسمتش فکر نکرده بودم
خنديدم ،دستی ميون موهام کشيدم و بعد يه مکث گفتم :يه چيز خيلی خيلی بزرگ از پارسال تا امسال عوض شده که خيلی
!خيلی برای ادامه ی اين رابطه مهم و الزمه
منتظر زل زد به چشمهام ،لبخندی زدم و گفتم :هنوز به من نگفتی منو بخشيدی يا نه و تا اون وقت مطمئنا ا بهت نمی گم
!چی تؽيير کرده
کتاب رو گذاشت روی ميز کنارم ،نگاهی به اسم کتاب انداختم و دوباره خيره ی صورتش شدم .يه خرده نگاهشو دور تا
...دور اتاق چرخوند و بعد بدون اينکه نگاهم کنه گفت :تو تموم اون روزها ،با اينکه خيلی ناراحت بودم اما به شما
!تو-
به  ...به شما هم حق می دادم ولی  ...توقع داشتم قبل رفتن و کناره گرفتن با خودم حرؾ بزنين ،نه اينکه منو قابل :
 ...ندونين ،اون جور يه دفعه همه چيزو تموم کنين .اين کارتون باعث شد به حرفهايی که پشت سرتون می زدن
خونی منه؟-
!می زدن؟! جز آقاجون کی ديگه دشمن
ِ
دشمنی در کار نيست .حتی آقاجون هم فکر نمی کنم قصد دشمنی داشته باشه .اون فقط نگرانه که شما به خاطر اون گذشته :
.و اون اتفاقها به خاطر انتقام به من نزديک شده باشين
!اين من نبودم که اول به تو نزديک شدم! اينو براشون توضيح ندادی؟-
گفتم که ،حتی کار به جايی رسيد که آقاجون شادی رو توبيخ کرد و مشؽول بازجويی ازش شد که از زير زبونش بکشه :
!چقدر پول گرفته يا به چی راضی شده که منو بکشونه به آزمايشگاه شما
!بدبخت شادی-
!آره.مخصوصا ا که ازدواجش با دوست نزديک و همخونه ی شما اين سوء ظن رو تکميل کرد:
!برای تو هم؟-
يه وقتهايی منم شک می کردم .يه وقتهايی از خودم می پرسيدم نکنه همه چيز راست باشه .خب  ...من ناراحت بودم: ،
برادرمو از دست داده بودم ،شما رفته بودين و از طرؾ فک و فاميل هم زير فشار بودم و حرؾ و حديث هايی که راه
.افتاده بود حسابی عصبيم می کرد .نمی تونستم درست فکر کنم
!اآلن چی؟-
ناديا مات چشمهام موند و جوابی نداد ،برای لحظه ای من هم ؼرق اون چشمها شدم،نگاهم سر خورد و روی لبهاش
نشست ،دوباره برگشت توی چشمهاش ،نفس عميقی کشيدم ،از روی ميز اومدم پايين ،دستی به پشت گردنم کشيدم و گفتم:
اون چيزی که عوض شده اينجا تو قلبمه! يه سال طول کشيد تا تو وجودم قرص و محکم بشه اما حاال اونقدری جای پاشو
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محکم کرده که هرگز از اين سينه بيرون نمی ره! هر اتفاق و هر آدم و هر گذشته ای هم بخواد بيرونش کنه نمی تونه! می
!دونی اون چيه؟
مات موند تو صورتم ،لبخندی زدم ،دستم جلو رفت و دستش رو که گير دسته ی صندلی بود تو دست گرفتم و گفتم :عشق
!تو
مات چشمام موند ،حس کردم ضربان قلبم تند شد و عرق به تنم نشست ،صورت ناديا هم گل انداخت .دستش رو بعد يه
مکث طوالنی باال آوردم و بدون اينکه چشم از چشمهاش بردارم بوسه ی آرومی به پشتش زدم ،لبخند دوباره ای هم به
.چشمهاش
نفس عميقی کشيدم و جون کندم و گفتم :بريم در يک عمليات انتحاری شبيخون بزنيم به آشپزخونه ی ژاله که دارم از
!گرسنگی می ميرم
دراز کشيده بودم روی تختم ،زل زده بودم به يه جايی از سقؾ باالی سرم و داشتم فکر می کردم .روزهای سختی پيش
رومه .روزهايی که بايد مراقب می بودم گذشته ی شوم و اتفاقات افتاده توش باعث رنجش ناديا نشه .روزهايی که بايد
خودم رو به نگار و آقای کريمی ثابت می کردم .روزهايی که بايد عمه رو راضی نگه می داشتم .روزهايی که شايد
مجبور می شدم دوباره با خونواده ی مادريم روبرو بشم .روزهايی که فشار عصبی زيادی رو بايد تحمل می کردم اما
محکم می ايستادم برای اينکه به چيزی که می خواستم برسم! يه امتحان ،يه کنکور ديگه روبروم بود و بايد با همه ی
.هوش و حواس و معلوماتم از سدش می گذشتم
تقه ای به در سرم رو چرخوند ،سياوش تکيه داد به چارچوب و پرسيد :چرا نمی خوابی؟
يه خرده مات صورتش موندم و فکر کردم ،خواستم چيزی بگم ،خودش پرسيد :طوری شده؟ با ناديا که حرفت نشده؟
.نه-
.پس چی؟ از وقتی اومدی يه جوری هستی:
.به سمتش چرخيدم ،دستمو قائم کردم زيرسرم و آرنجم رو روی بالش گذاشتم و گفتم:فردا يا پس فردا می رم تهران
به خاطر کارهای آزمايشگاه؟-
!نه:
!به خاطر ناديا؟-
!آره:
!پس روابط حسنه شده-
!نمی دونم چی پيش می ياد! از همين اآلن پدربزرگش شروع کرده به ساز مخالؾ زدن:
.می دونم-
!يه خرده مکث کردم ،نشستم سر جام و گفتم :آره خب ،پای شادی بدبخت رو هم کشيده وسط
کاری که در حق پسرخاله ات کردی اونقدری بزرگ هست که خاله ات نخواد مخالفت کنه يا تو جبهه ی مخالؾ تو -
!بايسته
اينها همون آدمايی هستن که  91سال پيش نتونستن تو روی پدرشون وايسن يا مانع از کاری که می خواست انجام بده :
.بشن
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.شايد چون واقعا ا قصاص پدرت رو می خواستن-
!دور انداختن منو چی؟:

سياوش يه خرده تو سکوت خيره ی چشمهام شد ،نگاه ازش گرفتم و دستی به صورتم کشيدم و گفتم :بايد خودمو برای
.خيلی چيزها آماده کنم
تهش اگه نشه که به ناديا برسی چی؟-
يک کم فکر کردم ،راست می گفت .اگه آخرش به هم نمی رسيديم چی؟! اگه باز هم زور آقاجون می چربيد و موفق می شد
!چی؟
.نگاهمو از زمين باال آوردم و گفتم :نمی دونم
!لبخندی زد و گفت :برگ برنده دست تو ِا
با دندونهای باالم يه خرده به لب پايينم فشار آوردم و بعد از جام بلند شدم و گفتم :دست من نيست! برگ برنده دست
!نادياست که مطمئن نيستم قراره دست من بسپردش يا نه
مگه امشب باهاش حرؾ نزدی؟-
.چرا ولی اطمينانی بهم نداده .بايد قبل تهران رفتن يه بار ديگه ببينمش و باهاش حرؾ بزنم:
.اگه خيلی ذهنت مشؽوله بهش زنگ بزن-
يک کم مات صورت سياوش موندم و بعد چرخيدم سمت تخت ،موبايلم روی پاتختی بود.آره! بايد بهش زنگ می زدم ،واال
!تا صبح بايد خرؼلت می زدم رو اين تخت
!دستم رفت سمت موبايل ،مشؽول گرفتن شماره اش شدم ،سياوش با لحن شوخی گفت :قابل نداشت
.با لبخند نگاهش کردم ،لبخند زد ،رفت و در رو بست
نشستم رو لبه ی تخت و منتظر موندم ناديا گوشی رو برداره .شايد خواب بود اما دلم طاقت نمی آورد ،می خواستم ازش
.مطمئن بشم .بعد شام فرصتی برای حرؾ زدن پيش نيومده بود و منم يه ساعت بعد اومده بودم خونه
ناديا تماسو جواب داد و با صدای آرومی گفت :الو؟
.سالم-
.سالم:
خواب بودی آره؟-
نه .داشتم کتاب می خوندم .طوری شده؟:
بايد طوری بشه که بهت زنگ بزنم؟-
.نه ولی اين وقت شب ...يعنی فکر کردم اآلن شما خوابين:
نادی خواهش می کنم منو جمع نبند! باشه؟-
.باشه:
!آفرين دختر خوب .زنگ زدم بهت بگم فردا يا پس فردا می خوام برم تهران-
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چرا؟:
.می خوام با مادرت صحبت کنم-
در چه مورد؟:
!!رو هوشت بيشتر از اينها حساب می کردم نادی-

ساکت موند ،منم مکثی کردم و گفتم :می خوام باهاش حرؾ بزنم ،می خوام قبل از اينکه آقاجونت مؽزشو حسابی شستشو
!بده حرفهامو بشنوه
!يه سال دير کردی دامون-
!می دونم ،اما نمی خوام از اين ديرتر بشه:
يه ساله داره مرتب از تو می گه ،يه ساله مرتب به من که رسيده ،به مامان که رسيده به بابا که رسيده از تو گفته و اينکه -
بايد حواسمون باشه و ازت دوری کنيم .به مامان گفته حماقت کردی به خاطر بچه ای که عمرش به دنيا نبود پای اين پسر
رو به زندگيمون باز کردی .من اينها رو نمی گم که تو رو برنجونم يا دلخوريت رو نسبت به آقاجون بيشتر کنم .اينها رو
!می گم که بدونی اون طرؾ چه خبره
!لبخندی نشست رو لبم و پرسيدم:پس تو طرؾ منی آره؟
ساکت موند ،دلم می خواست تو اون لحظه صورتش جلوی چشمم بود و می ديدمش،مطمئنا ا گونه هاش گل انداخته و سرخ
و سفيد شده بود .فکرمو باهاش در ميون گذاشتم :اآلن لپهات سرخ شده آره؟
صدای آروم خنده اش رو شنيدم ،لبخندم عريض تر شد و گفتم :تو طرؾ من باشی ،همه چی حله نادی .تو اگه بهم اعتماد
دوباره پيدا کنی ،با آقاجون که خوبه ،با يه لشکر هم می جنگم که به دستت بيارم! بهم اعتماد داری؟
جوابی نداد ،ادامه دادم:به منم نه به تقدير که اعتقاد داری؟ هان؟ من مطمئنم سهم من از خوشبختی تويی و برای بدست
آوردن اين خوشبختی هر کاری می کنم! اين چيزی نيست که امروز و ديروز بهش رسيده باشم ،يه سال و اندی طول کشيده
تا پی به همچين چيزی ببرم!قبل از اينکه پا پيش بذارم بايد از موضع تو مطمئن بشم .شايد راه سختی پيش رومون باشه،
!می خوای پا به پام بيای؟ اصالا منو قبول داری؟! منو می خوای؟
.به سکوت طوالنی بينمون شد و بعد نادی با من و من گفت :محسن هم خواستگارمه
!از شنيدن اون اسم ناخودآگاه صورتم در هم شد و گفتم :می دونم
...می دونم نبايد بگم ولی-
!من و با اون مقايسه می کنی آره؟:
 ...خب ناخودآگاه-
!اون بی دردسرتر و سرراست تره! آره؟:
!آره-
!موجه تر هم هست! برای کل فک و فاميل و خونواده و البته آقاجونت:
!موجه موجهه-
!آره خب! من موجه نيستم! تازه ديده شناخته شده هم هست ،ولی من گرچه فاميلم اما ؼريبه ام:
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!آره-

گر گرفته بودم ،نمی دونم چرا اما يه حس بدی بهم دست داده بود! از اين جواب های مثبت عصبی شده بودم! از اين مقايسه
 ...و از اين که از زبون ناديا می شنيدم تو جدال با اون پسر عقبترم ،بازنده ام ناراحت شده بودم اما
از جام بلند شدم و ايستادم کنار پنجره و پرده رو زدم کنار ،بارونی که از سر شب شروع شده بود حاال شدت بيشتری
.گرفته بود .دلم می خواست برم وسط اون کوچه ی خلوت ،زير اون قطره ها ،خيس خيس بشم بلکه يه خرده آروم بگيرم
.ناديا مکثی کرد و گفت :همه ی اينها هست ولی  ...من محسنو نمی خوام
انگار وسط تابستون ،ميون گرگرفتگيم يه يخ در بهشت خنک مهمونم کرده باشن ،گرمای آزاردهنده از وجودم رخت بست.
!انگار قطره های بارون از پشت شيشه می خورد تو صورتم که خنک شده بودم! نيشم باز شد و پرسيدم :منو چی؟
!فردا کالس ندارم -
!منو چی نادی؟:
.می تونيم همو ببينيم قبل از اينکه شما بخوای بری تهران-
!منو می خوای؟:
.می تونيم حرؾ بزنيم و يه تصميم اساسی بگيريم-
صدامو پايين آوردم و زمزمه کردم :نادی؟
.مکثی کرد و زمزمه وار گفت :بله
آروم پرسيدم:منو دوست داری؟
!مکثش طوالنی شد و بعد آروم ،اونقدری که به سختی شنيدم گفت :خيلی
تماس قطع شد ،از خوشی اونقدر لبريز شدم که حس کردم اون لحظه رو با  91سال اضافه زندگی کردن هم عوض نمی
کنم! دلم می خواست همون شبونه ،همون نصؾ شبی بلند شم برم پيشش ،دلم می خواست ديوونه بازيم گل کنه ،برم و
محکم محکم بؽلش کنم! اونقدری که تو وجودم حل بشه! اونقدری که گرمای وجودش سرمای اون همه سال ؼصه و تنهايی
!رو از تنم بيرون کنه! برنده ی اين بازی من بودم ،نه محسن ،نه آقاجون ،نه هيچ کس ديگه ای! اينو مطمئن بودم
دوباره نم نم بارون صدای شرشر ناودون
دل بازم بی قراره
دوباره رنگ چشاتو خيال عاشقی باتو
اين دل آروم نداره نداره نداره
برنامه ی اون روزم رو جوری رديؾ کردم که هم فرصت حرؾ زدن با عمه رو داشته باشم و هم بتونم چند ساعتی رو با
.ناديا بگذرونم و حرفهای آخرم رو قبل از روبرو شدن با مادر و پدرش بزنم
.زنگ در رو زدم اما عمه جواب نداد پس کليد انداختم و رفتم تو .دم پله ها يه چند تا ياهللا گفتم و رفتم باال
عمه يه گوشه از سالن مشؽول نماز خوندن بود .کاپشنمو در آوردم و آويزون کردم ،رفتم نشستم روبروش روی زمين ،زل
زدم بهش و فکر کردم اين قرص ماه از اين به بعد قراره چه جوری با زن من کنار بياد! بزرگواريشو می رسوند که
سکوت کرده و با دلم راه اومده بود .شايد اگه مادر خودم تو همچين موقعيتی قرار می گرفت تا اين حد برای من کوتاه نمی
.اومد

صفحه 456

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

سالمش رو داد و با لبخند زل زد به صورت من .سالم کردم با خوشرويی جوابمو داد و گفت :چه عجب؟
لبخند زدم و گفتم :چی چه عجب؟
همون جوری که جانمازش رو جمع می کرد گفت :يه ناهار بدون اينکه دعوتت کنم خودت اومدی اينوری؟
!عمه خانوم من که همش اينجام-
!اينجا خونه اته! اصالا نبايد می رفتی که هر از گاهی با دعوت من پاشی بيای:
!از جام بلند شدم و در حال باز کردن دکمه های سرآستينم گفتم :من فقط واسه خوابيدن می رم خونه ،همين
.همون خوابيدن رو هم می اومدی اينجا دلم خوش بود الاقل هر روز می بينمت-
!رفتم جلو ،خم شدم و پيشونيش رو بوسيدم و گفتم :الهی قربونت برم ،منو اينقدر با اين محبتت شرمنده نکن
.ازم فاصله گرفت و گفت:دست و روتو بشور،ناهارو بکشم
.دستش رو گرفتم و گفتم :بشين حرؾ بزنيم بعد می ريم واسه ناهار .نمی خوام سر ناهار حرؾ بزنم
کنجکاو زل زد بهم و پرسيد :چيزی شده؟
نشستم رو مبل ،دو تا از دکمه های يقه ام رو باز کردم و در حال تا زدن آستين هام گفتم :در مورد تصميماتم می خوام يه
.توضيحاتی بدم
.نشست روبروم و منتظر نگاهشو دوخت به چشمام ،يه خرده فکر کردم و گفتم :با ناديا صحبت کردم
خب؟-
.ديشب بهش گفتم می خوام برم تهران:
نگاه عمه رنگ ديگه ای گرفت ،يه رنگ کدر ،کدورت يا نارضايتی اما با لحنی که سعی می کرد عادی باشه پرسيد :خب؟
بری خواستگاريش؟
.برم با پدر و مادرش صحبت کنم .برم اجازه بگيرم برای خواستگاری-
از من توقع داری که همراهت بيام؟:
.نه اصالا-
جايی می خوای بری خواستگاری که مجبوری تنهايی بری؟! فکر نمی کنی ارج و قربت بيشتر از اينهاست دامون؟:
چی کار کنم خب؟ شما مگه راضی می شی بيای؟-
نه ولی  ...اصالا درسته دامون؟ انتخاب درستيه يعنی؟:
نمی تونم ازش دل بکنم عمه .يه چيز ديگه هم هست! من شايد اگه يه لشکر آدم هم پشت سرم داشتم ،تنهايی به اين -
خواستگاری می رفتم! چون  ...يه عامل تنهايی من همون خاندانه! پس ترجيح می دم وقتی می رم اونجا محصول عملشون
!رو ببينن
فکراتو کردی ديگه .اميدوارم يه روزی نرسه که به اين نتيجه برسی زندگی خودت و اون دختر رو حروم تصميم :
!اشتباهت کردی
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تصميمم اشتباه نيست عمه! تا به حال کسی رو تا اين حد نخواستم .اصالا يعنی اين جوری کسی رو نخواستم .ناديا رو يه -
.جور خاص می خوام ،يه سال طول کشيده تا به اين نتيجه برسم و خب ،عمه ناديا هم نظرش نسبت به من مثبته
.خوبه:
شما چی؟-
من؟:
ناديا رو به عنوان عروست می پذيری؟-
.با ناديا مشکلی ندارم اگه منظورت اينه اما من واقعا ا نمی خوام با اون خونواده روبرو بشم:
.می فهمم-
عمه يه خرده ساکت شد و گفت :در مورد مراسم عقد و عروسی و مراسم های ديگه فکر کردی؟
من يه شرط و شروطی دارم ،می خوام با پدر و مادرش در ميون بذارم ،اگه موافقت کردن که خب چه بهتر ،اگه نه هم -
.مجبور می شم يکی دو باری حضور بعضی ها رو تو ساعتهايی از زندگيم تحمل کنم
ببين دامون ،همون جوری که تو تو اين يه سال اذيت شدی ،فکر و خيال عذابت داد و روز و شبهاتو سخت گذروندی من :
هم ذهنم خيلی درگير بوده ،منم خيلی فکر کردم .اگه بخوای خونواده ی مادريت رو ببخشی ،اصالا اگه بخوای هر کسی رو
!ببخشی اين يه مسئله ی شخصی و من نمی تونم مانعت بشم .من نمی خوام گناهی به اين بزرگی به گردنم بيفته
!گناه؟-
ميونه ی چند نفر رو تيره و تار نگه داشتن ،مانع انجام يه امر خير شدن به نظر من گناهه .اين يه موضوعيه که خودت :
بايد بهش برسی .اگه فکر می کنی مسامحه کردن با اون خاندان پايه های زندگی مشترکت رو محکم می کنه  ،اگه فکر می
کنی به نقطه ای رسيدی که بتونی اونها رو ببخشی اين کارو حتما ا انجام بده و به اين فکر نکن که مثالا اگه بری و جواب
سالم آقاجونت رو بدی و حاال دو بار هم بری خونه اش و باهاش نشست و برخاست داشته باشی من ممکنه بهم بر بخوره و
اين جور حرفها .نمی خوام خيال کنی يه وقتی مجبوری بين اونها و من يکی رو انتخاب کنی! من هميشه همين جا هستم،
هر وقت که خواستی می تونی بيای پيشم ،تا ابد هم من همين نسبت فاميلی و عاطفی رو باهات دارم و مطمئن باش چيزی
.از محبتت تو دلم کم نمی شه
دندونهام چفت هم بود ،سبک گلوم باال و پايين می شد و يه چيزی ته چشمهام می سوخت .مات چشم های مهربون زنی
بودم که باورم نمی شد تا اين حد فهميده و از خود گذشته باشه! تا اين حد که تا اين حد بهم آزادی عمل بده! از جام بلند شدم
.و بی حرؾ رفتم تو اتاقم ،برام سخت بود عمه خيسی چشمهامو ببينه! برام سخت بود که بخوام اشک اونو هم در بيارم
***
با ناديا دم در بيمارستان قرار داشتم ،کارهامو زود جمع و جور کرده بودم که قبل از اون بيرون باشم تا وقتی می ياد
معطل نشه .ماشين رو از محوطه ی بيمارستان بيرون بردم و خواستم شماره اشو بگيرم برای اينکه بپرسم کجاست،
ديدمش که از يه سمت ديگه ی خيابون به سمت در بيمارستان می ياد .ماشين رو دوبل نگه داشتم و زل زدم بهش .از
تماشاش سير نمی شدم! متوجه ی ماشينم شد و وقتی ديد دارم تماشاش می کنم لبخندی زد و دست تکون داد ،دستی براش
تکون دادم و دوال شدم و در رو براش باز کردم ،ماشين رو دور زد و نشست و به نگاه زوم شده و لبخند روی لب من
.لبخند زد و گفت :سالم
جواب سالمش رو دادم و پرسيدم :خوبی؟
با حفظ لبخندش تشکر کرد،خوبه ای گفتم و راه افتادم .يه خرده که از شهر دور شديم پرسيد :کجا می ريم؟
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!لبخندی زدم و گفتم :می ريم هتل

نيم نگاهی به چشم های گرد شده و متعجبش انداختم و دوباره زل زدم به روبروم و گفتم :وقتی چشمهات اين جوری گرد
!می شه ها من ياد اصفهان می افتم
متعجب پرسيد :چرا اصفهان؟
!يه نيم نگاه ديگه بهش انداختم و گفتم:پولکی هاش خيلی خيلی خوشمزه ان! مخصوصا ا پولکی های ليمو عمانيش
لبخند نشسته روی صورتش رو از نيم رخ ديدم ،دنده رو عوض کردم و گفتم :هتلی که داريم می ريم يه محوطه ی سرسبز
.داره با يه سری آالچيق .جای خيلی قشنگيه
!آهانی گفت ،خنديدم و گفتم :نترس از اونهايی نيستم که چايی نخورده پسرخاله می شن
!خنديد و گفت :شما چايی خورده و نخورده پسرخاله هستی
آره ای گفتم و پرسيدم :از اون سمت جبهه چه خبر؟
کدوم سمت؟-
!از سمت دشمن :
آقاجون؟-
دشمن ديگه ای هم هست؟:
.ناديا جواب نداد ،برگشتم و ديدم با يه لبخند زل زده به روبروش
!دستمو بردم سمتش و بند کيفش رو کشيدم و گفتم :نخند خانوم
!با لبخند برگشت سمتم و گفت :آخه پرسيدی دشمن ديگه ای هم هست ،موندم چی جواب بدم
خنديدم و گفتم :آره خب! منم باشم موقعی که بخوام خبرهای بد رو بدم می مونم چی بگم! بذار خودم دشمنانم رو رديؾ کنم.
آقاجون ،محسن ،بابای محسن ،مامان محسن ،برادر محسن ،اگه احيانا ا خواهری داره ،فک و فاميلهای پدری محسن ،امممم،
باز هم هست؟
.ناديا که با لبخند زل زده بود بهم گفت :همون محسن کافی بود
يعنی بقيه خاندانش دشمنم نيستن؟-
.دايی زياد راضی به اين وصلت نيست:
زن دايی چی؟-
.دايی به خاطر زن دايی که راضی نيست دلش نمی خواد اين وصلت سر بگيره:
!خدا رو شکر-
صدای خنده ی ناديا حالمو خوش تر از اونی که بود کرد ،نيم نگاهی بهش انداختم ،دستم نشست روی دستش و گفتم:وقتی
!می خندی خيلی خوشگل می شی نادی
نيشگون ريزی که از پشت دستم گرفت باعث شد دستمو عقب بکشم و آخی بگم ،لحن شوخش تو ماشين پيچيد :يعنی
...خوشگل نيستم و فقط وقتی می خندم
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باقی حرفش رو ميون صدای خنده ی خودم نشنيدم ،ناديا صدای پخش ماشين رو کم کرد و بعد يه مکث گفت :آقاجون ازم
.خواسته يه سر برم خونه
کی؟-
.تا آخر هفته:
چرا؟-
.که احتماالا راجع به شما باهام صحبت کنه:
آهان! يعنی دشمن شروع کرده به برنامه ريزی و حمله! آره؟-
.مامان می گفت خيلی ناراحته:
کی؟ مامانت ناراحته يا اقاجونت؟-
.آقاجونم:
چرا؟-
 ...نمی دونم ،ولی  ...يعنی:
!حرفتو بزن نادی .من هر چی بيشتر از اون جبهه اطالعات داشته باشم برام بهتره-
ب تصميم گذشته ام باشه و تاوانشو نوه و دخترم بدن:
!آقاجونم گفته می ترسم اين اتفاق عذا ِ
!يعنی من عذابيم که نازل شدم تو و مامانت رو زجر بدم و اين جوری آقاجونت به سزای عمل اشتباهش برسه؟! آره؟-
.اوهوم:
يعنی آقاجونت معترفه که تو گذشته اشتباهی رو مرتکب شده آره؟-
.فکر کنم:
نگفته حاال اين اشتباه چه اشتباهی بوده؟-
يعنی چی؟:
منظورم اينه دقيقا ا مشخص نکرده نخواستن من اشتباهش بوده يا قصاص بابام؟-
.نه:
سری به عالمت باشه تکون دادم و چيزی نگفتم اما ذهنم مشؽول شد .خوب بود که می شنيدم از نظرش يه اشتباهی رو تو
!گذشته مرتکب شده
***
.پياده شدم و در سمت ناديا رو باز کردم ،تشکری کرد ،پياده شد و گفت :جای قشنگيه
!لبخند زدم و گفتم:بيرونش در مقابل محوطه ی پشتيش واقعا ا زشته
دستش رو گرفتم و تا وقتی توی آالچيق بشينيم حرفی نزدم ،سفارشمون رو که داديم و گارسون که رفت گفتم :معموالا وقتی
!از چيزی ناراحتم دو جا ممکنه برم ،يکی دريا ،يکی اينجا
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اآلن هم ناراحتی که اومديم اينجا؟-
.اآلن ناراحت نيستم اما ذهنم حسابی مشؽوله:
مشؽول چی؟-
.فردا:
می ری تهران؟-
.بايد شب به پدرت زنگ بزنم و ببينم اجازه ی اين ديدار رو می ده يا نه:
.بابام شما رو خيلی دوست داره ،يعنی خيلی قبول داره-
از کجا می دونی؟:
.از حرفهايی که هميشه به مامانم می زنه-
چی مثالا؟-
!ناديا لبخندی زد و جوابمو نداد.گره ای بين ابروهام نشست و گفتم:نمی گی؟

ابروهاشو باال انداخت و با نگاه شيطونی زل زد به چشمهام ،آروم گفتم :اين جوری نگاهم کنی قول نمی دم چايی نخورده و
!خورده پسرخاله نشم
خجالت کشيد انگار که لبخندی زد و سرش رو انداخت پايين .دستم نشست زير چونه اش و سرش رو باال آوردم و گفتم:قند
!خونم اومده پايين
!متعجب زل زد به صورتم ،لبخند زدم و گفتم:عسل واسه باال رفتن قند خون خيلی خوبه
يه مقدار طول کشيد تا منظورم رو بفهمه ،لبش به لبخند باز شد و دوباره با خجالت نگاهشو ازم گرفت ،خنديدم و گفتم :می
!خندی خوشگل می شی ،خجالت هم که می کشی محشر می شی! يه خرده به فکر اين قلب بی پير هم باشی بد نيست ها
يه خرده سر به سر نادی گذاشتم و خنديديم ،بعد يه سکوت کوتاه ناديا بود که گفت :همون قدر که ذهن شما مشؽوله منم
.ذهنم درگيره
!درگير چی؟ اينکه من مال تو می شم يا نه؟-
!!ناديا همراه با لبخند اخمی کرد ،خنديدم و گفتم :اينکه می تونم تو رو به دست بيارم يا نه؟
چقدر درگير گذشته هستی؟ -
سوال بی مقدمه ی ناديا جديت رو به وجودم برگردوند ،يه خرده نگاهش کردم و پرسيدم :از چه لحاظ؟
چقدر برات مهمه من به گذشته ات وصلم؟-
.من اين قضيه رو برای خودم حل کردم و بعد برای به دست آوردنت پا پيش گذاشتم:
چه جوری اين مسئله برات حل شده؟ مثالا پدربزرگ من که برام خيلی عزيزه و منو خيلی دوست داره ،تو گذشته پدر شما -
رو ازت گرفته و به قول خودت تموم خونواده ات رو هم ازت گرفته .اين مسئله چه جوری برات حل شده؟
لب پايينم گير دندونهای باالم شد ،يه خرده فکر کردم و گفتم :اولين باری که همراه يکی از دوستهام و چند نفر ديگه رفتيم
در خونه ی کسی که ازش بخوايم قاتل بچه اش رو ببخشه پاهام می لرزيد .ياد اون روزهايی افتاده بودم که عموم منو به
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زور می برد دم خونه ی آقاجونت برای اينکه گريه و التماس کنم که بابامو ببخشه.تا برسيم مرتب فکر می کردم اآلن قراره
چی پيش بياد و طرؾ قراره چه برخورد بدی باهامون بکنه .فکر می کنی چه اتفاقی افتاد؟
پسرش چه جوری کشته شده بود؟ ولی دم مرد بود يا زن؟-
مرد بود ،پدر مقتول .پسرش هم تو يه درگيری کشته شده بود .انگار ضارب ناخواسته باعث مرگش شده بوده .قاتل جوون :
.هم بود و دو تا بچه ی کوچيک داشت
راهتون نداد؟-
!چرا .اتفاقا ا يه ساعتی هم نشستيم به حرؾ زدن! ازمون پذيرايی هم کردن:
.خب-
يه خرده مقدمه چينی کرديم و بعد رفتيم سر اصل مطلب ،خودش گفت که می دونه چرا اونجاييم .بعد يه خرده از پسرش :
حرؾ زد و اينکه شاگرد زرنگ بوده و تنها پسرش هم بوده و باعث افتخارش و خيلی سخت هم بزرگش کرده چون زنش
موقع به دنيا اومدن اون بچه فوت شده بوده و خالصه کلی از زندگيش گفت و درد دل کرد و آخرش هم گفت از حق
.قصاص نمی گذره و با احترام ازمون خواست ديگه اين خواسته رو مطرح نکنيم
خب؟-
از خونه اش که اومديم بيرون بچه هايی که اولين بارشون نبود شروع کردن برای من توضيح دادن که دوباره و اين بار با :
چند نفر ديگه می يان و پيشنهاد ديه می کنن و خالصه از برنامه های بعدی گفتن و از هم جدا شديم اما پاهام نکشيد که برم
خونه .برگشتم دوباره همون جا و زنگ درشون رو زدم .مرده وقتی اومد دم در و منو ديد رو ترش کرد اما بی احترامی
.نکرد .دستمو جلو بردم و گفتم :اومدم تشکر کنم
تا قبل اينکه اون جمله رو بگم با اخم يه جايی وسط کوچه رو نگاه می کرد اما وقتی حرؾ تشکر رو زدم چشمهاش گرد
شد و زل زد به چشمام .يه خرده هم مکث کرد و بعد دستمو گرفت و پرسيد :تشکر؟
گفتم :بله اومدم تشکر کنم چون من بار دوميه که برای رضايت گرفتن می يام و بار اوليه که خونواده ی مرحومی رو می
.بينم که اين طور با احترام با کسايی که اومدن برای رضايت گرفتن رفتار می کنن
.يه خرده نگاهم کرد و منم توضيح دادم :اين رفتارتون برام قابل احترام بود و حس کردم بايد بيام و ازتون تشکر کنم
اينو گفتم و راه افتادم برم ،مرده صدام زد و انگار که بخواد نبخشيدنش رو توجيه کنه گفت :از خون بچه ام نمی تونم
.بگذرم
منم فقط بهش گفتم :يه زمانی يه مردی به سن و سال شما از خون بچه اش نگذشت و منم بی پدر شدم ،امروز همراه
دوستهام اومده بودم شايد بتونم مانع از بی پدر شدن دو تا بچه بشم اما واقعيتش اينه که فکر می کردم شما هم درست مثل
اون پدری که پدرمو قصاص کرد رفتار تندی نشون بدين و واسه همين دو دل بودم که اصالا پا تو اين کار بذارم يا نه اما
.امروز و اين رفتار شما منو مطمئن کرد که می خوام اين کار رو تا وقتی که زنده ام انجام بدم
آخرش رضايت داد؟-
آره.دو بار ديگه هم رفتيم خونه اش تا باالخره راضی شد از خير قصاص بگذره موقعی هم که زنگ زد که بگه می خواد :
رضايت بده برای من پيؽوم داد که حرؾ اون شب من به فکر وادارش کرده و اگه به اين نقطه رسيده به خاطر اينه که
.نمی خواد دو تا بچه بی پدر بشن و اينو من بهش يادآوری کردم
!چه قدر خوب-
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اون شب از خوشحالی روی پام بند نبودم ،اونقدر که با شيرينی رفتم خونه و عمه که پرسيد مناسبتش چيه گفتم هوس کردم :
اما خودم می دونستم که واقعا ا و از ته دل خوشحالم .فکر کنم دقيقا ا حس دکتری رو داشتم که جون يه مريض رو نجات
داده! اون شب تا نزديک های صبح به اين موضوع فکر می کردم که بعد مدتها اون حس تلخ تو وجودم نيست .می دونی
چه حس تلخی؟
سر ناديا به چپ و راست تکون خورد ،من توضيح دادم:حس منفيه اينکه بايد برای نجات جون يه آدم کاری بکنی اما کاری
از دستت بر نمی ياد! من سالهای سال اين بار منفی رو به دوش کشيدم نادی! اصالا با همين احساس بزرگ شدم و هميشه
هم دلم می خواست برای نجات کسی کاری بکنم بلکه اين حس از وجودم کنده بشه .من نسبت به مردی که تو به عنوان
عزيزت ازش ياد می کنی کينه ای ندارم اما از همون گذشته تا اآلنی که اينجا روبروت نشسته ام ،از همون نصفه شبی که
از کنار التماس ها و گريه های من رد شد و رفت توی اون زندان و صندلی رو از زير پای پدرم کشيد ،برای من يه آدم
ممنوعه شده و هست و دلم می خواد که بمونه .نمی خوام باهاش دشمنی کنم ،نمی خوام اصالا با هيچ بنی بشری دشمن باشم
يا کينه ای از کسی به دلم باشه ولی يه زمانی ترجيح دادم برای هميشه يه سری آدم رو با پاکن از زندگيم پاک کنم ،يکيشون
هم همين آقاجون شماست .من نشستم و فکرهامو کردم و فکر می کنم اآلن هم وضعيت همينه .تو رو می خوام اونقدری که
برام مهم نباشه تو دختر خواهر دوقلوی مادر منی ،همون خواهر دوقلويی که مثل باقی فک و فاميل  91سال منو نخواست
اما نمی تونم با آقاجونت کنار بيام نادی .اينها رو خيلی قبلتر بايد بهت می گفتم اما فرصت نشد يا شايد می خواستم يه
جوری خودمو وادار کنم که با اون آدم هم کنار بيام .نمی خوام باهاش بجنگم ،نمی خوام بی احترامی کنم ،نمی خوام دشمنی
کنم اما رابطه ی ما هيچ وقت رابطه ی پدربزرگ و نوه ،رابطه ی پدربزرگ خانومم و دومادش نمی شه! من ترجيح می
دم زندگيم منهای اين آدم باشه حتی اگه زندگی تو به عالوه اش باشه .می دونی منظورم چيه؟ يعنی مشکلی با اينکه بخوای
.پدربزرگت رو ببينی ،دوستش داشته باشی يا بری خونه اش ندارم اما نمی تونم اين مشکل رو با خودم نداشته باشم
.متوجه ام-
مسلما ا وقتی اجازه دادی برای به دست آوردنت تالش کنم به اين چيزها هم فکر کردی مگه نه؟:
.آره .فکر کردم و همش هم فکر می کنم-
منو اين جوری می خوای؟ اين جوری که شايد تا آخر عمرم نتونم با بعضی از آدم های فاميلت کنار بيام؟:
مادرم چی؟ جزء همون آدم هاست؟-
يه خرده زل زدم به صورتش ،لبخندی نشست رو لبم و گفتم:آدم می تونه به کسی که همچين دختر ماهی رو بهش هديه داده
بی احترامی کنه يا نسبت بهش احساس بدی داشته باشه؟! درست از همون روزی که فهميدم نگار مادر تو ِا يه حس عجيبی
تو وجودم گم شد .راستشو بخوای خيلی هم سعی کردم منکر اين موضوع بشم که ديگه نسبت به مادرت عصبانی يا دلخور
نيستم اما نشد! جوابمو ندادی ،با من با اين شرايط می تونی کنار بيای؟ با اين شرايط که ممکنه هيچ وقت نخوام جايی که
پدربزرگت حضور داره حضور داشته باشم؟
سر ناديا به سمت پايين خم شد ،يه خرده ساکت موند ،قلب من تو سينه شروع کرد به بی قراری و اون آروم زمزمه کرد:
.همين قدر که منو از ديدنش منع نمی کنی برام کافيه
لبخندی نشست رو لبم و پرسيدم :فکرهاتو کردی؟ زندگی با من شايد اونقدرها هم مثل يه زندگی عادی نباشه ها؟ خيلی ها
ممکنه پشت سرمون حرؾ بزنن ،ممکنه کل فاميل به خاطر اين انتخاب سرزنشت کنن ،شايد تا مدتها پدربزرگت رفتار
خوبی باهات نداشته باشه ،شايد اصالا مادرت هم موافق اين وصلت نباشه ،به اينها فکر کردی؟
نگاه ناديا نشست تو چشمهام ،لبخند کمرنگی زد و چيزی نگفت .همون لبخند کافی بود برای اينکه جواب مثبت رو از
نگاهش بدزدم .دستم پيش رفت ،دستش رو باال آوردم و برای بار دوم بوسه ای به پشت دستش زدم و با خيال راحت
.پلکهامو بستم
***

صفحه 463

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
****

با صدای زنگ موبايل چشمهامو باز کردم و گوشی رو از تو جيبم در آوردم .شماره ی خونه ی عمه بود .الو که گفتم
صدای اون ور خط تای ابروم رو برد باال و متعجب پرسيدم :ناديا تويی؟
.سالم-
!سالم .اونجا چی کار می کنی؟:
.همراه ژاله جون اومديم به عمه خانوم سر بزنيم -
عمه اون جاست؟:
.بله-
نمی تونی راحت حرؾ بزنی؟:
.ژاله جون هم هستن ،سالم می رسونن-
همه چی خوبه؟:
بله ،عمه خانوم گفتن زنگ بزنم و بپرسم رسيدين؟-
.االن تو تاکسی هستم و دارم می رم سمت خونه ی شما:
.آهان .باشه ،آخه يکی دو بار باهاتون تماس گرفتيم و گوشيتون خاموش بود-
!من دستم بهت برسه می کشمت نادی با اين شما و تون تون کردن هات:
.مکثی کرد و گفت :من خداحافظی می کنم ،عمه خانوم می خوان باهاتون حرؾ بزنن
صبر کن نادی! جوابمو با بله و خير بده الاقل که خيالم راحت بشه .طوری شده رفتی اونجا؟-
.نه اصالا:
يعنی همه چی امن و امانه؟-
.بله .خيالتون راحت .از من خدافظ:
.خدافظ عزيزم-
.صدای عمه پيچيد تو گوشی :سالم دامون جان
!سالم عمه خانوم گل گالب .عروس و مادرشوهر خوب چشم منو دور ديدين و با هم شور گرفتين ها-
.ناديا جون رو شام نگه می دارم ،می خوايم يه خرده با هم حرؾ بزنيم و بيشتر آشنا بشيم:
!عمه نکنه می خوای زيرآب منو بزنی هان؟-
!دامون:
من اومدم اين ور رو درست کنم ،نکنه اون سمت خراب بشه خانوم خانومها! نادی نظرش نسبت به من برگرده من -
!افسردگی می گيرم و کارم به تيمارستان می کشه ها
رسيدی ديگه آره؟:
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.تو تاکسی هستم-
کارت تموم شد بر می گردی يا می مونی فردا می يای؟:
.نمی دونم ،صبح کلی تو آزمايشگاه کار دارم ،بايد ببينم چقدر کارم طول می کشه-
.بمون صبح بيا دامون ،شبونه نمی خواد راه بيفتی تو جاده:
.شب که بهتره ،جاده خلوت تره-
.جاده خلوت هست ،راننده ها هم به همون اندازه خواب آلودن:
.باشه ،پس می مونم صبح زود راه می افتم .شما نگران نباش-
هر وقت رسيدی بهم خبر بده باشه؟:

قربون عمه ی خوبم برم که استرس داره .چشم حتما ا زنگ می زنم ،فقط عمه ،جون من در مورد دوست دخترهای رنگ -
!و وارنگم با ناديا حرؾ نزنی ها! می ره ديگه پشت سرشو هم نگاه نمی کنه
اما با لحنی اخطاری خداحافظ رو زمزمه کرد و تماس قطع شد .گوشی رو گذاشتم تو جيبم و از پنجره زل زدم به بيرون.
شب قبل وقتی به آقای کريمی زنگ زده بودم ،با لحن گرمی باهام صحبت کرده و خوشحال شده بود از اينکه گفته بودم می
خوام ببينمشون .مطمئنا ا می دونست چرا دارم اين مسافت رو می رم .مطمئنا ا می دونست چرا گفتم که برای صحبت در
!مورد موضوعی می خوام از نزديک ببينمشون و لحن گرم و مهربونش بهم قوت قلب داده بود
تاکسی ايستاد ،کرايه رو دادم و پياده شدم .بار قبلی که اين در و ديوار رو ديده بودم پر از پارچه ی مشکی بود .يقه ی
پيرهنمو مرتب کردم ،کتم رو پوشيدم و دستم نشست روی زنگ .نمی دونستم پشت اين ديوارها چی انتظارمو می کشه،
نمی دونستم اصالا اجازه ی خواستگاری کردن از دخترشون رو بهم می دن يا نه ،نمی دونستم در نهايت چقدر بايد تالش
!کنم تا به ناديا برسم اما اينو مطمئن بودم که عزمم رو جزم کردم برای به دست آوردنش و هيچ جوره عقب نمی کشيدم
صدای خاله پيچيد تو آيفون :کيه؟
.سالم-
دامون جان شمايی؟:
.بله-
.در با تقی باز شد و خاله نگار گفت :بيا تو عزيزم
.نفس عميقی کشيدم و يه بسم هللا گفتم و رفتم تو .خدا رو شکر که اين اول کاری لحن خاله خوب بود
پايين پله ها داشتم کفشهامو در می آوردم که خاله و آقای کريمی اومدن بيرون و سالم گرم آقای کريمی سرم رو بلند کرد.
پله ها رو باال رفتم و دستم جلو رفت ،آقای کريمی دستم رو محکم فشرد و گفت :خوبی پسرم؟
.ممنونی گفتم و خاله نگار گفت :خوش اومدی دامون جان
نگاهمو دوختم به صورتش ،اگه مادر من هم زنده بود اآلن همين قدر گذر زمان توی چهره اش خط انداخته بود .تصويری
که من از مامان داشتم ،همون زن زيبا و جوون بود اما ديدن خاله نگار منو هميشه با اين واقعيت روبرو می کرد که مامان
.می تونست زنده باشه ،زندگی کنه و روزگار جوونی پسرش رو ببينه
صورت خاله جلو اومد ،دستش حلقه شد دور بازوم و روی پاهاش ايستاد برای اينکه باهام روبوسی کنه ،وقتی جلو رفتم،
.محکم بؽلم کرد و گفت :خوش اومدی عزيزم

صفحه 465

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
.ممنونی گفتم و ازش فاصله گرفتم ،آقای کريمی دستش رو گذاشت رو پشتم و گفت :بفرما

عقب ايستادم که برن تو ،آقای کريمی اجازه نداد و با فشار دستش وادارم کرد که پا توی هال بذارم .به محض ورودم
.نگاهم افتاد به آقاجونی که روی مبل نشسته بود و تماشام می کرد
آقای کريمی بهم گفته بود که پدرخانومش يک هفته ای می شه که مهمون خونه اشونه اما برام مهم نبود که اين مالقات در
حضور اون آدم انجام بشه .اتفاقا ا خوشحال بودم که اون هم باشه ،می خواستم با افکار و رفتارش بيشتر آشنا بشم .هر چی
.بيشتر ازش می دونستم بهتر می تونستم جا پای خودم رو سفت کنم و بهتر می تونستم ميخ مخالفتش رو از جا در بيارم
****
نه من سالم کردم و نه اون حرفی زد .آقای کريمی ازم خواست بشينم و خاله گفت :خوشحالمون کردی .تورج که اومد
.خونه و گفت زنگ زدی و داری می يای اينجا خيال کردم داره باهام شوخی می کنه
لبه های کتم رو مرتب کردم و تورج خان هم روبروم نشست و گفت :خانوم يه چايی قند پهلو برای آقا دامون بيار خستگی
راه از تنش در بره .زمينی اومدی يا هوايی؟
.هوايی اومدم اما پرواز دو ساعتی تؤخير داشت-
.بديش همينه ديگه .آدم هزينه می کنه که سريعتر برسه ،بعد اين همه ساعت معطل می مونه:
.خاله يه پيش دستی گذاشت جلوم و گفت :کتت رو در بيار دامون جان ،خونه گرمه يه وقت می ری بيرون می چايی
همون طور نشسته کتم رو در آوردم و گذاشتم رو دسته ی مبل .حق داشت ،يا خونه زيادی گرم بود يا من از اون شرايط
خيس عرق شده بودم .معذب بودم ،يه جورايی حضور اون پيرمرد و نگاه خيره اش روی صورتم شرايط رو برام سخت
.کرده بود
.سينی چايی که جلوم قرار گرفت دست دراز کردم و در حال برداشتن فنجون تشکر کردم
.خاله نشست کنارم و گفت :از اون شيرينی ها بردار ،خونگيه
فنجون رو گذاشتم روی ميز ،خاله پرسيد :اوضاع و احوالت خوبه خاله؟ چقدر الؼر شدی؟
لبخند کمرنگی زدم و چيزی نگفتم .آقای کريمی گفت:هوا اون سمت چطوره؟
فنجون چايی رو از روی ميز برداشتم و قبل از اينکه به لبم بچسبونم گفتم :سرد شده ،داشتم می اومدم بارونی بود .ولی
.فکر کنم فردا و پس فردا بارون نباشه
.امسال سرما خيلی زودتر اومده-
اونقدر فاصله ميونمون بود که حرفی واسه زدن نباشه .يه جو واقعا ا عذاب آور رو داشتيم تحمل می کرديم .فقط دلم می
.خواست زودتر برم سر اصل مطلب و حرفهامو بزنم و با خيال راحت از اون خونه برم بيرون
لبی به چاييم زدم و گفتم :من امشب حتما ا بايد برگردم .هم کارهام خيلی رو هم تلنبار شده و هم يه جلسه ی مهم دارم که بايد
.بهش برسم .اگه شما موافق باشين من ترجيح می دم برم سر اصل مطلب
صدای هه ای که از گلوی آقاجون بيرون اومد رو شنيدم اما نگاهم رو مهار کردم که به سمتش نچرخه .خاله گفت :نمی شد
!شبو بمونی خاله؟ آخه اين جوری که از خستگی هالک می شی
.گفتم که صبح بايد حتما ا به جلسه ام برسم-
!صدای سوال آقاجون بلند شد :معلمی؟
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.نگاهم ناخودآگاه رفت سمتش اما به حرؾ اومدن خاله چشمهامو به يه نقطه ی ديگه کشوند
.آقاجون بهتون که گفته بودم ،دامون جان علوم آزمايشگاهی خونده:
!پس راه باباتو ادامه دادی آره؟-

جوابم هيچی نبود! نمی خواستم اون آدم رو ببينم! نمی خواستم اون آدم رو بشنوم! حتی نمی خواستم يه لحظه با فکر کردن
!به اين موضوع که چطور می تونه از پدرم اينقدر راحت حرؾ بزنه ،عصبی بشم
آقای کريمی بود که برای عوض کردن بحث گفت :چاييتو بخور ،بعد بشينيم به حرؾ زدن .خوبه؟
لبی به فنجون چايی زدم و گذاشتمش روی ميز و گفتم:نزديک يه سال پيش ،واسه کارهای آزمايشگاه اومده بودم تهران که
از طريق شادی متوجه شدم برای برادر ناديا اتفاق ناگواری افتاده .آدرس رو گرفتم و اومدم که ببينمش و تسليت بگم اما
شما رو که وسط حياط ديدم شوکه شدم .حتما ا اينها رو خودتون هم حاال ديگه می دونين .من اومده بودم به دختری که تو
آزمايشگاهم مشؽول به کار بود و يکی دو بار سر يه جريان هايی بهش کمک کرده بودم تسليت بگم ،ولی با اين واقعيت
!روبرو شدم که اون دختر دختر خواهر دوقلوی مادرمه
!صدای آقاجون بلند شد :می بينی نگار! حتی عارش می ياد بگه خاله! تورج به همين قبله قسم دارين اشتباه می کنين
با زبون لبم رو تر کردم و ادامه دادم :اون روز تو اين خونه واقعا ا شوکه شدم ،يعنی راستش از خيلی قبلتر به اين نتيجه
رسيده بودم که ناديا برام بيشتر از يه همکار يا يه کارآموز ارزش داره و حتی تصميمم برای اينکه از عمه ام بخوام اونو
 ...برام از خونواده اش خواستگاری کنه هم جدی بود ولی
!آقاجون دوباره پريد وسط حرفم :ولی وقتی فهميد دختر تو ِا کشيد کنار که به دختره يه ضربه ی محکم بزنه
برای لحظه ای پلکهامو رو هم گذاشتم که خونسرد باقی بمونم ،صدای معترض خاله رو شنيدم که زيرلب کلمه ی آقاجون
رو زمزمه کرد .پلکهامو از هم فاصله دادم و رو به آقا تورج گفتم :اون موقع که رفتم حس کردم نمی تونم با وجود گذشته
!ی بين من و اين خونواده ،دختر شما رو خوشبخت کنم
پيرمرد دوباره به حرؾ اومد:اآلن هم همون گذشته بينمونه! معجزه که نشده! پس چرا فکر کردی می تونی نوه ی منو
!خوشبخت کنی؟
بی توجه به حرفش رو به آقا تورج ادامه دادم :چند ماه طول کشيد که بتونم حرؾ عقلمو به دلم ؼالب کنم و فکر دخترتون
رو از سرم بيرون کنم .از همه جا بی خبر پيشنهاد تدريس تو دانشگاه رو قبول کردم و روز اول وقتی رفتم سر کالس و
ناديا رو نشسته رو صندلی و بين شاگردهام ديدم برای بار دوم شوکه شدم! من اين اتفاق رو می ذارم پای تقدير .يعنی حس
می کنم سرنوشت من و ناديا به هم گره خورده .اون همه ماه تالش برای اينکه بتونم فراموشش کنم تو يه لحظه پوچ شد،
پودر شد و ريخت زمين.می دونم دارم جسارت می کنم که اين حرفها رو می زنم ،می دونم که برای گفتن يه همچين
 ...چيزهايی به پدر و مادر يه دختر خيلی بايد رو داشت ولی
!عالوه بر رو چيزهای ديگه ای هم الزمه واسه اينکه بتونی بيای نوه ی منو خواستگاری کنی پسرجون-
!صدای معترض آقا تورج اين بار بلند شد :آقاجون اجازه بدين شما
حتی چشمهام هم به سمتش نچرخيد ،اما ذهنم چرا! ذهنم فوراا شروع که به تجزيه و تحليل اينکه پشيمونی کجای اين جبهه
گيری قرار داره! ذهنم شروع کرد دنبال ارتباط خونی بين من و اين پيرمرد گشتن! همون نسبت رو باهاش داشتم که ناديا يا
!محسن باهاش داشتن اما دانه ی فلفل سياه و خال مه رويان سياه! هر دو جان سوزند اما اين کجا و آن کجا
.آقا تورج رو به من گفت :ادامه بده پسرم
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زبونم رو روی لبم پايينم کشيدم و گفتم:مخلص کالم اينه که نمی تونم از دخترتون بگذرم ،نه به خاطر تقدير و سرنوشت و
.اين چيزها ،فقط و فقط به خاطر خود خود ناديا و اين راهو اومدم که ازتون اجازه بگيرم برای اينکه بيام خواستگاريش
آقا تورج نگاهی به خاله که کنارم نشسته بود انداخت و بعد رو به من گفت :سر جريان پيوند ما رو مديون خودت کردی
 ...جوون ولی
اين جريان ارتباطی به اون جريان نداره آقای کريمی .من اگه کمکی به اون بچه کردم ،همون موقع هم گفتم فقط و فقط به -
خاطر خودش بود و دلم نمی خواد به خاطر اينکه خيال می کنين دينی به گردن من دارين بی رضايت قلبی بهم اجازه ی
.خواستگاری کردن از دخترتون رو بدين چون واقعا ا مديون من نيستين
خاله اين بار به حرؾ اومد در حالی که صداش پر بؽض بود :دخترم تنها چيزيه که از اين دنيا برام مونده .ضمن اينکه
امانت پدر خدابيامرزش هم هست .ما شايد نتونسته باشيم زندگی خيلی مرفهی براش درست کنيم اما تو پر قو بزرگش
کرديم .هر چيزی که خواسته رو با خون دل هم شده براش فراهم کرديم .تورج عين يه پدر براش زحمت کشيد و دل
سوزوند اونقدری که ناديا اونو از ته دل دوست داره .دختر شوهر دادن واقعا ا کار سختيه! آدم حتی وقتی ديده و شناخته هم
دخترش رو عروس می کنه باز هم ترس اينو داره که يه وقت سياه بخت بشه چه برسه به وقتی که به قول تو يه گذشته ی
اون قدر سياه هم وسط باشه و شناخت کافی هم نباشه .وقتی کل فاميل جريان آشنايی تو و ناديا رو شنيدن آوار شدن رو
سرم .تعارؾ که نداريم ،خودم هم ترس برم داشت و گفتم نکنه جدی جدی حرفهای بقيه راست باشه و تو برای انتقام دست
گذاشتی رو ناديا ولی ناديا قسم خورد که روحت از اينکه با هم فاميلين با خبر نبوده .هر چند ناديا دختر ساده ايه اما شادی
و سياوش هم خيلی باهامون صحبت کردن .کاری هم که تو در حق پارسا انجام دادی يه مهر تؤييد می زد رو حرفهای اونها
و بهم اين اجازه رو می داد که باور نکنم پای انتقام وسطه .اگه خوشحالم که اآلن اينجايی و بدون ترس از اينکه داری در
خواست خواستگاری از دخترم رو می کنی کنارت نشستم بيشترش مربوط می شه به همون لطفت دامون جان .نمی تونيم
منکر اين بشيم که روز اولی که گزينه ی تو و اينکه شايد خونت به اون طفل معصوم بخوره مطرح شد نه من و نه تورج
حتی يه درصد هم باور نمی کرديم که تو راضی به کمک بشی اما تو با قبول اون کمک ،اينکه اون روز به دکتر گفتی هر
جور که خودش صالح می دونه عمل کنه و حتی حاضر شدی بی هوشت کنن خيلی چيزها به من و تورج ياد دادی .اوليش
هم گذشتی و ايثاريه که تو وجودت هست و مطمئنا ا به من و تورج ثابت کرده که تو اهل گرفتن انتقام نيستی که اگه می
خواستی اين کار رو بکنی به اون بچه کمک نمی کردی و اون می شد بزرگترين انتقام .جون در برابر جون! ولی ...
من به قول تو خواهر دوقلوی مادر خدابيامرزت
دامون جان گذشته رو نمی شه نديد گرفت .می شه به نظرت؟ اينکه منِ ،
مادر دختری هستم که تو برای آينده ات انتخاب کردی رو که نمی تونيم فراموش کنيم .نمی تونيم منکر اين بشيم که پدر من
!همون کسيه که به قول خونواده ی پدريت طناب دار رو به گردن پدرت انداخته
!صدای معترض و عصبی آقاجون بلند شد :نگار
خاله برگشت سمت آقاجونی که حاال من هم صورت برافروخته اش رو تماشا می کردم و گفت :اجازه بدين آقاجون! بذارين
!حرفهايی که بايد زده بشه
بعد رو به من کرد و ادامه داد :اينها رو که نمی تونيم فراموش کنيم ،می تونيم؟ خودت هم البد به اين موضوع فکر کردی
که رفتی و يه سال سراؼی از ناديا نگرفتی .مگه ؼير از اينه؟
.نه-
فکر می کنی می تونی اون گذشته رو فراموش کنی و دختر منو خوشبخت کنی؟:
می تونم يه سوال بپرسم؟-
.حتما ا:
!به من به چشم يه آدم مستقل نگاه می کنين يا به چشم پسر رضايی که خواهرتون رو کشته؟-
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يه سکوت سنگين تو فضای اتاق پيچيد و قبل از اينکه خاله بخواد جوابم رو بده آقاجون گفت :اينها هم اگه به چشم يه آدم
!معمولی بهت نگاه کنن ،من نمی تونم چشم رو اينکه پدرت کی بوده ببندم و بذارم دستی دستی نوه ی منو بدبخت کنن
نگاهمو از ميز روبروم باال نياوردم و حرفی که روی زبونم بود رو هم بلند نگفتم! به آقاجون نگاه نکردم و نگفتم که من
هم مطمئنا ا نمی تونم رو اينکه تو کی هستی و چه جوری انتقام اشتباه پدرم رو نه تنها از اون بلکه از من هم گرفتی ببندم!
نگفتم در حالی که حس می کردم از زور سکوت مويرگ های چشمم پاره شده و سردرد بدی بهم هجوم آورده! وجودش تو
اون خونه تعمدی بود يا از سر اتفاق نمی دونم! هر چی که بود اما داشت بدجوری حالمو خراب می کرد! داشت بدجوری
!خونسرديمو به باد می داد
***
***
سکوت طوالنی شد و اين بار آقا تورج به حرؾ اومد :وقتی اون اتفاق افتاد من وارد اين خونواده نشده بودم اما بعدها وقتی
.از زبون نگار جريان رو شنيدم خيلی تعجب کردم
نگاهم روی صورت پدر ناديا بود که داشت آقاجون رو نگاه می کرد .انگار مخاطبش اون بود نه من! پامو انداختم رو پام
و تکيه امو دادم به پشتی مبل و گذاشتم آقا تورج حرفش رو بزنه و اون نيم نگاهی به من انداخت و دوباره رو به آقاجون
ادامه داد:يه شبهايی تا ديروقت با نگار بحث می کرديم ،حرؾ می زديم و من نمی تونستم قانع بشم که چه طور ممکنه شما
 ...از نوه اتون گذشته باشين و
!صدای اخطارگونه ی خاله حرؾ آقا تورج رو قطع کرد :تورج
دست آقا تورج اما باال اومد و نگار رو به سکوت دعوت کرد و ادامه داد:برام سخت بود بفهمم شما چه جوری راضی
شدين صندلی رو از زير پای يه پسر جوون ،اون هم کسی که يه روزی دامادتون بوده يا حتی پدر نوه اتون بزنين و
بذارين جلوی چشمهاتون جون بده آقاجون! بعدش هم درک نکردم اين همه مخفی کاری برای اينکه بچه ها از موضوع
باخبر نشن برای چيه!يعنی راستش تو کتم نمی رفت چرا بچه ها نبايد بدونن خاله ای داشتن،شوهرخاله ای داشتن و
پسرخاله ای دارن! اينو نگار بهتر از هر کسی می دونه آقاجون! تو تمام اين سالها هر وقت حرفی از اون ماجرا زده شد
من به نگار گفتم که نمی تونم آقاجون و اين سياست رو بفهمم .يه وقتهايی پيش خودم می گفتم شايد آقاجون چون از سر
عصبانيت دامادش رو نبخشيده و قصاص کرده و نوه اش رو هم از خودش و خونواده رونده عذاب وجدان داره ،ناراحته و
نمی خواد بقيه ،نوه هاش و اونهايی که موضوع رو نمی دونن در موردش قضاوت ناجوری بکنن ولی آقاجون اين چند
وقته بهم ثابت شده شما ناراحت کاری که کردين نيستين .حتی هنوز هم روی اون جريان اصرار دارين و اين جوون رو هم
!به چوب گناه نکرده دارين می زنين
صدای عصبانی آقاجون بلند شد :چی داری می گی تورج؟! هان؟! خيال می کنی اگه می گم نوه ی دسته گلم رو ننداز تو
دهن گرگ محض خنک شدن دل خودم می گم؟!به گمونت اومده چون اين پسر پسر رضاست من خيال می کنم لنگه ی
باباشه؟! که ممکنه دوباره سياه به تنمون کنه؟! من واسه اين می گم که اين بچه اومده واسه انتقام! اومده دخترتونو ببره که
بشه گوشت زير دندون! اينها رو سخته بخوای بفهمی؟! چيش چشمتو گرفته که مدام ازش دفاع می کنی تورج؟! مال و
منالش؟! دبدبه و کبکبه اش؟! اين لفظ قلم حرؾ زدنش؟! اين لباس اعيونی و آنچنانيش؟! اين پسر هر چقدر هم شريؾ ،هر
چقدر هم خوب ،هر چقدر هم موقعيتش طاليی و آنچنانی! ته تهش وصل می شه به همون مردی که خون بچه ی منو
ريخت و تا آخرين لحظه ای که داشت جون می داد حاضر نشد اعتراؾ کنه به عمد بچه امو کشته! ته تهش وصل می شه
!به سياهی! می خوای اون سياهی دامن نوه ی منو هم بگيره؟! خيال می کنی پدر خدا بيامرز خود ناديا بود اجازه می داد؟
!صدای معترض نگار دوباره بلند شد :آقاجون
نيم نگاهی به آقا تورج انداختم که از شنيدن جمله ی آخر آقاجون برآشفته تر شده بود و دوباره نگاهمو دوختم به ميز
روبروم! داشتم سعی می کردم آروم باشم .داشتم سعی می کردم قفل نشسته به دهنم رو باز نکنم .نمی خواستم باهاش بحث
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کنم! نمی خواستم حتی يک کلمه مخاطب قرارش بدم! نمی خواستم اين فرصت رو بهش بدم که منو مخاطب قرار بده! می
!خواستم تا ته اش ساکت بمونم هر چند که خيلی سخت بود
از گوشه ی چشم ديدم که آقاجون از جاش بلند شد ،به ما نزديک شد و گفت :حرفم سنگينه درست! تلخه درست! اما
واقعيته! چه طوری می تونين به اين آدم اعتماد کنين؟! هان نگار؟! چه جوری می تونی بچه اتو بدی دست اين آدم؟! کاری
به انتقام ندارم! اصالا حق با شما! اين جوون اگه قرار بود انتقام بگيره حاتم طايی نمی شد و به اون طفل معصوم کمک
نمی کرد! ولی نگار اين آدمی که تنفر از من تو چشمهاش خونه کرده چه جوری می تونه نوه ی منو خوشبخت کنه؟! چه
جوری می تونه تو رو مادر زنش به حساب بياره؟! چه جوری از اين آدم می تونی توقع احترام داشته باشی؟! چه جوری
اصالا می تونی اين پسر رو به عنوان دامادت تو خونواده و فک و فاميل معرفی کنی؟! هان؟! به فرض که تو و تورج رو
به خاطر اينکه خاطرخواه دخترت شده قبول داره! به فرض که به تو احترام بذاره! همين بسه؟! پس فردا از در خونه ات
بياد تو و برادرت اينجا نشسته باشه ،پدرت اينجا نشسته باشه می خواد ناديده اشون بگيره! می خواد من پيرمرد رو نبينه!
مثل همين اآلن که انگار نه انگار من هستم! تو می تونی با اين قضيه کنار بيای؟! می تونی اجازه بدی دومادت به پدرت
!بی احترامی کنه؟! اينها نمی شه سنگ واسه زندگی دخترت؟
!سرم داشت می ترکيد! از بس حرص خورده و دندونهامو به هم فشار داده بودم حس می کردم دارم منفجر می شم
انگشتم نشست به شقيقه ام و شروع کرد بهش فشار آوردن ،خاله نگار بود که گفت :دامون جان؟
نگاهمو باال آوردم و نشوندم به صورتش ،لبخند کمرنگ و مرده ای به لب آورد و گفت :از حرفهای آقاجون دلگير نشو.
.اون فقط داره برای دختر من دلسوزی می کنه
جوابی ندادم و تو سکوت زل زدم به چشمهاش ،اون هم برای لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت :پدرت مرد خوبی بود .من
هميشه براش احترام زيادی قائل بودم .به خاطر کارهايی که برای مردم انجام می داد ،به خاطر تحصيالت عاليش و لحن
مودبانه و مهربونش هميشه به نجمه می گفتم که برد کرده با اين شوهر انتخاب کردنش .هر چند که زندگی زناشويی همه
اش اين چيزها نيست و اون چيزی که ما از بيرون در موردش به به و چه چه می کنيم شايد از درون زندگی رو بپوسونه
ولی  ...نجمه صبرش کم بود آقاجون! نازپرورده بار آورده بوديش! با رضا نمی ساخت! فکرش و طرز زندگيش با رضا
همخون نبود! رضا هم يه قربونی بود! خود شما هم خوب می دونی! تو اين سالها هر بار خواستيم حرفی بزنيم چنان
قشقرقی به پا شد که ترجيح داديم ساکت بمونيم اما  ...آقاجون خدايی هم هست و فردا روزی بايد بهش جواب پس بديم!
!ترس شما هم از همينه! مگه نه؟
از حق خودم برای قصاص استفاده کردم! همون خدا اين حق رو بهم داده بود! رضا هر چقدر نجيب و خوب بچه ی منو -
!کشته بود! منم اعدامش کردم! من از حق خودم استفاده کردم نه بيشتر
صدای آقا تورج بلند شد :حق بود اين بچه رو يه عمر از داشتن خاله و دايی محروم کنين؟ ناديا اگه نوه اتونه اين پسر چی
!پس؟! اين بچه که چاقو نذاشت زير گردن دخترت آقاجون! گذاشت؟
ولی بچه است! اون بايد بزرگش می کرد! اون بايد بهش می رسيد! اون بود که برد و گذاشتش پرورشگاه -
پدربزرگ پدری ِ
!نه من
زير سنگينی اون حرفها ،اون فضا داشتم خرد می شدم! سکوتم هم بيشتر داشت بهم فشار وارد می کرد! کاش می شد بلند
!شم و برم! کاش می شد دست ناديا رو بگيرم و بريم يه جای دور و تنهای تنها زندگی کنيم! کاش می شد واقعا ا
!صدای دورگه ی آقا تورج بلند شد :آقاجون خواهش می کنم
خواهش می کرد؟! چه خواهشی؟! برای چی؟! به خاطر من داشت آقاجون رو وادار به سکوت می کرد؟! نگاهمو باال
نياوردم اما صدای عصبی آقاجون پيچيد تو گوشم :خواهش می کنی چی تورج؟! داری به خاطر لطفی که اين پسر به بچه
ات کرده نوه ی منو دو دستی تقديمش می کنی! داری بدبختش می کنی! داری سياه بختش می کنی! زنگ زدم به حاج
!حبيب! زنگ زدم گفتم اگه زندگی نوه اش براش مهمه بلند شه بياد
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حدس اينکه حاج حبيب کيه خيلی سخت نبود! حاج حبيب احتماالا پدربزرگ پدری ناديا بود! کسی که بعد پدر می شه قيم
!دختر و اجازه ی ازدواجش دست اونه! خوب بود! حاال الاقل می تونستم با يه آدمی سوای اين خونواده روبرو بشم
صدای معترض خاله بلند شد :چی کار کردی آقاجون؟! به حاج حبيب چرا زنگ زدی؟! اونو چرا کشوندی وسط اين
!قضيه؟
!اون قيم بچه اته! بايد رضا داشته باشه تا بتونی دختر شوهر بدی-
شما اونو برای رضايت دادن خبر کردی يا واسه مانع تراشی؟! اين همه سال تورج واسه اون بچه پدری کرده! واسه اش :
از جون مايه گذاشته! کمتر از گل بهش نگفته! نذاشته سايه ی يتيمی روی سرش باشه! حاال که پای ازدواج ناديا وسط اومد
!شد ناپدری؟
 ...پدرترين پدر هم که باشه داره بی عقلی می کنه! داره-
صدای معترض خاله نگار دوباره بلند شد و اين بار آقا تورج هم از جاش پا شد و رو به من گفت :دامون جان ببخش تو
!خونه ی من داره بهت توهين می شه
نگاهمو باال آورده بودم و به قيافه ی درهمش نگاه می کردم که آقاجون هم از جاش بلند شد و گفت :من به اين جوون
توهين نکردم! فقط دارم يه چيزهايی رو که انگار شما دو نفر نمی خواين ببينين جلوی چشمتون می يارم که اون دختر رو
!دستی دستی بدبخت نکنين! همين
نگاه پراخم آقا تورج به چشمهای آقاجون دوخته شد و با لحن تندی گفت :دختر زن من اگه به کسی که دوستش داره برسه،
به مردی که اينقدر مودب و موجه و از خود گذشته است ،يعنی بدبختی! بعد اگه زن نوه ی شما که جز خيابون متر کردن
و به پشتی پدرش مشت مشت پول به باد دادن کار ديگه ای بلد نيست بشه خوشبخت عالم می شه؟! اين هم نوه ی شماست،
اون هم نوه ی شما! چه جوری می تونين اين طور تو روش ازش بد بگين آقاجون؟! چه جوری دم از خدا و پيؽمبر می
!زنين بعد به اين جوون بهتون ناحق می بندين؟! هان؟
از جام بلند شدم و در حال پوشيدن کتم رو به خاله نگار گفتم :نمی خواستم نتيجه ی اين ديدار اين قدر تلخ و تند باشه،
.متؤسفم
!خاله نگار هم از جاش بلند شد و پرسيد :کجا می ری؟
سر يه فرصت مناسب می يام که حرؾ بزنيم .البته فکر کنم حاج حبيب هم باشه بهتره.می دونين که پدربزرگ پدری ولی -
!و قيمه نه پدربزرگ مادری! با اجازه
.صدای آقا تورج که دنبالم می اومد پای رفتنم رو کند کرد ،برگشتم سمتش و دستم رو جلو بردم و گفتم :واقعا ا ممنون
.دستم رو محکم بين دستش گرفت و گفت :شرمنده اتم جوون .واقعا ا نمی دونم چی بايد بگم
يه لبخند زورکی به لبم آوردم و گفتم :من منتظر تماستون هستم .پدربزرگ ناديا که اومد ،می يام و در حضورش می شينم
.و حرؾ می زنم و دخترتون رو از شما و مادرش و پدر پدرش خواستگاری می کنم .خاله با اجازه
خاله هم همراهم شد ،صدای ؼرؼرهای پيرمرد رو می شنيدم اما دلم نمی خواست بفهمم چی می گه! پا گذاشتم تو ايوون،
.خاله و آقا تورج هم همراهم اومدن و خاله گفت :شام درست کرده بودم دامون جان
از پله ها رفتم پايين و در حال پوشيدن کفشهام گفتم :بايد برگردم .موندنم هم با اين جو درست شده فکر نمی کنم کاری از
پيش ببره اما خاله ...می دونم جسارته ولی ناديا رو می خوام! هر کاری هم برای به دست آوردنش می کنم! اينو به
.پدربزرگش هم بگين .خدافظ
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راه افتادم سمت در حياط در حالی که مشخص نکردم جمله ی آخرم پيؽام برای کدوم يک از پدربزرگهای ناديا بود! زدم به
کوچه و اين در حالی بود که خيلی پر بودم! از زمين و زمان! از روزگار! از گذشته! از پدرم! از مادرم! از فک و فاميل!
از خودم! از خودم بيشتر از همه! بيشتر از هر چيز! از خودم به خاطر اين همه تنهايی! به خاطر اين سرنوشت شوم! به
!خاطر اين همه منفور بودن! به خاطر اين همه تلخی که از ازل دنبالم بود
هنوز هوا روشن نشده بود وقتی کليد انداختم و پا تو حياط گذاشتم .چراغ ايوون روشن بود و اميدوار بودم در سالن هم باز
باشه .دستگيره رو به آرومی پايين آوردم و در باز شد .پا گذاشتم تو سالن و گرمای محيط پلکهای خسته ام رو سنگين تر
.کرد
رفتم تو اتاقم ،کتم رو در آوردم و انداختم روی تخت ،جورابها رو هم همين طور .پليور و پيرهن و شلوارم رو با يه سويی
شرت و گرمکن عوض کردم و آروم پا گذاشتم تو اتاق عمه .خواب بود و صدای نفس های آرومش تو صدای تيک تيک
ساعت گم می شد .ديگه بايد پا می شد برای نماز اما من قبل اينکه از اون تخت بياد پايين گرمای وجودش رو می خواستم.
گرمای وجود کسی که يه عمر سعی کرده بود احساس سرما ،احساس حقارت ،احساس بی کسی ،احساس تلخی ،احساس بی
ارزشی رو از وجودم بيرون کنه! رو لبه ی تخت نشستم و آروم صداش زدم :عمه؟
!تکونی خورد اما چشم باز نکرد .دوباره صداش زدم :عمه؟
!پلکهاشو باز کرد و با تعجب ميخ صورت خسته و بهم ريخته ام شد و بعد چند لحظه با نگرانی نيم خيز شد و گفت :دامون
لحاؾ رو کنار زدم و کنار عمه خزيدم ،سرم رو تو بالشش فرو بردم و آروم زمزمه کردم :جونم؟
دستش نشست ميون موهام و پرسيد :چی شده؟
.بدون اينکه سرم رو بيرون بيارم با صدای خفه ای گفتم :هيچی
.دستش که با موهام بازی می کرد از حرکت ايستاد و پرسيد :دامون سرتو بلند کن صورتتو ببينم
دستم رو از روی نيم تنه اش رد کردم و نشوندم به بازوش و فشار آرومی آوردم که دراز بکشه و گفتم :دراز بکش عمه.
.هنوز تا اذان نيم ساعت مونده
بی مقاومت سرش رو گذاشت کنار سرم رو بالش اما بعد يه مکث پرسيد :نگار دخترشو بهت نداد؟! قبولت نکردن؟! جوابت
!کردن؟
سيب گلوم باال و پايين شد و نفس کشيدن برام سخت اما جوابی ندادم .عمه دوباره دستش رو ميون موهام نشوند و پرسيد:
!آره دامون؟
ساکت موندم ،دست عمه نشست رو بازوم که روی نيم رخم بود و سعی کرد بلندش کنه و در همون حال گفت :دامون جان
.ببينمت
چشمهامو باز کردم و به تاريکی ميون دستم و بالش خيره شدم .صدای نفس های تند و عصبيم مطمئنا ا عمه رو از اوضاع
بهم ريخته ی درونيم مطلع می کرد .اونقدری منو می شناخت که بدونه وقتی اون ساعت از شب به آؼوش گرمش پناه می
برم يعنی تا چه حد مستؤصل و خرابم!يعنی تا چه حد ويرونم! تموم طول راه حرفهای اون پيرمرد عين پتک کوبيده شده بود
تو سرم! عين يه شالق روحمو زخمی کرده بود! تو تموم طول راه به پدرم و لحظه ی مرگش فکر کردم! به اعترافی که
نداشت تا بکنه! به پاهايی فکر کردم که اون صندلی رو زده بود! به گردنی که باالی اون دار شکسته بود! به روزهای
بعدش! به شبهای بعدش! به شبهايی که آرزو می کردم از راه نرسه! به هر شبی که تو اون پرورشگاه با ترس صبح کرده
!بودم! به تحقير شدن هام ،به حرفهای مردم! به متلک ها! به تيکه ها
!دست گرم عمه نشست به بازوم و آروم شروع کرد به نوازش و در همون حال پرسيد :آقاجونت اون جا بود آره؟
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نيازی نبود جواب مثبت بدم! خودش می تونست حال خرابم رو به اصل جريان ربط بده! صداش دوباره تو سکوت خونه
!پيچيد :پيرمرد با حرفهاش ناراحتت کرده آره دامون؟
.صدام می لرزيد و دورگه و خش دار بود وقتی آروم دوباره گفتم :بخواب عمه
دستش نشست به آرنجم و بازوم رو از نيم رخم جدا کرد ،چشمهام بسته بود اما تماس لبهای گرمش رو روی پيشونيم حس
.کردم ،مکثی کرد ،عقب کشيد و گفت :بخواب صبح با هم حرؾ می زنيم
کنارم دراز کشيد و اجازه داد مثل يه بچه از گرمای وجودش سرمای تنمو بيرون کنم.مثل خيلی از وقتها که دل شکسته به
اون پناه می بردم تا زخم هامو ترميم کنه گذاشت صدای نفس هاش آرومم کنه .گذاشت يادم بياد مؤمن گرم آؼوش يه مادر
!يعنی چی!گذاشت يادم بره دنيا با من چقدر بد کرده
***
چشم باز کردم و به صورت همراه با لبخند عمه خيره شدم .کنارم رو لبه ی تخت نشسته و دستم رو تو دستش گرفته بود.
چند بار پلک زدم تا تاری ديدم از بين بره و بعد با صدای خش داری پرسيدم :ساعت چنده؟
.همون جوری که پشت دستم رو نوازش می کرد گفت .11:پاشو برات صبحونه آماده کردم
زل زدم به صورتش و فکر کردم که اگه نصفه شب نمی اومدم اينجا ،اگه به محبت اين زن پناه نمی آوردم اون عقده ی
!حقارت تا مؽز استخونم رو می سوزند و کاری دستم می داد
.عمه آروم گفت :پاشو يه دوش بگير حالت بهتر بشه ،بعد با هم حرؾ می زنيم
.به پهلو چرخيدم و چشمهامو بستم و گفتم :خسته ام
صداشو شنيدم که پرسيد:نمی خوای بری سر کار؟
مکثی کردم و بعد زمزمه وار گفتم:دلم يه پاک کن می خواد! دلم می خواد يه سری آدمو از رو زمين پاک کنم! دلم می
خواد يه اتفاقهايی رو از گذشته پاک کنم! دلم مدادرنگی می خواد! دلم می خواد بابا رو بکشم ،مامانو بکشم! خودمو
!وسطشون بکشم
 ...نگار بهم گفت پدرش چه جوری تو رو به اين روز انداخته ولی-
چشم های باز و گرد شده ام دوخته شد به صورت عمه! از جاش بلند شد و گفت :جای مداد و پاک کن آرزو کردن پاشو يه
.دوش بگير خستگی راه از تنت بره بيرون ،بعد با هم حرؾ می زنيم
!نيم خيز شدم و پرسيدم :به نگار زنگ زدی؟
همون جوری که از اتاق می رفت بيرون گفت :معين زنگ زد و گفت جلسه کنسل شده ،اگه خواستی می تونی بمونی خونه
.و استراحت کنی
لحاؾ رو کنار زدم و از تخت رفتم پايين ،با انگشت هام موهای روی پيشونيم رو باال زدم و راه افتادم دنبال عمه که رفته
!بود تو اتاق من و پرسيدم :شما به نگار زنگ زدی يا اون زنگ زد؟
عمه پايين تخت زانو زده و کشوی لباسهامو بيرون کشيده بود .سکوتش باعث شد دست به سينه به چهارچوب در تکيه بدم
و زل بزنم بهش .يه شورت و زيرپوش ،يه تی شرت و يه شلوارک از تو کشو در آورد .يه حوله هم برداشت و از جاش
.بلند شد و گفت :بيا ،اينها رو هم ببر همون تو بپوش که سرما نخوری
لباس هايی رو که به طرفم دراز شده بود گرفتم اما جلوی در ايستادم و مانع از بيرون رفتنش شدم و پرسيدم :شما زنگ
!زدی به خاله نگار؟
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نگاهشو باال آورد و زل زد به صورتم و گفت :به موبايلت زنگ زده بود که ببينه رسيدی يا نه! می خواستم بدونم چی به
!روزت اومده که اون جور عين گنجيشک پر و بال شکسته به من پناه آوردی
!خب-
دست عمه نشست به بازوم و از جلوی در کنارم زد و در حال رفتن سمت آشپزخونه گفت :اون هم توضيح داد که پدرش
چه جوری دوباره سوهان گرفته و افتاده به جون روح و روان تو! منم به نگار گفتم آخرين باريه که اجازه می دم پدرش
!بچه ی منو تا اين حد برنجونه! اون هم کلی عذرخواهی کرد! همين
!لباس ها رو گذاشتم رو مبل و رفتم سمتش ،به کابينت کنار سينک تکيه دادم و پرسيدم :چرا عمه؟
!نگاه گنگش رو به چشمهام دوخت و پرسيد :چی چرا؟
!چرا جواب تماس نگار رو دادی؟-
!ناراحتی؟:
!آره-
!به خاله ات بی احترامی نکردم:
!به خاطر خودت ناراحتم -
عمه کنارم زد تا از توی کابينت چيزی برداره و در همون حال گفت :به اندازه ی کافی داؼون و ناراحت هستی! نياز
!نيست ناراحت منم باشی
کالفه دستم رو نشوندم بين موهام ،يه خرده کشيدمشون و بعد رفتم سمت حمام! بايد زير دوش می ايستادم بلکه مؽزم يه
خرده کار کنه و بفهمم چی شده! بايد آب خواب رو از سرم می پروند که درست فکر کنم و بتونم درک کنم عمه چرا
!حاضر شده با يکی از اعضای اون فاميل روبرو بشه ولو پشت تلفن
حوله رو بستم دور کمرم و از حموم رفتم بيرون و جلوی بخاری ايستادم .يخ زده بودم از سرمای آبی که زيرش ايستاده
بودم اما برام خوب بود .آتيشی که به جونم افتاده بود رو خاموش که نه اما کم شعله می کرد! صدای عمه سرم رو به سمت
.آشپزخونه برگردوند
!چرا اين جوری اومدی بيرون ،خونه سرده:
!سردتر از آب دوش که نيست-
!باز رفتی وايسادی زير آب سرد؟! دامون کليه ات سرما بخوره بايد بری بخوابی بيمارستان درش بيارن! نمی فهمی اينو؟:
!خب درش بيارن! يکی ديگه دارم-
!دارم جدی حرؾ می زنم دامون:
.نشستم رو مبل کنار بخاری و گفتم :می دونم
!رفت سمت اتاق خواب و با يه پتو اومد بيرون ،پرتش کرد سمت من و گفت :لباسهاتو الاقل بپوش
!پتو رو از روی سرم کشيدم کنار و گفتم :حال ندارم
!با تمسخر گفت :بيام تنت کنم؟

صفحه 474

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

ذهنم رفت سمت بچگی ها ،اون وقتی که با گريه از مدرسه بر می گشتم ،با شلوار پاره و سر و وضع خاکی! با سر و
صورت کتک خورده و اشک و آب دماغ آويزون! عمه بی حرؾ و سوال سرم رو به سينه اش وصل می کرد و دستش رو
می کشيد روی موهام .می دونست چرا با اون سر و شکل برگشته ام خونه! زخمهامو تميز می کرد ،صورتمو می شست،
لباسهامو عوض می کرد و وقتی يقه ی تی شرتمو پايين می کشيد پيشونيمو می بوسيد و نازمو می کشيد!نياز نبود براش
توضيح بدم چرا دعوا کردم! نياز نبود بگم که منو به خاطر نداشتن پدر و مادر برای بار هزارم و صد هزارم تحقيرم
!کردن
.صدای عمه از فکر جدام کرد
!دامون:
جونم؟-
!کجايی؟! صد بار صدات کردم:
.همين جام-
يه چايی بيارم اونجا بخوری؟:
.نه .اآلن پا می شم لباس می پوشم و می يام-
!پس پاشو ديگه:
از جام بلند شدم و برگشتم تو حموم ،لباس هامو پوشيدم و وقتی پا گذاشتم تو آشپزخونه و مستقيم رفتم سر يخچال .داشتم يه
.مسکن بر می داشتم که عمه گفت :با معده ی خالی قرص نخور ،بيا اول صبحونه اتو بخور بعد
ورق قرص رو گذاشتم روی ميز و رو صندلی نشستم .عمه يه فنجون چايی گذاشت جلوم و گفت:بر عکس تو ما ديشب
.اينجا شب خوبی داشتيم
با ناديا؟-
.ژاله و معين هم بودن:
.خوبه-
.ناديا رو دوست دارم:
با لبخند زل زدم به صورتش ،کنارم نشست و گفت:دختر خوبيه .با تموم اون آدم هايی که باهاشون رابطه داشتی فرق داره!
!نجيبه! پاکه! مهمتر از همه اينه که تو رو سر به راه کرده
!سر به راه نبودم يعنی؟-
!نه نبودی! مرتب می ترسيدم آخر و عاقبت مرضی چيزی بگيری:
!ايدز ميدز يعنی؟-
عمه يه چشم ؼره بهم رفت و لقمه ای رو که درست کرده بود گرفت سمتم ،گرفتمش و در حالی که می چپوندم تو دهنم
 ...گفتم :راه های احتياطی رو
دست عمه يه نيشگون از بازوم گرفت ،خنديدم و مشؽول جوييدن لقمه ی تو دهنم شدم .عمه بعد يه سکوت گفت :دوباره کی
بايد بری؟
کجا؟-
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!تهران! واسه ديدن پدربزرگ پدری ناديا:
!تای ابروم باال رفت و پرسيدم:مگه چند ديقه با نگار حرؾ زدی که کالا تخليه ی اطالعاتش کردی؟
!خودش شروع کرد به توضيح دادن-
.که اين طور:
!چرا نشستی و گذاشتی اون پيرمرد هر چی می خواد بارت کنه دامون؟-
!چی بايد می گفتم؟:
!چرا از پدرت دفاع نکردی؟! چرا از خودت دفاع نکردی؟-
!از پدرم دفاع می کردم که چی بشه؟:
!يعنی چی؟-

چرا بايد با اون پيرمرد سر و کله می زدم؟! چی بايد می گفتم که خودش ندونه؟! خيال می کنی يه درصد به حرفهايی که :
!داشت می زد اعتقادی هم داشت؟! فقط داشت از خودش ،از کاری که  91سال قبل انجام داده بود دفاع می کرد! همين
!تو هم بهش اين اجازه رو دادی! بايد بهش می گفتی که کجای اون گذشته رو اشتباه کرده-
کجا رو اشتباه کرده؟!قصاص بابامو يا نخواستن منو؟! قصاص بابامو که حق خودش می دونه و خواستن منو هم که اصالا :
!وظيفه ی پدر شما می دونه نه خودش
!تو يادگار دخترش بودی-
!از تخم و ترکه ی قاتل دخترش بودم:
!دامون-
داريم حرؾ می زنيم ديگه! قرار که نيست اگه حرفی زدم که به مزاج شما خوش نيومد منو اين جوری با اين لحن صدا :
!بزنی و ساکتم کنی
عمه ساکت موند اما چهره در هم و دست از خوردن کشيد .منم به صندلی تکيه دادم و بعد از يه خرده سکوت گفتم :نمی
خواستم اصالا اون پيرمرد رو ببينم که بخوام بهش اين فرصت رو بدم منو مخاطب حرفهاش قرار بده و اين اجازه رو
داشته باشه که کارهای  91سال پيشش رو برام توجيه کنه! هر چند که نشست و حرفهاشو زد! اما نمی خواستم اين حس
بهش دست بده که موفق شده باهام حرؾ بزنه! نمی خواستم خيال کنه داره منو راضی می کنه به اينکه اشتباهی مرتکب
نشده! لحنش طوری بود که خودش هم اطمينان نداشت چقدر کارش درست بوده اما نمی خواست اعتراؾ کنه! وقتی می
گفت پدرم تا پای دار اعتراؾ نکرده که به عمد مادرمو کشته يعنی حاال بعد سرد شدن اون داغ خودش هم مطمئن نيست که
پدرم اين کارو کرده! اينو می گفت که من به حرؾ بيام و از اون شب لعنتی بگم! نمی خواستم بهش اين فرصت رو بدم که
از اين دو به شکی در بياد! نمی خواستم بشينه و با توبه کردن و طلب بخشش خودشو آروم کنه! می خواستم ميون زمين و
!هوا معلق باشه! درست عين اين  91سال! نمی خواستم از زبون يه نفر سوم بشنوه که حرفهای بابام درست بوده
از جام بلند شدم ،عمه گفت:بی گناهی باباتو بايد جار بزنی دامون! تنها شاهد اون جريان حاال اونقدری بزرگ شده که برای
!باباش اعاده ی حيثيت کنه
برگشتم سمت عمه ،زل زدم به چشمهای خيسش و بعد يه مکث گفتم :اعاده ی حيثيت رو برای کسی می کنن که بی گناه
باشه نه برای پدر من که با پرتاب اون چاقو آدم کشته! اينکه به عمد بوده يا ؼيرعمد فرقی تو اصل ماجرا نمی کنه! اينکه
تو يه لحظه و با اون عصبانيت زندگی ما رو از هم پاشونده قابل انکار نيست! اينکه من هنوز که هنوزه اونقدری ازش
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عصبانی هستم که حتی سر خاکش نمی رم قابل انکار نيست عمه! اينکه برادر شما زندگی مادرم ،خودش و منو ازمون
!گرفته هيچ وقت قابل انکار نيست
صدای شکسته شدن بؽض عمه رو شنيدم اما نايستادم! نمی تونستم آرومش کنم وقتی خودم آروم نبودم! نمی تونستم حرفی
برای آروم شدنش بزنم وقتی خودم باعث بهم ريختنش شده بودم! افتاده بوديم تو يه جريان سهمگين آب که ما رو به سمت
عقب می برد و مرتب و مرتب به صخره های سنگی اتفاقات گذشته می کوبيد! افتاده بوديم توی اون رودخونه ی پرآب و
!هيچ راهی برای ؼرق نشدنمون وجود نداشت مگه اينکه معجزه ای می شد
***
.احمدی جان باقيش دست تو رو می بوسه-
.چشم دکتر ،شما بفرما:
.دکتر خودتی .چند تا معرؾ هم نوشتم ،اين پسره وقتی اومد بگو بره از انبار بياره-
.اون هم به چشم:
راه افتادم سمت سالن ،احمدی گفت :راستی من فردا يه کم دير می يام .شما هستی؟
!سری به عالمت مثبت تکون دادم و رفتم تو اتاقم .حوصله نداشتم و بحث صبحم با عمه و گريه اش هم کالفه ترم کرده بود
کارهای دفتريم رو هم سر و سامون دادم ،اومدم گوشی رو بردارم و از خانوم جوان بخوام برام آژانس خبر کنه ،در باز
.شد و معين اومد تو و سالم کرد
گوشی رو برگردوندم سر جاش و در همون حال جواب سالمش رو دادم .اومد نشست رو مبل و پرسيد :چه خبر؟
.سالمتی-
تهران خوب بود؟:
از چه لحاظ؟-
مذاکرات نتيجه بخش بود؟! لباس بدوزيم؟:
!پوزخندی نشست رو لبم ،گره ای هم به ابروهای اون نشست و پرسيد :چی شد؟ خاله ات بهت دختر نداد؟
!پوزخند بعدی رو که زدم از جاش بلند شد و نشست رو لبه ی ميز و گفت :دعواتون شد؟
!پدربزرگش شمشير از رو بسته-
!پدربزرگش يعنی پدربزرگ تو؟:
!اوهوم-
!ای بابا! مگه اونجا بود؟:
!آره-
!نچ! تهش چی شد؟:
.هيچی ،قرار شد با پدربزرگ پدرش حرؾ بزنم-
!اون چرا؟:
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!پدربزرگش می شه وليش ديگه-
.آهان:
!پيرمرد واسه مانع تراشی دست به دامن اون شده-
!ای بابا:
نمی خوای بری؟-
.چرا .می رم خونه واسه ناهار و بر می گردم:
.از جام بلند شدم و گفتم :پس منو تا بيمارستان برسون
!معين هم بلند شد و پرسيد:ناهار چی؟

.جواب ندادم و دکمه های روپوشم رو باز کردم ،معين رفت سمت در و گفت :برم وسيله هامو جمع کنم بريم
باشه ای گفتم و معين رفت .در حال بيرون رفتن از اتاقم برای بار دوم شماره ی ناديا رو گرفتم و باز جواب نداد .احتماالا
سر کالس بود که جواب نمی داد .يه ساعت پيش هم اون زنگ زده بود اما من تو بخش بودم و تماسش بی جواب مونده
.بود
.نشستم تو ماشين ،کمربند رو بستم و گفتم :خيلی سرد شده
!نه خيلی ،صبحونه نخوردی فشارت پايينه-
کی گفته صبحونه نخوردم؟:
!پس ناهار الزمی! می ريم خونه ی ما يه چيزی بزن تو رگ بعد می رسونمت بيمارستان .موافقی؟-
!نه:
!نه و نگمه-
دستم جلو رفت و بخاری ماشين رو روشن کردم ،معين نيم نگاهی بهم انداخت و گفت :حاال می خوای چی کار کنی؟
چی رو؟-
.پدربزرگتو ،پدربزرگ ناديا رو:
به گزينه های مختلفی فکر کردم اما نتيجه ی نهايی اين شده که می خوام بدزدمشون و بسته بنديشون کنم ،بفرستمشون -
!جزاير مايکرونيزيا
!معين خنديد و گفت :خلی به قرآن
نمی دونم اآلن ولی بايد فکر کنم .به خاله ام گفتم يه قرار بذاره که برم و با اون يکی پيرمرد هم حرؾ بزنم ببينم چی می -
.شه
االن يعنی رضايت پدر ناديا اهميت نداره؟:
!پدربزرگش زنگ زده به اون يکی پدربزرگه که تيرش کنه بر عليه من-
چی مثالا گفته؟! اينکه من پدر اين بچه رو قصاص کردم ،خودشو هم از کل خاندان جدا انداختم ،حاال که دلش گير شده می :
!خوام ضربه ی نهايی رو بزنم؟
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!البد آره ديگه-
!اين جوری که خودشو خراب می کنه؟:
!حاضره به هر قيمتی ناديا رو از من دور نگه داره-
!با ناديا صحبت کردی؟:
.گوشيمو از تو جيبم در آوردم و شماره اش رو گرفتم و در همون حال گفتم :نه
.به اون هم بگو شايد بتونه گره ای از اين مشکل باز کنه-
!مشکل خودمه و خودم بايد حلش کنم:

معين پوفی کشيد و باز شروع شدی گفت ،ناديا جواب نداد .گوشی رو دوباره چپوندم تو جيبم و پرسيدم :چی باز شروع
!شد؟
!ماشين رو جلوی بيمارستان نگه داشت و گفت :قهرمان بازی های جناب عالی
!کمربند رو باز کردم و برگشتم سمتش و گفتم :اين ديگه قهرمان بازی نيست! اين يکی يه فرار بزرگه
!متعجب پرسيد :فرار؟
در ماشينو باز کردم و قبل پياده شدن گفتم :آره ديگه! اين بار بايد از تير و ترکش هايی که پدربزرگم به سمتم ول داده فرار
.کنم! عصری می يام آزمايشگاه
!در رو بستم ،معين شيشه رو داد پايين و گفت :باشه بيا منتها قبلش يه چيزی بريز تو اون شکم بدبخت که پس نيفتی
.باشه ای گفتم ،خداحافظی کرد و رفت
!روپوشم رو که پوشيدم ،دوباره شماره ی ناديا رو گرفتم .باالخره جواب داد اما صدای گرفته اش باعث شد جا بخورم
!الو نادی؟:
.سالم-
!اين چه صداييه؟:
!خوبی شما؟-
!پرسيدم صدات چرا اين جوريه؟!سرما خوردی؟:
.نه-
!گريه کردی؟! ...آره نادی؟!  ...واسه چی؟!  ...نادی ديوونه ام کردی يه چيزی بگو!تو دانشگاه طوری شده؟:
!صدای گريه اش پيچيد تو گوشی و عصبی ترم کرد! دستم نشست به دکمه های روپوشم و پرسيدم :خوابگاهی؟
.آره-
!حاضر شو می يام ببينم چی شده:
!نه نيازی نيست-
!وقتی نمی گی چی شده و منو جون به سر می کنی ،بايد بلند شم بيام به زور از زير زبونت حرؾ بکشم:
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.نه ،نه-

!تکيه امو دادم به يکی از کمدهای رخت کن و چشممو دوختم به کفشهام و پرسيدم :پس بگو چی شده
!تهران خوب بود؟:
!چند بار زنگ زدم که برات بگم چه خبر بوده منتها تماسمو جواب ندادی-
!رفته بودم بيرون ،گوشيم تو خوابگاه مونده بود:
!در واقع گوشيتو گذاشته بودی که تماس کسی رو که اين جوری اشکتو در آورده جواب ندی آره؟-
.آره:
!کی بوده طرؾ که جرأت کرده دختر منو ناراحت کنه؟-
.با آقاجون حرؾ زدم:
ابروهام رفت باال ،دستم نشست به گردنم و پوؾ کالفه ای کشيدم! پس ناديا رو اون ناراحت کرده بود! مکثی کردم و
!پرسيدم :سر من؟
!چرا شما نشستی اونجا و گذاشتی هر جور دلش می خواد ناراحتت کنه؟-
!کی بهت گفت؟! عمه خانوم؟:
!نه! از زير زبون مامانم حرؾ کشيدم! چرا جوابشو ندادی پس؟-
!تو چرا به خاطر من باهاش بحث کردی نادی؟! مگه نگفتی اون خيلی برات عزيزه؟:
!اون برام عزيزه ولی حق نداره تو رو ناراحت کنه-
!لبخندی زدم و پرسيدم:چه عجب من شدم تو
ناديا ساکت شد ،نفس عميقی کشيدم و گفتم:ببين نادی ،يه چيزيه بين من و اون پيرمرد که يا حل می شه يا حل نشده باقی
!می مونه .دلم نمی خواد اين وسط به روحيه ی حساس تو خدشه ای وارد بشه
!نمی تونم بذارم اذيتت کنه دامون-
ذهنم رفت به عقب ،به يه جمله ی آشنا! به اون روزی که عمه رو دم خوابگاه پرورشگاه ديدم! به دستهاش که محکم نشست
دو طرؾ صورتم ،به چشمهاش که ميخ چشم های ناباور و ترس خورده ام شد و به جمله ای که به زبون آورد :ديگه نمی
!ذارم کسی اذيتت کنه دامون
لبخندی زدم و پای تلفن گفتم :من اآلن بيمارستانم.از وقت ناهارم زدم که يه خرده کارهای اينجا رو سر و سامون بدم منتها
!اآلن که با تو حرؾ زدم می بينم حسابی گرسنه ام شده! بيام دنبالت بريم يه چيزی بخوريم؟! نهار که نخوردی ،خوردی؟
.نه ولی نيازی نيست-
!شتر که نيستم نيازی به ؼذا خوردن نداشته باشم و از کوهانم انرژی بگيرم:
!نه نه! منظورم اينه که نيازی نيست به خاطر من از کارت بزنی-
به خاطر خودم می خوام ببينمت! دوست دارم وقتی دماؼت از گريه قرمز می شه و چشمهات پؾ می کنه ببينمت و بهت :
!بخندم
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!بدجنس-

خنديدم ،گوشی رو بين گوشم و شونه ام نگه داشتم و روپوشمو در آوردم و در همون حال گفتم :يه خرده طول می کشه من
!برم خونه ماشينو بر دارم و بيام .نزديک شدم بهت زنگ می زنم باشه؟
.باشه-
!جواب بدی ها! واال مجبور می شم بيام باال:
!راهت نمی دن-
!من پارتی دارم يادت که نرفته:
.صدای خنده ی ناديا دلم رو يه خرده آروم کرد ،کيفم رو برداشتم و گفتم :می بينمت پس
باشه ای گفت و خداحافظی کرد .از بيمارستان که زدم بيرون خوشحال بودم از اينکه می تونستم ناديا رو ببينم! اين حس
رو خيلی وقت بود نسبت به کسی نداشتم! اين هيجان يه چيز خاص بود ،يه احساس عالی! چيزی که مدتها بود بهش احتياج
!داشتم
***
صندلی رو براش کشيدم عقب ،نشست و تشکر کرد .بر خالؾ معمول که هميشه روبروی نفر مقابل می نشستم ،کنارش
نشستم ،برگشتم سمتش و به نيم رخش خيره شدم .سنگينی نگاهمو ديد که برگشت و زل زد به چشمهام ،لبخندی زدم و گفتم:
!حسابی نشستی به گريه ها
!نمی خواستم اين جوری منو ببينی-
حاال نه اينکه اولين باره گريه اتو می بينم! خوبه اون روز تو ماشين ،خودم سه بار دستمال گرفتم زير دماؼت گفتم فين :
!کنی توش
!قيافه اش رو درهم کرد اما لبخندی زد و گفت :ايييييی حالم بد شد
!خنديدم و گفتم :نگفتم من تو دستمال تو فين کردم که
!با مشت ضربه ی آرومی به بازوم زد و گفت :وای دامون
دوباره خنديدم ،منو رو جلو کشيدم و گفتم :چی می خوری؟
.هر چی تو بخوری-
نگاهمو از منو باال آوردم و دوختم به چشمهاش ،انگار شيطنت رو توشون ديد که شرم زده نگاهشو ازم گرفت! لبخندی
زدم و به اين فکر کردم که در جواب اين جمله ی دوست دخترهام هميشه می گفتم من می خوام تو رو بخورم اما در جواب
ناديا نمی شد اين طور حرؾ زد! عمه حق داشت! اين دختر با همه ی دخترهايی که می شناختم فرق داشت! يه حريم
!خصوصی داشت که نمی شد پا توش بذاری! يه معصوميت داشت که می ترسيدی حرفی بزنی خش برداره
صدای گارسون نگاهم رو از نيم رخ ناديا گرفت ،دو پرس جوجه سفارش دادم و وقتی گارسون رفت برگشتم سمت ناديا و
گفتم :جوجه که دوست داری؟
اوهومی گفت ،نگاهم نشست به انگشت سبابه ی دستش که عصبی خطوط روميزی رو دنبال می کرد ،آروم صداش زدم:
نادی؟
دستش بی حرکت موند و سرش به سمتم چرخيد ،لبخندی زدم و پرسيدم :تو به آقاجونت زنگ زدی يا اون؟
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.اون-
زنگ زده بود که بگه از من دور بمونی آره؟:

مرتب اين کارو می کنه! همش زنگ می زنه و بهم می گه بايد مراقب خودم باشم .همش می گه بايد انتقالی بگيرم برم يه -
!شهر ديگه .می گه مامانمو وادار می کنه که منو از اين شهر ببره
خب؟:
!امروز بهش گفتم من بچه نيستم که کسی برام تصميم بگيره-
خب؟:
!اون هم گفت اگه من يا تورج اختياردارت نيستيم و نمی تونيم بهت حکم کنيم حاج حبيب که می تونه-
حاج حبيب چه جور مرديه؟:
.مرد خوبيه .آرومه .کاری به کسی نداره .تا حاال منو وادار به انجام کاری که دوست ندارم نکرده-
!آقاجون اين کارو کرده؟:
.ناديا نگاه از صورتم گرفت و خيره ی روميزی شد ،مکثی کرد و آروم گفت :اوهوم
!چه کاری؟-
.هميشه دلم می خواست معلم بشم ،آقاجون وادارم کرد برم تجربی بخونم که دکتر بشم:
انقدر تو زندگيتون تعيين کننده بوده؟-
نه ولی می دونست من خيلی دوستش دارم .اونقدر باهام حرؾ زد تا راضی شدم .بعدش وقتی اين رشته قبول شدم و اين :
شهر ،گفت حق ندارم دانشگاه ثبت نام کنم .مامانم هم باهاش موافق بود .اصالا يه جوری شدن وقتی اسم اين شهر رو
جلوشون آوردم ولی بابا تورج تونست راضيشون کنه .حاال هم که جريان محسن و اصرار آقاجون برای اينکه بهش جواب
.مثبت بدم
امروز چرا باهاش بحث کردی؟ چون گفت از من دور بمونی؟-
بهم گفت برم تهران ،گفت می خواد به دايی و زن دايی بگه که آخر هفته واسه محسن بيان جلو! منم بهش گفتم محسن رو :
نمی خوام! گفتم دايی و زن دايی هم به اين ازدواج راضی نيستن .زن دايی می خواد دختر خواهرش رو برای محسن
!درست کنه! آقاجون هم توپيد بهم که اين حرفها به تو مربوط نيست و کاری که گفتم رو انجام بده
تای ابروم رفت باال ،اگه اين حرفها به ناديا مربوط نبود پس به بقال سر کوچه ی ما مربوط بود؟! يه خب گفتم ،نادی ادامه
داد :بهش گفتم آقاجون اتفاقا ا اين قضيه فقط و فقط به من مربوطه و منم که بايد در موردش تصميم بگيرم و من محسن رو
!نمی خوام ،اون هم داد کشيد که زنگ می زنه به حاج حبيب و از اون می خواد که بياد و تکليؾ منو روشن کنه
.خب-
.منم گفتم نيازی نيست اون زنگ بزنه و خودم به پدری زنگ می زنم:
پدری يعنی حاج حبيب ديگه؟-
.آره:
خب؟-
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.آقاجون هم يه خرده از تو  ...اممم يعنی منو از تو ترسوند و بعد تماسو قطع کرد:
!اآلن تو از من ترسيدی؟-

نگاه ناديا از روميزی گرفته و به چشمهام دوخته شد ،دندونهای باالمو بهش نشون دادم و با لحن ترسناکی گفتم :من
!دراکوالم! يوه َهههه
خنديد ،ؼذا و مخلفاتی که سفارش داده بوديم رو آوردن .قبل از اينکه شروع کنيم به خوردن گفتم :فکر کنم بايد برم ديدن
 .پدريت
.بهش زنگ زدم-
!خب؟:
.جريان محسن رو بهش گفتم-
!خب؟:
!اون گفت کسی حق نداره عسلش رو به زور وادار به کاری بکنه-
!نيشم تا بناگوش باز شد! ناديا ديد و پرسيد :به چی می خندی؟
!زل زدم به چشمهاش و گفتم:فکر کنم با اين پدری تو خيلی راحت به توافق برسم
مشؽول بازی با ؼذا شد و پرسيد :چرا؟ چون گفته کسی حق نداره منو وادار به انجام کاری بکنه؟! خب شايدم جلوی
ازدواج زورکی من و محسن رو بگيره ولی اينکه بخواد تو رو هم قبول کنه ،با توجه به زمينه سازی های آقاجون فکر
 ...نمی کنم خيلی
!چون اون هم به عسل بودن تو معتقده-
!ناديا ساکت شد و زل زد به صورتم ،لبخندی زدم و آروم گفتم :اين جوری نگاهم نکن نادی
خون به صورتش دوييد و نگاه ازم گرفت ،دستم نشست رو دستش و گفتم :دارم سعی می کنم با همين جوجه کباب دهن
!شکمم رو ببندم بلکه کمتر هوس عسل کنه
خجالت زده لبخند زد ،دستم رو عقب کشيدم و دوباره چسبيدم به قاشق و چنگال و گفتم :بخور ،بعدش شماره ی پدريت رو
!بهم بده ،يه قرار بذارم برم ديدنش و قبل از اينکه سم پاشی های آقاجونت کار دستم بده ،حسابی تو دلش جا باز کنم
***
سرم به پشتی صندلی بود ،کؾ دستهام روی پيشونيم و چشمهام بسته ،سياوش نشست کنارم و گفت :بيا اين چايی رو بخور
.سرت بهتر می شه
دستهامو از روی پيشونيم برداشتم و پلکهامو باز کردم و زل زدم به سقؾ ،سياوش پرسيد :می خوای بريم درمونگاه؟
.صاؾ نشستم و ليوان رو از دستش گرفتم و گفتم :خوب می شم
!مال بی خوابيه-
دستم رو گرفتم روی بخار ليوان و بعد يه خرده سکوت گفتم :کسی زنگ نزد؟
.نه-
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پوزخندی نشست رو لبم و ليوان رو گذاشتم روی ميز .انگار چقدر کس و کار داشتم! هنوز اونقدری داغ بود که نشه
!خوردش .سياوش از جاش بلند شد و گفت:اين همه راه کوبيدی رفتی بالخره پيرمرد رو ديدی يا نه؟
.رو کاناپه دراز کشيدم و گفتم :ديدمش
.خب-
!هيچی ،عين دفعه های قبل! همون حرفهايی که پای تلفن می گفت حاال رو در روم گفت:
!حرؾ حسابش چيه اصالا؟-
زل زدم به مورچه ای که سعی داشت از روی ميز يه خرده بيسکوييت رو جابه جا کنه! خرده بيسکوييت رو اگه من فوت
می کردم تا چندين متر می رفت اما برای اون مورچه انگار زيادی بزرگ و سنگين بود که مرتب دورش می چرخيد ،يه
خرده با زور حرکتش می داد و باز دوباره ولش می کرد ،دور می زد و دوباره بهش می چسبيد! انگار سعی داشت جای
دستی برای خودش پيدا کنه تا راحتتر حرکتش بده! حکايت منم شده بود عين همين مورچه! دقيقا ا زير بار اين فشار داشتم له
می شدم اما به هيچ وجه خيال نداشتم عقب بکشم! خورده بودم به يه سنگ بزرگ ،به يه صخره که هيچ جوره از سر راهم
تکون نمی خورد! چند ماه از اون روزی که تو رستوران ناديا در مورد پدر پدرش باهام حرؾ زده بود می گذشت و من
چندين بار سعی کرده بودم اون پيرمرد رو ببينم اما موفق نشده بودم و امروز و بعد کلی التماس و خواهش و کوچيک
کردن خودم رفته بودم ديدنش و می شه گفت سنگ رو يخ شده و برگشته بودم شمال! پدربزرگی که قرار بود قبل شستشوی
مؽزی شدنش توسط پدربزرگ خودم تو دلش جا باز کنم اونقدری نوه ی پسريش رو می خواست که تو بدبخت شدنش
سهمی نداشته باشه! پدربزرگی که کامالا با حرفهای آقاجون متقاعد شده بود من فقط يه تهديد و يه خطر برای نوه اش به
حساب می يام اونقدری به نوه اش عالقه داشت که نخواد حتی من رو ببينه و به حرفهام گوش بده چه برسه به اينکه منو به
!دامادی قبول کنه
چند ماه بود مرتب تحقير می شدم! چند ماه بود مرتب به خاطر گناه نکرده حرؾ می شنيدم و اين آخری اونقدری برام
!سنگين بود که حسابی بهمم بريزه
وقتی پا تو حجره اش گذاشتم بی احترامی نکرد ،از جاش بلند شد ،باهام دست داد و از شاگردش خواست برام چای و خرما
بياره! حتی خودش سر حرؾ رو باز کرد و بعد يه خرده مقدمه چينی داليل مخالفتش رو گفت .بهم گفت اين خواستن از
پای بست اشتباهه! بهم گفت اآلن جوونيم و داغ و سر پر هوس و پس فردا که خرمون از پل گذشت تازه می فهميم چه
اشتباهی کرديم! بهم گفت ناديا دختر حساسيه ،قوی نيست و نمی تونه با اين زندگی پر حاشيه کنار بياد و خوشبخت بشه!
بهم گفت تا وقتی نتونم پدربزرگم رو ببخشم نمی تونم عزيزکرده اش رو خوشبخت کنم و در نهايت جمله ای رو گفت که
ضربه ی نهايی بود! از تحقيقاتی گفت که در موردم کرده ،اينکه تو شهر خودم آدم معتبر و با اخالقی هستم ،اينکه مثل
پدرم دستم تو کار خيره و گاهی بيشتر از اون چه که بايد برای کارهای خيرم مايه می ذارم! منو با پدرم يکی دونست و از
قول آقاجون گفت پسر کو ندارد نشان از پدر !...منو به جرم کمک به همنوعهام متهم به بی لياقتی کرد! اينکه جا پای پدرم
گذاشتم و همون طور که مادرم با اين قضيه کنار نيومده ناديا هم نمی تونه کنار بياد! در واقع هيچ زنی کنار نمی ياد و اين
!شد که محترمانه جواب رد رو رو در رو بهم داد و ازم خواست دختر ديگه ای رو برای ازدواج انتخاب کنم
اجازه نداد از خودم بگم ،نذاشت براش توضيح بدم که تا چه حد برای خوشبخت کردن ناديا مصمم هستم! اون فقط دو تا
جمله گفت و ازم خواست برم! اول اينکه تا وقتی نتونم پدربزرگم رو ببخشم اين وصلت درست نيست ،دوم اينکه تا وقتی
!برای نجات جون آدم ها از جون مايه می ذارم وصله ی خوبی برای ناديا نيستم
بعد ماه ها رفت و آمد و تماس و التماس تهش چيزهايی رو شنيده بودم که دوباره بهمم ريخته و تحقيرم کرده بود! دوباره به
چوب گناه پدر ،پسر رو زده بودن! دوباره نه اومده بود تو کار و باز رسيده بوديم به سر خونه ی اولمون و اين ميون
حرفهای نگار هم شده بود قوز باالی قوز! اون هم داشت واقع بينانه فکر می کرد! اون هم معتقد بود تا وقتی اين دشمنی
ميون من و اون خاندان هست ،تا وقتی من آقاجون رو نبخشم نمی تونم دخترش رو خوشبخت کنم! نمی دونم شايد حق
داشت! شايد حق با اونها بود و من داشتم اشتباه می کردم! شايد من و ناديا اشتباهی همو می خواستيم! ديگه هيچی نمی
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دونستم! نمی فهميدم چی خوبه و چی بد! زير فشار داشتم له می شدم و نمی تونستم درست فکر کنم! تو اون لحظه دلم می
خواست بخوابم و به هيچی فکر نکنم! به اينکه فرداشب شب خواستگاری محسن از ناديا بود فکر نکنم! به اينکه ناديا با
چشمهای گريون موضوع رو بهم گفته بود فکر نکنم! به اينکه فشار آقاجون و پدری به حدی شده که حتی تمرکز درست
!روی درسهاش نداره فکر نکنم! به اينکه با استيصال گفته بود شايد نشه کاری کرد فکر نکنم
.پلکهامو از زور درد محکم به هم فشار دادم ،سياوش از تو آشپزخونه گفت :چايی رو بخور دامون
.سر جام نشستم ،با دست فشار محکمی به شقيقه ام آوردم و گفتم :برم يه خرده دراز بکشم شايد بهتر شم
اين قدر حالت بده چرا درمونگاه نمی ری؟-
.می خوابم ،اگه خوب نشدم صبح می رم:
تا صبح می خوای درد بکشی؟-
!درمونگاه هم برم مسکن می ده ديگه:
.آمپول می زنی الاقل-
.اآلن تو اين سرما نمی خوام برم بيرون ،سرم باد بخوره بدتر می شه:
.بخواب واسه شام بيدارت می کنم-
.نه صدام نکن:
!نمی شه که گشنه و تشنه بخوابی-
.قبل از اينکه پا بذارم تو اتاق گفتم:کسی زنگ زد بگو خوابم ،منو بيدار نکن
در رو بستم ،لباسهامو در آوردم و خزيدم زير پتو .پشت پلکهای بسته ام فقط تصوير ناديايی بود که هنوز مال من نبود!
هنوز مال هم نبوديم! صدای پربؽضش مرتب تو گوشم زنگ می زد! از اينکه نتونسته بودم کاری از پيش ببرم عصبی
!بودم! کار خيلی ها رو راه می نداختم و تو کار خودم مونده بودم
.صدای زنگ تلفن بلند شد و پلک های من باز .مطمئنا ا عمه بود اما واقعا ا حوصله ی حرؾ زدن نداشتم
در اتاق که باز شد نگاهمو دوختم به صورت سياوش ،گوشی رو پايين آورد و به اخم صورت من واکنش نشون داد :هنوز
!نخوابيدی که! عمه خانوم نگرانته! چند بار زنگ زده
.دست دراز کردم و گوشيو گرفتم و با صدای گرفته ای گفتم :سالم
!با نگرانی گفت :دامون معلومه کجايی؟
!خونه ام ديگه-
!صد بار به موبايلت زنگ زدم:
!حوصله نداشتم سايلنتش کردم-
!اين هم شد جواب؟:
!دروغ بگم که نشنيدم و حواسم نبود خوبه؟-
!پدربزرگ ناديا رو ديدی؟:
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.بله-
خب؟:
!همون حرفها رو اين بار رو در روم زد-
!يعنی چی آخه؟:
!يعنی نه-
!چرا؟:
!چرا داره عمه؟! حق هم دارن! منم بودم دختر به همچين آدمی نمی دادم-
!دامون:

...بد می گم مگه؟! شما مژگان رو به کسی که پدرش مادرشو کشته بود و قصاص شده بود و هيچ کسو هم َنـ-
!دامون:
می دادی؟! به همچين آدمی دختر می دادی؟! خود شما اولين چيزی که در مورد حسين گفتی اين بود که با اصل و نسب و -
!خونواده داره! مگه نگفتی؟
!دامون جان:
.عمه اآلن حالم خوش نيست! باشه بعد حرؾ می زنيم-
!می يای پيش من؟:
.می خوام بخوابم-
!بيام پيشت رو در رو حرؾ بزنيم؟:
!اين جا می خوای بيای بيا باالی سر ولی حرفی ندارم که بزنم-
!پس يه چيزی بخور و بخواب ،فردا برای ناهار بيا پيش من با هم حرؾ می زنيم باشه؟:
.فردا يه سره سر کارم تا شب-
.شب بيا:
.شب می شه آخر وقت-
!دامون حوصله ی منم نداری؟:
.ساکت شدم،عمه با صدای آرومی گفت :بخواب فعالا
.ببخشيد-
نه فدات شم،اآلن وقت مناسبی نيست .خسته ی راه هم هستی .هر وقت دوست داشتی بيا حرؾ بزنيم و يه فکر اساسی :
.بکنيم
باشه ای گفتم و خداحافظی کردم .تماس که قطع شد ،گوشی رو گذاشتم روی پاتختی و به پهلو ؼلت زدم .يه فکر اساسی! يه
!فکر اساسی رو خوب اومده بود! بايد يه فکر اساسی می کردم! يه فکر اساسی
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.پاشو دامون بيا شام:
!نمی خورم-
!پاشو دامون ،ديشب هم گشنه خوابيدی ،زخم معده می گيری:
!سيرم سيا-
!سيری که سيری پاشو يه لقمه به زور بخور بعد بخواب:
!نچی کردم و به سمتش ؼلت زدم و پرسيدم :فارسی حرؾ نمی زنم؟

چرا! داری با فارسی سليس هم حرؾ می زنی منتها من تو کتم نمی ره! عمه خانوم سفارش کرده هواتو داشته باشم! پاشو -
!يه لقمه ؼذا کوفت کن بعد بخواب
!کالفه زل زدم به صورتش ،لبخندی زد و گفت :پاشو پسر خوب
.ميل ندارم-
ناهار خوردی؟:
.آره-
 ...معين می گفت يه سره موندی آزمايشگاه بعدهم رفتی بيمارستان ،از اون ور هم رفتی:
!معين ؼلط کرده آمار منو بهت داده-
!اعصابت خورده ملتو به فحش نکش:
کالفه نشستم رو تخت و انگشتهامو فرستادم ميون موهام ،سياوش لبخند پيرزمندانه ای زد و گفت :جای اين همه حرصی که
امروز خوردی و همين اآلن هم داری می خوری پاشو ؼذا بخور ...دامون با ؼذا نخوردنت هيچ اتفاقی نمی افته! مراسم
!امشب فرماليته است پسر
عصبی بودم ،سيا که حرؾ رو پيش کشيد عصبی تر شدم! گر گرفتم اصالا! تی شرتمو در آوردم و انداختم رو صندلی،
!سياوش نشست کنارم و گفت :شادی می گفت هيچ اتفاقی قرار نيست بيفته
!اتفاقی نيفته مشکل من حل می شه؟-
اآلن تکليؾ منو روشن کن!سگ بودن امروزت مال مراسم امشبه يا به خاطر اينکه چند ماهه داری تالش می کنی و هنوز :
!نتونستی اکی بگيری اين جوری هاری؟
!مالفه رو از روی پام کنار زدم و از رو تخت اومدم پايين و گفتم:سگ خودتی
!دنبالم اومد و گفت :باشه! هر چی تو بگی! فقط بيا بشين سر ميز نذار من شرمنده ی عمه خانوم بشم
!پا گذاشتم تو دستشويی و قبل از اينکه در رو ببندم گفتم:تو آدمی عمه منو به تو سپرده؟
در رو بستم و صدای ؼرؼر سياوش رو نشنيدم ،آبی به صورتم زدم و از دستشويی اومدم بيرون .سياوش از تو آشپزخونه
.گفت :بيا دامون
!رفتم و تکيه دادم به کانتر و پرسيدم :اولين شبه که می خوام شام نخورده بخوابم؟
!ظرؾ ؼذا رو گذاشت روی ميز و گفت :نه ولی امشبو نمی خوام بری تو اون اتاق تا صبح بال بال بزنی
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اآلن هم بشينم چهار تا لقمه بخورم فوقش يک ساعت طول بکشه! مشکلت با يه ساعت ديرتر تو اون اتاق چپيدن من حل -
!می شه؟
!بيا بشين انقدر ؼر نزن بچه:
!صندلی رو عقب کشيدم و نشستم ،يه بشقاب و قاشق و چنگال گذاشت جلوم و گفت :بخور ،بعد بگو چه مرگته
!معلوم نيس؟-
!چرا منتها حرؾ بزن ببينم دردت چيه از عصری تا حاال اومدی خونه و چپيدی تو اون اتاق:
!تو نمی دونی چمه؟-
!من می دونم ،ولی می خوام تو حرؾ بزنی که خودت مرور کنی و بفهمی چه مرگته:
!من می دونم چه مرگمه! نيازی به مرورش نيست-
!خب؟:
همين اآلن اگه تهران بودم ،می رفتم اون پسره ی لندهورو از اون خونه می کشيدم بيرون و قلم پاشو چنان خرد می کردم -
!که ديگه هوس خونه ی عمه خانومش رفتن به سرش نزنه
حاال که تهران نيستی! بايد بشينی اين جوری حرص بخوری و بريزی تو خودت که رگهای چشمت اين طور سرخ و :
!خونی باشه؟
زل زدم به صورتش ،سرش رو به دو طرؾ تکون داد ،لقمه ای رو گذاشت گوشه ی لبش و گفت :چيه؟ مگه بد می گم؟!
!بخور
!حيؾ به عمه يه قولی دادم و اال همين اآلن بلند می شدم می رفتم دريا-
!که چی بشه؟! داغ کردی برو وايسا زير دوش حموم! آب با آب چه فرقی داره؟:
!داؼی امشب منو آب چرخ کرده ی دوش سرد نمی کنه! يه دريا آب الزم دارم-
!خب برو استخر! اصالا شامتو بخور با هم می ريم:
!آدم با شکم پر نمی ره شنا-
!خب پس همون گزينه ی حموم رو بچسب:
دوباره زل زدم بهش ،لبخندی زد ،لقمه ای به سمتم گرفت و گفت :اين جوری که منو نگاه می کنی احساس ترس می کنم!
...من محسن نيستم ها! يه وقت اشتباه
صدای زنگ سر جفتمون رو به سمت آيفون چرخوند ،سياوش از جاش بلند شد و پرسيد :منتظر کسی هستی؟
!نه ای گفتم و با چنگال محتويات بشقابم رو زير و رو کردم .صدای سياوش پيچيد تو خونه:بله؟! ...شما؟
بعد مکثی کرد و آيفون رو سر جاش گذاشت .پرسيدم :کيه؟
رفت سمت در ورودی و جوابم رو نداد ،به خيال اينکه شايد همسايه ای باشه که کار داره برای خودم يه ليوان آب ريختم و
!تا خواستم بخورمش صدای سالم ناديا چشمهام رو گرد کرد
چنان از جام بلند شدم و چنان برگشتم به سمت عقب که صندلی محکم پرت شد و با صدای بدی به زمين خورد .اونقدر از
ديدن ناديا وسط سالن خونه ام ،اون هم تو اون شب لعنتی شوکه شده بودم که بی اراده به سمتش رفتم و بی اهميت به
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حضور سياوش يا وضعيت نامناسب پوشش خودم محکم بؽلش کردم! اونقدر محکم که باور کنم اين آدم به جای اينکه تو
لعنتی از دست دادنش از وجودم بره
!مراسم خواستگاريش باشه اومده پيش من! اونقدر محکم که از دستم نره! که حس
ِ
شالش از سرش افتاد ،سرم نشست ميون موهاش و نفس عميقی کشيدم که اون بؽض لعنتی فرو بره ،صدای شادی پيچيد تو
!خونه :اهم اهم  ...استاد دوستم شکست
سرم رو از سر ناديا فاصله دادم و نگاه متعجبم نشست به صورت شادی ،لبخند به لب کنار سياوش ايستاده بود و ما رو
نگاه می کرد .ناديا ازم فاصله گرفت ،زل زدم به چشمهاش و لبخند روی لبش ،شنيدم که شادی گفت :نادی به پسرخاله ات
!بگو حجابشو حفظ کنه هم بد نيست ها
نگاهی به رکابی جذبی که تنم بود انداختم و بعد به سياوش ،جفتمون زديم زير خنده ،برگشتم سمت ناديا ،دستش رو محکم
!تو دستم گرفتم و کشيدمش سمت اتاقم
ناديا دنبالم کشيده شد ،بردمش تو اتاق و در رو بستم ،تی شرتم رو از روی صندلی برداشتم و
!تنم کردم و سرم از يقه بيرون نيومده پرسيدم :اين جا چی کار می کنی؟
ايستاده بود نزديک در و با لبخند نگاهم می کرد .زل زده بودم به چشمهاش ،به اون چشمهايی که از ديشب تا حاال ،تا حاال
!نه ،تا چند ديقه ی پيش فکر اينکه بخواد به چشم محسن خيره بشه داشت ديوونه ام می کرد
!دستم جلو رفت ،دستش رو گرفتم و وادارش کردم روی تخت بشينه و کنارش نشستم و پرسيدم :چی شد؟ فرار کردی؟
!خنديد ،اونقدر ناز که دلم قنج رفت ،با لبخند زل زدم به صورتش ،آروم که گرفت با شيطنت گفت :آره
!چه جوری؟-
!با کمک شادی:
گيج و گنگ نگاهش کردم ،دستش رو از دستم در آورد ،شالی رو که روی شونه اش افتاده بود باز کرد و خواست دوباره
بذاره سرش،دستم جلو رفت و مانع شدم .يه خرده نگاهم کرد و دستش رو پس کشيد .شال رو برداشتم ،گرفتم جلوی
صورتم ،نفس عميقی کشيدم و عطرش رو به عمق وجودم فرستادم و بعد يه مکث پرسيدم :مامانت اينا می دونن اومدی
!شمال؟
جواب مثبتش نگاهم رو روی صورتش نشوند ،لبخندی زد و گفت :به مامان گفتم که واسه مراسم نمی مونم! گفتم خيال کنين
دايی اينا به عنوان مهمون دارن می يان خونه اتون! من باشم يا نه مهمونی برگزار می شه! بعد هم به شادی زنگ زدم و
!دو تايی رفتيم ترمينا ل و بليط گرفتيم و اومديم شمال
!اونوقت نبايد به من زنگ می زدی و خبر می دادی؟-
!چند بار زنگ زدم گوشيت خاموش بود:
يادم اومد که از دم ؼروب گوشيمو خاموش کرده ام! نگاهم از چشمهاش اومد پايين ،نشست رو لبهاش و با تؤخيره دوباره
!به چشمهاش خيره شدم و گفتم :به سياوش خبر می دادين بهم می گفت
!می خواستم خودمو ببينی-
!سويپرايز! آره؟:
لبخندی زد و خجالت زده اوهومی گفت ،دلم با تمام وجود خواستش ،فاصله ی ميونمون رو پر کردم و محکم به بؽل
!گرفتمش و زير گوشش زمزمه کردم :داشتم ديوونه می شدم
!دستش با تؤخير نشست رو پشتم و آروم گفت :می دونم
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چشمهامو بستم و ميون موهاش گم شدم! ضربان قلبم رو دور هزار می زد وقتی ناديا تنش رو منقبض کرد و سعی کرد از
!حلقه ی دستهام بيرون بره .ازش فاصله گرفتم ،زل زدم به صورتش و گفتم :پدريت منو قبول نداره نادی
.می دونم-
!چی کار کنم؟! تو بهم يه راهی نشون بده:
!نمی دونم-
همه ی وجودم پر شده بود از خواستن اون تيکه از خورشيد ،اما اونقدر برام دست نيافتنی بود که داشتم از گرگرفتگی اون
!نداشتن ذوب می شدم
نگاهم دوباره بين اجزای صورتش چرخی زد ،روی لبهاش مکثی کرد و دوباره تو چشمهای معصومش گم شد و گفتم:
!مادرت هم متقاعد شده که اين ازدواج به نفع جفتمون نيست
آره! بابا تورج هم دخالتی نمی کنه! هر وقت حرؾ تو می شه ازت دفاع می کنه اما به خاطر حرفهای آقاجون خودشو -
کشيده کنار! می گه وقتی منو پدر اين بچه نمی دونين دلم نمی خواد پس فردا اگه طوری شد بگين ناپدريش بود در حقش
!بدجنسی کرد
!عمالا تو جبهه ای افتادم که هيچکی پشتم نيست-
!من چی؟:
اونقدر مظلومانه پرسيد که دلم لرزيد! دستهاشو محکم گرفتم و بردم سمت لبم! تند و پشت هم کفشونو بوسيدم و بعد گفتم :تو
!عشقمی نادی! نفسمی
يکی از دستهاشو از بين دستهام بيرون کشيد و گذاشت رو صورتم و همون جوری که ته ريشمو لمس می کرد گفت :به
!مامان گفتم جز تو هيچ کسی رو نمی خوام
اون می دونه! همه می دونن! همه می دونن که ما همو می خوايم! حق من اين همه سنگ نيست نادی! اين همه سنگ -
!انداختن تو زندگی يه نفر اون هم به دست يه نفر واقعا ا گناهه! معصيته! چرا آقاجونت اينو نمی فهمه؟
اون می ترسه! وجود خودش پر از کينه ی پدرت بوده و می ترسه که اين کينه تو وجود تو هم نسبت به اون باشه و کار -
!دست زندگی من بده
!هنوز خيال می کنه من واسه انتقام پا پيش گذاشتم؟:
نه! اآلن ديگه مطمئنه که تو واقعا ا منو می خوای اما می گه تا وقتی يه گذشته ی تاريک بينمونه ،تا وقتی تو چشم ديدن -
!اونو نداری ،تا وقتی اين کينه بينتون هست ما خوشبخت نمی شيم
 ...زندگی من به اون چه؟! من و تو می خوايم با هم زندگی کنيم! به اون چه که-
!دامون اينو من نمی گم! آقاجون می گه:
کالفه از جام بلند شدم و انگشت های دستم رو محکم مشت کردم! دلم می خواست سرم رو بکوبم تو ديوار! خسته شده بودم
!از اين همه حرؾ تکراری
برگشتم سمت ناديا و زل زدم به صورتش.بايد آروم می شدم و فکر می کردم! اآلن چی داشتم! تو چه موقعيتی بودم؟! اآلن
و درست تو اوج نااميدی ،ناديايی که بايد تو مراسم خواستگاريش می بود ،تو اتاق من بود! عطرش تو فضای اتاقم پخش
بود و اراده می کردم می تونستم گرمای دستهاشو حس کنم! مهم همين بود! مهم اين بود که اون شب لعنتی تموم شده بود!
!يه شب اومده بود با بهترين حس ها
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کنار ناديا نشستم ،دوباره دستهاشو تو دستم گرفتم و گفتم :خوشحالم که اينجايی! اگه نمی اومدی ديوونه می شدم! هيچ وقت
هيچ چيزی رو با اين همه قدرت نخواستم! هيچ وقت چيزی رو که خواستم اين همه برام دور و دست نيافتنی نبوده نادی!
نمی دونم بايد ديگه چی کار کنم!نمی دونم دست به دامن کی بشم! حاضری بريم دادگاه؟! بريم و اجازه بگيريم و ازدواج
!کنيم؟
ناديا بهت زده خيره ی صورت آشفته ی من شد ،آب دهنم رو به زور قورت دادم و گفتم :از ديشب تا حاال تنها راهی که به
!ذهنم رسيده اينه
!دامون-
!خب  ...دادگاه بررسی می کنه و وقتی ببينه پدريت بی دليل با ازدواج ما مخالفت می کنه اين اجازه رو می ده:
!مادرم چی؟-
!خاله نگار که منو قبول داره:
!اون تو رو به عنوان يه مرد شريؾ قبول داره اما به عنوان داماد نه-
!تحت تؤثير حرفهای پدرشه:
اين طور نيست دامون! اصالا به آقاجون اجازه نمی ده راجع به تو بدگويی کنه! تو رو دوست داره! اونقدر که رو سرت -
!قسم می خوره اما می گه اگه قرار باشه اين دشمنی باشه ما خوشبخت نمی شيم! همون حرفی که پدری می زنه
!مادرتو راضی می کنيم نادی:
اون راضی نمی شه! بريم دادگاه و سر خود ازدواج کنيم تنها می شيم! تو کسی رو نداری ،منم بی کس می شم و -
!زندگيمون پر حاشيه می شه دامون! تا کی می تونيم اين طوری ادامه بديم؟
بهت زده خيره ی صورتش شدم! جدی داشت می گفت؟! آره! جدی داشت می گفت! راست می گفت! من کسی رو نداشتم!
جز عمه هيچ کسو نداشتم! اون يه خونواده داشت! يه خاندان فاميل داشت! حتی از يه آدم معمولی هم بيشتر فاميل داشت!
!خونواده ی پدر خودش ،خونواده ی ناپدريش ،خونواده ی مادريش! من بودم که هيچ کس رو نداشتم! من بودم که تنها بودم
***
***
 ...نمی دونم توی چهره ام چی ديد که از جاش پا شد و هول شده گفت :منظوری نداشتم دامون .يعنی
.فک به هم فشرده ام رو به زور از هم باز کردم ،لبخندی عصبی نشست رو لبم و گفتم :مهم نيست
 ...دستم رو گرفت و گفت :باور کن منظورم اين نبود که
دوال شدم و شالش رو از رو تخت برداشتم و گرفتم سمتش ،راه افتادم سمت در و گفتم :سر شام بوديم وقتی اومدين .بريم يه
.چيزی بخوريم .از ديشب تا حاال چيزی نخوردم ،معده ام ضعؾ کرده
در رو باز کردم و منتظر موندم از اتاق بره بيرون ،شالش رو سرش کرد ،روبروم ايستاد و با صدای کنترل شده ای گفت:
.به خدا نمی خواستم ناراحتت کنم
اونقدری ناراحت بودم که چشمهام از نگاه کردن به چشمهاش فراری باشه! می ترسيدم عمق سرشکستگی رو تو چشمهام
ببينه و من از اونی که بودم هم خردتر بشم! تو اون لحظه از اينکه دامون بودم شرمنده بودم! از اينکه دامون فرهودی ،پسر
رضا فرهودی ،استاد دانشگاهی که به جرم قتل زنش قصاص شده بود بودم از هر وقت ديگه ای بيشتر سرشکسته بودم! از
!اين دامون بی کس حسابی شاکی بودم
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.دستم نشست روی پشتش و همون جوری که به سمت بيرون هدايتش می کردم گفتم :باشه بعداا در موردش حرؾ می زنيم
صدای حرؾ زدن پرانرژی شادی از تو آشپزخونه می اومد .دم در دستشويی به ناديا گفتم :برو پيش بچه ها يه آبی به
.صورتم می زنم و می يام
نايستادم و نگاهی به صورت ناديا که مات صورت گرفته ی من بود ننداختم! ترجيح می دادم برای چند ثانيه تنها باشم تا
بتونم خودمو پيدا کنم و بيفتم تو راه تظاهر کردن! رفتم تو دستشويی و در رو بستم و زل زدم به تصوير خودم تو آيينه! بايد
فکر می کردم و به يه نتيجه می رسيدم تا بتونم خودمو تو اون شبی که الزم بود آروم باشم آروم کنم! ناديا اينجا بود ،از
اون خواستگاری فرار و به همه اعالم کرده بود محسن رو نمی خواد! پس عمالا اين فاجعه ختم به خير شده بود! می موند
منی که خونواده اش قبولم نداشتن و دختر بهم نمی دادن! دختره هم به هر قيمتی راضی نبود زنم بشه! به قول عمه بايد يه
فکر اساسی می کردم! برای بی کسيم که نمی تونستم کاری بکنم! من همين بودم! همينقدر تنها و بی کس! با يه عمه و
دخترعمه که همه ی فک و فاميل و خانواده ام بودن! اين انتخاب من نبود! من تو اين سرنوشت دخيل نبودم پس کسی حق
!نداشت به خاطرش منو بازخواست کنه! پس خودم حق نداشتم به خاطر اين موضوع از خودم و شرايطم شرمنده باشم
تقه ای به در خورد و صدای سياوش به گوشم رسيد :دامون؟
.اآلن می يام-
دستگيره رو پايين آورد و سرش رو کرد تو و آروم پرسيد :خوبی؟
شير آب رو باز کردم و مشتی آب به صورتم زدم ،حوله رو برداشتم و در حال خشک کردن صورتم آروم زمزمه کردم:
.خوب می شم
نگاهش پر سوال شد اما بی اهميت از کنارش رد شدم .پا که تو آشپزخونه گذاشتم به سنگينی نگاه ناديا لبخندی زدم و
نشستم کنارش .شادی آروم گفت :خوبين استاد؟
سرم رو بلند و نگاهش کردم ،لبخندی زد و گفت :به ناديا گفتم پسر مردم سکته می کنه می افته رو دستمون ها! ولی گفت
!تا نرسيديم نمی خواد شما خبردار بشين
لبخندی زدم و نگاهم نشست به صورت ناديا که نگاهم می کرد ،سياوش هم اومد و گفت :بفرمايين ديگه! شام مرد عزب
.بهتر از اين نمی شه
!ناديا زيرلب تشکر کرد ،ظرؾ ؼذا رو به سمتش گرفتم ،يه مقدار ؼذا کشيد و شادی گفت :دستپخت تو ِا سياوش؟
!سياوش تؤييد کرد ،شادی به ناديا گفت :پس با خيال راحت بخور
!نگاهش کردم ،لبخند زد و گفت :شنيدم شما چيزی بپزين ،هر کی بخوره تا مرز مسموميت پيش می ره
!خنديدم ،داشت سعی می کرد سنگينی فضا رو تلطيؾ کنه ،خوب بود! بهترين راه برای تظاهر همين بود که پا به پاش برم
با چنگال يه تيکه از کتلتی که تو بشقابم بود برداشتم و گذاشتم تو دهنم ،يه خرده متفکر جوييدم و وقتی فرو دادمش پرسيدم:
!سياوش برات تعريؾ نکرده ماه اولی که با هم همخونه شده بوديم چه دسته گلی به آب داده؟
!نگاه شادی رفت رو صورت خندون سياوش و برگشت سمت من و گفت :نه! چه دسته گلی؟
!يه لقمه ی ديگه خوردم و گفتم :سياوش خان تعريؾ کن ،همسر گرامت هم بدونه
!سياوش بلند خنديد و گفت :نامرد! يکی طلبت
نيم نگاهی به ناديا انداختم ،بق کرده بود و لبخندی نمی زد! دستم رو آروم گذاشتم روی دستش که کنار بشقابش بود .سرش
!برگشت به سمتم ،همراه با لبخند چشمکی زدم و گفتم :بخور اين يکيو من تضمين می کنم
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لبخند کمرنگی زد و لقمه ای خورد .سياوش گفت:تازه با دامون هم خونه شده بودم،دو سه روز رفته بود خونه ی عمه اش
يا حاال هر جا! خالصه نبود ،بعد دو سه روز که اومد ،من تهران بودم يعنی دو روز قبل رفته بودم! خالصه يه قابلمه روی
!گاز بود ،دامون هم به خيال اينکه من خونه ام و تو اتاق خوابم و اون ؼذا مال همون شبه ،نشست به خوردن
!صدای شادی بلند شد :ای وای مسموم شدين؟
!نگاهم به نگاه منتظر ناديا بود وقتی گفتم :مسموم شدن مال يه ساعت اولش بود
سياوش زد زير خنده و گفت :صبح اومدم خونه ،خسته ی جاده گفتم تا عصر يه کله می خوابم! ديدم صدای ناله می ياد،
!رفتم تو اتاق دامون ديدم مچاله شده رو زمين و شکمشو محکم گرفته
!يه لقمه ديگه خوردم و گفتم :خنده ات واسه چيه؟! زدی منو بيمارستان الزم کردی ،اآلن با افتخار و خنده تعريؾ می کنی؟
بعد رومو کردم سمت ناديا و گفتم :درد و حال خرابم يه طرؾ ،سرکوفت های عمه خانوم يه طرؾ! تا شنيد خودشو
رسوند ،بعد ديگه ول نکرد! به زور راضی شده بود ازش جدا بشم ،راضی هم که نشده بود! در واقع بهش تحميل شده بود!
!بعد يه ماه نشده افتاده بودم رو تخت بيمارستان
سياوش ميون حرفم اومد :تا يه ماه هم اين بی جنبه تا منو تو آشپزخونه می ديد يه تيکه می نداخت و يه چيزی بارم می
!کرد
از جام بلند شدم و رفتم سمت يخچال و گفتم :حقت بود کتک می خوردی! آدم ؼذا رو دو روز ول می کنه رو گاز و می
!ره؟
يه مسکن برداشتم و برگشتم پشت ميز و رو به شادی گفتم :يه بار ديگه هم همين جا رو کاناپه خوابيده بودم ،تو خواب و
بيداری حس کردم نمی تونم درست نفس بکشم ،چشم باز کردم ديدم انگار چشم باز نکردم! کل خونه رو دود گرفته بود! آقا
!لبو گذاشته بود بپزه ،يادش رفته بود ،لبو کربن شده بود ،دودش همه جا رو برداشته بود
!ناديا و شادی خنديدن ،سياوش با لبخند گفت :شب شب اعترافه! از هنرنمايی های خودت هم بگی بد نيست ها
قرص رو با يه ليوان آب باال دادم و گفتم :من که هنرنمايی زياد دارم! می خواستم به شادی خانوم يادآوری کنم که زياد رو
!کدبانو بودن تو حساب وا نکنه که بعد تو ذوقش نخوره
!ناديا آروم پرسيد :قرص چی بود خوردی؟
.نگاهمو دوختم به چشمهاش و گفتم :مسکن
چرا؟-
.سياوش جواب داد :از ديروز عصر که اومده خونه سردرد داره
چرا؟-
!چرا سردرد دارم؟:
ناديا فقط نگاهم کرد ،دستم دوباره نشست رو دستش ،لبخندی زدم و گفتم :از ديروز دم ظهر که با شادی حرؾ زدم سردرد
!شدم
!شادی معترض و با صدای جيػ جيؽی گفت :استاد
!خنديدم و گفتم :اين صدای جيػ جيؽوی تو ديوار صوتی رو می شکنه چه برسه به مخ تيريد شده ی من بدبختو
!ناديا نگاهی به شادی انداخت و پرسيد :با شادی حرؾ زدی؟
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اوهومی گفتم و از سر ميز بلند شدم ،از سياوش تشکر کردم و گفتم :بهت زنگ زدم جواب ندادی ،از شادی سراؼتو گرفتم،
!گفت داری خودتو آماده می کنی واسه مراسم پرشکوه خواستگاری پسردايی عزيزت
!صدای معترض دامون گفتن ناديا پشت سرم بلند شد ،برگشتم سمتش و با لبخند گفتم:مگه دروغ می گم؟
!معترض از جاش بلند شد و تهديد آميز گفت :که مراسم پرشکوه و پسردايی عزيزم آره؟
!خنديدم و در حال رفتن سمت کاناپه گفتم :آره ديگه! محسن جون! پسردايی گراميتون رو عرض می کنم
!اومد سمتم ،من خودمو ولو کردم روی کاناپه و زل زدم به گره ی ابروهاش و با لبخند پرسيدم :چيه؟! بد می گم؟
!سعی کرد لبخندش رو پنهون کنه ،اومدجلو و گفت :از شادی شنيدم که سياوش گفته رو يه چيزی خيلی حساسی
!ابروهام گره خورد و پرسيدم :چی؟
!اومد جلو و گفت :قلقلک
ناراحتی درونيم ،با وجود سردردی که داشتم زدم زير خنده!
تا بخوام از جام بپرم ،دستهاش نشسته بود به پهلوهام! با وجود
ِ
ت ناديا برام خيلی کمرنگ بود! دختری که هميشه آروم بود رو نمی تونستم شيطون تصور کنم و اين برام
اين خصوصي ِ
تازگی داشت! اونقدری که اگه سياوش و شادی با لبخند زل نزده بودن به صحنه ی مقاومت من و خنده های ناديا ،مطمئنا ا
!محکم بؽلش می کردم و اون بوسه ی وسوسه انگيز رو ازش می گرفتم
***
ناديا نشسته بود رو زمين ،مچ دستهاش قفل دستهای من بود و می خنديديم! ميون نفس زدن و خنده و تقال گفتم :جوجه
!کوچولو فکر کردی حريؾ زور من می شی؟
!عمالا قفل دستهای من شده بود! خنديد و گفت :باشه تسليم
!زل زدم تو چشمهاش و نچی کردم ،نگاهی خجالت زده به آشپزخونه انداخت و آروم گفت :ببخشيد
!ابروهامو باال انداختم و سرم رو جلو بردم و زير گوشش گفتم :همين جوری مفت و مجانی نمی بخشمت
!خنديد و سرش رو عقب کشيد ،دوباره ميخ اون چشمها شدم و با لبخند گفتم :معامله می کنيم
!متعجب نگاهم کرد و بعد دوباره سعی کرد مچ دستهاشو از ميون دستهام خالص کنه ،وقتی نتونست گفت :چه معامله ای؟
صدای حرؾ زدن شادی و سياوش نشون می داد ديگه حواسشون به ما نيست ،به صورتش نزديک شدم ،هول شد انگار که
سرش رو عقبتر کشيد ،نگاهم از چشمهاش نشست به لبهاش ،يه خرده مکث کردم و دوباره خيره ی چشماش شدم و زمزمه
!کردم :ديگه هيچ وقت اجازه نمی دی کسی به عنوان خواستگار پاشو بذاره تو خونه اتون
لبخندی زد ،دستهاشو ول کردم ،تکيه دادم به پشتی مبل و موهامو به چنگ گرفتم که ؼليان روحيم فروکش کنه! از روی
زمين بلند شد و روبروم نشست ،يه خرده ساکت موند و بعد گفت :اينجا آلبوم عکسی داری؟
!سوالی نگاهش کردم ،لبخندی زد و گفت:می خوام اون قسمت از زندگيتو که سهم ما بوده و ازمون گرفته ان ببينم
!ابروهام باال رفت ،توضيح داد :می خوام ببينم بچه بودی هم همين قدر بيريخت بودی يا نه
تای يه ابروم باال رفت ،از جام بلند شدم ،دستش رو گرفتم و همون جوری که وادارش می کردم از جاش پاشه گفتم :من بی
!ريختم آره؟
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خنديد و همراهم شد ،دوباره که برگشتم تو اتاق و در رو که بستم ،برگشتم سمتش ،به در تکيه داده بود و با لبخندی
شيطونی نگاهم می کرد! مات چشمهاش موندم ،کؾ يه دستم باالی سرش به در چسبيد و دست ديگه ام دستش رو گرفت و
!گفتم :شيطون شدی
خنديد و سرش رو به در چسبوند ،دلم برای صورت خندونش ضعؾ رفت ،نگاهم نشست به لبهاش و دلم يه بوسه ی عميق
و عاشقونه خواست! فشار آرومش به دستم باعث شد نگاه از لبهاش بکنم .از کنار دستم رد شد و رو صندلی نشست و بدون
!اينکه نگاهم کنه با صدای لرزونی گفت :دلم می خواد بدونم کوچولو بودی چه شکلی بودی
!آب دهنم رو به زور قورت دادم ،کنار تخت زانو زدم و گفتم:من از اول بزرگ بودم
جعبه ای رو که زير تخت بود بيرون کشيدم و درش رو باز کردم ،ميون خرت و پرت ها عکس مامان رو پيدا کردم و
.برش داشتم ،يه خرده بهش خيره موندم و بعد به سمت ناديا درازش کردم و گفتم :مامانمه
!دست دراز کرد و با کنجکاوی نگاهش کرد و بعد يه مکث گفت :مامان هم همين عکس رو داره
!اون هم مامان منه! فقط به عنوان مامان تو بهتون معرفيش کردن-
گيج و گنگ نگاهم کرد ،آلبوم عکس رو از توی جعبه در آوردم و گفتم :اين تو يه سری عکسه از من و عمه و مژگان و
.شوهر عمه ام يا دوستهام .چيزی از پدر و مادرم تو اين آلبوم ها نيست
نگاهش رو به چشمهام دوخت ،عکس مامان رو ازش گرفتم و گفتم :عکسهای مامان و بابام دست عمه است! نمی دونم شايد
.هم تو انبار خونه اشه
چرا؟-
.نمی خواستمشون:
!چرا؟-
.دليلی نداشت بخوام نگه اشون دارم:
!گذشته اتن! خونواده اتن-
!خونواده ام رو با اون گذشته نمی خواستم:
 ...ولی-
!فقط آزارم می داد:
!از مادرم شنيدم پدرت مرد خوبی بوده-
!آره .خيلی:
!می گفت تو شبيه اونی! به خوبی اونی! شايد هم بهتر از اون-
!خوب بودن هميشه هم خيلی خوب نيست:
!چرا؟-
آلبوم رو گرفتم سمتش ،از روی زمين بلند شدم و نشستم رو لبه ی تخت و گفتم :نمی دونم شايد اگه يه خرده بدجنسی داشتم
!تو رو می دزديدم و مجبورشون می کردم بهم بدنت
!ناديا در حال باز کردن آلبوم لبخندی زد و گفت :بدجنسی هم داری! الاقل من اينو خوب می دونم
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!روی تخت خودم رو باال کشيدم و سرم رو که هنوز درد داشت تکيه دادم به ديوار و گفتم :جدی؟
!اوهوم! سر کار! مخصوصا ا اون اوايل-
!خنديدم و گفتم :به اون نمی گن بدجنسی ،به اون می گن جديت

اوهومی گفت و محو تماشای عکس ها شد ،منم از فرصت استفاده کردم و چشم دوختم به اون چهره ای که منو عجيب
شيفته ی خودش کرده بود .به تک تک اجزای صورتش ،به اون چشم ها که حاال بهتر می تونستم شباهتش رو به چشمهای
مادرش ،به چشمهای مادرم تشخيص بدم! به اون صورت کک و مکی ،به اون لبهای قلوه ای ،به اون پوست سفيد و
موهای نارنجی! نگاهشو باال آورد و اشک رو تو چشمهاش ديدم ،اخمی به صورتم نشست ،سرم رو از ديوار جدا کردم و
!پرسيدم:چيه نادی؟
!چونه اش لرزيد و پربؽض گفت :ترحم نيست ولی  ...حق تو اين زندگی نبوده
خودم رو روی تخت جلو کشيدم و پاهامو گذاشتم روی زمين و دستم رو جلو بردم که آلبوم رو ازش بگيرم ،اجازه نداد و
!گفت :می خوام ببينم
!با جديت گفتم :اگه قرار باشه ناراحتت کنه نمی خوام ببينی
 ...نبينم هم خيال می کنه يادم می ره؟! نمی دونم اون آدم ها چه جوری تونستن با نديدن تو تو رو فراموش کنن ولی من-
آلبوم رو ازش گرفتم ،بستم و گذاشتم روی تخت و گفتم :هر کی يه قسمتی داره نادی! من اگه اآلن ناراحت گذشته ام به
خاطر اينه که به آينده ام گره خورده! واال خيلی های ديگه هستن که گذشته و بچگيشون از مال من وحشتناک تره! حالشون
هم پر از فالکته! من جزو خوش شانسترين آدم هام که عمه ای داشتم ،بهم محبت کرده و اين فرصت رو داده که درس
بخونم و برای خودم کسی بشم! شايد اگه پدر و مادر داشتم هم به اين جايگاه که اآلن توش هستم نمی رسيدم! می دونم نبايد
اين جوری فکر کرد اما من اين طوری فکر می کنم چون آرومم می کنه! به خاطر گذشته ای که ديگران رقمش زدن برای
!من دل نسوزون ولی بايد بشينيم و يه فکری بکنيم نادی .يه فکر اساسی
!چه فکری؟-
!نمی دونم!من واقعا ا کالفه ام .از هر راهی که بگی وارد شدم اما کاری از پيش نرفت:
شايد بايد زمان بديم .هان؟! تو اين طور فکر نمی کنی؟! من پای قولم به تو هستم! پای هيچ خواستگاری به خونه امون باز -
!نمی شه! اجازه نمی دم حرفی از ازدواج جلوم بزنن و زمان که بگذره شايد بفهمن که ما تو تصميممون مصمم هستيم
!چقدر زمان؟! شايد هيچ وقت کوتاه نيان-
!مامان باالخره کوتاه می ياد! من اينو مطمئنم:
!پدريت چی؟-
!مامان اگه بخواد اونو راضی می کنه:
!سرم به دو طرؾ تکون خورد و گفتم :نمی دونم! شايد هنوز بايد صبر کنيم
بعد زل زدم به چشمهای ناديا و پرسيدم :تو صبر می کنی؟! برای من صبر می کنی تا وقتی که مادرت ،پدريت منو قبول
!کنن؟
لبخندی که زد از صد تا جواب مثبت هم محکم تر بود ،از جام بلند شدم و باالی سرش ايستادم ،دستهام نشست دو طرؾ
صورتش که باال اومده بود و نگاهم می کرد ،خم شدم و لبم رو به پيشونيش چسبوندم به معنی قدردانی ،در اتاق با ضرب
!شديدی باز شد و نگاه منی که عقب کشيده بودم به در خيره موند
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اول آقاجون و بعد خاله نگار اومدن تو اتاق ،سياوش هم با قيافه ای ترسخورده و هول از پشت سرشون نگاهمون می کرد!
از ناديا يه قدم فاصله گرفتم ،اون هم آروم از جاش بلند شد .اخمی نشست به صورت من و ناباور به حضور اون پيرمرد
!توی خونه ام و توی اتاقم خيره شدم
عصا به دست يه قدم به سمتمون اومد و با توپ پر و اخم هايی گره کرده رو به ناديا پرسيد :فرار کردی که بيای اينجا
!دنبال کثافت کاری؟
نمی تونستم بذارم جلوی بقيه مخصوصا ا من بهش توهين کنه! اگه به خودم بود ،اگه مخاطبش من بودم شايد صد سال ديگه
هم جوابی نمی دادم اما ناديا نه! جلوی ناديا ايستادم و خيلی محکم گفتم :کسی حق نداره به مهمون من توی خونه ام توهين
!کنه
!نگاهش رو با ؼضب دوخت به چشمام ،يه قدم ديگه جلو اومد ،چشمهاشو تنگ کرد و با عصبانيت پرسيد :مهمون؟
يه سر و گردن ازش بلندتر بودم ،مجبور بود برای نگاه کردن بهم سرش رو باال بياره! زل زده بود تو چشمهام و انگار
منتظر بود حرفی بزنم تا شروع کنه به هوار کشيدن! منم تو سکوت فقط نگاهش می کردم! شوکه بودم از حضورشون تو
اتاق و اينکه شايد فکر بدی در موردمون کرده باشن اما عصبانی هم بودم! به خاطر اون تؤتر مسخره ای که راه انداخته و
روش پا فشاری کرده بود! به خاطر اون قيافه ی حق به جانب و اون طرز باز کردن در اتاق! عصبانی بودم و منتظر يه
!جرقه که منفجر بشم! وقتی ديد حرفی نمی زنم يه قدم ديگه نزديکم شد و پرسيد:که گفتی مهمون آره؟
!صدای سياوش که حاال اومده بود تو اتاق بلند شد :آقا يه لحظه اجازه بدين
!پيرمرد برگشت سمت سياوش و پرؼيض گفت :مسئله خونوادگيه
پوزخندی نشست رو لب من ،آقاجون رو کرد به خاله که با قيافه ای پربهت خيره ی ما بود و گفت :نگفته بودم بهت؟!
نگفته بودم اين پسره دخترتو از راه به در می کنه؟! نگفته بودم جمعش کن و از اين خراب شده بکشش بيرون؟! نگفته بودم
اين شهر واسه ما نفرين شده است؟! بهت نگفته بودم نذار بياد اينجا؟! اومد ،خاطرخواه شد ،خام حرفهای اين پسره شد ،باز
هم گذاشتی بياد! باز هم به خيالت فرستاديش که درس بخونه! دختر تو بچه ای بود که تو خونه ی يه پسر جمعش کنن؟!
!آره؟! تو اتاق خواب يه پسر؟
!صدام رفت باال :هيچ متوجهين چی دارين می گين؟
برگشت سمت من و پرخشم داد زد :اشتباه می گم؟! بهتون می زنم؟! دروغ می گم؟! اين جا زير سقؾ خونه ی خراب شده
ی تو نيست؟! اين اتاق اتاق خواب توی لندهور نيست؟! اون دختر که پشتت ايستاده دختر اين زن بدبخت از همه جا بی
!خبر نيست؟
!ناديا و دوستش تو اين خونه مهمونن چون من پسرخاله اشم-
!پسرخاله اشی! محرمش هم هستی؟:
محرمش نيستم چون شما نمی ذاری! چون شما شدی سنگ و افتادی بينمون! چون شما وجودت پر کينه است و همه رو با -
!همون چشم می بينی
دست پيرمرد باال اومد و خوابيد روی صورتم ،دروغ بود اگه می گفتم دردم نيومد اما خيلی هم قدرت نداشت! سرم رو که
به سمت راست پرتاب شده بود به سرعت به سمتش برگردوندم ،دستهای سياوش دور شونه های آقاجون حلقه شد برای
!اينکه از اتاق ببردش بيرون و من ناخودآگاه لبخند زدم
!اخمش ؼليظتر شد ،با يه تکون شونه هاشو از دستهای سياوش آزاد کرد و رو به من گفت :زهرت رو ريختی! آره؟
چه زهری؟! چرا فکر می کنی همه مثل توان؟! چرا فکر نمی کنی يه سری آدم هم هستن که از خيلی از حق هاشون می -
!گذرن؟
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!حق؟! چه حقی داشتی که به ذهنت رسيده ازش گذشتی؟:
!خيلی حق به گردنت دارم آقاجون-

!آقاجون رو با لحن تمسخرآميزی گفتم ،خاله نگار بود که به حرؾ اومد و با بؽض به ناديا گفت :گفتی می ری خوابگاه
!ناديا که حاال کنارم ايستاده بود با سری افتاده و صدای آرومی گفت :می خواستيم يه ساعت ديگه بريم
...آقاجون پوزخندی زد و گفت :آره! اول اومد خودشو در اختيار اين مرتيکه ی کالش بذاره
رگ گردنم زده بود بيرون! اونقدر عصبانی شده بودم که ناخودآگاه يه قدم رفتم سمتش ،سياوش از ترس اينکه دست رو
!اون پيرمرد بلند کنم جلوم ايستاد و تو صورتم اخطاری گفت :دامون
از سرشونه ی سياوش زل زدم به صورتش و گفتم :من هيچ کست نيستم! من هيچ نسبتی باهات ندارم! دشمنتم! آيينه ی دقم
!واسه ات! اين دختر نوه اته! عزيزکرده اته مثالا! خجالت نمی کشی اين جوری در موردش حرؾ می زنی؟
نگاه آقاجون به ناديا بود ،انگار فهميده بود با داد و بيداد کردن و کلفت بار اون کردن منو می تونه برنجونه که اونو
مخاطب قرار داده بود! بی اهميت به حرفهای من به ناديا گفت:شرم نمی کنی اين ساعت شب بايد تو اتاق يه پسر مجرد
!پيدات کنيم؟! از من ،از مادرت ،از اين اعتمادی که سوء استفاده کردی حيا نمی کنی؟
!با يه قدم عرضی ميون اون و ناديا ايستادم و گفتم :با من حرؾ بزن! می خوای زخم بزنی به خودم بزن
!زل زد به چشمام و گفت :زخم رو اون بابای گور به گور شده ی تو به دل من و خاندان من زد
آره! تو هم که بيکار ننشستی! انتقامتو گرفتی ديگه! هنوز آروم نشدی؟! هنوز دلت پر کينه است؟! خون رو با خون شستی -
ديگه! جون دخترتو گرفت ،جونشو گرفتی ديگه؟! من چرا بايد تاوان بدم؟! چرا خيال می کنی منم بايد به گناه نکرده
!بسوزم؟! هان؟
!چه تاوانی؟! تو چه تاوانی داری می دی؟-
تاوان دادم!  91ساله که دارم تاوان می دم!  91ساله که منو نخواستی! نذاشتی بقيه هم منو بخوان! تو يه شب کل خاندانمو :
!ازم گرفتی
!من نگرفتم! اون بابات گرفت! دخترمو ازم گرفت! مادرتو ازت گرفت! پدرتو ازت گرفت! فک و فاميلتو ازت گرفت-
!تو هم همدستش شدی! تو! پدرش! خاله ،دايی ،عمو ،عمه!همه اتون با هم:
نگاه پيرمرد رنگ تحقير گرفت و همون جوری که خيره ی صورتم بود گفت :بچه های من حق نداشتن دست رو سر
!صؽير قاتل دختر من بکشن! ته تهش می خواستی يکی بشی عين بابات که اتفاقا ا هم می بينم همون شدی
!صؽير قاتل دخترت ،يتيم دخترت هم بود-
!خون اون بابای هيچی ندارت تو رگهات بود:
!از بطن دختر تو بودم! نوه ات-
پوزخندش صدادارتر و محکمتر شد ،برگشت سمت خاله ای که با چشمهای پراشک نگاهم می کرد و گفت :اين پسر رو از
خاندانمون دور کن نگار! پاشو به اين خونواده باز کردی ،خودت هم يه جوری پاشو ببر! نذار دوباره يه آتيش ديگه به
!زندگيمون بيفته!دخترتو جمع کن! تا دير نشده از اين خراب شده ،از اين شهر نفرين شده ببرش
!اومد بره سمت در صدام بلند شد :چاقو دسته ی خودشو نمی بره آقاجون
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برگشت سمت من ،نگاهم نشست به صورت پراشک ناديا و دوباره رو به آقاجون گفتم :ناديا جونمه! جونم به جونش بسته
!است! نفس خودمو که قطع نمی کنم! می کنم؟
پوزخند صورت آقاجون عصبی ترم می کرد! اصالا منو آدم حساب نمی کرد که بخواد عاشقيمو باور کنه! راه افتاد که بی
حرؾ از اتاق بره بيرون ،رو به نگار گفتم :پدر من اون روز تو اون خونه خواهر شما رو به عمد نکشت! من اونجا بودم!
باالی اون نرده ها! داشتم می ديدم که مامان چه جوری بابا رو ذره ذره عصبانی کرد! ديدم که بابا بدون اينکه سرش رو
!بلند کنه چاقو رو پرتاب کرد! ديدم که برای نجاتش چقدر تالش کرد! ديدم که چه جوری می زد تو سر خودش
رومو کردم سمت آقاجون و گفتم :بابام اشتباه کرد! اشتباه کرد که نتونست خودش رو کنترل کنه! اشتباه کرد که يه چيز به
اون خطرناکی رو پرتاب کرد اما قاتل بالفطره نبود! جانی نبود! آدم بود! شما ولی به عمد کشتيش! می دونستی به عمد
دخترت رو نکشته اما به عمد کشتيش! قصاصش کردی اما آروم نشدی! هنوز آروم نيستی چون پشيمونی! آب روی آتيش
نشد اون قصاص چون عذاب وجدان داری! چون بع ِد اين همه سال خونی که ريختی رو دستات سنگينی می کنه! بابام نمی
خواست دخترت بميره ،تو خواستی که بابام بميره! نتونستی ببخشی و حاال اين نبخشيدن شده عذابت! داره زجرت می ده و
می خوای با زجرکش کردن من خودتو آروم کنی ولی اين راهش نيست! اينکه به همه بفهمونی کارت درست بوده چيزی
رو عوض نمی کنه! اينکه بخوای منو از خودت و خانواده ات دور نگه داری که مرتب چشمت به پسر رضا نيفته و ياد
چشماش وقتی زل زده بود تو چشمات و نفس های آخرش رو می کشيد نيفته چيزی رو عوض نمی کنه! جايی که بايد می
بخشيدی نبخشيدی و اين اشتباه خودته! حق نداری پای من بنويسيش! يا حتی پای رضا! پای پدرم! حق نداری من و اين
دختر رو از هم دور کنی به خاطر اينکه خودت اين چند تا صبح مونده رو به خيالت آروم سر کنی! منم که نباشم ،جلوی
چشمهات هم که نباشم! چشمهات جلوته! هر بار که تو آيينه نگاه کنی منو می بينی! رضا رو می بينی! اون طناب دارو می
بينی! دستهاتو می بينی! پاتو که به اون صندلی لگد زده می بينی! هر جا رو که ببينی ما رو می بينی! تو خواب و بيداريت
!ما رو می بينی! نذاری من و اين دختر به هم برسيم چيزی تؽيير نمی کنه! چيزی به آرامشت اضافه نمی کنه
!آقاجون برگشت سمتم و پر حرص داد کشيد :حقم بود! حقم بود اون قاتل رو قصاص کنم
!منم حقمه؟! منم حقم بود؟-
!من وظيفه ای نسبت به تو نداشتم:
!آره خب! راست می گی! همين طور هم وظيفه ای نسبت به اين دختر نداری-
بهت زده زل زد به چشمام! شايد حس کرده بود جنگ رو مؽلوبه شده! شايد هم از زبون درازی من دندونهاش رو اون
!طور روی هم فشار می داد
رو به نگار گفتم :آدم هايی که سخت می بخشن يا نمی بخشن ،نمی تونن باور کنن که کسی هم پيدا می شه که چشم رو
!دلخوريش ببنده
آقاجون اومد تو تيررسم ،بين من و نگار ايستاد و گفت :تو چشم رو دلخوريت بستی؟! تويی که حتی حاضر نشدی اون شب
!تو اون خونه يه سالم به من بکنی؟
نگاهمو دوختم به چشمهاش و گفتم :مگه کسی که يه عمری نبوده ،يه عمری نخواستين که باشه سالم کردن و نکردنش
مهمه؟! اون روز تو اون خونه به عنوان يه خواستگار اومده بودم! يه ؼريبه! شما اشتباهی بسط نشسته بودی واسه تخريب
من! خوب هم تونستی به نتيجه برسی! خوب هم تونستی منو خرد کنی! منتها نفهميدم به کدوم گناه نکرده! به چه جرمی
!تيشه گرفته بودی و افتاده بودی به جون ريشه ی من
!ريشه ی تو بر می گرده به قاتل دختر من-
دندونهام کيپ هم بود ،اونقدر محکم که حس می کردم اآلن فکم می شکنه! زل زدم به چشمهاش ،اون هم مات چشمهای من
!موند! اونقدر حرصی شده بودم که رگهای گردنم زده بود بيرون! صدای نگار سکوت چند ثانيه ای رو شکست :ناديا بريم
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!برگشتم سمت ناديا ،اشکهاشو پاک می کرد وقتی دوال شده بود برای اينکه کيفش رو برداره

آقاجون رفت سمت در و تير آخر رو در حال بيرون رفتن به مالج من شليک کرد :فردا می بريمش پزشکی قانونی ،اگه
خطايی سر زده باشه ازت بايد پاش وايسی! بايد تاوان بدی! ازت شکايت می کنيم! به جرم اؼفال شاگردت ،همکارت بايد
!بری محکمه و ؼرامت بدی
چشمهام گرد شد و حس کردم از گوشهام دود بلند شده! اين پيرمرد حتی به نوه ی خودش هم رحم نمی کرد! هه! نوه ی
!خودش؟! من کی بودم پس؟! نوه اش نبودم؟! نه! نبودم! البد نبودم! البد من هيچکی نبودم
دست خاله نشست به مچ ناديا و به سمت در اتاق کشيدش ،آقاجون تو آخرين لحظه برگشت سمت من و گفت:عمه ات خيال
می کنه تونسته تو رو آدم بار بياره! خبر نداره گرگ زاده به هر حال گرگ می شه! شايد هم چون خودش از همون تير و
!تباره تو رو گرگ نمی بينه
عصبی بودم ،عصبی تر شدم! نمی تونستم توهين به عمه رو تاب بيارم! گلوم درد گرفت وقتی هوار کشيدم :حق نداری به
!عمه ی من توهين کنی
اونقدر بلند هوار کشيده بودم که تارهای صوتيم گرفت ،که به سرفه افتادم ،خم شدم و دستم نشست به زانوهام! دست سياوش
!بود که روی پشتم نشست و گفت :يواش پسر! ديگه هيچی نگو بذار برن
رفتن! ناديا رو هم بردن! روح و روان من هم پر کشيد! همه ی وجودم از ناراحتی می لرزيد! اونقدری عصبانی بودم که
نفهميدم چه جوری لباس عوض کردم! اونقدری قاطی کرده بودم که نفهميدم سياوش برای اينکه نذاره از خونه برم بيرون
چه حرفهايی بهم زد! اصالا حضور شادی رو فراموش کرده بودم! دست سياوش رو که نشسته بود رو شونه ام پس زدم و
بی جواب دادن به سوالش که کجا می رم زدم از خونه بيرون! اونجا می موندم منفجر می شدم! منفجر نمی شدم دق می
!.کردم! سکته می کردم! رگهای مؽزم پاره می شد!خل می شدم! می مردم
***
***
باد سردی می اومد و هوا سوز بدی داشت .نگاهی به آسمون انداختم و پام رو جا به جا کردم ،يه درد و سوزشی تو حوالی
!زانوم بود که نمی دونستم به خاطر چيه و خب تو اون شرايط مهم هم نبود
شايد قرار بود برؾ بياد ،سرمای هوا که در همون حد بود .بادی که بين درختها می پيچيد ،تاريکی هوا و سکوت فضا وهم
انگيز بود اما نه برای کسی که از همه چيز و همه کس بريده بود! از همه ی دنيای! از همه ی آدم های زنده ی دنيا حتی
!خودش
نشسته بودم روی يکی از قبرهای مرمری کنار قبر بابا و يقه های پالتومو باال داده بودم .چند ساعت گذشته بود رو نمی
دونستم اما مطمئنا ا تا حاال همه نگرانم شده بودن .حوصله ی حرؾ زدن با هيچ کس رو نداشتم حتی با بابا! عين اون چند
ساعت رو فقط زل زده بودم به سنگ قبر اون و سنگ قبرهای اطراؾ و تاريکی و فکر کرده بودم که اون دنيا هم عين
اين دنياست يا نه! اون دنيا هم قرار بود همين قدر باال و پايين داشته باشه؟! همين قدر برای يکی سخت باشه و برای يکی
آسون؟! نمی دونم چرا اما حرفی به زبونم نمی اومد برای اينکه با بابا بزنم! سالها گذشته بود از اون موقعی که به زور
عمه می اومدم اينجا و حاال بعد اين همه سال با پا و اراده ی خودم اومده بودم اما بی دليل! رنگ تازه ی نوشته های روی
قبر نشون می داد عمه خوب از سنگ مزار برادرش مراقبت می کنه! همون طور که خوب از يادگار برادرش مراقبت
!کرده بود
دستم جلو رفت و شروع کردم به پاک کردن خاک توی شيارها! رضا فرهودی! رضا فرهودی! چی کار کردی رضا؟! با
ندونم کاريت چی کار کردی؟! با زندگی من چی کار کردين! جفتتون! هر دو تون! منو آوردين به اين دنيا و بعد ولم
کردين؟! با اون گذشته و عقبه؟! با اون همه سرشکستگی؟! با اون همه تنهايی؟! هيچ وقت نگران من شدين؟! هيچ وقت
خواستين پارتی بازی کنين؟! هيچ وقت خواستين حاال که اون بااليين ،حاال که به خدا نزديکين ازش بخواين زندگی منو از
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فالکت نجات بده؟! کاش اون شب خونه نمی اومدی! کاش اون شب گوشت نمی خريدی! کاش اون شب اون گوشت لعنتی
رو خرد نمی کردی! کاش چاقو دست نمی گرفتی! کاش مامان حرؾ نمی زد! کاش ؼر نمی زد! کاش برای من طلب
!محبت پدری نمی کرد که حاال  91سال بگذره و من جفتتون رو نداشته باشم
با انگشت فشار محکمی به چشمهام آوردم و نگاه از قبر گرفتم .لبخند تلخی نشست رو لبم و پرسيدم :بزرگ شدم نه؟! مرد
!شدم! يه مرد که امشب ،درست همين امشب دلش می خواد مرد نباشه! دلش می خواد نامرد باشه
دوباره ساکت شدم تا بؽضی که نشسته بود تو گلوم پايين بره .يک کم بعد لبخندی نشست رو لبم :هه! خنده داره ولی يه
وقتهايی پيش خودم فکر می کنم شايد اون دنيا شما دو تا با همين!آشتی هستين و دارين زندگيتونو می کنين! حتی بچه هم
دارين!خواهر و برادرهای ارواحی من! هههه! با خودم می گم بميرم و بيام اونجا و با همچين چيزی روبرو بشم ،جفتتون
!رو خودم دوباره می کشم
ميون اشکی که نشسته بود تو چشمهام خنديدم و دوباره زل زدم به سنگ قبر! ياد چشمهاش افتادم تو آخرين ديدارمون! ياد
اشکی که تو چشمهاش جمع شده بود! ياد وقتی که آروم به عمه گفته بود دلش نمی خواد بميره! به خاطر اين بچه! به خاطر
!من
دستهامو بؽل کردم و گفتم :برعکس تو ،من دقيقا ا همين امشب دلم می خواد سرمو بذارم پايين و بميرم! نه به خاطر عشق،
نه به خاطر اون همه حرفی که شنيدم ،نه به خاطر تهمتی که بهم زدن! فقط و فقط به خاطر آرامش! چيزی که يه عمره شما
دو نفر ازم دريػ کردين! خسته ام .اونقدر خسته ام که فکر می کنم کل دنيا رو پياده راه رفتم! کاش يکی از اين قبرها مال
من بود! همين اآلن توش دراز می کشيدم و تا ابد می خوابيدم! هه البته به شرطی که شما دو نفر اون دنيا منو راحت می
!ذاشتين
صدای خش خشی سرم رو برگردوند ،چشم دوختم به جايی که حس می کردم صدا ازش می ياد و چيزی نديدم .سرم رو به
سمت قبر بابا برگردوندم و گفتم :اينجايی؟! مامان هم هست؟! بهش بگو دلم براش تنگ شده! بگو  ...بگو باباش خيلی
!بدجنسه! بگو  ...از دست همه اتون ناراحتم! از همه اتون دلگيرم
دوباره ساکت شدم و زل زدم به ديواری که دور تا دور آرامگاه رو پوشونده بود .شبها دو تا در ورودی رو می بستن و
قفل می کردن اما در پشتی نگهبان نداشت .از همون جا هم بود که اومده بودم تو .اولش که از خونه زده بودم بيرون کلی
راه رفته و فکر کرده و بعد تصميم گرفته بودم بيام اينجا .اومده بودم که آروم شم! اومده بودم که اين فضای وهم انگيز شايد
اونقدری منو بترسونه که ترس باعث بشه يه خرده از فکر دنيای آدم ها ،از اتفاقاتی که چند ساعت پيش افتاده بود دور بشم
اما نترسيده بودم! از اون همه تاريکی و سردی ،از اون همه سنگ قبر ،از اون همه بوی مردن ،از هيچ کدوم نترسيده
بودم و اين ربطی به مرد بودنم نداشت! نترسيده بودم چون به نقطه ای رسيده بودم که زنده ها منو بيشتر می ترسوندن! به
!نقطه ای رسيده بودم که از دنيای زنده ها زده شده بودم! اينجا ته خط بود! ته خط همه چی! ته ته خط
***
با صدای پچ پچ چشم باز کردم و نوری که از پنجره تو اتاق افتاده بود چشمم رو زد .به پهلو چرخيدم  ،يه دستم رو
فرستادم زير بالش و يکی ديگه رو از بازو گذاشتم روی نيم رخم .صدای قيژ لوالی در تو اتاق پيچيد و بعد تخت تکونی
خورد .حوصله ی کسی رو نداشتم ،تا خود صبح سگ لرز زده بودم تو اون سرما و بعد اومده بودم خونه و خوشحال بودم
که سياوش سر کاره! اما خونه بود! بی حرؾ چپيده بودم تو اتاق و سعی کرده بودم بخوابم که يه خرده نيرو بگيرم و از
!دست اون سردرد لعنتی هم خالص شم
دستی نشست به بازوم و صدای معين بلند شد :دامون؟
تکونی نخوردم ،دستش رو برداشت و گذاشت روی پهلوم و گفت :بيداری دامون؟
چشم باز کردم اما بازوم رو از روی صورتم بر نداشتم ،خم شد و چشمهاشو دوخت به چشمهام و با لبخند گفت :صحت
!خواب
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اخم کردم ،ؼلت زدم و طاق باز شدم ،يه خرده جا به جا شد برای اينکه پتو از زيرش آزاد بشه و گفت :می دونی ساعت
!چنده؟
!صدام خودم رو هم متعجب کرد وقتی لب وا کردم و گفتم :صبح خوابيدم
!لبخند زد و گفت :می دونم
!نمی فهميدم اون لبخندش مال چيه! نگاهی به ساعت انداختم ،چشمهامو بستم و پرسيدم :اينجا چی کار می کنی؟
!از رئيسم مرخصی گرفتم بيام به رفيقم سر بزنم ببينم چرا سر کار نيومده-
!عر عر:
صدای خنده اش بلند شد و گفت :به سياوش زنگ زدم ،گفت خونه خوابيدی! منم اومدم ببينم چه خوابيه که تا دم ظهر طول
!کشيده
!عر عر:
!خيل و خب بابا! ناديا زنگ زده بود به ژاله و جريان رو گفته بود-
!چشم باز کردم و پرسيدم :کی؟
!همون ديشب! همه جا رو دنبالت گشتيم! بدبخت سياوش تا صبح چشم رو هم نذاشت! سر ساختمون بنايی می کردی؟-
اشاره اش به لباسهای گليم بود که در آورده و يه گوشه انداخته بودم! پوزخندی زدم و گفتم :سر ساختمون بودم اما بنايی
!نمی کردم
!کدوم ساختمون؟-
!دوباره به پهلو چرخيدم ،چشمهامو بستم و گفتم :خونه ها مال اموات بود
!صدای متعجبش بعد يه مکث تو گوشم پيچيد :سر خاک بودی؟
!مکثی کردم و گفتم :سر سنگ بودم! خاکی نبود
!بابات؟-
!جوابی ندادم ،دستش دوباره نشست رو بازوم و گفت :ناديا رو شبونه بردن تهران! می خوان انتقاليشو بگيرن
چشمهامو باز کردم و ميخ پايه ی ميز شدم .آروم گفت :دختر بيچاره تا خود صبح صد بار به من و شادی و ژاله اس ام اس
!داد که ازت خبری بگيره
!نگفتين بهش من هفتا جون دارم؟-
!دامون:
!نگفتين بهش از سگ بدترم؟-
!دامون:
!آره خب! گفتن هم نداشت وقتی پدربزرگش با حرفهاش از سگ هم پست ترم کرد ،اينجا بود و ديدی-
.دست معين شونه ام رو فشار داد ،چشمهامو بستم و ؼر زدم:پاشو برو می خوام بخوابم
بيمارستان نمی ری؟-
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!نه:
!واسه وضعيت خودت می گم! دکتر نمی ری؟-

چشم باز کردم و متعجب زل زدم بهش ،پتو رو از روم کنار کشيد و گفت :سر زانوت کالا قلوه کن شده! فکر کنم بخيه
.بخواد
نيم خيز شدم و با تعجب به پام نگاه کردم ،معين پرسيد :نمی دونی چی شده؟
!نه-
!اون جور که سياوش می گه ،با اون وضعی که تو از خونه زدی بيرون ،احتماالا نفهميدی کی اين بال سرت اومده:
سرم رو گذاشتم رو بالش و حس کردم تازه دارم سوزشی رو احساس می کنم! از ديوار که می رفتم باال ،يه حس دردی تو
ی چيزی روی در آرامگاه
!پام ايجاد شده بود! احتماالا گرفته بوده به تيز ِ
چشمامو بستم و گفتم :به ناديا خبر دادين پيدا شدم؟
.آره-
چيزی نگفت؟:
!نه .ژاله می گفت مرتب گريه می کنه-
!زمزمه کردم :وقتی گريه می کنه چشمهاش سريع پؾ می کنه
 ...مسخره است اگه بپرسم می خوای چی کار کنی اما-
!می خوام يه خرده استراحت کنم ،بعد خودمو جمع و جور کنم و برم آزمايشگاه:
!خوبه-
!بعدش هم بايد بشينم سر تزم و مدرک دکترامو بگيرم:
!عاليه-
!پس پاشو برو بذار بخوابم:
تخت تکون خورد ،معين پتو رو دوباره روم کشيد و گفت :پتو و روتختی خونی شده ،حسش که اومد و از تخت که اومدی
.پايين بندازشون تو ماشين رخت شويی
.باشه-
.واسه پات هم اگه خواستی برو بيمارستان به يکی نشونش بده ،شايد جدی جدی بخيه يا الاقل پانسمان بخواد:
.باشه-
!صدای باز شدن در اومد ،معين اما بيرون نرفت ،برگشت و وقتی ديد دارم به رفتنش نگاه می کنم پرسيد :خوبی؟
!چشمهامو بستم و گفتم :خوب می شم
صدای بسته شدن در نشون از رفتنش می داد! خوب می شدم! مثل همه ی وقتهايی که تحقير شده بودم ،خرد شده بودم،
!زمين خورده بودم و دوباره بلند شده بودم! خوب می شدم! اين بار هم باالخره خوب می شدم
!از زور خنده به نفس نفس افتاده بودم! ميون خنده داد کشيدم :معين به خدا می کشمت
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خنديد و همون جوری که دستهامو با يه دست از پشت کيپ کرده بود و قلقلکم می داد گفت :بذار اول خودت نميری بعد
!تهديد کن
کؾ پام رو گذاشتم رو قفسه ی سينه اش و فشار دادم برای اينکه از خودم دورش کنم ،در باز شد و ژاله معترض گفت :چه
!خبرتونه! بچه ها رو بيدار کردين
از فرصتی که حواس معين رفته بود سمت در و ژاله استفاده و خودمو از دستش خالص کردم و در حال نفس نفس زدن
.سر جام ايستادم و تی شرتمو که باال رفته بود پايين کشيدم و مرتب کردم
!معين هم از جاش بلند شد و گفت :حيؾ که ژاله نجاتت داد
!خنديدم و همون جوری که می رفتم سمت در گفتم :دارم واسه ات
ژاله از جلوی در رفت کنار ،از اتاق رفتم بيرون و عمه از تو آشپزخونه گفت :ماهک پاشه ببينه مادرش نيست قيامت می
!کنه
! خودمو انداختم رو مبل و گفتم :به من چه! به اين برادرزاده ی شوهرت بگو عمه خانوم
!معين هم اومد و روبروم ولو شد و گفت :تا تو باشی ليچار بار من نکنی
!ژاله در حال رفتن به سمت آشپزخونه پرسيد :چه ليچاری؟
من و معين همو نگاه کرديم و زديم زير خنده ،ژاله برگشت يه چشم ؼره به من رفت و گفت :توی يکه و يالؽوز قرار
!نيست شوهر منو از راه به در کنی ها
!سرمو تکيه دادم به پشتی صندلی و گفتم :شوهرت از راه به در خدايی هست
!ژاله از تو آشپزخونه گفت :يه مرد چشم و دل پاک رو زمين باشه شوهر منه حسود خان
!خنديدم و با لحن مسخره ای گفتم :اون که بله
معين کوسن رو پرت کرد سمتم که رو هوا قاپيدمش ،از جاش بلند شد و به عمه گفت:من می رم دنبال مژگان اينا ،چيزی
نمی خواين؟
عمه نه پسرمی گفت ،معين از من پرسيد :تو نمی يای؟
!نچی کردم و ابرو باال انداختم ،رفت سمت در و گفت :جيک در نياد ،بچه ها رو بيدار نکنی
يه خفه بابا گفتم ،چشمکی زد و رفت! دست دراز کردم که کنترل رو بردارم و تلويزيون رو روشن کنم ،صدای گريه سرم
!رو به سمت در اتاق عمه چرخوند! ژاله که مشؽول ساالد درست کردن بود گفت :پاشو برو ببين کدومشونه
!نچی کردم و از جام بلند شدم و گفتم :جفتشون هيوالن ديگه! مگه فرقی هم می کنه
!ژاله يه ؼر نزن گفت ،در اتاق رو باز کردم و ديدم مهبد تو جاش نشسته و دهنش رو باز کرده به گريه
فوری رفتم سمتش ،نگاهی هم به ماهک که خواب بود انداختم ،بؽلش کردم و از اتاق بردمش بيرون .مادرش رو که ايستاده
تو آشپزخونه ديد دستش رو دراز کرد برای اينکه ببرمش سمت اون .زيرگردن سفيدش رو ماچ کردم و گفتم :مامانتو می
!خوای؟
!اوهومی گفت ،به جای اينکه ببرمش سمت آشپزخونه ،نشستم رو مبل ،روی پام نشوندمش و گفتم :شرط داره
با چشمهای پرسوال نگاهم کرد ،مطمئنا ا يه بچه ی سه ساله نمی دونست شرط داره يعنی چی! لبخند پت و پهنی زدم و
!همون جوری که صورتمو به شکمش وصل می کردم گفتم :بايد اول يه پرس بخورمت
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از برخورد صورتم با شکمش شروع کرد به خنديدن و نکن عمو نکن عمو راه انداخت! دستش نشسته بود به موهام و می
کشيدشون برای اينکه سرم رو از شکمش فاصله بده ،ژاله اومد باالی سرمون و گفت :گوشت تن بچه امو آب کردی
!دامون
!سرمو عقب کشيدم و گفتم :خال خال موهای کله امو کند اين هيوال
ژاله دست دراز کرد و مهبد رو به بؽل گرفت و همون جوری که می رفت سمت آشپزخونه گفت :انتقام باباشو داری از
!اين بچه می گيری
به ثانيه ای لبخند از رو لبم کنار رفت ،انگار خودش هم فهميد که حرؾ بدی زده چون هول شده و سريع برگشت سمت من
!و زل زد به قيافه ی مات مونده ام! به خودم اومدم ،دستی بين موهام کشيدم و گفتم :دارم از گرسنگی پس می افتم
.صدای پرلرز عمه از تو آشپزخونه بلند شد :بچه ها بيان ؼذا رو می کشم
!باشه ای گفتم ،مهبد يه خرده کنار مادرش موند و دوباره اومد سمت من و گفت :عمو اسب می شی؟
ابروهام رفت باال ،ژاله پقی زد زير خنده ،از رو مبل رفتم پايين ،چهاردست و پا شدم که بشينه رو پشتم و گفتم :بخند
!خانوم! خنده هم داره! شانس داشتم بچه ی اون معين آب زيرکاه منو خر فرض نمی کرد
!ژاله با لحنی که هنوز بوی خنده داشت گفت :حرؾ بد نزن بچه ام ياد می گيره
!مهبد رو فرستادم رو پشتم و همون جوری که راه افتاده بودم گفتم :بچه ات به من می گه اسب می شی حرؾ بد نيست؟
يه خرده مهبد رو دور اتاق دور دادم و صدای اسب در آوردم! کلی خنديد و کيؾ کرد و بعد همون جوری که قلم دوشش
می کردم از جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه .بوی خوب زرشک پلو با کره ی محلی و زعفرون آدمو مست می کرد!
!نفس عميقی کشيدم و به عمه گفتم :تا ده ديقه ديگه دختر و دومادت نيان من پس می افتم
مهبد دست و پاشو تکون داد يعنی راه بيفت ،از روی سرشونه ام آوردمش پايين و نشوندمش رو صندلی و گفتم :دو ديقه
!بشين وروجک ،از نفس افتادم
!ژاله گفت :پير شدی ديگه
يه چشم ؼره بهش رفتم که سر حرؾ رو باز نکنه ،ولی خب ديگه کار از کار گذشته بود! عمه نخ رو گرفت و تا تهش
!رفت :پير هم حرفه؟
!رفتم سمت هال و گفتم:عمه خانوم نزن تو سر مال! من فقط  04سالمه
!نشستم رو مبل و سرش رو ديدم که به تؤسؾ تکونی خورد و گفت :کمه؟
!زياده؟-
!واسه زنگ گرفتن آره:
!ژاله با لبخند مرموزی زل زد بهم ،اخم کردم و گفتم :باز کيو کانديد کردين؟
!ژاله خنديد و پرسيد :مگه انتخاباته؟
!وهللا بيشتر شبيه ديکتاتوريه تا دموکراسی-
عمه با لحنی معترض و جدی گفت :من که می دونم آخر سرمو می ذارم زمين و می ميرم و تو همين جور بالتکليؾ و
!سرگردونی
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ژاله يه خدا نکنه گفت ،من دراز کشيدم رو کاناپه و سرم رو تکيه دادم به دسته اش و گفتم:چشم عمه جون! قول می دم از
!ميون کرور کرور خواستگارهام يکيو بالخره انتخاب کنم
!عمه از آشپزخونه اومد بيرون و پراخم گفت :بايد اآلن بچه ی خودتو بؽل می کردی و تو اين اتاق دور می دادی
!لبخندی زدم و گفتم:منظور اينه که بايد برای بچه ی خودم اسب می شدم؟
ژاله خنديد ،عمه دوباره سری به تؤسؾ تکون داد و برگشت تو آشپزخونه و به ژاله گفت :می خندی اينم بيشتر شوخی می
!کنه
ژاله با لبخند برگشت سمت من ،ابروهامو باال انداختم و همون طوری که چشمهامو می بستم گفتم :شوخی چيه؟! همين اآلن
واسه تحفه ی معين خان اسب شده بودم! اسب که چه عرض کنم ،خر بهتره! اول و آخرش که خر شدنه ،حاال چه خر بچه
!ی يکی ديگه ،چه خر بچه ی خودت ،چه خر زنت
عمه يه الاله اال هللا زيرلب زمزمه کرد،صدای باز و بسته شدن در يخچال اومد و ژاله گفت :عمه بايد با يه تابه بکوبيم تو
!سر اين ،بيهوشش کنيم و بشونيمش سر سفره ی عقد
!لبخندی زدم و چيزی نگفتم ،ژاله پرسيد :موافقی دامون؟
با همون چشم های بسته گفتم :تا پنج ديقه ی ديگه چيزی تو اين شکم نريزم خودم خود به خود از هوش می رم و می تونين
!منو بذارين تو حجله! نيازی به تابه و سفره ی عقد نيست
ژاله همون جوری که مهبد رو به بؽل گرفته بود و می رفت سمت اتاق خواب يه بی حيا به من گفت ،لبخندی زدم و ترجيح
!دادم حاال که عمه سکوت پيشه کرده منم ساکت بشم ،بلکه بحث هميشگی اين خونه برای چند ساعت متوقؾ بشه
****
سعی کردم با چنگال تيکه ای از کاهو رو که توی پيش دستی بود اسير کنم ،معين که مشؽول ؼذا دادن به پسرش بود گفت:
.دکتر اکبرزاده زنگ زد گفت هر چی به موبايلت زنگ می زنه تماس برقرار نمی شه
باالخره موفق شدم کاهو رو به چنگال بکشم ،آوردمش باال ،يه نگاه بهش انداختم و گفتم :گوشيم قاطی کرده ،بچه ها هم می
!گفتن تماس می گيرن همين جوريه
.کاهو رو چپوندم تو دهنم ،حسين گفت :کالا خطها خرابه
سری به عالمت مثبت تکون دادم و رفتم سراغ يه تيکه خيار ،عمه گفت :فقط داری ساالد می خوری .هی گفتی گرسنه امه
!گرسنه امه اين بود؟
تيکه ی خيار رو هم گذاشتم تو دهنم و گفتم:گفتم گرسنه امه نگفتم سيرمونی ندارم که! اون موقع که شما حواست پی تعارؾ
!کردن به دومادت و برادرزاده ی آقات بود من ؼذامو می خوردم
!ژاله نيشگونی از بازوم گرفت و گفت :حسود شدی ها
!خنديدم و يه تيکه گوجه گذاشتم تو دهنم و گفتم :خوشم نمی ياد رقيب داشته باشم
!تای ابروی معين باال رفت و پرسيد :ما دو تا بدبخت به گرد پای تو می رسيم که بخوايم رقيبت باشيم؟
اخمی مصنوعی کردم و گفتم :همين ديشب با گوشهای خودم شنيدم که عمه خانوم می گفت حسين و معين رو هم مثل پسر
!خودش دوست داره
عمه با لبخند نگاهم می کرد ،منم ليوان دلستر رو تو دستم گرفته بودم و داشتم نگاهش می کردم .هنوز دلخور بود! از بحثی
که چند شب پيش کرده بوديم و تقريبا ا بحث نبود و داد و بيداد و دعوا بود! حق داشت ،زيادی تند رفته بودم ولی بند کردن
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به يه چيز گاهی وقتها حوصله و صبر و تحمل آدم رو از بين می بره و عمه چند وقتی می شد که عجيب بند کرده بود به
!تنهايی من
!همراه ليوان دلسترم از سر ميز بلند شدم و گفتم :بابت ناهار مرسی .عالی بود
خم شدم و لپش رو بوسيدم ،معين زد تو پشتم و يه پاچه خار تحويلم داد ،مژگان بود که گفت :بيشتر منت کشيه تا پاچه
!خاری
رفتم تو هال و روی مبل نشستم و تلويزيون رو روشن کردم برای اينکه اخبار ورزشی ببينم ،معين هم تشکر کرد و اومد
کنارم نشست ،پرسيدم :دکتر نگفت چی کار داره؟
در مورد جلسه ی فردا می خواست باهات هماهنگ کنه .هستی يا دانشگاهی؟-
.صبح دو ساعت دانشگاهم ولی بعدش می يام آزمايشگاه:
.خوبه-
.ولی کلی کار دارم .تموم آزمايشها مونده ،احمدی هم احتماالا می خواد بره مرخصی:
!اين جلسه چيه حاال تو اين هير و وير
!تو کالا نيروی گريز از جلسه داری-
!لبخندی به لبم اومد و حسين هم بهمون اضافه شد و گفت :نيروی گريز از خيلی چيزها داره
!يه قلپ از دلستر توی ليوان خوردم و آروم گفتم :تو روحت حسين!قبل اينکه شما بياين نيم ساعت عمه رو منبر بود
!دست معين دوباره نشست رو پشتم و گفت :درست حرؾ بزن! رو منبر بود يعنی چی؟
از جام بلند شدم و گفتم :باالی منبر بود يعنی در حال نصيحت کردن اين جانب بود! می رم يه چرت بزنم بلکه شماها دست
!از سر من بردارين
!راه افتادم برم سمت اتاق خواب ،يهو يه چيزی يادم اومد ،برگشتم سمت معين و پرسيدم :جلسه ساعت چنده؟
-12
.من نيستم:
!کجايی؟-
.با سينا قرار دارم .واسه سند اون زمينی که از باباش خريدم:
!ای بابا ،خب نمی شه بذاری يه وقت ديگه؟-
.جلسه رو بذارين بعد از ظهر:
بيمارستان نبايد بری؟-
.ديرتر می رم:
.پس خودت به دکتر زنگ بزن و بگو-
باشه ای گفتم و رفتم تو اتاقم برای اينکه به دکتر زنگ بزنم ،تقه ای به در خورد و ژاله اومد تو و گفت :يه ديقه وقت
!داری؟
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نشستم رو لبه ی تخت ،لبخند به لب گفتم :برای شما يه عمر هم وقت دارم! امرتون؟
!تا اومد چيزی بگه گفتم :آدرس دختر مختر ندی ها! حوصله ندارم

.لبخندی زد که خيلی مفهوم شادی پشتش نبود،يه قدم از در فاصله گرفت و گفت :بابت اون جمله ببخشيد .منظوری نداشتم
.با لبخند نگاهش کردم ،ادامه داد :واقعا ا بی منظور گفتم
.می دونم-
.ناراحت شدی:
!نه-
!ولی دلگير شدی:
!با لبخند زل زدم به صورتش ،رفت پشت پنجره ايستاد و گفت :می خوام يه چيزی بگم می ترسم
!راجع به يه دختره؟-
.آره:
.نمی خوام بدونم-
.باشه:
.دراز کشيدم رو تخت و گفتم :ؼروب به دکتر زنگ می زنم
.رفت سمت در و قبل از اينکه بره بيرون گفت :عمه خيلی ناراحتته
.می دونم-
!ما هم همين طور:
!می دونم-
!همين؟:
!ساعدمو گذاشتم رو چشمهام و گفتم :نه! ممنون هم هستم
!همين؟:
!ساعدمو بلند کردم و زل زدم به صورتش ،يه خرده نگاهم کرد و رفت و در رو بست
***
***
آرنجمو تکيه داده بودم به لبه ی پنجره و گوشيم دم گوشم بود ،زيرلب به سينايی که گوشيشو جواب نمی داد فحش می دادم!
هميشه همين جوری بود! بدقول ،گيج ،بی مسئوليت! تو شلوؼی اون ساعت از روز جای پارکی هم پيدا نمی شد که بخوام
!ماشينو بذارم و برم توی بيمارستان ،با يه پس گردنی بکشونمش بيرون
نااميد از اينکه اصالا زنگ گوشيش رو بشنوه و بخواد جواب من رو بده ،موبايلم رو گذاشتم رو صندلی کناری و راه
.افتادم ،يه خرده خيابون رو باال و پايين کردم و آخر جای يه ماشين که تازه از پارک در اومده بود پارک کردم
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کت و کيفم رو برداشتم و راه افتادم در حالی که تو مؽزم داشتم چند تا کلفت رديؾ می کردم که بار سينا کنم! پا گذاشتم تو
!آزمايشگاه بيمارستان ،دستهامو گذاشتم رو پيشخون پذيرش و به خانوم کمالی گفتم :سالم خانوم
!با خوشرويی سرش رو بلند کرد و با لبخند جواب سالمم رو داد ،سرم رو جلو بردم و گفتم :اين سينای گيج تشريؾ داره؟
!خنديد و مثل من آروم گفت:شما رو يادش نرفته ،منتها يه کار فوری پيش اومد مجبور شد بمونه
!سری به عالمت تؤييد تکون دادم ،کيفم رو دست به دست کردم و گفتم :نمی تونه يه زنگ بزنه بگه ديرتر می ياد؟
خانوم کمالی يا همون مرضيه خانوم خودمون فقط يه لبخند زد ،نيم نگاهی به آدم های منتظر نشسته روی صندلی ها
!انداختم و گفتم :مگه شما ضمانتش رو بکنی واال می خوام پوست کله اش رو ؼلفتی بکنم
خانوم کمالی يه دلتون می ياد گفت ،لبخندی تحويلش دادم و راه افتادم سمت بخشی که سينا توش کار می کرد .می دونستم
!چند ساله همو می خوان و امسال تازه تونسته ان عقد کنن .وقتی خبرش رسيد خيلی خوشحال شده بودم
تقه ای به در زدم و چشمش رو از لوله ی ميکروسکوپ فاصله داد و برگشت سمت من ،لبخندی زد و در حالی که قيافه
!اش شبيه گناهکارهای پشيمون بود گفت :شرمنده اتم ،اينو انجام بدم می يام
!نيم نگاهی به بخش انداختم و وقتی ديدم تنهاست گفتم :کوفت! مرتيکه ی بی خاصيت
بلند خنديد و گفت :به جون خودم داشتم قيافه ات رو مجسم می کردم که وقتی ببينمت همين ريختی عين ميرؼضب نگاهم
!می کنی
با صدای کنترل شده ای گفتم :ميرؼضب اون باباته که اآلن زير پاش چنار سبز شده تو محضر! نمی تونی زنگ بزنی بگی
!ديرتر می يای؟! کل خيابونو هفتاد بار باال و پايين کردم
!لبخند زد ،دستکش های تو دستش رو نشونم داد و گفت :گير بودم بابا
چشم ؼره ای بهش رفتم و گفتم :به همسر گرامت نمی تونستی بگی يه زنگ به من بزنه؟! بگو اهميت نمی دم! گور بابای
!دامون صلوات! به جهنم که جريمه می شه
!هی وای منی گفت و پرسيد :جريمه شدی؟
!با اخم گفتم :پولشو از حلقومت می کشم بيرون
!خنديد و مشؽول کارش شد و گفت :بشين تا بيام
پوؾ کالفه ای کشيدم و خواستم برم سمت سالن انتظار که صدای سالمی ميخکوبم کرد! به آنی برگشتم و ناديا رو ديدم که
از پشت يکی از دستگاه های توی بخش اومده بود بيرون و نگاهم می کرد! نگاهم بين نگاه متعجب سينا رفت و دوباره
!روی صورتش نشست! ناديا يه قدم جلو اومد و گفت :خوبی دامون؟
حيرون فقط نگاهش می کردم! نگاه که نه در واقع با چشمهام داشتم درسته قورتش می دادم! دوباره يه قدم ديگه جلو اومد،
مشؽول در آوردن دستکش هاش شد و گفت :آقای مرادی من می تونم برم؟
.سينا که همچنان با تعجب منو نگاه می کرد گفت :بله خانوم
!بعد رو به من گفت :بشين چند ديقه ديگه می يام
!نگاهم از صورت اون دوباره برگشت به سمت ناديايی که مشؽول شستن دستهاش بود
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باورم نمی شد چشمهام داره درست می بينه! باورم نمی شد اين نادياست که جلوی من ايستاده! توی اين شهر! اينجا ،تو چند
قدمی من! نگاهم ميخ دستهای زير شير آبش بود برای اينکه ببينم حلقه ای دستشه يا نه! بود و نبود اون حلقه چه اهميتی
!داشت؟! خودم هم نمی دونستم
چند پر دستمال از توی جعبه بيرون کشيد و راه افتاد سمتم ،من اما از جلوی در تکون نخوردم .سينه به سينه ام ايستاد و با
!لبخند گفت :اجازه می دين؟
قفسه ی سينه ام از زور هيجان به شدت باال و پايين می شد و پاهام از جلوی در کنار نمی رفت! بوی عطر ماليمش پيچيد
!تو دماؼم ،لبخندی روی لبش پررنگ تر شد و گفت :آقای دکتر اجازه می دين رد شم؟
.يه قدم کنار رفتم ،از کنارم رد شد و گفت :خدافظ آقای مرادی
يه قدم دنبالش راه افتادم اما پشيمون شدم! مکثی کردم که ازم دور شه و بعد راه افتادم سمت صندلی های انتظار .يه گوشه
نشستم و با ابروهای گره کرده زل زدم به روبروم .يه سری تصوير از جلوی چشمم رد می شد! يه چيزهايی که منو سخت
آزار می داد! بعد اون شب ،بعد اينکه از خونه ام با اون تهمت بيرون برده بودنش ،چند باری باز ديدمش اما اين بار اون
بود که تقريبا ا ازم دوری می کرد! چند بار ديگه به ديدن پدريش رفتم ،يکی دو بار با نگار و تورج حرؾ زدم اما هر بار
بی نتيجه! اونها می گفتن ناديا جوابش منفيه! می گفتن اون پشيمون شده! می گفتن فکر کرده و ديده اين زندگی با اين همه
حاشيه به جايی نمی رسه و بار آخر خودش اين حرفها رو بهم زده بود! با ماليمت ،با لحن دوستانه اما برای من مهم نبود!
مهم نتيجه ای بود که می داد! مهم اين بود که از دستش می دادم! خيلی سريع درسش رو ول کرد و در عرض چند ماه از
ايران رفت و من ديگه خبری ازش نداشتم! نمی خواستم داشته باشم! نمی خواستم يه خيال خام ،يه رويای نصفه و نيمه
زندگيم رو ازم بگيره! عادت کرده بودم به از دست دادن و زمين خوردن و دوباره بلند شدن ،سخت بود اما شد! زندگيم به
روال عادی برگشت! دوست دختر داشتم! حتی پاشون به اتاق خوابم هم باز بود اما يه گوشه از ذهنم هميشه زخم خورده
بود! زخمی که پسر به جرم گناه پدر خورده بود! نمی دونم چرا اما يه حسی هميشه بهم می گفت از ناديا منتفر نباشم .از
همون روزی که تو چشمهام نگاه کرد و با گريه ازم خواست برم دنبال زندگيم ،از همون روزی که بی اهميت به خواهش
های من بهم گفت که حق من يه زندگی بی حاشيه است و اون انتخاب درستی برای آينده ی من نيست نتونسته بودم ازش
منتفر بشم! عقب کشيده بود چون می دونست آقاجونش دست از سرمون بر نمی داره! عقب کشيده بود چون شرمنده بود!
چون از رفتار پدربزرگش تو خونه ی من حسابی خجالت زده بود! عقب کشيده بود چون شراره های دشمنی رو تو وجود
!پدربزرگش ديده بود
.صندلی کناريم پر شد و صدای ناديا پيچيد تو گوشم :به ژاله گفته بودم بهت خبر بده که اينجام
.سرم برگشت به طرفش و زل زدم به چشمهايی که نگاهم می کرد
با همون لبخند و با لحن آرومی گفت :خوبی؟
نمی دونم به رنگ پريده ام اشاره می کرد يا در کل حال و احوالم رو می پرسيد .نگاه از صورتش گرفتم و زل زدم به کتم
که تا شده روی پام بود ،آروم گفت :رنگت پريده ،نمی خواستم با ديدنم اين طور بهم بريزی ،به خاطر همين به ژاله گفته
.بودم قبل از اينکه اتفاقی منو ببينی بهت خبر بده
!حاال حال ديروز ژاله رو درک می کردم! حاال می فهميدم دختری که قرار بود توی اتاقم ازش حرؾ بزنه نادياست
نگاهم نشست به دست ناديا که زيپ کيؾ روی پاش رو باز می کرد ،از جيب جلويی کيؾ يه حلقه در آورد و انداخت تو
انگشت دست چپش ،نفسهام به شماره افتاد و عرق سردی نشست رو تنم ،از جاش بلند شد و گفت :خوشحال شدم از ديدنت.
.خدافظ
ناديا رفته بود ،من ميخ در روبروم شده بودم ،جايی که چند ديقه پيش ازش رد شده بود .دستی نشست رو شونه ام و سينا
!گفت :بريم داداش؟
!سرم رو بلند کردم و زل زدم به صورتش .گيج بودم ،يه حسی بهم می گفت اين حق من نيست

صفحه 511

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
سينا متعجب پرسيد :خوبی؟
.از جام بلند شدم و گفتم :آره .بريم

از خانومش خداحافظی کرديم و تا دم ماشين نه اون حرؾ زد و نه من ،وقتی نشستيم تو ماشين بعد يک کم سکوت پرسيد:
!خوبی دامون؟! بهم ريختی يهو
!خانوم پاک نيت از کی اينجا کار می کنه؟-
چند ماهی می شه؟ می شناسيش؟:
!يه آشنايی دورادوری داريم-
.ديدم از ديدنش تعجب کردی! خانوم خوبيه ،مدرکشو از خارج گرفته و کارشو خوب بلده:
.آره-
.سينا ديگه چيزی نپرسيد ،منم ترجيح دادم حرفی نزنم .يعنی ذهنم انقدر آشفته بود که نمی تونستم حرفی به لب بيارم
تو طول انجام مراحل واگذاری سند اصالا تو حال و هوای خودم نبودم ،گيج بودم ،يه حس خاصی تو وجودم بود مثل همون
وقتی که رو ايوون خونه ی خاله ديده بودمش! مثل همون وقتی که سر کالس ديده بودمش! مثل همون وقتی که تو خونه ام
!و درست شب خواستگاری محسن ديده بودمش
سرم رو تکون دادم برای اينکه از فکرش دور بشم! حلقه ای که تو دست چپش نشسته بود ،ابروهای نازک شده اش و
آرايش ماليمش اما از ذهنم بيرون نمی رفت! ظواهر امر ثابت می کرد مرد ديگه ای تو زندگيشه و ناموس کس ديگه ايه!
پوزخندی نشست رو لبم! باالخره آقاجون کار خودش رو کرده بود! همين بود! من هميشه تو جنگ با اون پيرمرد مؽلوبه
!بودم! هميشه! اين تقديرم بود
با پدر سينا و محضردار دست دادم و رو به سينا گفتم :با من می يای؟
.همراهم تا دم ورودی محضر اومد و گفت :نه ديگه با بابا می رم
باشه ای گفتم و کيفم رو دادم دستش و مشؽول پوشيدن کتم شدم ،خيره ی صورتم مونده بود پس پرسيدم :چيه؟
!کيفمو به سمتم گرفت و گفت :يه چيزيت شده
!لبخندی زدم ،يقه ی کت رو درست کردم و کيفم رو برداشتم و گفتم :تا حاال با سر نرفتی تو ستون؟
اخم ريزی به معنی متوجه نشدن حرفم روی صورتش نشوند ،دستی به کتفش زدم و گفتم :منم نرفتم ولی اآلن همون حس
.رو دارم! فعالا
نشستم پشت رل اما راه نيفتم ،يه خرده صندلی رو خوابوندم و سرم رو تکيه دادم به پشتی و چشمهامو بستم .يه مقدار زمان
می خواستم که از اون شوک اوليه در بيام و خودمو جمع و جور کنم .بايد می رفتم آزمايشگاه برای اون جلسه اما اصالا
.حوصله نداشتم .در واقع دلم يه خرده تنهايی می خواست برای فکر کردن
دستی به صورت اصالح شده ام کشيدم و آيينه ی ماشين رو به سمت صورتم پايين آوردم .نگاهم از موهايی که حاال بيشتر
سفيد شده بود نشست به چشم هام! چرا ؼمگين بود؟!چرا از اون چيزهايی که همه لذت می بردن لذت نمی برد؟! چرا يه
چيزی انگار کم بود؟! انگار هميشه کم بود؟!نفس عميقی کشيدم و يک کم ديگه فکر کردم و بعد موبايلم رو از تو جيبم در
.آوردم و شماره ی شيما رو گرفتم .با چند تا بوق برداشت و با لحن لوندی گفت :سالم عزيزم
.سالم-
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!چه عجب يادی از من کردی؟:
کجايی؟-
.با دوستهام اومديم ناهار بيرون:
.پس سرت شلوؼه-
!واسه شما خير:
شب چی کاره ای؟-
!اممم ،کاری هم باشه می تونم به خاطر گل روی تو کنسلش کنم:
.خوبه-
بيام خونه ات؟:
.ساعت  9خونه ام-
.باشه:
.می بينمت-
.دامون:
.بله-
!بداخالق نباشی ها:
!جوابی ندادم ،صدای آرومش پيچيد تو گوشی :همون رنگی که دوست داری می پوشم
!باز هم سکوت کردم ،خنديد و گفت :پسره ی تخس بداخالق! شب می بينمت

باشه ای گفتم و تماسو قطع کردم ،آيينه و صندلی رو به حالت اول در آوردم و راه افتادم و اين درحالی بود که سرم به هر
!طرؾ که می چرخيد يه حلقه ی دو رنگ ساده جلوی چشمم برق می زد
***
.جلسه که تموم شد ،نيم خيز شدم که از جام بلند شم دکتر گفت :دکتر شما بشين يه چند ديقه
نشستم سر جام ،نگاهم افتاد به معين که لبهاشو به هم کيپ کرده بود و با تؤسؾ سر تکون می داد ،ابروهام به هم گره خورد
و سرم رو به دو طرؾ تکون دادم که بگه چی شده؟ بی جواب از اتاق رفت بيرون .دکتر اکبرزاده يه خرده با برگه های
جلوی دستش ور رفت و گفت :مشکلی پيش اومده دامون؟
سوالی نگاهش کردم ،برگه ای رو به سمتم گرفت و گفت :صورتجلسه ی امروزه ،تو که اينجا نبودی ،الاقل بخون ببين چه
!تصميماتی گرفته شد
!باز هم گنگ و سوالی خيره ی صورتش شدم ،لبخندی زد و گفت :اين انگشتره چی داره که دو ساعته زل زدی بهش؟
اشاره اش به انگشتری بود که تو دست راستم گذاشته بودم! نگاهی به دستم انداختم و سرم رو باال آوردم ،لبخندش پهن تر
!شد و گفت :خاطرخواه شدی؟! کالا حواست به جلسه نبود
!صادقانه گفتم :حوصله ی اين جلسه ها رو ندارم
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.می دونم ولی مربوط به کارمونه-
بروکراسی بی خوديه:
!به نظرم فرماليته است!
ِ
!روال کاره-
!بودن و نبودن من خيلی تؽييری تو اين جلسات يا تو کار من نمی ده :

اون که بله! صورت جلسه رو هم که بخونی کفايت می کنه اما مديريت اين آزمايشگاه با تواِ ،تو يکی از سهام دارهای -
!اينجايی ،تو نباشی رسميت جلسه ها زير سوال می ره
پوزخندی نشست رو لبم ،رسميت! از جام بلند شدم ،برگه ی صورتجلسه رو برداشتم و گفتم :رسميت رو خوب اومدين
!دکتر!با اجازه
نزديک در بودم که صدام زد ،برگشتم سمتش ،از جاش بلند و يه قدم بهم نزديک شد و گفت:يه فکری به حال اين بی
!حوصلگيت بکن پسر ،داره کم کم شبيه پيرمردهای بازنشسته ات می کنه
!لبخندی زدم و گفتم :زن بگيرم درست می شه
!خنديد و گفت :بله منتها کيه که دم به تله بده؟
!خنديدم و گفتم :طرؾ يا من؟
!خنديد و گفت :هر دو
دستش نشست رو کتفم ،در اتاق رو باز کردم و گفتم :می ديم! باالخره دم من و يه بنده خدايی هم به تله ی هم گير می کنه!
.فعالا
دراز کشيده بودم روی تخت و مات سقؾ تو فکر بودم .پک محکمی به سيگار زدم و بی اهميت به صفحه ی گوشيم که
برای بار هزارم روشن و خاموش می شد چشمهامو بستم! ناديا داستان تموم شده ی زندگيم بود ،با اين موضوع کنار اومده
بودم! چند سال بدون اون زندگيمو کرده و پذيرفته بودم که ديگه سهم من از اين زندگی نيست و حاال ...اصالا اينجا چی کار
می کرد؟! چرا تو اين شهر؟! چرا اينقدر نزديک؟! انقدر دست يافتنی؟! اومده بود منو زجر بده؟! شايد شوهرش اهل اينجا
بود! شايد اصالا شوهری نداشت و اون حلقه فرماليته بود! شايد هم برای دور بودن از آقاجونی که ما رو با اون فضاحت از
!هم جدا کرده بود اين شهر رو برای موندن انتخاب کرده بود! از سر ظهر کلی فکر کرده بودم اما نتيجه ای نداشت
!موبايلم دوباره روشن و خاموش شد ،ته سيگار رو توی زيرسيگاری فشار دادم و گوشی رو برداشتم:الو
!از خشکی صدام هم می تونست بفهمه که تو جهنم دارم دست و پا می زنم
!چی شد پس؟-
!چی چی شد؟:
!مگه دعوتم نکرده بودی واسه شب؟-
.حوصله نداشتم:
!حوصله ی منو؟-
!حوصله ی خودمو! حوصله ی آدم بودنو! می اومدی اينجا اخالق سگيم ديوونه ات می کرد:
!چيزی شده؟-
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!جوابی ندادم ،مکثی کرد و گفت :به خدا صبح با تهمينه و فاطمه بيرون بودم
!توضيح خواستم ازت؟-
!خب آخه يه جوری داری رفتار می کنی انگار خطايی ازم سر زده:
!گفتم که خودم حوصله ندارم-

!دوباره يه خرده سکوت شد طوری که خيال کردم تماس قطع شده ،الويی گفتم ،گفت :منو ديگه نمی خوای؟
!شيما-
!هر چند از اول هم تو دلت جايی نداشتم:
!شيما بسه-
!می خوای صيؽه نامه رو باطل کنيم؟:
!خودش يه ماه ديگه باطل می شه-
!دامون-
!شيما وقت خوبی برای بحث نيست:
!ديگه بهم زنگ نزن-
!مطمئنی؟:
!آره-
!خوبه! باشه! فردا صيؽه رو فسخ می کنيم:
!باشه-
خدافظ:
!دامون-
!ساکت موندم ،يه سيگار ديگه روشن کردم و فندک رو پرت کردم روی پاتختی! آروم پرسيد :داری سيگار می کشی؟
!سوميه-
!دامون:
!اعصابم خرده! گفتم بهت که! گفتم اآلن وقت خوبی برای بحث راه انداختن نيست-
چيزی شده؟:
!نمی دونم! آره!  ...شايد-
.من اين جوری ديگه نمی تونم ادامه بدم:
!مشکلی نيست-
!نمی تونی به خاطر رابطه امون يه کم کوتاه بيای؟:
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!کوتاه بيای يعنی چی؟! يعنی اخالقمو عوض کنم؟-
!تو خيلی با من بد رفتار می کنی دامون:
!هميشه اين طوری بودم؟-
 ...نه ولی :

اآلن بهم ريخته ام! حوصله ندارم! گفتم بهت که اگه می اومدی اينجا فقط بحثمون می شد! هر چند که زنگ هم زدی همون -
!نتيجه رو داشته
!خونواده ات فهميده ان؟:
!نه-
!مشکل کاريه؟:
!نه-
!ديگه واقعا ا نمی دونم چی بايد بگم:
!بعد بهت زنگ می زنم ،باشه؟-
.باشه:
خدافظ-
تماس رو قطع کردم و موبايل رو انداختم روی تخت! اين رابطه از اولش هم انگار اشتباه بود! از همون اولی که من فقط
وقتهای بی حوصلگی و بريدنم از عالم و آدم اون دختر رو می خواستم ،از همون اولی که اخالق گند من فقط اذيتش کرده
!بود
سيگار رو نصفه تو زيرسيگاری خاموش کردم و از تخت رفتم پايين ،صدای زنگ تلفن خونه مسيرم رو از دستشويی به
.سمت کانتر تؽيير داد .شماره ی خونه ی معين بود
دودل بودم برای جواب دادن اما نگران می شدن پس گوشيو برداشتم و بی حوصله گفتم :جانم؟
.سالم دامون-
!صدای ژاله بود و حدس اينکه برای چی زنگ زده خيلی سخت نبود! ناديا بهش گفته بود که ديده امش
.سالم:
!خوبی؟-
!تو چی فکر می کنی؟:
.ناديا بهم زنگ زد-
!خوبه:
می يای اينجا؟ می يای حرؾ بزنيم؟-
.تکيه امو دادم به کانتر ،دستم رو به پيشونيم کشيدم و گفتم :نه ژاله ،خيلی داؼونم
!چرا؟-
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.چرا چی؟! خسته ام .امروز يه سره سرپا بودم:
.آهان .از اون لحاظ-
معين خوبه؟:
.اين جاست .نگران تو بود ،تصميم گرفتيم يه زنگ بهت بزنيم-
.من خوبم .فقط خسته ام .داشتم آماده می شدم که بخوابم:
باشه .فردا همو می بينيم و حرؾ می زنيم .خب؟-
.در مورد دوستت عالقه ای ندارم چيزی بشنوم:
.ژاله يه خرده سکوت کرد و بعد گفت :باشه
.به معين بگو صبح دو سه ساعت دانشگاهم-
.باشه:
.ممنون که زنگ زدی و ممنون که نگران من بودين-
.خواهش می کنم:
.فعالا-

تماس قطع شد اما همون جا ايستادم و زل زدم به روبروم .از ناديا عصبانی نبودم ،ازش متنفر نبودم ،ازش ناراحت نبودم!
فقط و فقط يه حس تلخ بود! اينکه شايد اگه می خواست ،می تونست کنارم بايسته! از اينکه اون روز تو چشمهام نگاه کرد
و گفت به خاطر تو ،به خاطر آرامشی که حقته از زندگيت می رم کنار ازش دلگير بودم! آدم از کسايی که براش اهميت
!دارن دلگير می شه اما عصبانی نه! ناديا هنوز هم برام مهم بود! مهم مهم
مرغ سر کنده که می گن من بودم! دقيقا ا عين همون مرغ بدبخت در حال جون دادن باال و پايين می پريدم! در واقع هيچ جا
بند نبودم! درس رو تو دانشگاه سريع تموم کردم و رفتم آزمايشگاه که مثالا سرم رو تو بخش و با آزمايش ها گرم کنم ،اون
جا هم ديدم تمرکز ندارم و رفتم تو اتاقم! يه خرده پشت ميز نشستم که کارهامو انجام بدم ،ديدم حوصله ندارم ،بلند شدم و
.ايستادم پشت پنجره و زل زدم به بيرون
برؾ می باريد وقتی ناديا سر قرار اومد! خودش بهم زنگ زده و ازم خواسته بود ببينمش .می دونست تهرانم،می دونست
رفته ام پيش پدريش ،می دونست دو ساعت قبل از اون تماس از ديدن پدرخونده اش برگشته ام هتل! می دونست همه ی
دوييدن هام بی نتيجه بوده! تو يه کافه اطراؾ همون هتل قرار گذاشتيم ،اومد بدون اينکه نگاهی به چشمهام بندازه! هنوز هم
.از بابت حرؾ های پدربزرگش شرمنده بود! هنوز هم سرخی شرم روی گونه هاش بود
دستم که نشسته بود روی دستش سرمای بيش از حد و لرزش خفيؾ وجودش رو حس کرده بودم .ازش خواسته بودم سرش
رو بياره باال و به چشمهام نگاه کنه! يه حسی بهم می گفت قراره آخرين باری باشه که اون پولکی ها رو می بينم! يه حسی
!بهم می گفت اين نگاه نکردن ربطی به جواب کردن من داره
نگاهشو آورده بود باال ،يه خرده نگاهم کرده بود ،اشکی از چشمش چکيده بود ،دلم لرزيده بود ،دستش رو بيشتر فشار داده
.بودم و اون آروم آروم شروع کرده بود به حرؾ زدن
مامان می گه من دارم اذيتت می کنم! می گه تو به اندازه ی کافی از ما ،از اين فاميل ضربه خوردی و من شده ام ضربه :
ی نهايی! می گه آقاجون ول کن نيست! می گه حق تو اين همه سختی نيست! می گه اين خواستن از سرت می افته اما اگه
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به من برسی يه عمر بايد تلخی رو تحمل کنی! می گه اين تب تند که بخوابه ،هر دومون که آروم بگيريم تازه می فهميم چه
!اشتباهی کرديم
!پرسيده بودم :تو چی؟! تو چی می گی؟
!نگاهشو ازم گرفته بود ،يه قطره ديگه از چشمهاش چکيده و بعد يه مکث طوالنی گفته بود :منم با مامان موافقم
نوبت من بود که حرفی بزنم اما چيزی به زبونم نمی اومد ،يه خرده ساکت مونده بوديم و بعد گفته بودم :من از اين زندگی
!همين حقی رو می خوام که اآلن روبروم نشسته! اين همون حق سختيه که من می خوامش! اين برات مهم نيست؟
 ...نگاهم نکرده بود اما يه خرده لبش رو گزيده و گفته بود:من
!سرش رو باال آورده بود ،نگاهشو دوخته بود به چشمهام و بعد يه مکث همراه با بؽض گفته بود :من اين جوری نمی خوام
!دستش رو دوباره گرفته و پرسيده بودم :کسی چيزی گفته؟! ؼير از حرفهای مادرت؟
فقط نگاهم کرده بود ،بی جواب و من از اون نگاه همه چيز رو فهميده بودم! يه خرده ساکت مونده و بعد سوالی اصلی رو
!پرسيده بودم :نادی کسی تهديدت کرده؟
ترس رو می تونستم تو چشمهاش بخونم ،چونه و لبهاش لرزيده و از جاش بلند شده بود و قبل رفتن با گريه گفته بود:
!دامون خدافظ
سکوتش مشخص می کرد تهديدی در کاره! زنگ هايی که بهم زده می شد مشخص می کرد آقاجون بی کار ننشسته! راه
برای سر به نيست کردن من ،برای تو هلفدونی افتادن من براش باز بود! پرونده ی کت و کلفتی که برام سر هم کرده و به
آدرس آزمايشگاه فرستاده بودن همين رو ثابت می کرد! تنها جرمم نجات يه سری آدم بود اما اتهامم اعتراض و دخالت تو
امر خدا بود! منو متهم کرده بود به اينکه دارم تو امنيت ملی اختالل ايجاد می کنم! من نترسيده بودم گرچه که ترسناک بود
اما ناديا ترسيده و عقب کشيده بود! درد داشت! سخت بود اما نشد ،نتونستم راضيش کنم! نتونستم شجاعت رو بهش تزريق
کنم! ديگه جواب زنگ هامو نداد و خيلی زود از ايران رفت! من موندم ،تنهايی و روزهای سختی که انگار تموم نمی شد!
روزهايی که آرزو می کردم کوتاه و کوتاه تر باشه! اونقدر کوتاه که با پلک زدنی تاريک شه ،شب شه و من با يه مشت
!قرص ،نوشيدنی يا زنی که به خيالم ممکن بود بهم آرامش و خستگی بده به خواب برم
.در بی تقه ای باز شد ،بر نگشتم و بی حوصله گفتم :باشه بعد
.صدای معين بود که گفت :يه سری برگه است بايد امضا کنی
!بدون اينکه برگردم گفتم :گفتم که باشه بعد
!آروم پرسيد :رو به راه نيستی نه؟
!نگاهم به دونه های بارونی بود که از روی شيشه سر می خوردن وقتی گفتم :اصالا
!منتظر بودم جلو بياد ،حرفی بزنه ،دلداری يا سرزنشی اما صدای معين نبود که سرم رو به سمت در اتاق چرخوند
نگاهم از صورت همراه با لبخند ماليمش اومد پايين و نشست به دستی که گير بند کيفش بود .تو اون لحظه حلقه همچنان
!پررنگ ترين قسمت وجود اون آدم جا مونده از زندگی من بود
!نگاهم دوباره باال اومد و زل زدم به صورتش .به چشمهاش .آروم پرسيد :می تونم بيام تو؟
تقريبا ا توی اتاق بود .فقط بايد يه قدم از جلوی در کنار می رفت تا در بسته بشه .بی حرؾ فقط زل زدم بهش .تؽيير کرده
بود .بزرگ شده بود! به همون اندازه که من تو وجودم احساس پيری می کردم اون بزرگتر شده بود! اعتماد به نفسی توی
!صداش بود که اونو از دختر شکننده ای که ديگران براش تصميم می گرفتن و نياز به حمايت داشت متفاوت می کرد
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خودش بود که يه قدم جلو اومد ،در رو بست و پرسيد :اجازه دارم بشينم؟

تکونی به خودم دادم و رفتم سمت ميزم و بی حرؾ نشستم پشتش .اونقدر از حضورش توی اون اتاق گيج بودم که حرفی
.به زبونم نمی اومد .لبهام به هم بسته شده و ابروهام گره خورده بود
!نشست روی مبل و بعد يه مکث پرسيد :نمی خوای حرفی بزنی؟
منتظر چی بود؟! بعد اين همه مدت چه حرفی بعد بايد می زدم؟! اين دختر حتی جواب آخرين تماس های منو نداده بود! من
تو يه جهنم دست و پا زدم ،کلی از شبها تا نزديک صبح حتی خواب به چشمم نيومد! خيلی از شبها تا ديروقت تو خيابونها
راه رفتم ،يا تو ساحل نشستم و به تاريکی دريا زل زدم! طول کشيد تا بتونم با شرايط جديد کنار بيام .طول کشيد تا بتونم
خودمو جمع و جور کنم و سرم به زندگيم گرم بشه! هر چند که هنوز هم از زخمی که خورده بودم زجر می کشيدم! دليل
!نرسيدنم به ناديا رو نمی فهميدم! اين مجازات برای منی که يه عمر سعی کرده بودم آدم بدی نباشم زيادی بی انصافی بود
!صدای ناديا افکارم رو بهم ريخت .چند ديقه می شد که زل زده بودم به برگه های روی ميزم و جوابی نداده بودم
!دکتر اکبرزاده چيزی نگفت؟:
نگاهمو دوختم به صورتش ،همچنان لبخندش حفظ بود .آب دهنم رو به زور قورت دادم و سعی کردم نگاهمو از اون
چشمهايی که زندگيمو خراب کرده بود بگيرم .از تو کيفش پاکتی در آورد ،نيم خيز شد سمت ميزم و گذاشتش جلوم و
!گفت:رزومه امو توش نوشتم .درخواست کار دادم ،دکتر اکبرزاده گفت شما بايد تؤييد کنی
!گوشهام رفت عقب و ابروهام باال! درخواست کار؟
سکوت و تعجبم رو که ديد جاش رو عوض کرد ،يه مبل به ميزم نزديک شد و گفت :از ژاله شنيدم برای بخشتون نياز به
!نيرو دارين .منم ساعت های زيادی بی کارم .گفتم شايد اگه درخواست بدم پذيرش بشم و ساعت هام پر بشه
!برگه رو بدون اينکه بخونم به سمتش هول دادم و نگاه ازش گرفتم و سعی کردم با خشک ترين حالت ممکن حرؾ بزنم
!نياز به نيرو نداريم:
.انگار متعجب شد که برای چند لحظه فقط مات صورتم موند .نگاهش نمی کردم اما سنگينی نگاهش رو حس می کردم
بعد چند ديقه ،از جاش بلند و به ميز نزديک شد ،برگه رو که از روی ميز می گرفت نگاهم به دستهای ظريؾ و سفيدش
!نشست .چقدر دلم می خواست تو دستم بگيرمشون! چقدر دلم می خواست يه بار ديگه روی اون پوست ظريؾ رو ببوسم
صندلی رو به سمت پنجره چرخوندم ،صدای پاش که از ميز دور می شد تو اتاق پيچيد و بعد چند لحظه گفت :متؤسفم .بابت
!روزها و شبهايی که از ژاله شنيدم خيلی بهت سخت گذشته واقعا ا متؤسفم
برگشتم سمتش و زل زدم به صورتش .خبری از لبخند نبود! بيشتر ؼمگين بود تا متؤسؾ ! رفت سمت در من بودم که با
!سوالم متوقفش کردم:فقط از ژاله شنيدی که خيلی بهم سخت گذشته؟
برگشت و متعجب و سوالی نگاهم کرد ،نگاه ازش گرفتم و گفتم :فکر می کردم خودت بدونی تو چه جهنمی جام گذاشتی و
!نيازی به اينکه از ديگران بشنوی نباشه
 ...من-
!می تونی بری:
...دا-
!فکر می کنم بايد به ژاله يه تذکر اساسی بدم:
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 ...اون-
.صندلی رو دوباره به سمت پنجره چرخوندم و گفتم :به سالمت

رفت و در رو هم بست! چشمهای منم بسته شد! سخت بود! سخت بود بر خالؾ ميلت ،بر خالؾ احساست اونی رو که با
تموم وجود دوستش داری از خودت برونی! کاری که ناديا يه زمانی انجام داده بود! بهم ثابت کرده بود چقدر دوستم داره
اما اونقدر درد کشيده بودم که نمی خواستم دوباره بيفتم تو جريان پرخروش اون خواستن اشتباه!برای همين بود که ناديا رو
از خودم می روندم! برای همين بود که ديشب تا خود صبح به اين نتيجه رسيده بودم که ناديا بايد ازم دور بمونه! به
!خصوص با اون حلقه ی توی انگشتش
!تقه ای به در خورد و ژاله اومد تو و گفت :بيام تو؟
!صندلی رو برگردوندم به سمتش و زل زدم بهش ،اومد و در رو بست و گفت :اوه اوه! چقدر عصبانی هستی
عصبانی نبودم اما ناراحت تا دلش می خواست بودم! به ميز نزديک شد و گفت :چی گفتی دختره رو رنجوندی دامون
!جان؟
!فکر کنم بايد در مورد يه سری مسائل با هم حرؾ بزنيم-
!نشست و مشتاق گفت :البته! من که گفتم ،خودت مخالفت کردی
نيازی نيست اينقدر در مورد من با اين دختر حرؾ بزنی ژاله! اصالا نيازی نبود اين همه سال از اوضاع سخت من براش -
!توضيح بدی
ژاله جا خورد ،شايد خيال می کرد می خوام در مورد ناديا و زندگيش کنجکاوی کنم و انتظار بازخواست شدن نداشت .يه
!خرده نگاهم کرد و گفت :من چيزی ؼير از جواب دادن به سوال های هر از گاهی اون بهش نمی گفتم
پس از من می پرسيد! برعکس من که همين قدر که هر از گاهی از ميون حرفهای ژاله يا شادی می شنيدم که هست و
!حالش خوبه برام کافی بود
 ...ژاله مکثی کرد و گفت :دامون
نگاهمو دوختم به چشمهاش و گفتم :چند سال پيشو يادتونه ديگه؟! شماها منو به سمت اين دختر هول دادين! منو توبيخ
کردين ،در موردم قضاوت کردين که چرا پا پس کشيدم! تهش چی شد؟! نتيجه اش هم به من و هم به اون دختر ضربه زد!
!دليلی نداره بخواين به من نزديکش کنين! مخصوصا ا با اون حلقه ای که تو دستشه
!اون حلقه رو برای دور بودن بقيه تو دستش گذاشته نه تو-
يه ابروم ناخودآگاه باال رفت و فوری آوردمش پايين .نمی خواستم ژاله واکنشی ازم ببينه! لبم رو با زبون تر کردم و بعد يه
!مکث گفتم :فکر نمی کنين نبايد بذارين من از يه سوراخ دو بار گزيده بشم؟! چه اصراری به ايجاد اين رابطه دارين؟
!داريم؟! ماها؟-
!پس چی؟! مگه بهش نگفتی اينجا نيرو الزم داريم و بياد برای درخواست کار؟:
.ازم پرسيد ،منم راستش رو گفتم-
!ابروهام درهم شد و پرسيدم :ازت چی پرسيد؟
گفت شما تو آزمايشگاهتون نيرو نمی خواين ،منم گفتم فکر کنم بخوايم! شماره ی دکتر رو دادم ،با اون حرؾ زد و قرار -
!شد بياد با تو هم حرؾ بزنه
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!يه سوال بزرگ نشست تو ذهنم! چرا؟! چرا اين شهر؟! چرا اين آزمايشگاه؟! چرا؟

صدای فندک سکوت خونه رو شکست ،دست شيما جلو اومد و نخ سيگاری که به لبم بود رو برداشت و گفت :دودش اذيتم
!می کنه
!نيم خيز شدم که از جام بلند شم ،دستم رو گرفت و پرسيد :کجا؟
.نگاهمو به چشمهای آبيش دوختم و گفتم :می رم تو بالکن
.مانعم شد و گفت :بشين حرؾ بزنيم
نشستم و مات روبروم شدم .با لحن ماليمی پرسيد :چی شده دامون؟
سرم به دو طرؾ تکون خورد برای اينکه بفهمه نمی دونم چی بگم! سيگار رو گذاشت روی ميز و گفت :از من چيزی
ديدی که ناراحتت کرده؟
سرم به سمتش برگشت ،نگاهم نشست به صورتش.يه سالی بود که همو می شناختيم .زير بارون ايستاده بود وقتی سوارش
.کردم .منو ياد روزهايی انداخته بود که ناديا پايين آزمايشگاه منتظر تاکسی می ايستاد
!شيما بی تعارؾ نشسته بود تو ماشين و ازم خواسته بود بخاری رو روشن کنم
صميمی رفتار می کرد و بر عکس ناديا خبری از خجالت تو وجودش نبود .شايد همين تفاوت باعث شده بود به سمتش
کشيده بشم .کارتم رو که به سمتش گرفته بودم گرفته بود ،لبخند زده و خيلی رک بهم گفته بود :با اين ماشين و تيپ به هر
!کی شماره بدی رد نمی کنه
لبخند زده بودم ،کارت رو روی داشبورد گذاشته و قبل پياده شدن کلفتی رو بارم کرده بود :من ولی اين کارو می کنم که
!ياد بگيری از نعمت الهی سوء استفاده نکنی
!متعجب پرسيده بودم :نعمت الهی؟! ماشين مال خودمه
خنديده و به آسمون اشاره کرده بود :منظورم بارونه! بارون که نبود اين مسير رو پياده می رفتم و سوار ماشين هر کی
!جلوی پام ترمز کرده بود نمی شدم! به خانومت سالم برسون
!اشاره اش به حلقه ی توی دستم بود! خنديده بودم ،انگشتر رو در آورده و گفته بودم :مجردم
نگاه مرددش به صورتم نشسته بود ،کارت رو به سمتش گرفته و توضيح داده بودم :به خاطر اين ماشين و تيپ شماره زياد
!بهم می دادن گفتم اين جوری شايد خالص شم
خنديده و کارت رو گرفته بود و يه ماه بعد بهم زنگ زده بود ،نه برای ارتباط و دوستی ،فقط به خاطر اينکه جواب
!آزمايش مادرش رو سريعتر آماده کنيم
باب آشنايی بيشتر باز شد و من از تنهايی چند ماهه در اومدم .به خاطر ناديا به سمت هر کسی که رفته بودم پس کشيده
بودم .نه من می تونستم تحملشون کنم نه اونها اخالق گند منو تاب می آوردن اما شيما موندگار شد .با هر ساز من رقصيد.
شبهايی شد که حوصله نداشتم نازمو کشيد ،وقتهايی شد که ناخواسته دلخورش کردم اما به روی خودش نياورد و خب اين
اواخر گاهی بحث ها شديدتر بود و قهرها طوالنی تر و البته که گاهی هم من با عذرخواهی و نازکشی از دلش در می
.آوردم
اگه ناديا نبود ،اگه نيومده بود شايد شيما رو به عمه معرفی می کردم .خوب که فکر می کردم می ديدم نديدن شيما ناراحتم
می کنه .اگه چند روز بيشتر برنامه ی ديدنمون جور نمی شد حتما ا يه ناهار رو باهاش می خوردم و گله هم می کردم!
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دختر سرزنده و شيطونی بود که يه سر داشت و هزار سودا .شايد همون سرزنده بودنش هم منو براش قابل تحمل کرده
!بود
!دستش نشست به صورتم ،ته ريشمو لمس کرد و پرسيد :چی شده دامون؟ نمی خوای حرؾ بزنی؟
از يه هفته پيش که فهميده بودم ناديا متؤهل نيست حسی به جونم افتاده بود! حسی مثل خيانت! فکر کردن به حضور شيما يا
دوست دخترهای ديگه ام حس بد خيانت به ناديا رو تو وجودم زنده می کرد هر چند که ما به هم تعهدی نداده بوديم! هر
چند که تو آخرين تلفنم به خاله نگار ،وقتی ازش شنيدم که ناديا از ايران رفته ،وقتی بهش گفته بودم هر جای دنيا هم که بره
!می رم و برش می گردونم خاله گفته بود ناديا اينو نمی خواد! منتظرش نباش و زندگيتو بدون اون ادامه بده
!از جام بلند شدم ،دستم نشست تو جيب شلوار گرم کنم و پشت کرده به شيما گفتم :اين رابطه چقدر برات جديه شيما؟
متعجب پرسيد:يعنی چی؟
!می خوام بدونم روی من تا کجا حساب وا کردی؟-
!نمی فهمم دامون:
!تو ذهنت من تو آينده ی تو کجام؟-
مکث کرد ،برگشتم سمتش ،خيره ی صورتم بود .لب پايينم رو به دندونهای باالم گرفتم ،يه خرده تو سکوت موند و بعد
!گفت :می دونم موندگار نيستی
!از کجا می دونی؟-
!از اول هم می دونستم! وقتشه؟:
!از اول از کجا می دونستی؟-
!مرد مجردی که زنی رو عقد موقت می کنه اونو برای زندگی دايمش نمی خواد:
جوابی نداشتم بدم ،لحن شيما تند نبود اما واقعيت بود و گزنده! نشستم روبروش و بعد يه خرده سکوت گفتم :تا چند وقت
پيش قصد داشتم به عمه ام معرفيت کنم .عمه ام تنها کسيه که دارم .در واقع خونواده امه! می خواستم يه زندگی تشکيل بدم
که حرؾ و حديث ها از بين بره و ديگه کسی بهم گير نده که چرا مجرد موندی! می خواستم ازدواج کنم و به قول معروؾ
!سر و سامون بگيرم و ديدم کی بهتر از تويی که با هر اخالق گند من ساختی و نشون دادی که دوستم داری
!شيما لبخندی زد و گفت:هميشه هم اخالقت گند نبود! بيشتر وقتها مهربونی
لبخند که نه تلخندی نشست رو لبم و بعد گفتم :تو فکرم بود يه چيزهايی از گذشته ام بهت بگم ،اگه راضی شدی باهام ادامه
 ...بدی و منو به خونواده ات معرفی کنی منم به عمه بگم و اين ازدواج از حالت موقت در بياد ولی
!اين ولی خيلی مهمه-
!آره:
!که مطمئنا ا بر می گرده به تلخی های گاه و بی گاه و اين چند روزت-
!آره:
!پای کسی ديگه ای وسطه؟-
!آره:
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!زن داری؟-
!نه:
!با کسی آشنا شدی که بهتر از منه؟-
!نه:
!پس چی؟-
!با کسی قبل از تو آشنا بودم که حاال برگشته:
شيما ساکت شد ،مکثی کرد و پرسيد :زنت بوده؟
!نه-
!می خوای اونو بگيری؟:
!نه-
!پس چی؟:

نمی خوام بهش نزديک بشم ،يه چيزهايی وسطه که نمی تونيم بهم برسيم ولی  ...ذهنم درگير اونه! می دونم خيلی زشته- ،
نهايت بی شعوريه که دارم در مورد اين ماجرا با تو حرؾ می زنم اما دارم صادقانه می گم! امروز اگه اين همه تلخی رو
تحمل کنی بهتر از اينه که يه عمر با مردی زندگی کنی که يه گوشه از ذهنش هميشه درگير يه نفر ديگه است .فکر می
!کنم اين حقو داری که بدونی چرا نمی تونم اون صيؽه نامه رو دائمی کنم
عاشقشی؟:
!بودم-
!هنوز هم هستی:
!شايد-
!مبارکه:
نگاهم نشست به چشمهای دلخورش! حق داشت اما  ...دلم نمی خواست وقتی ذهنم درگير نادياست ،وقتی چشمهای اون
جلوی چشممه با شيما تو يه رخت خواب باشم! من تو اين سالها تموم سعيمو کرده بودم که ناديا رو فراموش کنم ،کمرنگ
شده بود برام و تو پس زمينه ی ذهنم بود .وقتهايی که با شيما می گذروندم اونقدری سرزندگی داشت که منو از دنيای
گذشته دور کنه اما حاال و با وجود اين همه نزديکی به ناديا نمی تونستم! نمی تونستم کسی رو کنارم داشته باشم ولی ذهنم
!درگير کس ديگه ای باشه! اينها رو برای شيما توضيح دادم .گفتم و گفتم و گفتم تا اينکه از جاش بلند شد و گفت :می فهمم
کجا؟-
.می رم خونه:
.شام بخور بعد برو-
.نه .می خوام فکر کنم:
!راه افتاد سمت در ورودی که مانتوشو بپوشه ،همراهش شدم و گفتم :ازم دلخوری؟
!نه-
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!قرار نيست تو بری و من اونو بکشونم تو زندگيم:
!باشه-
 ...شيما من فقط خواستم دليل اينکه:

!متوجه ام دامون! مرسی که صادقانه گفتی منتها اآلن ناراحتم .می خوام برم که اين قضيه رو هضم کنم-
.بذار لباس بپوشم برسونمت:
.احتياجی نيست می خوام راه برم-
.هوا تاريک شده ،من ترجيح می دم برسونمت:
.آژانس بگير برام-
!می خوای ازم فرار کنی؟:
.نه ولی اآلن ذهنم درگيره بذار بعد حرؾ می زنيم-
.باشه:
رفتم سمت تلفن ،يه ماشين از آژانس خواستم و شيما رفت! رفت و من دوباره ميون زمين و هوا معلق شدم! ناديا که مال
من نمی شد! من چرا زندگی خودم رو به آتيش کشيده بودم؟! من چرا اينقدر زود همه چيزو برای شيما اعتراؾ کرده بودم!
!مطمئنا ا ديگه به اين خونه بر نمی گشت! دلم داشت با مؽزم چی کار می کرد؟
تازه رسيده بودم آزمايشگاه داشتم با سرعت می رفتم سمت رخت کن که صدای آشنايی پاهامو کند کرد .صدای حرؾ زدن
!ناديا بود با دکتر
ابروهام رفت باال و سرم به سمت اتاق دکتر چرخيد .دم در اتاق ايستاده بودن به حرؾ زدن ،دکتر که منو ديد گفت:اومدی
!دامون جان؟
راهمو از سمت رخت کن به سمت اتاق دکتر کج کردم و وقتی بهشون رسيدم رو به دکتر سالم کردم و برای ناديا سری
تکون دادم .دکتر با خشرويی گفت :خوبی؟
!ممنون رو زمزمه کردم ،دست دکتر نشست به پشتم و گفت :نگفته بودی خانوم پاک نيت دخترخاله اته
نگاهم نشست به صورت ناديا ،لبخندی رو لبش بود که مفهومش رو نمی فهميدم! کيفم رو دست به دست کردم و گفتم:
.فرصتش پيش نيومده بود
.دکتر لبخندی زد و رو به ناديا گفت :از هر وقت که آمادگيشو داشتی کارتو شروع کن
!اخم هام در هم شد و رو به دکتر گفتم :فکر کنم گفته بودين منم بايد رضايت بدم
دکتر لبخندش رو عميق تر کرد و گفت:ديدم تو اين روزها خيلی سرت شلوؼه و فرصت نکردی رزومه ی خانوم رو
.ببينی ،مصطفوی و خانومش هم ايشون رو تؤييد کردن ،خودش هم که قبالا اينجا مشؽول به کار بوده ،پس مشکلی نيست
دکتر اونقدر خونسرد حرؾ می زد که من مونده بودم! يعنی چی آخه؟! نمی فهميدم اين کارها يعنی چی؟! برگشتم سمت
!ناديا ،لبخندی تحويل من داد و گفت :می رم لباس عوض کنم
!رفت سمت رختکن ،دکتر دستی به شونه ی من زد و گفت :سخت نگير
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بی جواب راه افتادم سمت رخت کن ،داشت روپوش سفيدش رو می پوشيد :در رو بستم و کيفم رو انداختم روی ميز! از
!صداش جا خورد و با ترس برگشت سمتم! اخم کرده پرسيدم :اين کارها يعنی چی؟
!يه خرده زل زد به صورتم و بعد پرسيد :کدوم کارها؟
!اينکه اينجايی يعنی چی؟-
!اينجام يعنی تو رختن کنم ،يعنی تو اين آزمايشگاهم يا تو اين شهرم؟:
!هر سه تاش-
!اومدم اينجا برای کار و زندگی :
!جا قحط بود؟-
!شهرت رو می گی يا آزمايشگاهتو؟:
!هر جفتش-
مقنعه اش رو از زير روپوش در آورد و مرتب کرد ،دوال شد که کفشهاشو عوض کنه ،در همون حال گفت :عصبانی که
!می شی قيافه ات خيلی ديدنيه
!ابروهام رفت باال! اين دختر اصالا اونی نبود که من می شناختم! يه ناديای ديگه بود
نشستم رو صندلی و پوؾ کالفه ای کشيدم ،سرش رو باال آورد و با لبخند گفت :می دونم دوست نداری دور و برت باشم،
!منم تموم سعيمو می کنم که رابطه ام فقط در حد کار باشه! قول می دم
!همونو هم نمی خوام-
!چرا؟:
!چرا چی؟! چرا نمی خوام دور و برم باشی؟! چرا نمی خوام حتی رابطه ی کاری باهام داشته باشی؟-
!اوهوم! چرا؟:
زل زدم به اون چشم های عسلی که حاال به نظر وحشی بود و پرشر و شور و خواستم چيزی بگم اما واقعا ا جواب چرا رو
!خودم هم نمی دونستم! رفت سمت در اما برگشت و خيلی رک گفت :می ترسی دوباره به دلت راه پيدا کنم؟
!مات قيافه اش بودم ،لبخندی زد و رفت
***
شرايط سختی بود! ناديا بيخ گوشم مشؽول کار بود و من هر چقدر که می خواستم نمی تونستم حضور و وجودش رو ناديده
بگيرم! کالفه کار رو بی خيال شدم و رفتم تو اتاقم! دلم می خواست برم سراغ معين و چند تا فحش آبدار نثارش کنم!
!ضمانت کرده بود! هه! با فحش هم دلم خنک نمی شد ،نياز بود که خفه اش کنم
تقه ای به در خورد ،سرم رو بلند و دعا کردم که معين باشه ،ناديا بود که از در رو باز کرد و پرسيد :می تونم برم؟
!نگاه ازش گرفتم و خودم رو مشؽول نوشتن نشون دادم و در همون حال گفتم :من رئيس شما نيستم
!صدای ماليمش رو شنيدم که گفت :دکتر گفتن شما رئيس بخش هماتولوژی هستين
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سرم رو بلند کردم و نگاهمو دوختم بهش .داشتم حسابی به خودم فشار می آوردم که تسليم نشم! که نخوامش! که نخوام
اصالا سر حرؾ رو باهاش باز کنم! که نپرسم اين همه سال کجا بودی؟! چرا اآلن؟! چرا اينجايی؟! چرا اومدی؟! چرا
!برگشتی؟
سکوتم رو که ديد پرسيد :برم؟
.زيرلب گفتم :به سالمت
خنديد ،سرم رو بلند کردم و سوالی بهش خيره شدم ،کيفش رو روی شونه اش جا به جا کرد و گفت :لحنت بيشتر شبيه اينه
!که بگی برو به درک تا برو به سالمت
يه لحظه از حرفش خنده ام گرفت ،حق داشت! ولی به زور سعی کردم لبخند نزنم ،در رو که می بست زبونم از اختيارم
!خارج شد وقتی پرسيدم :آقاجونت خوبه؟
مکثی کرد و برگشت سمتم ،چهره اش کامالا جدی شده بود ،طوری که خيال کردم می خواد چيزی بارم کنه اما برگشت تو
اتاق ،در رو بست و پرسيد :می خوای حرؾ بزنيم؟
!يه نه ی زيرلبی گفتم ،به ميزم نزديک شد و پرسيد :پس چرا حال آقاجون رو پرسيدی؟
!نگاه ازش گرفتم و مثالا مشؽول کاؼذها شدم و گفتم:حال پدربزرگمو پرسيدم .اشکالی داره؟
!اشکالی نداره ولی فکر نمی کنم خيلی برات مهم باشه که اون پيرمرد در چه حاليه-
!پوزخندی نشست رو لبم ،برگه ها رو جا به جا کردم و گفتم:دوست نداری جواب نده
نشست رو مبل و گفت :دامون؟
تمام تالشم رو کردم که نگاهم باال نياد و به صورتش نشينه ،دوباره صدام زد .اين بار وقتی ديد نگاهش نمی کنم از جاش
.بلند شد و رفت سمت در و گفت :آقاجونم حالش خوبه .يعنی می گن که حالش خوبه
!رفت و در رو بست ،نگاه من خيره ی در موند و اينکه يعنی می گن حالش خوبه يعنی چی
***
!عمه خوابم:
!پاشو می زنمت ها-
!عمه جان ،به جون خودم خوابم:
!دامون منو حرص نده-
از زير پتو اومدم بيرون و زل زدم به صورت عمه! لبخند پيرزمندانه ای به لبش آورد و گفت :پاشو بشين می خوام باهات
!حرؾ بزنم
خودم رو باال کشيدم و تکيه دادم به تاج تخت و گفتم :به من گفتی مژگان و حسين نيستن و خلوتی خونه داره می خوردت و
من بيام اينجا که تنها نباشی! باز من بيچاره گول خوردم و اومدم ،شما هم از فرصت استفاده کردی که در مورد زن گرفتن
!من حرؾ بزنی؟
!بده مگه؟-
!بد نيست؟! من زن نخوام کيو بايد ببينم! عمه به پير به پيؽمبر من مشکلی ندارم:
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!اون که البته! بهت بد هم نمی گذره! خبرت رو دورادور دارم که داری چه جوری زندگی می کنی-
!چه جوری دارم زندگی می کنم؟:

دامون اين آدم هايی که امروز تو زندگيتن و فردا نيستن هر کدوم می تونن برات دردسر بشن! مخصوصا ا با اين مال و -
!جايگاهی که تو داری
!من آدم های رنگ به رنگی رو تو زندگيم نمی يارم عمه:
!باشه قبول!اصالا نمی خواستم در اين مورد حرؾ بزنم-
!ابروهام رفت باال و پرسيدم :اه؟! پس چی؟
!رو لبه ی تخت نشست و گفت :نگفته بودی ناديا پيش شما کار می کنه
ابروهام دوباره رفت باال و اين بار به طاق چسبيد! پشت بندش اخم کردم و گفتم :اين زن و شوهر بايد يه چسب يا زيپ رو
!دهنشون کار بذارن
!زن و شوهر؟-
!ژاله و معين:
!چه ربطی به اون ها داره؟-
!پس کی آمار آزمايشگاه رو به شما داده؟:
!منظورت آمار نادياست ديگه؟-
!همون:
!خودش بهم زنگ زد-
!چشمهام برای بار چندم تو اون چند روز گرد شد! من اگه خل نمی شدم بايد کالهمو می نداختم هوا
!صاؾ نشستم و پرسيدم :کی؟
!ناديا-
!يعنی چی؟:
.زنگ زده بود حال منو بپرسه ،بهم گفت که پيش تو کار گرفته-
!ابروهام در هم شد و پرسيدم :چه دليلی داره زنگ بزنه حال شما رو بپرسه؟
!اخمی کرد و گفت :چيه خب؟
پتو رو زدم کنار و پاهامو گذاشتم زمين ،دستی به موهام کشيدم و عمه گفت :يه سوال بپرسم؟
!نگاهش کردم و منتظر موندم .لبخندی زد و با ماليم ترين لحن گفت :هنوز دوستش داری آره؟
سری به دو طرؾ تکون دادم ،لبخندش عميق تر شد و گفت :اگه مشکلی نيست ،اگه فکر می کنی اونقدری مستقل شده که
!بتونه خودش برای زندگيش تصميم بگيره فکر کنم بايد بری سراؼش .هان؟
!نه-
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عمه خنديد و دستش رو روی پشتم کشيد و گفت :فکرهاتو بکن ،يه تصميم درست بگير .اگه می خوای داشته باشيش برو
سمتش ،اگه هم نه که خب يه تصميم ديگه برای زندگيت بگير و راه دست پيدا کردن به ناديا رو برای خودت ببند عزيزم.
 ...اين جوری که پا در هوايی يه مقدار
چی گفته پای تلفن؟-
!چی؟:
!در مورد من حرفی زده؟-
!نه فقط گفت که بداخالق شدی:
!همين؟-
.آره:
از خونواده اش چيزی نپرسيدی؟-
.نه:
!نگفت چه جوری راضی شدن اينجا و تنها زندگی کنه؟-
.من چيزی نپرسيدم ،اونم توضيحی نداد:
آهانی گفتم و از جام بلند شدم ،عمه هم پا شد و پرسيد :چرا خودت ازش نمی پرسی؟
!حوله ام رو برداشتم و رفتم سمت هال و گفتم :دليلی نمی بينم
!همراهم شد و قبل از اينکه برم تو حموم پرسيد :مطمئنی؟
سرم برگشت به طرفش ،لبخند رو لبش رو درست عين لبخند روی لب ناديا نمی فهميدم! حوله رو انداختم روی دوشم و
!گفتم :چی رو مطمئنم؟
!رفت سمت آشپزخونه و گفت :اين که دليلی نداره در موردش کنجکاوی کنی رو! برو دوش بگير يه خرده جوشت بخوابه
***
سرم تو برگه ها بود و در همون حال به احمدی گفتم :يه الم به من می دی؟
دستم رو به سمتش دراز کردم اما نگاهم مشؽول چيزی بود که داشتم می نوشتم ،دستی که نشست تو دستم گرمای خاصی
داشت .سرم رو برگردوندم و نگاهم افتاد به ظرافت دست های ناديا .اخمی کردم و الم رو گرفتم و پرسيدم :از کی تا حاال
!تو احمدی هستی؟
.با لحن ماليمی گفت :ايشون رفته بيرون
!خودکار رو روی کاؼذ گذاشتم و گفتم :صبر می کردم وقتی برگشت دوباره جمله ام رو تکرار می کردم
خنديد،سوالی نگاهش کردم که توضيح بده ،سرگرم کارش شد و گفت :شبيه بچه های نق نقوی کوچولو شدی که قهر کرده
!ان و به حرؾ مامانشون گوش نمی دن
!دوباره مشؽول کارم شدم و گفتم :آره مامان خانوم! بچه اتو ول کردی به امان خدا تربيتش بهتر از اين هم نمی شه
شنيدم که با لحن شوخی گفت :عيب نداره ،حاال که برگشتم باالی سرش دو تا تنبيه درست و درمون براش در نظر بگيرم،
!از نو مودب می شه
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لبخندی به حاضر جوابيش زدم در حالی که خوشحال بودم قيافه ام رو نمی بينه و با لحنی جدی گفتم:اگه قرار بود برگردی
 ...نمی گفتی خدافظ دامون! می گفتی فعالا! می گفتی می بينمت! می گفتی
!اون روز که می رفتم فکر می کردم برای هميشه می رم-
دستکش هامو با عصبانيت از دستم در آوردم و رفتم سمت در و گفتم :امروز هم من فکر می کنم همون روز برای هميشه
!رفتی و ترجيح می دم اصالا نبينمت
صدای دامون گفتنش رو شنيدم،از بخش زدم بيرون برای اينکه بحث ادامه پيدا نکنه! يه خرده تو راه رو ايستادم و فکر
!کردم چقدر دلم می خواد برگردم به روزهايی که ناديا نبود و من تنهايی با قضيه ی نبودنش کنار اومده بودم
***
ده ديقه بعد برگشتم تو بخش ،ناديا سرش رو به کارش گرم کرده بود و خوشبختانه حرفی نمی زد .احمدی هم که اومد من
.باقی کارها رو بهش سپردم و رفتم تو اتاقم
يه جورهايی ناراحت بودم از اين برخوردی که باهاش داشتم اما بيشتر از اينکه اين برخورد با ناديا باشه با دل صاحب
مرده ی خودم بود! با اين احساس سرکشی که می دونستم اگه مهارش نکنم کار دستم می ده! احساسی که به زور توی يه
!قوطی چپونده و درش رو کيپ کرده بودم و حاال روزنه ای گير آورده بود برای فوران کردن
وسيله هام رو جمع و جور کردم که برم برای ناهار .بارون گرفته و هوا سرد بود ،ماشين رو که از پارکينگ در آوردم
ناديا رو ديدم که قصد داره از عرض خيابون رد بشه.از جلوش رد شدم ،از توی آيينه ديدم که نگاهش به ماشينمه ،ايستادم
و مردد موندم برای اينکه سوارش کنم يا نه ،يه سمت خيابون رو رد کرد و تو بلوار وسط ايستاد ،راه افتادم و بريدگی رو
.دور زدم و وقتی رسيد اون طرؾ جلوی پاش ترمز کردم
نگاهم کرد اما سوار نشد ،روی دنده خم شدم و در رو باز کردم .با اون چشمهای خوشرنگش زل زل منو نگاه می کرد و
!واکنشی نشون نمی داد،منم منتظر نگاهش می کردم .بوق ماشين پشتی باعث شد بگم :سوار شو بد جا نگه داشتم
!يه قدم به ماشين نزديک شد ،دستش رو گذاشت به در و گفت :شما بفرمايين
لحنش سرد بود و نگاهش هم دلخور وقتی در رو بست .دوباره به سمت در دراز شدم ،بازش کردم و با تحکم گفتم :بشين،
!نمی بينی خيابونو گذاشتن رو سرشون؟
به خاطر بوق ممتد ماشين های عقبی نشست و در رو بست ،راه افتادم و بعد يه خرده سکوت اون بود که شروع
.کرد:عوض شدی
ساکت موندم ،يه کم مکث کرد و گفت :خيلی هم عوض شدی و البته خبر داشتم اما به چشم نديده بودم و از قديم گفتن شنيدن
!کی بود مانند ديدن
نيم نگاهی بهش انداختم،هنوز عادت مچاله کردن بند کيفش رو داشت! اون موقع ها خيال می کردم از زور استرس يا
!خجالت اين کار رو می کنه
!دوباره يک کم ساکت شد و بعد برگشت به سمتم و گفت :تو خوابگاه زندگی نمی کنم ها
نيم نگاهی بهش انداختم و به اين فکر کردم که اصالا کجا دارم می رم؟! به روبروش خيره شد و ديگه حرفی نزد ،به
!چهارراه که نزديک شديم گفتم :تاکسی ها تا اينجا می آوردنت
!انگار جا خورد که اول چيزی نگفت و بعد با لحنی جدی گفت :مرسی پس! همين بؽلها نگه دارين
راهنما زدم و يه خرده جلوتر ايستادم ،خواستم بگم آدرس بده که برسونمش ،برگشت سمتم و با يه لبخند پرسيد :کرايه ما
!چقدر شد؟
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ابروهام رفت باال ،من اگه بودم پياده که می شدم هيچ ،در رو هم تو صورت طرؾ می کوبيدم! تعجبم رو که ديد لبخندش
!عميق تر شد و گفت :بارون می ياد ،سرد هم هست ،نمی شه از بند پ استفاده کنيم؟
ياد اون روز تو دانشگاه افتادم! بند پ! بند پسرخاله دخترخاله بودن! چه روزهايی بود! چه قدر نقشه ها برای زندگيم داشتم!
!ناديا هم انگار خط به خط رو يادش بود! انگار در تمام اين سال ها به اون روزها فکر می کرد که جزئيات رو يادش بود
نگاهم رو که مات صورتش ديد ،لبخندش جمع شد و دستش نشست به دستگيره و گفت :مرسی که منو ديدی و تا اينجا
.رسوندی
اومد در رو باز کنه ،پرسيدم :از کدوم ور برم؟
 .نگاهش چرخيد به صورتم ،من زل زدم به روبروم و دستهام فرمون رو مشت کرد ،مکثی کرد و گفت :سمت راست
راه افتادم و خيلی خودم رو کنترل کردم که نپرسم تنها زندگی می کنه يا نه! چند بار ديگه هم آدرس داد و بعد سر يه کوچه
.گفت :همين جاست
.ماشين رو نگه داشتم ،پياده شد و قبل از اينکه در رو ببنده گفت :مرسی دامون
برگشتم سمتش و زل زدم به صورتش ،چقدر می خواستم برای يه لحظه سرش رو به سينه ام فشار بدم! چقدر دلم می
خواست دستهاشو تو دستم بگيرم! چقدر دلم می خواست به مهربونيش لبخند بزنم! چقدر دلم می خواست محبتش رو داشته
!باشم و بهش محبت کنم .حيؾ! حيؾ که آقاجونش بود! حيؾ که زنده بود! حيؾ که اون گذشته بينمون بود
در رو بست و رفت ،اونقدر ايستادم تا وسط های کوچه دم يه خونه ايستاد ،برام دست تکون داد ورفت توی يه خونه و
.ديگه نديدمش
مطمئن بودم که خونه نمی رم! می رفتم لب ساحل! می رفتم که يک کم فکر کنم! می رفتم که ذهن آشفته ام رو سامون بدم!
بايد راهی پيدا می کردم برای اينکه از اين دختر ،از اين دختری که يه بار به خاطرش به فروپاشی رسيده بودم دور بمونم!
!بايد ازش دور می موندم
***

صدای زنگ گوشيم که بلند شد چشم از دريا گرفتم ،سردم شده بود و دلم يه چای داغ می خواست .نگاهی به دکه ای که با
فاصله از ساحل بود انداختم اما صدای زنگ موبايل اجازه نمی داد به اون سمت قدم بردارم .معين بود .می دونستم به
محض جواب دادن صدای سرزنش و داد و بيدادش بلند می شه! تولد پسرش بود و من يه ساعت پيش بايد خودم رو می
.رسوندم به خونه اش اما نرفته بودم! مطمئن بودم ناديا هم اونجاست و اين برای رفتن مرددم می کرد
يه هفته از اون روزی که ناديا رو سر کوچه ی محل سکونتش پياده کرده بودم گذشته بود ،تو آزمايشگاه در حد چند کلمه با
هم حرؾ زده بوديم و من نهايت تالشم رو کرده بودم برای اينکه ازش دور بمونم .دلم اونو پيش می کشيد و عقلم پسش می
.زد .شرايط عوض نشده بود و من ديگه واقعا ا خسته بودم .بيست و چند سال تنش برای هر آدمی زيادی بود
صدای زنگ موبايل که قطع شده بود دوباره بلند شد .پوؾ کالفه ای کشيدم و برگشتم تو ماشين .سرد بود و لب ساحل هم
.باد بدی گرفته بود که چشمها رو به اشک می انداخت .ماشين رو روشن و دکمه ی بخاری رو زدم
دم ظهر بود که ناديا اومده بود تو اتاق و ازم برای فردا مرخصی می خواست! دست خودم نبود که با تندی ازش پرسيده
!بودم :هنوز مشکالت خانوادگيتون حل نشده؟
ناخودآگاه ياد روزهای کارآموزيش افتاده و بی توجه به اينکه دارم از بيماری و فوت پارسا برای طعنه زدن بهش استفاده
!می کنم رنجونده بودمش
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يه خرده نگاهم کرده و از اتاق رفته بود بيرون .کالفه دستی به موهام کشيده و از حرفم پشيمون شده بودم .رفته بودم که
!بهش بگم می تونه فردا رو نياد ولی رفته بود
صدای زنگ موبايل برای بار سوم تو گوشم پيچيد ،اين بار جواب دادم و طبق حدسم معين با صدايی عصبانی گفت :دامون
!کجايی تو؟
.بيرونم-
!می دونم بيرونی! بيرونی که نه خونه ای و نه بيمارستان و نه آزمايشگاه منتها کجای اون بيرون خراب شده ای:
!چه خبرته؟-
!چه خبرمه؟! نشستيم اينجا منتظر توييم:
!مگه گفته بودم می يام؟-
!تو تولد مهبد نمی خوای شرکت کنی؟! ما به درک بچه از صبح هی عمو عمو می کنه:
!بهش بگو کادوش محفوظه-
!دامون:
.دارم می يام-
!کوفت! فقط بلدی آدمو حرص بدی:
!اين کارم نکنم که ديگه سرگرمی و تفريحی برام نمی مونه-
!مگه دستم بهت نرسه! يعنی دست من که هيچی ،مژگان و ژاله هم اينجا برات شمشير از رو بستن و منتظرتن:
!يعنی نيام؟-
!نيای که فردا سرت زير گيوتينه:
!گيوتين با شمشير خيلی فرقی نمی کنه-
!خنديد و يه فحش نثارم کرد و گفت :تا پنج ديقه ديگه اينجا نباشی از شام خبری نيست
باشه ای گفتم و تماس رو قطع کردم و راه افتادم .فکر کردن به اينکه ناديا هم تو اون مهمونی خونوادگی هست منو اذيت
می کرد .يا شايد نه! اذيت نمی کرد!يه جور هيجان ناخواسته بود! نمی خواستم اون جا باشه! نمی خواستم احساساتم قلقلک
داده بشه! نمی خواستم باهاش روبرو بشم ،مخصوصا ا تو يه محيط ؼيرکاری! نمی خواستم دوباره بين يه عالمه احساس
!متناقض ؼوطه بخورم و بهم فشار بياد
ماشين رو خاموش کردم و پياده شدم ،کادوی مهبد رو هم از صندلی عقب برداشتم .در رو بستم و زنگ واحد معين اينا رو
فشار دادم .عمه نيومده بود ،بهم گفته بود مهمون داره اما می دونستم که حوصله ی اين جور مهمونی ها رو نداشت .تنها
!شانسی که داشتم اين بود که الله و مادرش ايران نبودن و اين يعنی يه نفس راحت و خالصی از شر تيکه هاشون
رفتم باال ،ژاله با يه ابروی باال رفته دم در بود .با لبخند سالم کردم ،سری به تؤسؾ تکون داد ،نگاهی به کفشهام انداخت و
!آروم گفت :دريا در می رفت؟! از گرسنگی پس افتاديم
!خنديدم و گفتم :کارآگاه شدی؟
!کادو رو به سمتش گرفتم ،اخم کرد و گفت :برای کادو نخواستيم که بيای ،می خواستيم عموی معين تو اين تولد باشه
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!می دونمی گفتم و آروم زمزمه کردم :منتها عموی مهبد خيلی راؼب نبود تو اين مهمونی باشه
!دستش نشست به پشتم و هلم داد توی ساختمون و گفت :بيا برو تو! خيلی هم دلت بخواد

پالتوم رو در آوردم و آويزون کردم ،با معين و سياوش و حسين يکی دو تا از آشناهاشون دست دادم و با بقيه هم سالم و
احوال پرسی کردم و نشستم .خبری از ناديا نبود .شايد نيومده بود يا ديرتر می اومد .نگاهی به ساعت انداختم به اندازه ی
.کافی دير بود! احتماالا نمی اومد
نشستم کنار معين و رو به سياوش گفتم:خانومت هنوز از تهران نيومده؟
.با سر اشاره ای به اتاق خواب کرد و گفت:چرا .می ياد اآلن
سری چرخوندم و پرسيدم :مهبد کو؟
!معين گفت :خوابه
!خنديدم و گفتم :اآلن چه وقت خوابه؟
!از جاش بلند شد و گفت :انقدر دير اومدی که بچه ام کيک تولدش رو قاچ نزده خوابش برد
ابروهام درهم شد و پرسيدم :جدی داری می گی؟
!پسرخاله ی معين بود که گفت :نه بابا ،بچه خراب کاری کرده برای اينکه از ژاله کتک نخوره برديمش تو اتاق
!برگشتم سمت ژاله ای که با سينی چای بيرون می اومد و پرسيدم :تو مگه بچه رو کتک هم می زنی؟
!لبخند زد ،چايی رو به سمتم تعارؾ کرد و گفت :پوريا ؼلو نکن! دو تا جمله ی با تحکم با کتک فرق داره
!از جام بلند شدم و گفتم :پسر منو دعوا کردی آره؟
!خنديد و گفت :داداشت بود که تا حاال
اخم کردم و راه افتادم سمت اتاق مهبد و گفتم :مامان و باباش که هيوال باشن من بچه رو به فرزندی قبول می کنم که
.جونش در امان باشه
!در اتاق مهبد رو باز کردم و ديدم در بالکن بازه اما مهبد و شادی تو اتاق نيستن .رفتم تو و در رو بستم و گفتم :مهبدی؟
انتظار داشتم مهبد به سمتم بدو ِا اما اونی که از بالکن اومد بيرون نه مهبد بود و نه شادی! ناديا موبايل به دست به سمت
!اتاق قدم برداشت  .جا خوردم از حضورش و هول شده پرسيدم :مهبد مگه اينجا نيست؟
!لبخندی زد و گفت :سالم
عجيب بود برام ،بعد برخورد صبح فکر می کردم ازم دلخور باشه اما اون لبخند چيز ديگه ای رو نشون می داد .برگشت
!و در بالکن رو بست و گفت :نه من داشتم با تلفن حرؾ می زدم
 ...مکثی کردم و گفتم :بابت صبح ،نمی خواستم
.نگاهشو به چشمهام دوخت و قبل از اينکه جمله ام رو کامل کنم گفت :مهم نيست .فراموش کن
اومد از کنارم رد بشه ،دستم ناخودآگاه نشست به مچش و مانع شدم .اونقدر تو اون لباس کرم ،با روسری مشکی خواستنی
شده بود که نمی تونستم بذارم بره! يعنی من نمی خواستم که نذارم بره! دلم می خواست که نره! رخ به رخ هم ايستاده بوديم
و ناديا مات چشمهام بود! نگاهم بين چشمها و لبهاش رفت و برگشت ،کل صورتش رو دوره کردم و بعد زل زدم به
!چشمهاش و آروم پرسيدم :چرا اينجايی؟! چرا برگشتی؟
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ناديا جواب نمی داد! شايد از اون همه نزديکی ،از اينکه عطرم می پيچيد تو دماؼش و نفسم می خورد تو صورتش جا
خورده بود! شايد هم توقع نداشت اونقدر يخی و طلبکار بپرسم چرا برگشته! من اما تو اون لحظه از خودم عصبانی بودم!
بودنش منو زجر می داد! حس خودم منو زجر می داد! اينکه نمی تونستم از کنارش بگذرم ،اينکه بعد اين همه سال هنوز
دلم با ديدنش می لرزيد و به خودم نمی تونستم دروغ بگم عصبيم می کرد! از خودم عصبانی بودم که با اخم های در هم
!زل زده بودم تو چشمهاش و ازش می پرسيدم چرا اونجاست
نگاهم که مات لبهاش موند ،وسوسه ی شديد بوسيدن اون لبها که به جونم افتاد ،ناديا انگار فهميد که تکونی خورد و آروم
!صدام کرد
نگاهم باال رفت ،از چشمهاش نمی شد فهميد تو سرش چی می گذره ،در اتاق باز شد و شادی بود که هول شده گفت ببخشيد
و خواست در رو ببنده .از ناديا کنده شدم ،دستش رو ول کردم و رفتم سمت در! چرا اينجا بود مهم نبود! چرا من بی
خيالش نمی شدم مهم بود! چرا من چمچاره ی مرگ گرفته بودم مهم بود! چرا من دوباره داشتم زندگيم رو به خاطر اين آدم
!می باختم مهم بود
از اتاق زدم بيرون در حالی که واقعا ا آشفته بودم! آشفتگيم هم طوری بود که کامالا می شد فهميد! مهبد دوييد سمتم ،زانو
!زدم و بؽلش کردم ،از جام که بلند شدم پرسيد :کادوی منو آوردی عمو؟
!لبخندی زدم ،با دست موهاشو بهم ريختم و گفتم :بله
!آخ جونی گفت و پرسيد :چيه؟
!گفتم :چی دوست داری باشه؟
!با لحن بچگونه و به سختی گفت :هِليکوفتر
!خنديدم و گفتم :هلی کوپتر نيست
!لبهاشو ورچيد چون قول داده بودم براش هلی کوپتر بخرم .سرم رو جلو بردم و زيرگوشش گفتم :اسب دوست داری؟
عقب کشيد و با چشمهای گرد شده زل زد بهم ،لبخندم پهن تر شد و زيرگوشش گفتم :من اومدم که اسب بشم تو هم هر
!چقدر خواستی سواری بخوری
!خنديد اما گفت :اين که کادو نيست
!خنديدم و رو به معينی که با لبخند نگاهمون می کرد گفتم :عين بابات پدرسوخته ای
!صدای معترض ژاله از آشپزخونه بلند شد :دامون حرؾ بد نزن
!دوباره سرم رو جلو بردم و گفتم :برات يه چيزی خريدم که پرواز می کنه
آخ جونی گفت و پرسيد :کنترل هم داره؟
!اوهومی کردم و نشستم کنار معين ،مهبد روی پاهام نشست و برگشت به سمتم و پرسيد :بال هم داره؟
!اوهوم دوباره ای گفتم در حالی که سعی می کردم ذهنم رو از اتفاق توی اتاق و حسی که بهم دست داده بود دور کنم
!دستهاش نشست رو ته ريشم و گفت :سيخ سيخی
!خنديدم،دماؼم رو به دماؼش چسبوندم که برای تماشای صورتم چشمهاش چپ شد ،آروم پرسيد :هلی کوفتره؟
!نچی کردم و گفتم :ملخه
!از صورتم فاصله گرفت و با چشمهای گشاد شده نگاهم کرد ،معين دستی به شونه ام کشيد و گفت :بچه امو اذيت نکن
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.لبخند زدم ،معين برای مهبد توضيح داد :برات هلی کوپتر خريده پسرم

مهبد از روی پاهام پايين پريد و آخ جون گويان به سمت آشپزخونه رفت ،لبخند به لب گفتم :کادو رو که گرفت منو بی
!خيال شد! آدم فروش
معين و سياوش خنديدن ،در اتاق خواب باز شد و اول شادی و بعد ناديا اومدن بيرون و من سعی کردم اصالا سرم رو باال
!نبرم و نگاهی به ناديا نندازم
***
.هنوز حالم نرمال نشده بود ،سرم رو به مهبد گرم کرده بودم که زمان بخرم ،نفسم جا بياد و حالم بهتر شه
نگاهم افتاد به سياوشی که با يه لبخند کمرنگ نگاهم می کرد ،آروم زير گوشش گفتم :اين روزها هر کی به من می رسه
!از اين لبخندهای مشکوک می زنه! به اونهای ديگه نمی تونم کاری داشته باشم ،تو يکی ببند دهنتو تا خودم نبستمش
!بلند خنديد و سر بقيه به سمتمون برگشت ،از جام بلند شدم و گفتم :خدا شفات بده
دوباره خنديد ،از تو جيب پالتوم يه نخ سيگار و فندک رو برداشتم و رفتم تو بالکن اتاق مهبد .دو تا پک عميق زده بودم که
!صدای معين از پشت سر سرم رو برگردوند .اومد تو بالکن و گفت :وووی! سرده
اوهومی کردم ،آروم پرسيد :روبه راهی؟
.نچی گفتم ،دستش نشست رو شونه ام ،فشار آرومی بهش آورد و گفت :اگه دوست نداری بمونی برو خونه
برگشتم سمتش و تو نور کم جونی که از اتاق خواب افتاده بود رو صورتش خيره ی چشمهاش شدم! سری به دو طرؾ
تکون داد و پرسيد :چيه؟
پک ديگه ای به سيگار زدم و باقشو روی نرده ها فشار دادم ،دود و بخار همراه با هم از دهنم بيرون اومد وقتی گفتم :دلم
.می خواد برم خونه
دستش روی پشتم باال و پايين شد و گفت :می گم شيفتی و فقط اومدی کادو رو بدی و بری .خوبه؟
برگشتم سمتش و گفتم :اگه می دونی که از حضورش اينقدر اذيت می شم چرا ضمانتشو کردی که تو آزمايشگاه کار
!بگيره؟
!لبخندی زد و گفت :خيلی وقته منتظرم بيای سراؼم و اينو ازم بپرسی
!خب؟-
!تو بودی اين کارو نمی کردی؟:
!من بودم منصرفش می کردم از کار کردن تو اين آزمايشگاه و بيخ گوش کسی که از بودنش اذيت می شه-
اگه می دونستی تو اين شهره ،اگه می فهميدی به کسی تعهدی نداره و اگه می فهميدی که می تونی به دستش بياری: ،
!خودت دنبالش نمی رفتی؟
!چی تؽيير کرده که خيال کردين می تونم به دستش بيارم؟-
!خودش! ناديا:
!نگاهم از روبرو گرفته و به صورت معين خيره شد! لبخندش رو کش آورد و گفت:تؽيير نکرده؟
!چرا اينجاست؟! چه جوری اصالا اينجاست؟-
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!با خودش حرؾ بزنی بهتر نيست؟:
!ازش پرسيدم! چيزی نگفته-

می گه! با صبر و حوصله بپرسی جوابتو می ده! اين جوری که تو نسبت بهش گارد گرفتی شايد فکر می کنه اگه دليل :
!برگشتش رو بگه تو باور نکنی! يا نخوای اصالا بشنوی
!دستی به ته ريشم کشيدم و گفتم :نمی دونم! گيجم خيلی
داؼونی اصالا .پاشو برو خونه .يه دوش بگير ،يه خرده بخواب ،صبح هم وقتی اومدی آزمايشگاه با اين دختر يه خرده -
.مهربون تر رفتار کن! اونوقت اونم جرأت می کنه حرفهاشو بهت بزنه
.اومدم از بالکن برم بيرون ،ساعدمو گرفت و گفت :دامون
.برگشتم سمتش ،با لحن ماليمی گفت :به خودت و به اين دختر فرصت بده .مطمئنم پشيمون نمی شی
 ...يه خرده نگاهش کردم و بعد گفتم :منو به سمتش هول ندين وقتی می دونين که آقاجونش همچنان هست و همچنان
.لبخندی زد و گفت :حرفهاشو بشنو ،بعد تصميم بگير
سری به عالمت تؤييد تکون دادم و با هم از اتاق رفتيم بيرون ،دم ورودی آشپزخونه ايستادم و گفتم :ژاله جان؟
.ژاله برگشت سمتم و با روی خوش گفت :جان؟ گرسنه ای؟ اآلن ؼذا حاضر می شه
.نگاهم نشست به صورت ناديا که از دم سينک نگاهم می کرد ،دستی به پيشونيم کشيدم و گفتم :من دارم می رم
!صدای ژاله نگاهمو از ناديا گرفت :می ری؟! کجا؟
.مکث کردم ،معين از جلوم رد شد و پا تو آشپزخونه گذاشت و گفت :شيفته ،بايد بره بيمارستان
!ژاله مشکوک با ابروهايی در هم پرسيد :شيفتی؟
.نگاهم ناخودآگاه دوباره رفت سمت ناديا و گفتم :ببخشيد که معطل من شدين
.ژاله به سمتم اومد و گفت :بمون الاقل کيک رو ببريم بعد برو
.راه افتادم سمت هال و گفتم :واسه من بذارين! فردا شب يه سر می يام و می خورم
!سياوش از جاش بلند شد و گفت :کجا؟
.معين که می دونست من عالقه ای به بهونه تراشی و دروغ گفتن ندارم گفت :شيفته
نگاه سياوش مشخص می کرد که حرؾ معين رو باور نکرده ،با بقيه خداحافظی کردم و با سياوش و حسين هم دوباره
.دست دادم و خيلی سريع اون جمع رو ترک کردم
***
به خودم که اومدم ايستاده بودم پشت پنجره ،بيرون رو نگاه می کردم ،يه ليوان نوشيدنی تو يه دستم بود و يه نخ سيگار تو
.يه دست ديگه ام
بارون می باريد و شيشه پر از قطره های آب بود که سر می خوردن و می رفتن پايين .صدای زنگ تلفن خونه رفت رو
مخم! پريز رو کشيدم و دوباره برگشتم سر جام! هوا سرد بود و بارون شديد واال می زدم بيرون و تو خيابون ها راه می
.رفتم
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صدای زنگ موبايل که بلند شد ،گفتم شايد کسی کار واجبی داره ،رفتم سمت کانتر و نگاهی به گوشيم انداختم ،شماره ی
ناشناس بود .بی جواب گوشی رو خاموش کردم و قلپی از ليوان توی دستم خوردم .چی کار بايد می کردم ،خدايا! چی کار
کنم؟! اينم امتحانه؟! بس نيست؟! چيو می خوای به خودم ثابت کنی؟! اينکه بنده ی بدی هستم برات؟! خودم می دونم خدا!
خودم خوب می دونم! خودم می دونم که وقتی دم از بخشش می زنم ،وقتی می رم و شعار بخشيدن می دم! وقتی می رم و
از آدم هايی که عزيزشونو از دست دادن چيزی به اون بزرگی می خوام ،وقتی ازشون می خوام ببخشن خودم اهل بخشش
نيستم و اين آدم بودنمو زير سوال برده اما  ...گذشتن هميشه معنيش بخشيدن نيست! خدايا من خسته ام! اونقدری خسته ام
!که می ترسم ببُرم! خدايا خسته ام! می شنوی صدامو؟! من خسته ام
!ليوان توی دستم رو پرت کردم که خورد به ديوار و خرده هاش با صدای بدی همه جا پخش شد! به جهنم! به درک
سوييچ و موبايلم رو از روی کانتر برداشتم و از خونه زدم بيرون .نشستم پشت رل و راه افتادم .ديروقت بود و نمی فهميدم
کجا دارم می رم! فقط می خواستم از خونه بزنم بيرون که در و ديوارش منو نخوره! راه افتادم و بی هدؾ توی خيابون ها
باال و پايين کردم و وقتی به خودم اومدم که تو کوچه ی خونه ی ناديا پارک کرده بودم  .حوالی خونه اش بودم اما نمی
!دونستم کدوم يکيه! مطمئنا ا هم هنوز خونه ی معين اينا بود
يه کم تو سکوت به قطره های تند بارون نگاه کردم ،يه نخ ديگه کشيدم و آخرهاش بودم که يه ماشين از کنارم رد شد ،يه
خرده پايين تر نگه داشت و ناديا ازش پياده شد .داشت کليد می انداخت تو در که پشت سرش ايستادم و گفتم :جواب سوالم
!رو ندادی
!با هينی برگشت سمتم و دستش نشست رو دهنش! ترسيده بود که با چشمهای درشت شده نگاهم می کرد
بارون تندتر شده و همون لحظه ی کوتاه هم خيس خيسم کرده بود .ناديا اما زير سايه بودن درگاه در ايستاد بود .آژانس که
دنده عقب گرفت و از کوچه زد بيرون ،چهره ی ناديا هم تو تاريکی فرو رفت.اومدم حرفمو دوباره تکرار کنم ،دستش
!نشست به ساعدم و پرسيد :اينجا چی کار می کنی؟
!پوزخند بود يا لبخند نمی دونم! لب وا کردم و پرسيدم :سوال منم دقيقا ا همين بود
!به سمت در برگشت و کليد رو چرخوند و گفت :بيا تو ،زشته جلوی همسايه ها
!عين بچه های لج باز سر جام ايستادم و گفتم :زشت نيست که يه پسر بياد تو خونه ی يه دختر تنها؟
برگشت و تو تاريک روشن نور تيربرقی که کمی جلوتر بود ديدم که اخم کرد ،ساعدم رو کشيد و گفت :بيا تو اينقدر حرؾ
!نزن
ابروهام رفت باال! ناديا بود يا يه نفر ديگه که من جلوش سبز شده بودم؟! اصالا اين همون ناديا بود يا روح کس ديگه ای تو
!وجودش حلول کرده بود؟
!به سمت حياط خونه ای قديمی کشيده شدم .در رو پشت سرم بست و گفت :بدو موش آب کشيده شدی
ناخودآگاه همراهش پا تند کردم ،وقتی رسيديم روی ايوون ساعدم رو از دستش عقب کشيدم و گفتم :جوابمو بده! می خوام
!برم
!برگشت سمتم و گفت :يه پله ديگه بيا باال که خيس نشی .بذار منم المپ ايوونو روشن کنم
!نمی ترسيد؟! تنهايی تو اين خونه ی حياط دار چه جوری زندگی می کرد؟! تنها بود اصالا؟
المپ ايوون رو زد ،با لبخند برگشت سمت من و گفت :پسرخاله امی! چه ايرادی داره بيای و ببينی که کجا زندگی می
!کنم؟
.اخم کردم رفت سمت در هال و گفت :بيا تو ،خودتو خشک کن ،جوابتو می دم و بعد خواستی بری برو
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در هال رو باز کرد ،ايستاد و به سمتم برگشت .نگاهم به موهای نارنجيش نشست که تو نور زرد المپ نارنجی تر به نظر
.می رسيد .سرم گرم بود و دلم می خواست يه جايی آروم بگيرم
!وقتی ديد بی حرکت نگاهش می کنم ،جلو اومد و دستم رو گرفت و گفت :بيا تو
***
نشسته بودم روی مبل و به روبروم خيره بودم! اينجا چی کار می کردم؟! تو خونه ی ناديا! ناديايی که برام ممنوعه بود!
!ناديايی که خون به جگرم شده بود بعد رفتنش! ناديايی که کابوسم شده بود رفتنش و به باقی کابوسهام اضافه ؟
چند ديقه ای می شد رفته بود تو اتاق ،وقتی برگشت نگاهم چرخيد به سمتش .يه پليور مشکی تنش کرده و موهاش رو از
.پشت بسته بود
!هيچ وقت فرصت نشده بود بهش بگم رنگ مشکی به پوست سفيد و موهای نارنجيش خيلی می ياد
!با يه حوله جلو اومد،به سمتم درازش کرد و گفت :موهاتو خشک کن ،سرما می خوری .چرا پالتو تنت نکردی؟
تازه يادم افتاد که وقتی از خونه زدم بيرون چيزی روی پيرهن مردونه ام نپوشيدم .هر چند که اون نوشيدنی گرمم کرده
بود .حوله رو گرفتم و صورت خيسم رو باهاش خشک کردم ،ناديا رفت سمت آشپزخونه و گفت :می خوام چايی بذارم.
!می مونی بخوری؟
جوابی ندادم ،من گيج گيج بودم .چايی دوای من نبود! بايد مسکن می خوردم ،بايد يه چيزی می خوردم تا مستی از سرم
بپره! مست نبودم اما مست حضور ناديا بودم! برای خودم هم عجيب بود! اين همه خواستن ،اين نيروی عجيب و ؼريب از
کجا می اومد؟! عين آدمی که برای اولين بار با دختری قرار گذاشته هيجان داشتم و اينکه سعی می کردم اين هيجان رو
.کنترل و کتمان کنم بيشتر بهم فشار می آورد
!سوالی که بدجوری دلم می خواست بپرسم رو پرسيدم :تنهايی زندگی می کنی؟
چطور؟-
!نمی ترسی؟:
!از چی؟-
!از تنهايی زندگی کردن:
.اومد بيرون و با لبخند خيره ی صورتم شد ،حوله رو توی دستم ديد و گفت :موهاتو خشک کن
رفت تو اتاق خواب ،سرم رو به پشتی مبل فشار دادم ،ناديا از اتاق اومد بيرون ،نگاهمو آوردم پايين برای اينکه ببينمش،
!پيرهن مردونه ای رو به سمتم گرفت و گفت :پاشو پيرهنتو در بيار اينو بپوش .خيس خيسی ،سرما می خوری
نگاهم از چشمهاش رفت سمت پيرهن! لباس مردونه تو خونه اش چی کار می کرد؟! سرم رو بلند کردم و دوباره به
صورتش خيره شدم ،ابروهام درهم تر شد .پيرهن رو گذاشت رو دسته ی مبل و گفت :با خودت لج کردی ها!اين جوری
!که نشستی سينه پهلو می کنی و خودت اذيت می شی
دوباره برگشت تو آشپزخونه ،عصبی از جام بلند شدم و رفتم سمتش و گفتم :عالی بود! يه تير و چند تا نشون! جواب همه
!ی سواالمو با همين پيرهن دادی
برگشت و متعجب نگاهم کرد ،صدام رفته بود باال وقتی گفتم :نه تنها زندگی می کنی ،نه می ترسی ،نه اصالا به خاطر اون
!چيزی که من فکر می کنم برگشتی
!لبخندی زد ،زير کتری رو روشن کرد و در همون حال گفت :داری خيلی ترسناک می شی دامون
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!با عصبانيت داد زدم :من يا تو؟! ننه بابات کجان؟! می دونن اينجا چی کار می کنی؟! با توام

قيافه اش رو حاال می ديدم که رنگ تؤسؾ به چشمهاش دوييده بود ،از کنارم رد شد و گفت :بيا برو لباستو عوض کن
!برات توضيح می دم
!دنبالش راه افتادم و گفتم :اجازه گرفتی ازش که لباسشو می دی بپوشم؟
!رفت سمت اتاق خواب و گفت :بی اجازه ازش لباسش رو برداشتم اما مهم نيست! اصالا نمی فهمه! يعنی نفهميده
!همراهش شدم و داد زدم :شهر قحط بود؟! اومدی اينجا که چيو ثابت کنی؟
!برگشت و گفت :داد نکش دامون
صدای بارون که می خورد روی شيروونی اونقدری بلند بود که صدای من از پشت اون درهای بسته بيرون نره! رگ
گردنم زده بود بيرون ،عصبی بودم و سرم هم گرم! يه قدم بهش نزديک شدم و از بين دندون های به هم فشرده ام گفتم:
!چی از جون من می خوای؟! چرا دنبال منی؟
مات چشمهام موند ،حس کردم اآلنه که بزنه زير گريه اما گرچه عصبی شده بود ،لبخند تلخی زد و گفت :اشتباه فکر می
!کنی
!پراخم و پرحرص گفتم :چه اشتباهی؟
از کنارم رد شد ،برگشت تو هال ،دنبالش رفتم و گفتم :اومدی انتقام چی رو بگيری؟! کی تيرت کرده؟! اون آقاجونت؟!
اومدی اينجا منو به چه جرمی دوباره مجازات کنی؟! چرا دست از سر من بر نمی دارين؟! تو که تنها نيستی ،تو که اون
انگشتر لعنتی توی دستت فرماليته نيست برای چی اومدی زير گوش من کار می کنی؟! چرا می خوای دوباره ديوونه ام
!کنی! با توام! ناديا
دستم بازوش رو کشيد برای اينکه برش گردونم به سمتم! خيره ی چشمهام شد ،با دست آزادش قطره اشکی رو که از
چشمش چکيده بود پاک کرد ،بازوش رو عقب کشيد و سرزنش وار گفت :رفتی خونه که استراحت کنی ،نشستی به سيگار
!کشيدن و مشروب خوردن ،بعد هم با اين حالت رانندگی کردی؟
دستم دوباره نشست به پيشونيم که شديداا تير می کشيد ،رفت سمت آشپزخونه و گفت :اگه بخوای می تونی دوش بگيری تا
.من قهوه رو آماده کنم
اونقدر داؼون بودم که حتی نمی تونستم رو پاهام بايستم! گيج بودم اصالا! رفتارش رو درک نمی کردم! حال خودم رو
!درک نمی کردم! اين همه مقاومت رو نمی تونستم تحمل کنم
نشستم رو مبل و سرم رو بين دستهام گرفتم .صدای تلق و تلوق ظرؾ بلند شد و بعد چند ديقه ناديا با يه فنجون قهوه و يه
.ليوان آب و يه مسکن اومد کنارم
سينی رو گذاشت روی ميز ،رو مبل کناريم نشست و گفت :کاش بعد رفتن سياوش يه همخونه برای خودت پيدا می کردی.
!تنهايی آدمو اذيت می کنه
زل زدم به چشمهاش ،اومده بودم واسه دعوا اما حاال می ديدم که ميل شديدی برای به آؼوش کشيدنش دارم! قهوه رو به
.سمتم گرفت و گفت :بخورش بهتر می شی
!ميخ چشمهاش موندم و پرسيدم :نمی خوای جواب سوالمو بدی؟
!لبخند زد و گفت :با اين سری که داؼه چيزی هم يادت می مونه فردا صبح؟
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!مست نيستم-
!چشمهات که چيز ديگه ای می گه:
!داؼونم-
!اون که آره! می دونم! عين من:
!هه! عين تو؟-
.بايد حالت خوب باشه که بشينيم و در مورد گذشته با هم حرؾ بزنيم:
!سری به دو طرؾ تکون دادم و گفتم :اونقدری حالم بد بوده که هيچ وقت ديگه خوب نشه
.پيرهن رو به سمتم گرفت و با لحن آرومی گفت :پيرهن مال خودته

نگاهم با مکث و پربهت نشست رو لباس ،اين بار وقتی چشمهامو باال آوردم از تعجب گرد شده بود! نگاه ازم گرفت و
گفت :به شادی گفتم برام بياره .کلی فحش بارم کرد! کلی دستم انداخت! پولش رو هم برد امام زاده صالح که يه وقت دزدی
به پاش نوشته نشه! می خواستم يکی از بهترين چيزهايی باشه که همراه خودم می برم .اينو ،با يه عروسک از پارسا! اين
...دو تا رو عين پاره های تنم حفظ کردم! خيلی شبها
!برگشت سمت من ،حاال چشمهاش خيس بود و همون ناديای چهار سال پيش رو تداعی می کرد
به پيشونيم فشاری آوردم تا از حجم درد کم بشه ،ناديا دستی به چشمهاش کشيد و گفت:بپوشش ،تو اين چهار سال چاق
.نشدی ،حتی يه خرده الؼر هم شدی
مات صورتش موندم ،اون هم چند لحظه مکث کرد ،بعد دستم رو گرفت و گفت :دامون دلم نمی خواد بيشتر از اين باعث
!اذيت و آزارت بشم
!دستم رو عقب کشيدم و گفتم :تو چه می دونی من چی کشيدم؟
!صدای پرلرزش رو شنيدم که گفت :می دونم
!با اصرار و پرحرص گفتم :نمی دونی
!باشه ای ،مکثی کرد و بعد با لحن شوخی گفت :به زور تنت می کنم ها
سرگيجه داشتم و سرم سنگين بود .حاال يادم اومد که اين پيرهن چقدر برام آشناست .اونقدر تو اين سالها لباس می خريدم
!که اگه ده تاش هم کش می رفتن نمی فهميدم
دست ناديا دوباره نشست رو دستم و گفت :هيچ وقت نخواستم اذيتت کنم .خيلی روزها شد که آرزو کردم کاش هيچ وقت
!همو نديده بوديم
!آروم اما پربؽض زمزمه کردم :اذيتم کردی! هنوز هم داری اذيتم می کنی
.باز هم سکوت بينمون طوالنی شد و بعد ناديا گفت:اگه سردته پاشو کنار بخاری بشين
!دستهام يخ کرده بود اما از درون داغ بودم ،نفسی گرفتم و گفتم :سرديمو بخاری گرم نمی کنه
مات صورتم موند ،نگاهمو تو اجزای چهره اش چرخوندم و گفتم:چهار سال تو قطب بودم! تو يخ! تو سرما! نه! نه ! بيست
و چهار سال تو سرما بودم! نه نه! يه عمره تو سرمام! از اولی که به دنيا اومدم! خيال می کنی می تونی با گرمای اين
!بخاری کوچيک گرمم کنی؟
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.نگاه ازم گرفت و گفت :قهوه اتو بخور

فنجون رو گذاشتم روی ميز ،قرص و ليوان آب رو برداشتم و گفتم:چهار سال از اين همه سال رو تو برام جهنم کردی! يه
!جهنم وسط قطب! وسط يخبندون
 ...دامون من-
چهار ساله بدترين شرايط رو داشتم! اون اوايل همش خودمو مقصر می دونستم! خودم که اونقدر گذشته ام بد بوده که نتونم :
!اون کسی رو که دوست دارم برای خودم نگه دارم
قرص رو با چند قلپ آب خوردم و ادامه دادم :تنها نبودم! بعد رفتن سياوش خيلی شبها سعی کردم تنها نباشم! اما خيال می
کنی تنها نبودن کافيه؟! اينکه کسی پيشت باشه اما اونی که می خوای نباشه چه فرقی با تنهايی داره؟! رفتی و حتی نذاشتی
!بهت بگم که من حاضرم بيفتم زندان اما زندگيم بی تو زندان نباشه
نمی افتادی زندان! پرونده ای که برات تشکيل شده بود تو رو می فرستاد باالی دار! شاکی خصوصی نداشتی که بخوايم -
ازش رضايت بگيريم! اتهامت قتل نبود که بخوايم به دست و پای خونواده ی مقتول بيفتيم بلکه دلشون به رحم بياد! جوون
!مرگ می شدی دامون! خودت هيچی عمه ات چی؟! به اون فکر کردی؟
از ايران می رفتيم! از اين خراب شده می رفتيم و يه گورستونی زندگی می کرديم که دست هيچکس بهمون نرسه!پناهنده :
!می شديم
دامون آقاجونم همه چی رو آماده کرده بود! ممنوع الخروج بودی! بی دادگاه و بی محاکمه! اونقدری آشنا داشت ،اونقدری -
انگشت تو لونه ی زنبور کرده بودی که بتونن سر به نيستت کنن! منو بردن جايی! چشمهام بسته بود! نه شکنجه شدم نه
کتک خوردم و نه فحش شنيدم! اما پرونده ی تو رو ديدم! نه اونی که برای تو فرستادن! نه! يه چيز ديگه! خيلی چيزهايی
!که تو نديدی! نمی تونستم با زندگيت ريسک کنم! نمی خواستم اونی رو که دوست دارم ،اونی رو که عاشقشم از دست بدم
!رفتی منم از دستت دادم:
زنده بودی! زندگی می کردی! ژاله و عمه بهم می گفتن که در چه حالی! می گفتن که داری رو به راه می شی! داری سر -
پا می شی! عمه خوشحال بود! معين ،ژاله ،سياوش ،شادی ،همه ی اونهايی که دوستت داشتن خوشحال بودن! منم از اينکه
 ...می ديدم نفس می کشی ،سالمتی و زنده خوشحال بودم! راضی بودم! راضی بودم تو ؼربت باشم اما
چشمهامو بستم و حس کردم چقدر دلم می خواد گريه کنم! کؾ دست ناديا نشست به يه سمت صورتم و آروم گفت :نمی
!خواستم آزاری ببينی! هيچ وقت نخواستم اذيت شی
چشمهامو باز کردم و صورتم به سمتش برگشت ،دستش رو عقب کشيد ،صدای زنگ موبايلش بلند شد .از جاش پاشد و
.گفت :حتما ا ژاله است
دراز کشيدم روی کاناپه ،پاهامو تو شکمم جمع کردم و چشمهامو بستم .خدايا! بشر می آفرينی يا شيطان مجسم؟! پدربزرگه
!يا دشمن؟
صدای حرؾ زدن ناديا رو می شنيدم.هر کی که بود خوب موقع زنگ زده بود چون داشتم وا می دادم! تو شرايطی که
اصالا نبايد به ناديا نزديک می شدم ،تو شرايطی که آقاجونش هنوز زنده بود و بود و هر کاری می خواست می تونست
بکنه ،من بايد دور ناديا يه ديوار بلند می کشيدم و ازش فرار می کردم اما يه حس عجيبی داشتم! يه حس خواستن با تمام
!وجود! چی کار داشتم می کردم؟

****
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تلفن ناديا خيلی زود تموم شد ،از اتاق اومد بيرون و آروم پرسيد :خوابيدی؟

چشم باز کردم و سرم به سمتش چرخيد ،کنار مبل زانو زد و گفت :پاشو پيرهنو در بيار ،کليه ات سرما بخوره دوباره بايد
!بخوابی بيمارستان
کالا همه ی اطالعات زندگی منو داشت! داشت به اون روزی اشاره می کرد که زير برؾ و بارون موندن باعث شده بود
!سرما بخورم و کارم به جايی بکشه که کليه ی معيوبم پامو به بيمارستان باز کنه
!زل زدم به چشمهاش ،لبخندی زد و گفت :پاشو ديگه ننر
!نشستم اما سرم رو تکيه دادم به پشتی صندلی و گفتم :چيزی هم هست که از زندگيم ندونی؟
خنديد ،کنارم نشست و در کمال ناباوری من دستهاش جلو اومد و نشست به دکمه های پيرهنم ،مشؽول باز کردنشون شد و
!گفت :نه! فکر نکنم
سرم به سمتش چرخيده بود و داشتم نگاهش می کردم .اون اما چشمهامو نمی ديد .به دکمه هايی که دونه دونه باز می کرد
خيره بود و از چشمهای من فرار می کرد .صورتش يه خرده سرخ بود و اين يعنی هنوز هم از بعضی چيزها خجالت می
!کشيد
دستم ناخودآگاه جلو رفت و يه رشته مو رو که از گيره ی سرش جدا شده بود پشت گوشش فرستادم اما دستم عقب نيومد.
نشست به يه سمت صورتش و گرمای اون گونه های سرخ به دستهام منتقل شد .چشمهای بی تابش رو باال آورد و زل زد
!به چشمهای من .دستهاش روی يه دکمه ثابت مونده بود.آروم زمزمه کردم :چرا اومدی اينجا نادی؟
!چشمهاش لرزيد ،يه خرده تو سکوت نگاهم کرد و بعد زمزمه کرد :به خاطر دلم اينجام
نگاهم به لبهاش بود! باورم نمی شد اين جمله از ميونشون بيرون اومده باشه! شايد هم می دونستم اما نمی خواستم باور
کنم!تو دلش چه خبر بود که دوباره برگشته بود به همين شهر؟! کی تو دلش بود؟! من؟! چی عوض شده بود که اومده بود
!دنبال اون چيز ،اون کسی که دلش می خواست؟
!خودشو عقب کشيد و از جاش بلند شد و گفت :سرما می خوری دامون
سرمو بردم عقب و تکيه دادم به پشتی صندلی و چشمهامو بستم .گنگ بودم ،گيج بودم ،نمی فهميدم ،می فهميدم و نمی
!خواستم باور کنم که می فهمم! نمی خواستم باور کنم
***
هوا هنوز تاريک بود که با يه سردرد خيلی ناجور از خواب بيدار شدم .روی همون کاناپه بودم ،يه پتو هم روم بود .يه
خرده طول کشيد تا دستم بياد کجام و چه خبر شده! سر جام نشستم و زل زدم به اطراؾ .رکابی تنم نشون می داد ناديا
!پيرهنمو در آورده اما نتونسته اون يکی رو تنم کنه
دستم جلو رفت و پيرهن رو برداشتم و بو کشيدم ،بوی ناديا رو می داد .اين همه سال با يه خاطره سر کرده بود! يه تيکه
پارچه که براش منو تداعی می کرد! باورم نمی شد! پوشيدمش و از جام بلند شدم و پاورچين پاورچين رفتم سمت اتاقش.
در اتاق نيمه باز بود و صدای نفس های آرومش تو اتاق می پيچيد .يه آباژور کوچيک نور کمی به اتاق انداخت بود .رفتم
جلو و برای چند ديقه بهش خيره موندم .تو خودش جمع شده بود ،موهاش دور و برش و روی صورتش پخش بود و توی
.خواب اخم ريزی داشت
آروم پشتش روی تخت نشستم و خيره ی اون موها شدم .چه شبهايی که آرزوم بود دستهامو بندازم ميونشون .چه شبهايی
که دلم می خواست سرم رو فرو کنم توشون و بو بکشم! چه شبهايی که دلم می خواست دستهام اين پوست لطيؾ رو لمس
کنه! اين تن ظريؾ رو به بؽل بگيره! دلم اون سفيد بازوهای ظريؾ رو می خواست برای اينکه دستهام دورشون حلقه
!بشه ،لبهام به سرشونه هاش بچسبه و ؼرق لذت بشم
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دستم جلو رفت و موهای آشفته اش رو از روی صورتش عقب کشيدم ،تکون آرومی خورد اما چشم باز نکرد .سرم جلو
!رفت و آروم زير گوشش زمزمه کردم :دلم برات تنگ شده بود نادی
نمی دونم بيدار بود يا نه! نمی دونم می شنيد يا نه! نمی دونم اصالا حضورم رو حس کرده بود يا نه! من اما اون حرؾ رو
به خاطر دلم ،به خاطر اين دل بی صاحب مونده که اين طور بی قرار تو سينه می کوبيد زدم! نمی گفتم نمی شد! نمی گفتم
!شايد اين قلب می ايستاد! نمی گفتم شايد بعد اين همه سال از درد منفجر می شد
صورتم به موهاش نزديک شد ،بو کشيدمشون و مست شدم! دلم خواستش اما عقلم نهيب زد! بوسه ی آرومی به موهاش
زدم و عقب کشيدم .بلند شدم و از اتاق رفتم بيرون! اين دختر اونقدری برام قديسه بود که نخوام مرزها رو بشکنم! نخوام
!فکر کنم که خيلی آسون دستيافتنيه
نشستم کنار بخاری و زل زدم به شعله های نارنجی و آبيش .چقدر راه اومده بوديم تا به اينجا رسيده بوديم! چقدر درد
!کشيده بوديم! هنوز هم می کشيديم! هم من و هم اون! اين چه سرنوشتی بود؟
***
هوا روشن شده بود ،داشتم تو کابينت ها دنبال چای خشک می گشتم و کالفه بودم از پيدا نکردنش که ناديا دم در آشپزخونه
!ظاهر شد و پرسيد :چيزی می خوای؟
!از حضور ناگهانيش جا خوردم و تندی برگشتم سمتش ،اخم هام درهم شد و گفتم :يه اهنی ،يه اوهونی
!لبخندی زد و گفت :اهن و اوهون رو يه آقا وقتی می خواد وارد جايی بشه که يه خانوم هست می کنه
يه خرده نگاهش کردم برای اينکه بفهمم به ماجرای نصفه شب ديشب اشاره می کنه يا نه ،از کنارم رد شد ،در يه کابينت
!رو باز کرد ،يه قوطی رو دستم داد و گفت :اين هم چايی
دوباره همون پليور رو روی تاپش پوشيده بود و يه شلوار جين هم به پاش بود .قوطی رو با مکث گرفتم و سعی کردم
!رفتارم رو کنترل کنم
!اخم کردم و پرسيدم :اينجا هم جاست؟! دورترين نقطه به گاز چايی خشک رو گذاشتی؟
!خنديد و در حال بيرون رفتن از آشپزخونه گفت :بداخالق
صندلی گوشه ی آشپزخونه .ميزی وجود نداشت ،فقط يه تک صندلی بود
.چايی رو دم کردم و نشستم روی
ِ
ناديا که برگشت ،دستم به پيشونيم بود ،اومد و گفت :سرت بهتر نشده؟
.نگاهش کردم ،بدون اينکه نگاهم کنه رفت سمت يه کابينت ديگه و گفت :قرص می خواستی صدام می کردی
يه سبد از تو يه کابينت در آورد ،يه خرده همش زد و يه مسکن از توش پيدا کرد ،يه ليوان از آبچکون برداشت ،از تو
پارچ توی يخچال پرش کرد و اومد سمت من .داشتم به ريزه ريزه ی حرکاتش نگاه می کردم .خيلی بزرگ شده بود!
!بزرگ که نه خانوم شده بود! خانوم که بود ،يه جورايی پخته شده بود
ليوان رو برداشتم ،قرص رو هم همين طور ،خوردم و همون جوری که از جام بلند می شدم ؼر زدم :هيچيت معلوم نيست
!کجا به کجاست! چاييت اون وره ،قرصهات اون ته! اتو هم که انگار اصالا نداری
!از آشپزخونه رفتم بيرون ،صداش با لحن شوخی به گوشم رسيد :مهم اينه که خودم مشخصه کجام
!برگشتم سمتش ،با لبخند زل زده بود بهم .خواستم برم آروم زمزمه کرد :منم دلم برات تنگ شده بود
!پس بيدار بود! برگشتم سمتش و پرسيدم :منم؟! اون هم ته منم برای چيه؟
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!خنديد و گفت :هيچی همين جوری
!همون طور که از آشپزخونه دور می شدم گفتم :انگار خوابهای خوبی ديدی
!صداشو شنيدم که گفت :چه جور هم! رويا بود اصالا
***

!لبخندی زدم و خوشحال از اينکه صورتم رو نمی بينه گفتم :از رويا بيا بيرون و اون اتو رو بده پيرهنمو اتو کنم
.صداش بلند شد :بيا صبحونه بخور ،من برات اتوش می کنم
يه نمی خورم گفتم و دم اتاق خواب ايستادم ،صبح يه خرده اين ور و اون ور رو گشته بودم اما اتويی نبود .اومد بيرون،
تای يه ابروش رو باال داد و گفت :نيم ساعت ؼر زدی و در کابينت ها رو به هم کوبيدی واسه چايی پيدا کردن ،حاال می
!گی نمی خورم؟
عين اين مامانها بود که داشتن بچه اشون رو سرزنش می کردن! يه لحظه دلم خواست برم و محکم بچلونمش اما با هزار
!زحمت خودم رو کنترل کردم.از جلوم رد شد و گفت :صبحونه نخوری با همين پيرهن چروک بايد بری سر کار
خنده ام گرفته بود اما خودمو کنترل کردم و دنبالش راه افتادم و گفتم:اين مال دزدی رو نمی خوام اتو کنم! پيرهن خودمو
!می خوام صاؾ کنم
برگشت و با لبخند نگاهی به لباسم انداخت ،دوال شد زير تخت و پرسيد :چون مال دزديه نمی خوای بپوشيش يا چون بوی
!عطر منو می ده
!چشمهام گرد شد و پرسيدم :کل شب منو می پاييدی؟
خنديد ،اتو رو از زير تخت بيرون کشيد و گفت :نه کل شب ،يه وقتهايی که حس می کردم عين ارواح تو خونه ام وول می
!خوری
!اتو رو از دستش کشيدم و راه افتادم سمت هال و گفتم :اون ور آب بهت ساخته! خيلی اپن مايند شدی
!خنديد و رفت تو آشپزخونه و گفت :بزرگ شدم
!نيم نگاهی بهش انداختم و خواستم بگم هيکلت که همچنان توبؽليه ،لبم رو گزيدم و گفتم :پريز کجاست؟
!دوباره خنديد و گفت :باورت شده هيچ چيز اين خونه سر جاش نيست؟! پشت تلويزيون يه سه راهی هست بداخالق
بالشی رو که ديشب گذاشته بود زير سرم برداشتم و انداختم رو زمين ،نشستم و پيرهن خودم رو ،اونی که ديشب خيس شده
!بود برداشتم که اتو کنم ،اومد بيرون و گفت :شلوارت هم حسابی چروک شده
!اونم در می يارم اتو می کنم-
!خنديد و گفت :می خواستم ديشب بهت يه گرمکن هم بدم منتها ديگه خوابت برد
!باز هم چشمهام گرد شد ،برگشتم سمتش و گفتم :گرمکنی هم ازم کش رفتی؟
خنديد و سرش رو به عالمت جواب مثبت تکون داد! به ياد سر صبح افتادم که دلم يه دوش درست و حسابی می خواست،
!راه افتاد بره سمت آشپزخونه ،پرسيدم :لباس زير چی؟! شورت و عرق گير از تو کشوم کش نرفتين که يه دوش بگيرم؟
برگشت سمتم ،اخم کرد و بعد همراه با همون اخم يه لبخند هم نشوند رو لبش و گفت :بچه پررو
!نگاهم بهش بود وقتی می رفت تو آشپزخونه و ذهنم خيلی جاها
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اتو رو از برق کشيدم و رفتم سمت آشپزخونه ،نشسته بود رو زمين ،کنار سفره و با اون دستهای ظريؾ لقمه درست می
!کرد .نگاهم که طوالنی شد سرش رو باال آورد و پرسيد :استخاره می کنی؟
روبروش نشستم و پرسيدم :تنها زندگی می کنی؟
لقمه ای رو به سمتم گرفت و گفت :چاييتو شيرين کنم؟
لقمه رو ازش گرفتم اما نخوردم و پرسيدم :مادرت چه جوری راضی شده ازش دور باشی؟
.اگه شيرين نمی خوری بگو پاشم قندونو بيارم-
!آقاجونت چه جوری راضی شده برگردی تو اين شهر؟:
مربای آلبالو هم هست منتها فکر کنم قبالا از ژاله يا شادی يا عمه شنيده بودم خيلی اهل مربا خوردن نيستی .می خوای -
!بيارم؟
!بهم گفته بودی نمی يام دادگاه چون نمی خوام مثل تو بی کس بشم! اآلن که اينجا تنها زندگی می کنی بی کس نيستی؟:
چشمهاش از زمين بلند و به چشمهام دوخته شد ،مکثی کرد ،شکرپاش رو به سمت ليوان جلوی من خم کرد و مشؽول هم
.زدن چايی من شد
!دستم جلو رفت و چونه اش رو باال آوردم و گفتم:ازشون بريدی؟
!سرش رو آروم به عالمت مثبت تکون داد .دستم عقب رفت و پرسيدم :چه جوری؟
!چهار ساله-
!يعنی چی؟:
وقتی می رفتم ،تو فرودگاه گفتم ،وقتی برم ،وقتی منو بفرستين که برم درسمو بخونم ،ديگه منو نمی بينين! هنوز هم پای -
!حرفم هستم
!می دونن ايرانی؟:
.آره .گاهی با مامان تلفنی حرؾ می زنم .به خاطر اينکه خيلی تنهاست .به خاطر مرگ پارسا-
!نيومدن سراؼت؟ پيدا کردنت تو اين شهر کار خيلی سختی نيست:
نخواستم که بيان! نذاشتم در واقع! بيان هم نمی تونن پيدام کنن .آدرسی ندارن .نه از خونه ام نه از محل کارم!فقط يه -
.شماره موبايله .همين
!چه جوری اآلن حريؾ آقاجونت می شی که اون سال نمی شدی؟:
.نگاهم کرد و بعد يه مکث گفت :بخور سرد شد
خودم هم خسته بودم ،يه خرده نياز به فکر کردن داشتم .يه چيزهايی رو از ديشب بايد هضم می کردم .چايی رو سر
.کشيدم ،لقمه ای رو که داده بود خوردم و گفتم :من خيلی وقته صبحونه نمی خورم
.کار خوبی نيست-
!خيلی وقته فکر می کنم تنهايی صبحونه نمی چسبه:
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!تو که خيلی صبح ها تنها تو تختت چشم باز نمی کردی-
!چشمهام باز هم گرد شد و پرسيدم :جاسوس برام گذاشتی؟
!اونقدری می شناسمت که بدونم برای فرار از خيلی چيزها به چه چيزهايی پناه می بری-

!از جام بلند شدم و راه افتادم که برم بيرون و در همون حال گفتم :آره! بعضی وقتها فرار بهترين راهه
!من فرار نکردم-
برگشتم سمتش ،با نگاهی عصبی زل زده بود به چشمهام! تلخندی نشست رو لبم و گفتم :ولی من خيلی وقته به اين نتيجه
!رسيدم که بايد از بعضی چيزها شديداا فرار کنم
!اومدم از آشپزخونه برم بيرون ،پرسيد :بعضی چيزها يا بعضی آدمها
.جوابی ندادم ،لباسم رو پوشيدم و موقع رفتن با صدای بلند گفتم :تو ماشين منتظرم
!يه نيازی نيست گفت ،در حال باز کردن در هال گفتم :کرايه اشو می گيرم
***
!يه ربع بعد اومد و نشست تو ماشين ،خميازه ای کشيدم و سرم رو از پشتی جدا کردم و گفتم:اآلن هم نمی اومدی
!کمربند رو بست و گفت :پولشو می دم
برگشتم سمتش و زل زدم به نيم رخش ،لبخندی زد و بدون اينکه نگاهم کنه گفت :خودت داری نقش يه راننده رو بازی می
!کنی ،به من چه
!راه افتادم و دنده عقب گرفتم که از کوچه برم بيرون ،يهو گفت :وای وايسا
.پامو گذاشتم رو ترمز و منتظر نگاهش کردم ،چفت کمربند رو باز کرد و گفت :موبايلمو جا گذاشتم .اآلن می يام
!نگاهی به ساعت انداختم و ؼر زدم :دير شد
!در حال پياده شدن گفت :رئيس هر وقت بخواد می تونه بره
!قبل از اينکه در رو ببنده گفتم :رئيس بله
بعد با چونه به خودش اشاره کردم و گفتم :کارمند منتها يه خرده بايد نگران باشه که رئيس يه وقت به خاطر تؤخير
!اخراجش نکنه
!خنديد و گفت :من پارتيم کلفته
.بعد در و بست و پا تند کرد سمت خونه
***
!دست معين بازومو کشيد و تو صورتم با تحکم گفت :بسه ديگه دامون
عقب کشيدم در حالی که سينه ام به سختی باال و پايين می شد! برگشتم سمت بخش که پسره ی روانی گفت:اشتباه کردم
!اومدم اينجا! تو خلوت که گيرت آوردم می خوام ببينم بلدی شاخ و شونه بکشی يا نه
!برگشتم سمتش ،دست معين نشست رو قفسه ی سينه ام و به عقب فشار آرومی داد و متحکم گفت :برو دامون
!از بين دندون های قفل شده ام گفتم :همين اآلن پاشو بريم يه جای خلوت ببينم چه ؼلطی می خوای بکنی

صفحه 544

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم
!اين بار احمدی بازوم رو گرفت و گفت :ولش کن آقای دکتر! بذار بره

پسره داد کشيد :دکتر؟! دکتر اينقدر بی کاره که تو کار بقيه ی ملت فضولی کنه؟! نامردم اگه مادر و خواهرتو جلوی
...چشمت
!خيز برداشتم برم سمتش ،معين زودتر از من روبروش ايستاد ،بازوش رو چسبيد و گفت :بيا برو شر درست نکن
دستم گير احمدی بود ،پسره داد کشيد :شر رو اين کاسه ی از آش داؼتر درست کرده نه من! ببين منو ،آدمت می کنم!
!کاری می کنم که از زندگی سير بشی
چند تا فحش رکيک ديگه داد ،دوباره خيز برداشتم برم سمتش ،يه دست دستمو گرفت ،ناخودآگاه برگشتم و ديدم نادياست،
!زل زد به چشمهام و گفت :دامون بسه
پسره همين جوری داشت چرت می گفت ،فحش می داد و براش هم مهم نبود که اومده تو محيط کار من و داره به خواهر
!و مادر نداشته ی من ناسزا می گه
خون از گوشه ی لبم تا زير چونه ام راه گرفته بود وقتی پا گذاشتم تو آبدارخونه و روی صندلی نشستم .آرنج دستهامو
گذاشتم روی ميز و سرم رو بينشون گرفتم .تمام تنم از زور عصبانيت می لرزيد! ناديا يه ليوان آب گذاشت روی ميز و
.گفت :اينو بخور آروم شی بعد زخمتو ببينم
چقدر بزرگ شده بود! کسی بود که حاال خيلی ها می تونستن بهش تکيه کنن!چندين سال پيش تو همچين شرايطی به گريه
می افتاد و حاال خودشو انداخته بود ميون دعوای من و اون جوون ،سعی کرده بود با کمک معين و بقيه سوامون کنه و
!اآلن هم مشؽول آروم کردن من بود
!سر و صداهای بيرون خوابيده بود ،تقه ای به در خورد و باز شد و دکتر اکبرزاده با صدايی نگران گفت :ببينمت دامون
سرم رو از دستهام فاصله دادم و برگشتم سمتش ،دستش نشست به چونه ام برای اينکه هنر اون پسره ی ديوونه رو ببينه و
!بعد زل زد به چشمهام و گفت :چرا نگفتی تو کاره ای نيستی؟
.آخرين بار منم همراهتون اومده بودم ،منو ديده بود .می شناخت-
!خب بيای!مگه خودت بعد جداگانه هم رفتی؟:
.نه-
!ای بابا! آدرس اينجا رو از کجا آورده؟:
لبم پاره شده بود و هنوز هم خونريزی داشت .گونه ام هم به خاطر مشتی که زده بود درد می کرد .ناديا با جعبه ی کمک
.های اوليه جلو اومد و گفت :بذار زخمتو ببينم
نگاهم از صورت کالفه ی دکتر نشست به صورت ناديا ،برای لحظه ای ترس رو تو چشمهاش ديدم و حس کردم که شايد
!می ترسه جلوی دکتر پسش بزنم و به ؼرورش بر بخوره اما اونقدر اعصابم خراب بود که کس ديگه ای رو خراب نکنم
.دستش که نشست زير چونه ام دکتر گفت :کارت تموم شد بيا اتاق من يه فکری به حال اين جريان بکنيم
پسرک ديوونه واسه اين حمله کرده بود بهم که سر رضايت گرفتن از پدرش منم تو جلسه ی آخر رفته بودم خونه اشون!
اومده بود که کاسه کوزه ی ما رو بهم بريزه و تهديد کنه که دست از سر پدرش برداريم و قاتل برادرش نياز به رضايت
!نداره
دکتر رفت ،معين پشت سرش اومد تو درگاه در و پرسيد :خوبی؟
اوهومی گفتم ،معين رو به ناديا پرسيد :کمک نمی خوای؟
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.ناديا بدون اينکه نگاه از زخم من برداره گفت :نه مرسی

معين رفت و در رو بست ،ناديا پنبه ای رو روی زخمم کشيد ،آخی گفتم و سرم رو عقب کشيدم ،لبخند زد و آروم زمزمه
!کرد :دلم خنک شد
ميخ چشمهاش شدم ،دستش دوباره نشست زير چونه ام و سرم رو جلو کشيد و مشؽول تميز کردن زخم شد .بعد يه سکوت
!گفتم :دلت می ياد؟
!لبخند زد و گفت :وقتی بداخالق می شی دلم می خواد خودم اين بال رو سرت بيارم
دو روز از اون شبی که تو خونه اش پا گذاشته بودم می گذشت ،حق هم داشت .اونقدر آشفته بودم که ناخودآگاه رفتارهام
تند بود .نه نسبت به اون ،نسبت به همه .نگاهش رو باال آورد و زل زد به چشمهام ،دستش از حرکت ايستاد و بعد يه مکث
!گفت :ولی بداخالق می شی قيافه ات جذاب تر می شه
!آروم زمزمه کردم :يادمه اون روز تو خونه ام بهم گفته بودی بی ريخت
لبخند روی لبش جمع و دوباره مشؽول کارش شد .خيلی سريع کارش رو تموم کرد ،رفت سمت يخچال و يه بطری آب
.معدنی در آورد ،گذاشت روی ميز و گفت :اينو بذار رو گونه ات
بی حرکت زل زدم بهش ،وسيله های جعبه رو جمع کرد و جعبه رو سر جاش گذاشت ،دستش رو شست و اومد بره
!بيرون ،مچش رو گرفتم ،مانع شدم و گفتم :نادی
!با تعلل برگشت سمتم اما نگاهم نکرد ،فشار آرومی به دستش آوردم و گفتم :ببين منو
نگاهشو باال آورد و ميخ چشمهام شد! از جام بلند شدم ،تو فاصله ی کمی ازش ايستادم در حالی که وجودم پر هيجان بود و
!آروم زمزمه کردم:بعد از اون شب ،هزار شب حسرت خوردم که چرا اون بوسه روی پيشونيت نشست
مات چشمهام موند و بعد يه مکث دستش رو از دستم بيرون کشيد و خواست بره،اين بار بازوشو گرفتم و به عقب
کشيدمش ،ديگه تقريبا ا چسبيده به قفسه ی سينه ام بود! صورتم ناخودآگاه جلو رفت ،يکی دو سانت مونده بود برای اينکه
!حسرتم از بين بره ،خودش رو عقب کشيد و گفت :لبت داره خون می ياد! يه تيکه پنبه بذار روش و فشار بده
از آبدارخونه رفت بيرون! کالفه چنگی به موهام زدم و نشستم روی صندلی! فکر اساسی ای رو که عمه چهار سال پيش
!ازش حرؾ می زد حاال بايد می کردم! اين با دست پس زدن و با پا پيش کشيدن هم منو نابود می کرد ،هم اين دختر رو
دو روز بود ناديا آزمايشگاه نمی اومد .يعنی دقيقا ا از همون روز دعوا! نه می تونستم از کسی چيزی بپرسم و نه می
تونستم بهش زنگ بزنم.فقط می دونستم مرخصی گرفته .تنها اميدم اين بود که امروز تو خونه ی عمه ببينمش .برنامه
نذری و سفره و اين چيزها بود .عمه به خاطر بچه ی مژگان هر سال همين روزها آش می پخت و يه سفره ای هم می
گرفت که البته زنونه بود .بهم گفته بود بعد اذان مؽرب برم اونجا و منم از خدا خواسته قبول کرده بودم .بعد اون روز و
بعد جريان آبدارخونه ،دلم لرزيده بود و نمی تونستم از فکرش در بيام .شيما رو يه بار ديگه تو يه کافه ديده بودم ،بهم گفته
بود می خواد بره واسه گرفتن بچه اش از شوهر سابقش تالش کنه و بهش گفته بودم اگه کمکی از دستم بر می ياد بهم بگه.
با لبخند فقط نگاهم کرده بود .به مهريه ای که گذاشته بودم روی ميز ،تو سکوت خيره شده بود ،بعد نگاهم کرده و گفته
!بود :اونی که دوستش داری حتما ا در کنارت خوشبخت می شه
هيچ حرفی به زبونم نمی اومد برای زدن .يه جورهايی اين بنده ی خدا و احساسش هم قربانی اين جريان شده بود!رفت،
چشمم به رفتنش موند و دلم گرفت از نامردی ناخواسته ای که در حقش شده بود! ولی خب ،اينکه با من می موند هم به من
!خيانت بود ،هم به خودش و هم به ناديا و من مجبور شده بودم بين بد و بدتر بد رو انتخاب کنم
.کيفم رو از روی صندلی برداشتم و نگاهی به ساعت انداختم .هوا ديگه تاريک شده بود و مطمئنا ا خانوم ها رفته بودن
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در خونه نيمه باز بود ،پياده شدم ،در ماشين رو قفل کردم و زنگ در رو زدم .ديدم کسی تحويلم نگرفت ،با سوييچ چند
!باری زدم به در و گفتم :يا هللا
.صدای عمه بود که گفت :بيا تو عزيزم
.اومدم در رو هل بدم و برم تو ،عمه در رو بازتر کرد و با لبخند گفت :خوش اومدی پسرم
لبخند زدم ،سالم و تشکر کردم و به خانوم محجبه ای که کنارش ايستاده بود هم سالم کردم .به گرمی جوابم رو داد .از
عمه پرسيدم :می شه اومد تو يا برم يه دور ديگه بزنم و بعد بيام؟
.عمه به گرمی گفت :نه عزيزم .برو تو استراحت کن ،منم اآلن می يام
يه با اجازه گفتم و اومدم برم سمت ساختمون شنيدم که خانومه پرسيد :پس گفتين اسمش نادياست؟
.گوشهام تيز شد و پاهام کند! عمه گفت :آره .دختر واقعا ا خوبيه .من از چهار پنج سال پيش می شناسمش
.پس شما خبرشو بهم بده که اگه قبول کرد به عليرضا بگم و يه قرار بذاريم همو ببينن-
عمه يه چشم بلند باال تحويل اون خانوم داد ،حس کردم گر گرفته ام و بی قرارم! کفشهامو در آوردم ،بدون اينکه به خانوم
های جمع شده توی آشپزخونه نگاه بندازم ،يه سالم جمعی کردم و مستقيم رفتم تو اتاقم! بهم ريخته بودم ،بهم ريخته تر شدم!
چرا هر بار که پای اين دختر به زندگی من باز می شد يه رقيبی هم واسه ام تراشيده می شد؟! عجب شانس گندی داشتم
من! عمه رو بگو! اين چه بساطی بود؟! بازارگرمی هم می کرد واسه اين دختر! انگار نه انگار يه زمانی برای اينکه من
!نرم سمتش خط و نشون می کشيد
پالتو و کيفم رو انداختم روی تخت،دو تا از دکمه های باالی يقه ام رو باز کردم و دستی به گردنم کشيدم! پوفی از دهنم
بيرون اومد و کالفه زل زدم به ديوار روبروم!پشيمون شدم اصالا از اومدنم! نه می تونستم آروم بگيرم ،نه می تونستم
!تظاهر کنم ،نه می تونستم بی خيال بشم
!تقه ای به در خورد و عمه اومد تو اتاق و گفت :اآلن همه می رن ،بعد بيا برات آش بريزم
آروم گفتم :باشه
!در رو پيش کرد و پرسيد :چيزی شده؟
.نه ای گفتم و نشستم رو تخت و گفتم :خيلی خسته ام
.با لحن ماليمی گفت :دراز بکش تا خونه خلوت بشه
باشه ای گفتم و خودمو روی تخت ولو کردم ،عمه برق رو خاموش کرد و رفت بيرون .ساعدم روی چشمام بود و داشتم به
خيلی چيزها فکر می کردم .در واقع فکر نمی کردم ،افکارم داشت منو می خورد! خدايا بگو چی کار کنم؟! چه گيری
افتادم! آقاجونش که هنوز هست و هنوز همون قدر دشمن خونی منه! پرونده هم که البد بازه و همچنان هم مخالؾ اين
ازدواجه! از مردن نمی
ترسم اما از بی خود مردن می ترسم! اينکه بی دليل و با مرگم اون پيرمرد پيروز اين جنگ يک طرفه بشه واقعا ا برام زور
!داره
نشستم و ساعتم رو باز کردم و گذاشتم رو پاتختی .پای راستم شروع کرد به تکون خوردن عصبی! از ناديا گذشتن واقعا ا
برام سخت بود! داشتم از درون می پکيدم از اين همه فکر و خيال و می خواستم خودم رو بسپرم دست تقدير! می خواستم
هر چی اون می خواد بشه اما انگار تقدير هم تکليفش با خودش مشخص نبود! اون هم نمی دونست قراره ته اين جريان
!چی بشه
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صدای عمه دستم رو از روی صورتم بلند کرد و با صدای بلند گفتم :جانم؟
.شنيدم که گفت :بيا برات آش ريختم
از جام بلند شدم و رفتم بيرون ،عمه پرسيد :چرا لباستو عوض نکردی؟
مژگان کو؟-
.باالست .رفت ماهکو بخوابونه.بشين سرد می شه:
نشستم پشت ميز و پرسيدم :خوش گذشت؟

.عمه بشقاب رو گذاشت جلوم ،نعناداغ رو هم گذاشت کنار دستم و گفت :خوب بود .فقط خيلی خسته شديم
ژاله کجاست؟-
.با مژگان يه سر رفت باال:
اوهومی گفتم و يه خرده با قاشق آش رو هم زدم ،عمه رفت سمت سينک و گفت :چی شده؟ چرا نمی خوری؟
.دارم می خورم ،داؼه هنوز-
...باز هم يه خرده ديگه با ؼذا بازی کردم و بعد پرسيدم :اين خانومه
برگشت سمتم ،نگاهمو ازش گرفتم و ادامه دادم :پسرش چی کاره است؟
!چطور؟-
!همين جوری:
!پسر خوبيه-
!نپرسيدم خوبه يا بد! می خوام بدونم چه کاره است:
.تو فروشگاه باباش کار می کنه-
تحصيالتش چی؟:
.مادرش می گفت ليسانسه-
سری تکون دادم و يه کم از رشته ها رو باال آوردم و دوباره برگردوندم تو بشقاب ،عمه در حال شستن ظرفها گفت :با
.ؼذات بازی نکن دامون ،بخورش
باشه ای گفتم ،يه قاشق خوردم و پرسيدم :خونه اشون کجاست؟
!شير آب رو بست و برگشت سمتم و پرسيد :چرا می پرسی؟
!قاشق رو توی بشقاب گذاشتم و گفتم :می خوام برم تحقيق
!عمه جلو اومد ،دستی به گوشه ی لبم کشيد و با اخم پرسيد :دعوا کردی؟
.سرم رو عقب کشيدم و گفتم :آره
!دامون-
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می دونم قول دادم دعوا نکنم ولی بعضی وقتها نمی شه عمه! طرؾ وايساده خاندان منو به فحش کشيده ،می تونم وايسم :
!نگاه کنم؟
!قبالا ها اين کارو می کردی-
!قبالاها اعصابم قوی بود:
.عمه سری تکون داد و گفت :سر خيابون ،بؽل نونوايی خونه اشونه
اخمهام در هم شد و زل زدم به عمه ،آروم پرسيد :چيه؟! چرا اين جوری بق کردی؟!دختر دم بخت براش خواستگار می ياد
!ديگه
بله! آدم يه عمه ی پسرخاله هم داشته باشه که اين جوری تبليؽشو بکنه ديگه همه چی حله! از کی تا حاال اينقدر با ناديا -
!صميمی شدی عمه خانوم؟
!از همون موقع که برادرزاده ام بهم معرفيش کرد و فهميدم يه دختر نمونه است! تو چرا حاال ناراحتی؟:
!ناراحت نيستم:
!عمه با لبخند زل زد بهم ،رفت سمت يخچال و گفت :مشخصه کامالا
!از جام بلند شدم و گفتم :آشو بعداا می خورم
!متعجب برگشت و پرسيد :کجا؟
!می رم از بند پ استفاده کنم-
!بند پ؟:
!پسرخاله اشم! می خوام ببينم يارو چقدر جنم داره-
!عمه دنبالم اومد و گفت :وايسا ببينم
!بازومو کشيد ،برگشتم سمتش ،اخم کرد و پرتحکم گفت :بيا برو بشين ؼذاتو بخور
!سيرم-
بازومو به سمت آشپزخونه کشيد و با صدای کنترل شده ای گفت :چرا همچين می کنی؟! نه به داره نه به باره! نه دختره
پسره رو ديده ،نه پسره دختره رو ديده! بعد می خوای راه بيفتی بری تحقيق؟! بذار مادره برسه خونه ،چهار تا کالم با
پسرش حرؾ بزنه! بعدش هم تو چی کاره اشی اصالا؟! پسرخاله اش هستی که باش! وهللا اون چيزی که به گوش من رسيده
!همچين رابطه ی خوشی هم باهاش نداری! سنگ چيو به سينه می زنی؟
!رگ گردنم زده بود بيرون! عصبی شده بودم ،عمه به زور وادارم کرد بشينم و گفت :دردت چيه دامون؟
...از دهنم پريد و گفتم :خوشم نمی ياد
!حرفمو خوردم ،عمه با يه لبخند زل زد بهم و گفت :خوشت نمی ياد چی؟
!از جام بلند شدم و گفتم :هيچی
!دوباره دستم رو گرفت و با خنده پرسيد :خوشت نمی ياد چی دامون؟! خوشت نمی ياد برای دخترخاله ات خواستگار بياد؟
!نگاهمو از صورتش دزديدم و با حرص گفتم :آره! خوشم نمی ياد
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!خنديد و گفت :چرا؟
!اخمم بيشتر شد چون خودمم هم نمی دونستم چرا
!نشستم رو صندلی و گفتم :طرؾ مناسب ناديا نيست
!مگه تو می شناسيش؟-
!نه:

!اصالا بگو ببينم از اين خواستگار خوشت نمی ياد يا کالا با هر کی خواستگارش باشه مشکل داری؟-
!لحن شوخ عمه بيشتر کفريم می کرد! عصبی زل زدم بهش و معترض گفتم :عمه
!رفت سمت يخچال  ،يه ليوان رو پر آب کرد و گذاشت جلوم و گفت :بخور سرخ شدی
!يه خرده از آب خوردم و دستی به پيشونيم کشيدم ،عمه پرسيد :نمی خوای حرؾ بزنی؟
!چه حرفی؟-
!حرؾ دلتو:
!دلم يه چيزی می گه که عقلم قبولش نداره-
!چندين ساله داری چوب عقلتو می خوری ،يه بار هم با دلت راه بيا! بده؟:
!متعجب پرسيدم:شما می دونی جريان چی بوده و اينقدر راحت در مورد اين موضوع حرؾ می زنی؟
آره می دونم! همه چيزو می دونم! جريان پدربزرگت و کارشکنيش رو هم می دونم! اما اين پسری که روبروی من نشسته -
!و داره بال بال می زنه به هيچ وجه نمی تونه از خير اون دختر بگذره! می تونی بگذری؟
!نه-
!خب ؟:
دارم ديوونه می شم! يه خواب راحت نداشتم از وقتی برگشته! سر کار اصالا تمرکز ندارم! نمی ياد يه جور ،می ياد يه -
!جور بهم می ريزم! نمی دونم چی کار کنم
!کاری که دلت می گه رو انجام بده! هان؟:
!سرمو بلند و نگاهمو نشوندم به صورت عمه و گفتم :دلم يه چيز اشتباه می گه
!عمه با لبخند پرسيد :چی؟
!زل زدم به ميز روبروم و گفتم :دلم می گه تا ابد ،صد سال ديگه هم بگذره دوستش دارم
!خب؟-
!دلم می گه پاشم برم تهران و به مادر و پدرش بگم دارم می رم دخترتونو عقد کنم:
!منظورت خواستگاريه ديگه؟-
!آره! همون:
!خب چرا نمی ری؟-
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 ...نمی دونم! برم يعنی؟! آقاجونش چی؟! يا اصالا-
!تکليفت با خودت مشخص نيست دامون؟:
!کالفه دستی به پس گردنم کشيدم و يه خرده فشارش دادم ،از جام بلند شدم ،عمه پرسيد :کجا؟
!برگشتم سمتش و گفتم :مطمئنا ا اآلن نمی رم تهران
!لبخند زد و پرسيد :يعنی تصميم داری بری؟

يه خرده فکر کردم ،به اون خانوم چادری ،به پسر ليسانسه اش ،به قيافه ی خواستنی و جايگاه خوب و اخالق خوش ناديا،
به دم بخت بودنش و به اينکه ممکنه يکی عين محسن پيدا بشه و ازم بگيردش! گر گرفتم ،نگاهمو دوختم به چشمهای
!منتظر عمه و گفتم :آره! می خوام برم تهران و ناديا رو از پدر و مادرش و پدريش خواستگاری کنم
صدای ناديا که از پشت سر به گوشم رسيد مثل برق گرفته ها برگشتم به عقب! لبخند به لب از اتاق عمه اومد بيرون و
!حرفش رو دوباره تکرار کرد :احتياجی نيست
***
شوکه شده و با چشمهای گرد زل زدم بهش .يه قدم ديگه جلو اومد اما حرفی نزد و گذاشت که از شوک بيام بيرون .سرم
برگشت به سمت عمه که به ميز ناهارخوری توی آشپزخونه تکيه داده بود و با لبخند نگاهم می کرد! سه شده بود اساسی!
!به خيال تنها بودن خودم و عمه اونقدری بلند حرؾ زده بودم که ناديا تموم حرفهامو بشنوه
!عمه از چهره ی متعجب من به خنده افتاد ،رفت سمت سينک و در همون حال به ناديا گفت :دخترم بيا برات آش بريزم
!ناديا از جلوم رد شد و آروم زمزمه کرد :يه دستی به موهات بکش
دستم ناخودآگاه نشست به موهام ،ناديا برگشت و وقتی ديد دارم اين کارو می کنم بلند و سرخوش خنديد و گفت :انگار
!انگشت کردی تو پريز برق
مسخره ام می کرد! موهام هيچ ايرادی نداشت ،به شوکه بودنم اشاره می کرد! نمی دونستم چی کار کنم ،برم تو اتاقم يا
بشينم پشت ميز و بذارم اين دو تا خانوم منو مسخره کنن!تصميم نهاييمو گرفتم و همراه ناديا نشستم پشت ميز ،اخمی
!مصنوعی کردم و به عمه گفتم :شمام رفتی تو جهبه ی اين خانوم؟
!عمه بشقاب آشی رو جلوی ناديا گذاشت و گفت :من تو جبهه ی حق عليه باطلم
!اخمم بيشتر شد و گفتم :دست شما درد نکنه! من باطلم؟
.دستش رو گذاشت روی موهام ،بهمشون ريخت و گفت :تو عزيز منی .بده آشتو عوض کنم ،سرد شد
همين خوبه ای گفتم ،عمه هم يه هر جور راحتی گفت و همون طور که می رفت سمت هال توضيح داد :يه سر می رم باال
.ببينم بچه ها در چه حالن
!عمه رفت ،ناديا بعد يه خرده سکوت گفت:که خوشت نمی ياد آره؟
!نگاهمو از ميز باال آوردم و دوختم به چشمهای شيطونش! نگاهم نمی کرد و سرگرم آشش بود
!با سماجت گفتم :خوشم نمی ياد عمه ام واسطه ازدواجت باشه! پس فردا آقاجونت نقشه ی اعدام عمه رو هم رو می کنه
!اخم ريزی کرد اما فوری به صورتش لبخند نشوند و گفت :دلت چی می گفت اونوقت؟
قاشق رو گذاشتم کنار بشقاب و سرم رو جلو بردم ،نگاهشو آورد باال و خيره ی چشمهام شد ،آروم گفتم :درست نيست آدم
!فال گوش وايسه
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!خنديد و سرخوش گفت :درست نيست آدم به اون چيزی که نيست تظاهر کنه
!چی نيستم و به چی تظاهر می کنم اونوقت؟-
!اين قدر سرد نيستی و به کوه يخ بودن تظاهر می کنی:
!عمراا-

ناديا دوباره خنديد ،يه قاشق از آشش خورد و گفت :روت هم خيلی خيلی زياده! می گم همه ی حرفهاتو شنيدم! تموم
!اعترافاتتو
!اينو گفتم که عمه رو منصرؾ کنم-
!يه لحظه نگاهم کرد ،بعد خنديد و گفت :جد بزرگوار من بود می خواست همين اآلن پاشه بره دم خونه ی پسره؟
!می خواستم از خونه بزنم بيرون که سرم باد بخوره-
!جد بزرگوار من بود که می خواست همين اآلن پاشه بره تهران؟:
!عمراا-
دوباره ناديا خنديد ،از خنده های شادش انرژی گرفتم و ناخودآگاه لبخندی به لبم اومد ،زل زد به چشمهام و گفت :دلم می
!خواست اين جلز و ولز شدنت رو ببينم ،منتها فقط صدا داشتم و تصويری در کار نبود
!تشريؾ می آوردی بيرون ،تصوير هم داشتی-
!اونوقت احتماالا صدا قطع می شد:
!نگاهش کردم ،لبخند زد و گفت :اعتراؾ گرفتن اين جوری هم خيلی مزه داره! عمه خانوم حسابی شاهکار کردن
!اعتراؾ نکردم! دروغ گفتم-
ناديا خنديد ،از جاش بلند شد و گفت :آره خب! دروغ گفتی که دلت صد سال ديگه هم بگذره منو دوست داره! منم اآلن دارم
!دروغ می گم که جواب من به خواستگاری احتمالی تو مثبته
برای لحظه ای جا خوردم ،انقدر اين جريان باال و پايين شده بود و سر آخر نشده بود که يه لحظه باور کردم داره جدی می
گه! مخصوصا ا با اون احتياجی نيستی که اول حضورش گفته بود! احتياجی نيست برم خواستگاری چون جوابش منفيه؟!
گيج نگاهش کردم ،لبخند زد ،انگشتش رو جلو آورد و زخم روی لبم رو لمس کرد و بعد نگاهشو باال آورد و زل زد به
صورتم و گفت :دارم رو پيشنهاد اون خانوم فکر می کنم .يه ازدواج بی دردسر خيلی بهتر از اينه که يه سری آدم تو
!دردسر بيفتن
به چشمهاش خيره مونده بودم ببينم تا چقدر جديه اما رنگی از شوخی توشون نبود! لبخند محوی به لب آورد و گفت :يه
...موقع هايی دو نفر قسمت هم نيستن ديگه! به زور که نمی شه به هم چسبوندشون! مادر عليرضا هم می گفت پسرش پسر
!عصبی دستم رو کوبيدم رو ميز و از جام بلند شدم و گفتم :مسخره کردی منو؟
يه قدم عقب رفت و پرسيد :چرا مسخره؟! تو که منو نمی خوای ،يادت نرفته که همين اآلن گفتی اون جمله ها دروغ بود
برای اينکه عمه رو منصرؾ کنی که واسطه ی ازدواج من نشه! خب منم که نمی تونم تا ابد مجرد بمونم! اين پسره هم
!اون جور که عمه می گفت پسر خوبيه! می خوام جدی روش فکر کنم
يه قدم رفتم سمتش ،يه قدم ديگه عقب رفت و با لبخند گفت :از اسمش هم خوشم اومده! از دامون خيلی قشنگ تره! البته
!مادره عکس پسرشو بهم نشون داد و خدا رو شکر عين تو بی ريخت هم نيست
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!يه قدم ديگه رفتم به طرفش ،چشمهامو ريز کردم و گفتم :که من بی ريختم آره؟

خنديد و عقب تر رفت ،خيز برداشتم سمتش ،دستش رو گذاشت روی دهنش برای اينکه جيػ نکشه و فرار کرد سمت اتاق
!خواب! نيازی به دوييدن نبود! در اتاق عمه قفل نمی شد! چهار تا قدم هم بر می داشتم بهش می رسيدم
***
در رو که وا کردم با خنده جيؽی کشيد و پشت تخت عمه پناه گرفت ،رفتم تو اتاق ،در رو بستم و از همون جا زل زدم
!بهش .لبخند به لب گفت :چيه خب؟! من حق ندارم برای زندگيم تصميم بگيرم
!سری به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم :چرا! تصميم هم می گيری! منتها به موقعش
!دوباره لبخند زد و گفت :موقعش همين اآلنه ديگه! خواستگار دارم اکازيون! می خوام انتخابش کنم
يه قدم رفتم جلو ،يه خرده رفت عقب و من گفتم :آره! موقعيت خوبيه! انتخاب هم چيز خوبيه! به شرطی که آدم حق انتخاب
!داشته باشه
خنديد ،من جلوتر رفتم و اون ديگه چسبيد به ديوار پشت سرش و با چشمهای شيطون زل زد به چشمهام .می خواستمش!
اونقدری که همون لحظه از رو زمين بکنمش و ببرم عقدش کنم و مال خودم بشه! اونقدری که يه لحظه مال من باشه و
!تاوانش بشه اعدامم! برام مهم نبود! می خواستمش به هر قيمتی
بهش رسيدم ،کؾ يه دستم نشست به ديوار پشت سرش و دست ديگه ام به چونه اش ،سرش رو باال آوردم و گفتم :که اسم
!عليرضا از دامون قشنگ تره آره؟
!با شيطنت اوهومی گفت ،دستم به چونه اش فشار کمی آورد و گفتم :که دامون از عليرضا بی ريخت تره آره؟
!دوباره با لبخند اوهومی گفت ،سرم جلو رفت و پرسيدم :مورد اکازيون آره؟
لبخندش عميق تر شد و اوهوم سوم از دهنش بيرون نيومده ،لبم قفل لبهاش شد برای اينکه ديگه دست از تؤييدهای دروؼيش
برداره! اون پولکی ها به گردترين حالت رسيد و بعد پلکهاش رو هم افتاد ،دستش چنگ يقه ی باز پيرهنم شد و من ديگه
!تو حال خودم نبودم
وقتی ازش کنده شدم ،بهت زده نگاهم می کرد ،با لبخند مات چشمهاش بودم و دستهاش چفت انگشتهام! يه خرده سکوت شد
!و بعد من بودم که با جديت پرسيدم :چرا احتياجی نيست؟
!يه خرده تو سکوت ،با سينه ای که از هيجان باال و پايين می شد نگاهم کرد و بعد آروم گفت :پدری فوت کرده
!مات موندم به صورتش ،نگاه از چشمهام گرفت و آروم گفت:تو خواستگاری هاتو خيلی وقت پيش کردی
دستم دوباره رفت سمت چونه اش و صورتش رو به سمتم باال آوردم ،نگاهش از چشمهام گريزون بود! آروم زمزمه
!کردم:جوابمو ولی چندين ساله که نگرفتم
چشمهاش نشست به چشمهام ،شرم رو می شد توشون ديد ،لبخند محوی زد و چيزی نگفت ،سرم دوباره جلو رفت و گفتم:
!جوابمو چند ساله که ندادی
!لبخندش عميقتر شد و آروم گفت :معلوم نيست؟
!تای يه ابروم باال رفت و نگاهم بين چشمها و لبش باال و پايين شد و آروم گفتم :نه! معلوم نيست
!لبخند شرمگينی زد ،صورتم فاصله ی بينمون رو کمتر کرد و پرسيدم :خب؟
!نگاهم نمی کرد وقتی لبخند زد و با صورتی سرخ شده گفت :کسی ازم چيزی نپرسيده
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سرم به عقب برگشت و بلند خنديدم! خيلی وقت بود که اين طور احساس خوشحالی نمی کردم! خيلی وقت بود که اين طور
هيجان زده نبودم! نگاهم رو ميخ موهاش کردم ،دستم جلو رفت برای اينکه اون تارهايی که از زير روسری بيرون اومده
!بود رو لمس کنم ،در همون حال آروم پرسيدم :که چيزی ازت نپرسيدم! آره؟
نگاهم از موهاش رفت سمت چشمهاش ،لبخند که می زد چشمهاش شيطون می شد! خواستنی تر می شد!آروم زمزمه
!کردم:تو هم که نمی دونی درخواستم ازت چيه
لبخندش پهن تر شد و نچ آرومی کرد ،دوباره صورتم رو جلو بردم و گوشه ی لبش رو بوسيدم و از همون فاصله ی يه
!سانتی زمزمه کردم :حاال که فکر می کنم می بينم درخواستی ندارم
سرم رو عقب کشيدم که چشمهاشو ببينم،با لبخند همچنان نگاهم می کرد .بوسه ی بعدی رو که ازش گرفتم و وقتی ازش
!کنده شدم گفتم:به خواسته ام رسيدم
!مشت آرومی به قفسه ی سينه ام زد و هلم داد برای اينکه ازش فاصله بگيرم ،خنديدم و گفتم :ای بی احساس
!خنديد،از کنارم رد شد و گفت :پس برم جواب درخواست اون مورد اکازيون رو بدم
برگشتم،با يه حرکت از روی زمين کندمش! سرش از سر دوشم به سمت زمين آويزون بود و جيػ جيػ می کرد و می
!گفت :بذارم زمين
!از اتاق بردمش بيرون و با خنده گفتم :بريم خودم جواب اون مرتيکه ی اکازيون و استثنايی رو بدم
دست و پا می زد برای اينکه بذارمش پايين و همزمان می خنديد! با يه لبخند گشاد،راه افتادم سمت در سالن ،با جديت گفت:
!زشته دامون! اآلن يکی سر می رسه ما رو می بينه
!خنديدم و گفتم:زنمی به بقيه چه
!خنديد و گفت :به همين خيال باش
!خنديدم و گفتم :هستم! هم تو خيالش هستم ،هم تو باورش
!آروم زمزمه کرد :تو رو خدا منو بذار زمين دامون
جلوی در سالن گذاشتمش پايين و به چوب لباسی اشاره کردم و پرسيدم :پالتوت کدومه؟
اخم ريزی کرد و پرسيد :واسه چی؟
!دستم دراز شد سمت دو تايی که برام آشنا نبودن و برشون داشتم ،گرفتمشون جلوش و پرسيدم :کدومه؟
دستش رو جلو آورد و پالتوی خودش رو برداشت ،کمک کردم بپوشدش و دستش رو گرفتم که از خونه ببرمش بيرون.
!مقاومت کرد و پرسيد :کجا می ريم؟
!برگشتم سمتش و با خنده گفتم :می ريم جواب اون خوشگل خانو بديم
سر جاش ثابت موند و مردد نگاهم کرد ،از نگاه گيجش خنديدم و پرسيدم :بازم بندازمت سر شونه ام يا خودت راه می
!يای؟
کيفش رو از رو جا کفشی برداشت ،همراهم شد و با لحنی جدی پرسيد :کجا می ريم دامون؟
دستش رو گرفتم و همون جوری که از پله ها می رفتيم پايين گفتم :می ريم يه جای خاص تا سوالی رو که بايد بپرسم
!بپرسم و جوابی که بايد بگيرم و بگيرم
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***
!نشستيم تو ماشين ،دکمه های باالی يقه ام رو بستم و ناديا پرسيد :اين جوری می يای؟

برگشتم سمتش و سوالی نگاهش کردم ،لبخند زد و گفت :پالتويی ،کاپشنی ،پليوری! سرما بخوری زن نداری که بهت برسه
!ها
!خنديدم و در حال استارت زدن گفتم :جايی که می ريم حسابی گرمه! نيازی به اين چيزهايی که گفتی نيست
راه افتادم ،برگشتم و به صورت پرلبخند ناديا نگاهی انداختم و ادامه دادم :تازه! من اآلن انقدر مستم که حس می کنم از تو
!گر گرفته ام
!نيم نگاهی بهش انداختم که لبخند صورتش جاش رو به اخم داده بود ،يه مکث کرد و پرسيد :مگه سر کار نبودی؟
!خنديدم و گفتم :چرا! خيلی وقته سر کارم
!بی اهميت به حرؾ دو پهلوم گفت:خوشم نمی ياد مشروب بخوری دامون
!چشم بعد زن گرفتن ترک می کنم-
!سيگار رو هم دوست ندارم بکشی:
!اون هم به چشم زن گرفتم ديگه نمی کشم-
تازه چايی رو هم داغ می خوری ،اونم دوست ندارم! اصالا هر کاری که برای سالمتيت مضر باشه رو دوست ندارم :
!انجام بدی
چشم ،زن گرفتم هيچ کدوم از کارهايی که به ضررمه رو انجام نمی دم ،منتها يه موردی هست! زن گرفتنم هم خودش يه -
!ضربه ی بزرگه به سالمتيم! به اونش فکر نکردی
!برگشت سمتم ،بلند خنديدم ،از بازوم يه نيشگون گرفت که آخم بلند شد و گفتم :قبل اون ور آب رفتنت خيلی اهلی تر بودی
دوباره دستش اومد سمت بازوم ،دستش رو گرفتم ،آروم يه بوسه بهش زدم ،گذاشتمش روی دنده و دستم رو روش نگه
!داشتم و گفتم :منظورم از مستی مستی شراب نبود
!می دونمی که گفت ،باعث شد دوباره بزنم زير خنده! عجب وروجکی شده بود اين دختر
***
جلوی در خونه اش نگه داشتم ،متعجب و با چشمهايی گرد شده نگاهم می کرد ،ماشين رو خاموش کردم و کامل برگشتم
!سمتش! بهت زده بود انگار که پرسيد :اون جای خاص اينجاست؟
نيشم باز شد! سخت نبود فهميدن اينکه به چی فکر می کنه! دستم جلو رفت و موهاشو کنار زدم و بعد يه مکث پرسيدم:چی
!شده؟
!نيم نگاهی به در خونه اش انداخت و گفت :چرا اومدی اينجا؟
!با لحن شوخی پرسيدم :چه ايرادی داره؟
...عصبی گفت:تو همين اآلن ،تو خونه ی عمه ،با وجود اون همه آدم که باالی سرمون بودن
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ساکت شد و با شرم سرش رو پايين انداخت! لبخندم پت و پهن شد ،با دست گونه اش رو لمس کردم و آروم گفتم :اون
!چيزی که تو مؽز کوچولوی تو هست ،قصد و هدؾ من نيست! کليد خونه اتو بده برم پيرهنمو بگيرم
!گنگ و گيج نگاهم کرد ،کؾ دستم رو جلوش گرفتم و گفتم:بدش برم ،مال دزديمو پس بگيرم
!لبخندی زد و سرخ شد ،نگاه ازم گرفت و دست برد توی کيفش
!خنديدم وقتی کليد رو گرفتم و خواستم پياده بشم اما برگشتم سمتش و گفتم :اونقدرها هم نديد بديد نيستم دختر جون
!يه می دونم پرحرص تحويلم داد ،چشمکی بهش زدم و پياده شدم
***
پيرهنی رو که براش هزار تا خاطره بود پوشيدم و برگشتم تو ماشين .لبخند به لب نگاهم می کرد ،دستی به لباس کشيدم و
!گفتم :خوب شد بعد رفتن من اتوش کردی
!خنديد و گفت :هميشه اين کارو می کردم
!گرمکنمو هم بعداا بهم پس می دی-
!نچی کرد و ادامه داد :اينو هم بايد دوباره بهم بر گردونی
خنديدم و صدای زنگ موبايلم بلند شد .عمه بود ،بهش گفتم همه چيز مرتبه و ناديا همراه منه! خيالش راحت شد و تماسو
.قطع کرد
راه افتادم و مسير دريا رو در پيش گرفتم .تنها جايی بود که خيلی وقتها بهم آرامش هديه داده بود .حاال می خواستم تموم
آرامش زندگيم رو هم همون جا از تقدير بگيرم! می خواستم از ناديا لب اون ساحل ،همون ساحلی که خيلی وقتها شاهد بی
تابی هام بود و موج هاش آرومم کرده بود! حاال هم می خواستم برم اونجا که تا ابد آروم بگيرم! اين حق من از اين زندگی
!بود و اين بار نمی ذاشتم کسی اين حق رو ازم بگيره
***
ايستادم دم ساحل ،نور چراغ های ماشين رو انداختم به دريا ،چراغ کوچيک روی سقؾ رو هم روشن کردم برای اينکه
بتونيم چهره ی هم رو ببينيم .ماشين رو خاموش کردم و برگشتم به سمتش .تکيه ام رو دادم به در و زل زدم به صورت
منتظرش .نيم نگاهی بهم انداخت و دوباره زل زد به دريا .مکثی کردم و گفتم :يه چيزهايی رو از قبل و بعد رفتنت برات
.می گم که چيزی ناگفته نمونه .امشب شب حرؾ زدن منه .بعد سر فرصت تو هم بايد بهم يه چيزهايی رو توضيح بدی
!ناديا زل زد به چشمهام ،لبخندی زدم و گفتم :چرا همچين می کنی؟
!رنگ چشمهاش سوالی شد ،خنديدم و گفتم :همچين نگاه می کنی آدم خيال می کنه اومده در مورد گناهانش اعتراؾ کنه
!لبخند زد و گفت :دريا تو شب خيلی وهم انگيزه
!الله ی گوشم رو لمس کردم و گفتم :اگه ترسيدی ،سر و ته کنم ببرمت يه جای بهتر
!نگاهشو از دريا گرفت و برگشت سمتم ،با شيطنت گفتم:جای بهتری هم سراغ دارم ها
!کجا رو که پرسيد ،گفتم :خونه ی تو
!اخم مصنوعی رو مهمون صورتش کرد و گفت :شيطونی موقوؾ
لبخند زدم و يه خرده ساکت موندم و بعد شروع کردم به حرؾ زدن :وقتی رفتی تا يه مدت گيج بودم .اصالا نمی فهميدم
چی شده! اين در و اون در زدم که بفهمم کجايی اما کسی بهم چيزی نگفت .خيلی شبها تقريبا ا مطمئن بودم که بر می
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گردی! صدای زنگ در که بلند می شد ،ناخودآگاه می گفتم نادياست! عين همون روز که يهويی تو خونه ام ظاهر شد ،باز
هم اومده که منو از اون همه عذاب و سياهی نجات بده! شايد باور نکنی اما خيلی شبها زنگ در رو قطع می کردم ،تلفن
رو می کشيدم و موبايلمو خاموش می کردم که الاقل منتظر اومدنت نباشم ،باز می گفتم خب اگه بياد زنگ يه واحد ديگه
رو می زنه و می ياد باال و در رو می کوبه .عادتم شده بود منتظر تو بودن! تا اينکه کم کم ديدم دارم خل می شم! خل که
.شده بودم ،ديدم اوضاعم داره بقيه رو اذيت می کنه! تصميم گرفتم يه جوری سرمو گرم کنم
!ناديا اخمی کرد و با حالتی سرزنشبار گفت :به دخترهای ديگه پناه بردی که منو فراموش کنی آره؟
!نه-
!پس چی؟:
اولش از درس و تزم شروع کردم .اون که تموم شد به پياده روی و ورزش و اين جور چيزها پناه بردم ديدم حوصله اشو -
ندارم ،بی خيالش شدم! رفتم سراغ سيگار و مشروب!هه شانس آوردم معتاد نشدم! يه مدت گذشت ديدم نمی شه و دارم
موقعيت کاريم رو به خطر می ندازم ،سعی کردم کسی رو بيارم تو زندگيم که دائمی بخوامش! بلکه فکر تو از سرم بيفته
ولی نشد! کسی نتونست جاتو بگيره! نمی تونستم فراموشت کنم! از طرفی عمه هم بهم فشار می آورد که زن بگيرم .يه
جورهايی اين پول و موقعيت اجتماعی هم باعث شده بود مجرد بودنم بشه دردسر! متوجه می شی چی می گم؟! وقتی ديگه
از بودنت نااميد شدم سعی کردم برم دنبال زندگيم بلکه بقيه ازم راضی باشن .اون موقع می دونی چند وقت از رفتنت
گذشته بود؟! نزديک يک سال و نيم .به زبون شايد کم باشه اما بعد يک سال و نيم دوباره رفتم تهران .با مادرت صحبت
کردم ،اون گفت بر نمی گردی ،يا اگه برگردی تصميمت اينه که زندگی بی دردسری داشته باشی.برگشتم و سعی کردم
نااميد بشم! نااميد شدنه خيلی سخت بود! اصالا تو کتم نمی رفت اما باالخره يه جوری خودمو قانع کردم که ديگه نبايد چشم
به راهت باشم! با خودم گفتم ديگه نمی ياد!سخت بود ،از سخت هم بدتر اما شد! ته وجودم يه زخم تازه خورد ،کم کم ترميم
.شد منتها جاش موند
ناديا زل زده بود به موج های دريايی که با نور چراغ ماشين ديده می شد ،من مکثی کردم و بعد گفتم :حس يه بازنده رو
داشتم ،هر چند که اين تعريؾ درستی نيست .از ماجرا دو تا ضربه خوردم .دختری رو که با تمام وجود می خواستم از
دست داده می ديدم و از طرفی هم خودمو قربانی کينه ی مردی می ديدم که يه زمانی تو گذشته هم خيلی چيزها رو از من
گرفته بود! نادی شايد اگه يه ؼريبه تو رو ازم می گرفت دردی که برام داشت کمتر از اين بود که پدرجد خودم اين بال رو
سرم آورد .سخت بود بخوام اين خشم رو سرکوب کنم! سرکوب کردم اما خودم شدم يه زودپز بدون سوپاپ! کلی بخار تو
وجودم جمع شده بود که داشت از تو منفجرم می کرد! اين بود که وقتی برگشتی اونقدر عصبانی بودم! عصبانی هم نبودم،
به خودم اعتماد نداشتم .نمی دونستم چی شده که اينجايی ،خيال می کردم بازم دست تقدير لعنتی کمر به دق دادن من بسته!
!فکر می کردم اومدی که جلوی ديد من باشی ،که من هر روز جون بکنم و باز هم تو حسرت نداشتنت بسوزم
دستم جلو رفت ،دستش رو تو دست گرفتم و گفتم :اين از اين ،حاال يه سوال .گوشه ی لبمو که می بينی ديگه؟
متعجب نگاهش از روی لبم باال اومد و نشست به چشمهام ،با دست آزادم به زخم روی لبم اشاره کردم و گفتم :اينو می گم!
!بودی و ديدی چی شد ديگه؟
سری تکون داد به عالمت مثبت ،براش توضيح دادم:زندگی من اينه .پدرم يه عمر به خاطر اينکه به قول مادرم کاسه ی از
آش داغ تر زندگی يه عده بدبخت بود زندگی زن و شوهری رو به کام خودش و زنش تلخ کرد ،و سر همون کمک کردن
.ها هم زندگی همه امون از هم پاشيد
.می دونم-
می خوام بگم ،من اينم ،نه به شوری بابام .نه اينکه زندگی خونوادگيم رو به چيزی ترجيح بدم ،نه اينکه بخوام از حق زنم :
.بگذرم اما می خوام بدونی شايد شبی ،نصفه شبی من بيام خونه و درب و داؼون باشم
 ...ناديا لب برچيد و گفت :کی دوست داره اونی که دوست داره
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!ساکت شد و زل زد به چشمهام ،ته دلم قيلی ويلی رفت ،دستش رو بوسيدم و گفتم :يعنی منو دوست داری؟
نه ای که گفت اونقدر محکم بود که زدم زير خنده! نخند رو با ؼيض گفت ،سعی کردم خنده ام رو جمع کنم اما لبخند کش
داری روی لبم موند .ناديا نگاه ازم گرفت و گفت :اون روزی که جلوی چشمم اون طور کتک خوردی ،روزهای بعدش که
اون طور درد می کشيدی،من هم به همون اندازه که تو از آقاجون عصبانی بودی از اون آدم ها عصبانی بودم ولی ...
نجات دادن جون آدم ها برای منم به همون اندازه که برای تو شيرينه شيرينه! شايد اصالا  ...می دونی  ....يعنی  ...می
خوام بگم من شايد يکی از دليلهای اينکه برگشتم به اين شهر ،يکی از خصوصياتی که تو وجود تو برام واقعا ا باارزش بوده
.همين مهربونی و حس انسان دوستيته
!با شيطنت پرسيدم :يعنی به خاطر اين مهربونی و حس انسان دوستيم عاشقم شدی؟
يه چشم ؼره بهم رفت ،خنديدم و اون ادامه داد:اين خيلی ارزشمنده برام که کسی برای زندگی ديگران ،برای نجات آدم ها
.تالش می کنه
لبخند دلگرم کننده اش واقعا ا به وجودم خوشحالی تزريق کرد ،برگشت سمتم و زل زد بهم و گفت:من فکر می کنم وقتی می
تونی ؼريبه ها رو اينقدر دوست داشته باشی ،پس اونهايی که برات خيلی مهمن رو خيلی خيلی می تونی دوست داشته
!باشی
لبخند زدم ،تای يه ابروش باال رفت ،انگشت اشاره اش اومد جلوی صورتم و گفت :ولی بهت بگم ها ،هر چيزی حد
وسطش خوب و قابل تحمله! هر ديقه از زن و بچه زدن و دنبال کار ديگران رفتن اصالا کار درستی نيست.اون ضرب
!المثل چراغ و خونه و مسجد رو شنيدی ديگه
!لبخندم گشاد شد ،آروم پرسيد:چيه؟
!زل زدم به چشمهاش و گفتم :بچه رو خوب اومدی
!مشتی به بازوم زد و گفت :منحرؾ
خنديدم ،بعد جدی شدم و پرسيدم :منو با اين شرايط قبول می کنی؟! اينکه قول بدم از زندگی زن و بچه هام نزنم اما اين
نياز عجيب و ؼريب کمک به انسان ها رو هم تو وجودم سرکوب نکنم؟
.تا جايی که به سالمتيت آسيبی نرسه خيلی هم خوبه-
!حاال يه وقت ديدی اومدم خونه و زير چشمم يه بادمجونی هم کاشته شده بود! چی کار می کنی؟:
!ناديا يه خرده نگاهم کرد و با لحن شوخی گفت:هيچی ،می گم بادمجون ها رو بده کشک بادمجون درست کنم
دو تايی خنديديم،جفت دستهاشو تو دستم گرفتم و گفتم :حاال تو يه چيزی رو بهم بگو .می خوام بدونم مشکل آقاجونت چه
!جوری حل شده که تو اينجايی؟
يه خرده مات چشمهام موند و بعد پرسيد :اگه مشکل آقاجون همچنان باشه ،پا پس می کشی؟
!بدون مکث گفتم :عمراا
لبخند زد و چيزی نگفت ،دلم ضعؾ رفت برای اون چشمها که برق شادی توشون بود ،نگاهم تک تک اجزای صورتش
رو زير و رو کرد ،دستهام نشست دو طرؾ صورتش ،جلو کشيدمش و نفهميدم که من بهش هديه ای دادم يا ازش هديه ای
!گرفتم
ماشينو روشن کردم و راه افتادم ،آروم پرسيد :کجا می ريم؟
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از ساحل زدم بيرون و انداختم تو فرعی که به جاده منتهی می شد و گفتم :آش رو که تو و عمه خانوم با همدستی هم
نذاشتين بخورم! منم از صبح يه سره سر پا بودم تا حاال ،بريم الاقل يه چيزی بخوريم که اين جسم خسته تحمل اين همه
!هيجان رو داشته باشه
زير چشمی نگاهی بهش انداختم ،لبخند به لب داشت و روبرو رو نگاه می کرد .دستم نشست رو دستش و گفتم :نادی ،سر
.شام از اون پيرمرد لجباز برام بگو .می خوام ببينم چند چنديم با هم و با اطالعات درست جلو برم
ناديا برگشت سمتم و گفت :سر شام دلم می خواد از چيزهای خوب حرؾ بزنيم .در مورد آقاجون هم ،نگران چيزی نباش.
.ديگه مشکلی با ازدواج من و تو نداره .يعنی مشکل که تا ابد احتماالا با تو داره ولی ديگه کاری به کارمون نداره
!پوزخندی نشست رو لبم و پرسيدم :معجزه شده يا ببخشيد ببخشيد ،سر آقاجونت به جايی اصابت کرده؟
!با لحن سردی گفت :هيچ کدوم
.دستهام کيپ فرمون شد و ناديا گفت :ديگه هيچ کس حق نداره برای من و زندگيم تصميم بگيره
لبخند روی لبم شکل گرفت ،ناديا گفت :مامان راضيه .خيلی هم راضيه ،ديگه ترديدی نداره ،ديگه مطمئنه که من تصميمم
.رو گرفتم ،بابا هم که از اول تکليفش معلوم بود
می خوام از خودت بگی نادی .می خوام بدونم اين چند سال چه جوری برات گذشته و چی به روز آقاجونت اومده که تو -
!اينقدر مطمئن برگشتی
ناديا باشه ای گفت اما حرفی نزد .دم يه رستوران سنتی ماشين رو نگه داشتم و گفتم :بريم يه چيزی بخوريم تا من بيهوش
!نشدم
حس خوبی بود وقتی همراهم می اومد در حالی که دستش رو دور بازوم حلقه کرده بود! اين نزديکی و صميميت رو خيلی
دوست داشتم .خيلی خوشحال بودم و تو اون شب الاقل دلم نمی خواست به اتفاقات بد فکر کنم .دلم می خواست خيال کنم
.همه چيز رديفه و ديگه هيچ مانعی بين من و اين دختر نيست .يعنی رفتار ناديا طوری بود که اين حس رو القا می کرد
وقتی نشستيم روی تخت و ؼذا رو سفارش داديم ،نادی بعد يه خرده سکوت گفت :تو فرودگاه ،وقتی نمی تونستم گريه هامو
کنترل کنم ،ياد تو بودم! مرتب می گفتم دامون دوست نداره اشک بريزم! دامون ناراحت می شه منو اين جوری ببينه! وقتی
می خواستم برم ،وقتی ديدم ديگه راهی نيست و جوری اومدن بدرقه ام که يعنی برو ،يه مدت از اينجا دور بمون که هوای
دوست داشتن اون آدم ممنوعه از سرت بيفته ،حس کردم يه چيزی تو وجودم فرو ريخته! بدتر از اون حس تحقيری بود که
از همراهی دخترخاله ام بهم دست می داد! آقاجون خرج اونو هم داده بود که البد بپای من باشه! چند هفته ی اول گيج
بودم .برای منی که خيلی ضعيؾ بودم تنهايی ،دوری از همه ی خونواده ام و بدتر از همه از هم پاشيدن آينده ای که تو
ذهنم پرورش داده بودم واقعا ا شوک بزرگی بود .از شوک که در اومدم ،حس کردم اگه بخوام در کنار دخترخاله ام زندگی
کنم يا اونو می کشم يا خودمو! حس می کردم زندانيم ،اون هم زندان بانمه! برای منم سخت بود اينکه بخوام قوی بشم،
اينکه بخوام يهويی اينقدر بزرگ بشم .تو واقعيت هم واقعا ا يهويی اين همه تؽيير ايجاد نشد .من هی و هی زمين خوردم،
هی نااميد شدم و هی بريدم تا تونستم از زمين بلند شم .می دونی دامون ،تو ؼربت ،تو تنهايی ،حس کردم منم شده ام عين
دامون تو بچگی! با منم همين کارو کردن! منم شدم قربونی حس انتقام جويی آقاجون! منم مجبور شدم تلخی تنهايی رو
تحمل کنم تا آقاجون به خاطر انتقام اشتباهی که چند سال پيش از يه آدمی که حقش اين مجازات نبود گرفته احساس گناه
بيشتری نکنه! آقاجون اگه اين همه سنگ انداخت ،اگه تهديد کرد يا پرونده سازی ،فقط و فقط به خاطر اين بود که تو جلوی
.چشمش رژه نری! نمی خواست عذابش بيشتر بشه
نگاهم به چشمهای دختری بود که حاال جلوی چشمهام بزرگ و بزرگتر می شد .برام هر لحظه باارزشتر می شد .برام هر
!لحظه قابل احترام تر می شد ،اونقدری که حتی می تونستم بلند شم و براش تعظيم بلند بااليی بکنم
نادی يه خرده ساکت موند و بعد ادامه داد :من شدم همون بچه ی کوچيکی که به خاطر سرشکستگی يا عذاب فرستادنش که
بره! که از همه دور باشه! که تنهايی رو تحمل کنه اما نباشه و حضورش ،نفس کشيدنش يه آدم رو ياد خيلی چيزها نندازه
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و آزار نده .تونستم تا عمق اتفاقی رو که برات افتاده بود درک کنم ،از آقاجون منتفر نشدم اما اون حس بزرگی و احترام تو
وجودم از بين رفت! منم ضربه ی بدی خوردم ،هم تو رو از دست دادم و هم همه ی خونواده امو .اونجا شروع کردم به
درس خوندن و کار کردن .همون کار کردن ،خيلی تجربه بهم داد ،محکمم کرد .از پيش دخترخاله ام رفتم و کم کم مستقل
شدن رو ياد گرفتم .با مامان در تماس بودم ،يکی دو بار هم تو اين چند سال بابا و مامان رو ديدم .اما حتی يه بار هم سمت
تلفن نرفتم برای حرؾ زدن با مردی که از همه می گذشت که عذابی رو که حقش بود نکشه! قصدم اين بود تا ابد پای
قولی که بهت داده بودم وايسم ،اجازه ندم کسی بياد خواستگاريم ،با کار و درس و حس موفقيتی که اين استقالل بهم می داد
نيرو بگيرم و زندگی کنم اما ،خبر رسيد که آقاجون يه پيؽامی برام داره .اهميت ندادم ،يه سری اسناد و مدارک برام پست
شد که نشنون می داد همه ی اون پرونده سازی بر عليه تو بی خود بوده! درسته که يه جاهايی اشتباهاتی داشتی اما آقاجون
يا حاال آدمش رو نداشت که بخواد پرونده رو حقيقی درست کنه يا اينکه دلش نيومده بود و می ترسيد بار گناهش بيشتر بشه
به خاطر همين از يه پرونده ی جعلی استفاده کرد! باور نکردم ،اومدم ايران ،مدارک رو با کمک بابا به يه وکيل نشون
داديم و اون هم حرفهای آقاجون رو تؤييد کرد .منم تنها کاری که کردم اين بود! اومدم اينجا ،به مامان و بابا گفتم دلم نمی
خواد آدرسی از خونه ام داشته باشن ،می خوام يه مدت ديگه تنها باشم تا به خواسته ی دلم برسم! اونها هم به همون تلفن
.های هر از گاهی بسنده کردن
چشمهام گرد شده بود و نفس هام سنگين! نمی فهميدم يعنی چی! من به چشم خودم اون پرونده رو ديده بودم! نمی فهميدم
!ناديا چی داره می گه اما اونقدر محکم حرؾ می زد که ناخودآگاه باور می کردم
!دستش جلو اومد ،دستم رو گرفت و گفت:دامون ،من برای ازدواج با تو يه شرطی دارم
گردنم رو کج کردم به معنای اينکه چه شرطی ،لبخند زد و گفت :اون حس انسان دوستی و گذشتت منو وادار به برگشت به
!سمت مردی که منو عين خودت و به خاطر خودش دور انداخت نکنی دامون
گيج بودم! به معنای واقعی کلمه مؽزم گنگ بود! ناديا فشار آرومی به دستم آورد ،لبخندی محو روی لبم نشست و آروم
.گفتم :خيلی گيجم
.می دونمی گفت و لبخندی به صورتم زد .شام رو آوردن اما مطمئن نبودم چيزی از گلوم پايين بره
دست ناديا نشست رو دستم ،سرم رو باال آوردم و زل زدم بهش ،لبخند کمرنگی زد و پرسيد :ناراحتت کردم؟
.نه اصالا-
!پس چرا يهو انقدر ساکت شدی؟:
.تو فکرم-
چه فکری؟:
!نمی دونم .يه عالمه فکر-
!اينکه چی می شه هم جزوشه؟:
!مکثی کردم ،لبخندی نشست به لبم و پرسيدم :چی چی می شه؟
.اون هم با مکث جوابم رو داد :همين رابطه،اينکه عاقبتش چی می شه
خنديدم ،بلند بلند! از فکر جوابی که ممکن بود از دهنم بپره ،از شيطنتی که می تونستم تو جواب اين سوال به خرج بدم به
خنده افتاده بودم و ناديا متعجب نگاهم می کرد! هنوز هم همون دختر ساده ای بود که شيفته اش شده بودم .منتها اين ناديا،
.اين ناديای ساده ی محکم منو بيشتر به تحسين وادار می کرد
!يه قلپ آب خوردم و گفتم :به اون هم فکر می کنم اما می دونم که چی می شه
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گنگ نگاهم کرد ،زل زدم به اون چشم ها و گفتم :اينکه اين رابطه چی می شه يه رويای شيرينه که نمی تونم از فکر
!کردن بهش بگذرم
!اخم ريزی نشست به چشمهاش و گفت :خيلی شيطونی می کنی ها
سرم به عقب رفت و دوباره زدم زير خنده و گفتم :اين که فقط شيطنت زبونيه! اگه خوردی پاشو بريم که باقی شيطنتم رو
 ...تو عمل
چشم ؼره ای که بهم رفت جمله ام رو ناتموم گذاشت و نتونستم نخندم! کيفش رو از کنارش برداشت و گفت :بريم که منو
.زودتر برسونی خونه و خودت هم بری پيش عمه خانوم .بنده ی خدا البد اآلن نگران و منتظره
!از جام بلند شدم و پرسيدم :چرا نگران؟
!همون طوری که کفشهاشو می پوشيد گفت:انقدر از تو شکايت کردم که اآلن خيال می کنه منو بردی سر به نيست کنی
!کفشهامو پام کردم ،کنارش راه افتادم و گفتم :مطمئن باش عمه هرگز بابت همچين مسؤله ای نگران نمی شه
!سرش به سمتم باال اومد و پرسيد :چرا؟
لبخندی به صورتش زدم و سرم جلو رفت و زير گوشش زمزمه کردم :چون می دونه اونقدر بی سليقه نيستم که از همچين
!عسلی به همين راحتی ها بگذرم
سرش از صورتم فاصله گرفت ،مشت آرومش نشست به بازوم ،من خنديدم و اون لبخند زد ،دستم دور شونه اش حلقه شد
.و به خودم چسبوندمش و تو سکوت به سمت ماشين راه افتاديم
***
وسط روز بود و سرم خيلی شلوغ .تازه از دانشگاه اومده بودم ،کلی کار تو آزمايشگاه سرم ريخته بود ،تو بيمارستان هم
وضعيت بدتر از آزمايشگاه بود و تو اون هير و وير ماشين عمه هم طبق معمول خراب شده بود و بايد می رفتم خونه اش
!که ماشينو ببرم تعميرگاه
!تو اون اواضاع قاطی پاتی ،معين دم در بخش ظاهر شد و گفت :دامون موبايلت خودکشی کرد
!سرم برگشت به سمتش و کالفه پرسيدم :کيه؟
.نمی دونم کد تهرانه:
زنگ خطر تو گوشم به صدا در اومد .فک و فاميل پدری که زنگی بهم نمی زدن ،فک و فاميل مادری هم جز چند تا
گزينه باقيشون محال ممکن بود باهام تماس بگيرن .می موند چند نفری که احتمال می دادم! تورج ،نگار و آخرين احتمال
!آقاجون
***
!دستکش ها رو از دستم در آوردم ،دستهامو شستم و گفتم :امروز فقط همين يه زنگ کم بود که سرخوشيم تکميل بشه
!معين هم همراهم شد و گفت :خونواده ی ناديان يعنی؟
نمی دونمی گفتم ،رفتم تو اتاقم و موبايل رو از روی ميز برداشتم .قطع شده بود ،پس شماره رو گرفتم و با دست به معين
.اشاره کردم که بشينه
نشست ،منم روبروش نشستم و منتظر موندم کسی که تماس گرفته جواب بده .صدای پيرمرد که پيچيد تو گوشی ،اخمهام
!در هم شد
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!پيرم در اومد تا شماره اتو پيدا کردم:
!چيزی نگفتم ،مکثی کرد و گفت :می شنفی چی می گم يا می خوای قطع کنی؟
معين آروم پرسيد :کيه؟

از جام بلند شدم ،رفتم پشت ميزم و فقط سری به تؤسؾ تکون دادم! آخرين نفری بود تو دنيا که دلم می خواست صداشو
!پشت تلفن يا حتی رو در رو بشنوم .سکوت که طوالنی شد پرسيد :هستی يا قطع شده؟
!با سردترين حالتی که می شد حرؾ زد گفتم :هستم
.معين از جاش بلند شد و آروم گفت :تماست تموم شد بر می گردم
سری به عالمت موافقت تکون دادم ،رفت و در رو بست ،آقاجون گفت :من فردا می خوام بيام اونجا! می خوام يه برنامه
!جور کنی که ببينمت
!که چی بشه؟-
!يه سری حرؾ هست که بايد بهت بزنم:
!آخرين نفری که تو دنيا بخوام حرفی ازش بشنوم شمايی-
!منم خيلی راضی به اين ديدن نيستم! ولی قبل عقد می خوام يه چيزهايی رو بگم:
!ابروهام رفت باال! عقد؟! از چی حرؾ می زد؟
!ادامه داد :يه چيزی ازت می خوام
!من چيزی ندارم که به درد امثال شما بخوره:
!چرا اتفاقا ا! يه کاری هست که فقط از دست تو بر می ياد-
!دست های من برای هر کسی کاری انجام نمی ده:
!من هر کسی نيستم-
...از نظر من شما حتی هر کسی هم:
ساکت شدم! فاصله ی سنی زيادمون بهم اين اجازه رو نمی داد بخوام شخصيت خودم رو تا اون حد بيارم پايين که به يه
پيرمرد توهين کنم! شايد چند سال پيش اين کارو کرده بودم اما تو اون لحظه ترجيح می دادم با پنبه سر ببرم تا از شمشير
.استفاده کنم
!يه خرده پيشونيم رو خاروندم و گفتم :چه کاريه که از عهده ی يه مرده بر می ياد؟
!مرده؟-
 ...آره ديگه؟!  91و اندی سال پيش منم همراه بابام دفن کردی که عذاب وجدان اذيتت نکنه و:
!من بابت مرگ بابات عذاب وجدانی ندارم-
!داری!اينو مطمئنم:
ساکت شد و شايد اين سکوت حرؾ من رو تؤييد می کرد! از جام بلند شدم و شروع کردم طول و عرض اتاق رو راه
!رفتن ،پيرمرد بعد يه مکث گفت :نمی خوام از گذشته حرؾ بزنم
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برای عقد کردن ناديا يه شرط جلوی پامه که خودم هم خيلی دوست دارم پايبندش باشم و اون هم اينه که واسطه ی آشتی -
کردن اون و پدربزرگش نشم! درسته عين بابام سرم درد می کنه برای کارهای خير ،درسته عين بابام دوست دارم همه با
!هم آشتی باشن اما تو اين يه مورد با همسرم توافق نظر دارم
!کلمه های بابا و همسر رو با تؤکيد گفتم ،پيرمرد يه خرده ساکت موند و گفت :فردا يه وقتی بذار هم ديگه رو ببينيم
!به تمسخر خنديدم و گفتم :چرا خيال می کنی با آدمی که می خواسته سر منو ببره باالی دار قرار مالقات می ذارم؟
 ...اون دختر بهت گفته که اون پرونده دروؼی-
سر ناديا رو می تونی شيره بمالی ،سر منی که انقدر مار خورده ام که افعی شدم رو نه! من می دونم چی ديدم؟! می دونم :
!تو اون پرونده چی بوده
 ...خدا رو شکر که ديدی! پس چی شده که حاال دور و بر نوه ی من می چرخی؟! نمی ترسی من-
نمی ترسم اما احتمالش رو می دم! يعنی چون شما قبالا هم سابقه اشو داشتی و همين چند ديقه پيش هم ابراز کرده که اصالا :
پشيمون نيستی ،تقريبا ا مطمئنم اگه بخوای می تونی سرمو به باد بدی ولی به هر قيمتی اون دختری رو که يه روزی عين
!من نوه ات بوده می خوام و به دستش می يارم
پيرمرد ساکت شد ،اونقدری که اين بار من فکر کردم تماس قطع شده ،نشستم رو مبل و گفتم :حرؾ اگه زدنی باشه پای
تلفن هم می شه زد! هر چند که می دونم جريان چيه! من ناديا رو معامله نمی کنم! نه به خاطر خودم که از خدامه با شما
در ارتباط نباشه ،نه به خاطر خودش که عالقه ای به ديدن شما نداره! فقط و فقط به خاطر شما که بهت ثابت بشه به زور
!نمی تونی محبت کسی رو برای خودت بخری و روی اين زمين حکمرانی کنی
!تو کی هستی که با من اينجوری حرؾ می زنی؟-
من نوه اتم! يعنی بودم! پسر دخترت! دختری که بی رضايتت مردی رو که دوست داشت برای ازدواج انتخاب :
!کرد،نتونستی مانع ازدواجشون بشی و نهايتش شد مصيبت! من اون آدمی هستم که بهت ثابت می کنم تاريخ تکرار نمی شه
ساکت شدم ،اون هم حرفی نزد ،دستم نشست به الله ی گوشم و گفتم :من اگه قرار باشه يه روز ديگه نفس بکشم ،می خوام
اون يه روز به اميد داشتن ناديا باشه! اآلن و از همين جا هم می گم ،نه با کسی دشمنی دارم ،نه می خوام حقی از کسی
پس بگيرم .خدا اونقدر بهم لطؾ داشته که توی دلم جايی از کينه نباشه! شما نگران نگاه های کينه توزانه ی من به خودت،
نگران درشت گويی يا توهين يا هر چيز ديگه ای نباش! من قصد ندارم زندگيمو با جنگ شروع کنم اما از اين به بعد اگر
حس کنم کسی داره تو زندگيم موش می دواونه ،اگر حس کنم کسی داره دشمنی بی موردی با من و زندگيم می کنه ساکت
!نمی شينم
!داری منو تهديد می کنی؟-
!تقريبا ا:
 ...خيلی-
!روم زياده! می دونم! به بابام رفته ام! من بايد برم سر کارم:
!تماسو قطع کردم ،زل زدم به ديوار روبروم و فکر کردم يه روزی می رسه که اين پيرمرد دست از سر من برداره؟
***
تقه ای به در خورد و معين اومد تو و وقتی قيافه ی در هم و وارفته ی منو ديد پرسيد :چی شده؟
نگاهمو از ديوار گرفتم و زل زدم بهش ،اومد نشست روبروم و پرسيد :مادر ناديا بود؟
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.نه ،پدربزرگش بود-
!چی کار داشت؟:
!پوزخندی نشست رو لبم! واقعا ا چی کار داشت؟
.می خواست يه قرار بذارم همديگه رو ببينيم:
چرا؟-

!همون طور که از جام بلند می شدم گفتم :احتماالا برای اينکه من واسطه بشم نوه ی عزيزش باهاش آشتی کنه
جدی؟-
!نمی دونم! شايد هم يه قرار بود برای اينکه منو بندازه تو تله و از شرم راحت شه:
!چه تله ای؟-
!راه افتادم سمت در اتاق و گفتم :بی خيال! تو اين اوضاع و احوال فقط مونده نگران اين چيزها باشم
!معين همراهم شد و گفت :اتفاقا ا تو اين اوضاع و احوال فقط بايد نگران همين چيزها باشی
می دونمی گفتم ،راه افتادم سمت بخش ،کارهامو سر و سامون دادم و برای ناهار بر خالؾ برنامه ای که داشتم رفتم خونه
.ی عمه .نياز داشتم با يه نفر مشورت کنم و عمه از همه ی گزينه ها بهتر بود
!زنگ که زدم و وقتی متوجه شد منم از پشت آيفون پرسيد :چی شده دامون؟
!گفتم:هنوز هيچی ،منتها درو وا نکنی احتماالا قنديل می بندم
در رو باز کرد و من رفتم تو ،ايستاده بود روی ايوون و نگران نگاهم می کرد .حق داشت .هر وقت می خواستم واسه
!ناهار يا شام برم پيشش قبلش خبر می دادم .در حال در آوردن کفشهام گفتم :چيه عمه تنها نيستی که هول کردی؟
!از پله ها رفتم باال ،اخمی کرد و گفت:کيو دارم بياد پيشم؟
.جلو رفتم،بؽلش کردم و بوسيدمش ،اون هم دستی به پشتم کشيد و گفت :خوش اومدی .فقط يهويی اومدنت نگرانم کرد
همراهش شدم ،روی مبل سالن نشستم و پرسيدم :مژگان نيست؟
نه رفته خونه ی مادرشوهرش .نگفتی چی شده؟-
.طوری نشده-
!رفت تو آشپزخونه و گفت :اين قيافه و اين اومدن نشون می ده حتما ا يه طوری شده
از جام بلند شدم ،پالتوم رو در آوردم و همون طوری که دکمه های سر آستينم رو باز می کردم گفتم :برای ناهار نيومدم،
.می خوام يه خرده با هم حرؾ بزنيم
برگشت سمت منی که می رفتم سمت دستشويی و پرسيد :چه حرفيه که تا شب نمی تونستی صبر کنی؟
.شب بيمارستان شيفتم.گفتم بيام حرؾ بزنم ،مشورت کنم و بعد هم ماشين قراضه ی شما رو ببرم تعميرگاه-
.يه چيزی جوابمو داد که نشنيدم چون رفتم توی دستشويی و در رو بستم .وقتی اومدم بيرون عمه گفت :بيا ميزو چيدم
.نشستم پشت ميز ،عمه هم نشست و گفت:صبحی ناديا زنگ زد حالمو پرسيد و گفت عصری با ژاله يه سر می يان اينجا
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.امروز آزمايشگاه نيومد .تو بيمارستان کار داشت و اونجا بود-
.پس نديديش:
نه .چطور؟-
.خب فکر کردم اين يهويی اومدنت ربطی به اومدن عصر ناديا داره:
!نه .اون احتماالا می ياد که به مادرشوهرش سر بزنه-

سرمو بلند کردم ،عمه با يه لبخند نگاهم می کرد .ذوق می کرد وقتی از زبونم می شنيد که جايگاهش برای من مثل يه مادر
!يا حتی بيشتر از يه مادره
دستش نشست رو دستم و پرسيد :چی شده؟
.آقاجونش امروز بهم زنگ زده بود-
!حرفش چی بود؟:
.يه پر از سبزی روی ميز گذاشتم تو دهنم و گفتم :می خواست منو ببينه
قبول کردی؟-
.نه:
ببينه که چی بشه؟-
.يه چيزهايی حدس می زنم اما نمی دونم چقدر درسته:
خب؟-
.فکر می کنم می خواد منو واسطه کنه که با ناديا آشتيش بدم:
می خوای اين کارو بکنی؟-
!شرط ناديا برای قبول ازدواج با من اينه که اين کارو نکنم:
!اگه شرطی هم در کار نبود چی؟-
نگاهم نشست به چشمهای عمه ،رفتم تو فکر و اينکه واقعا ا اگه همچين شرطی نبود چی؟! قبول می کردم پدربزرگ و نوه
!رو با هم آشتی بدم؟
.سکوتم که طوالنی شد ،عمه به ؼذای روی ميز اشاره کرد و گفت :بکش سرد شد
يه خرده برای خودم پلو ريختم ،در حال ريختن خورش روی پلو گفتم :به خودش گفتم عالقه ای ندارم نوه اش باهاش آشتی
!کنه اما اگه به اين شرط دست از سر من و زندگيم بر می داشت شايد اين کارو می کردم
!می خوای من با نگار حرؾ بزنم؟-
!چشمهام گرد شد و زل زدم بهش! نگاه ازم گرفت و گفت :اون جوری نگاهم نکن! برای تو خيلی کارها انجام می دم
لبخندی نشست رو لبم ،دستش رو که کنارم روی ميز بود بلند کردم و بوسيدم ،دستش رو عقب کشيد و گفت :انقدر تو اين
.چند سال تو رو داؼون ديدم که اين خوشحاليتو با هيچی عوض نمی کنم
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شما رو اگه نداشتم ،مطمئنا ا هيچ وقت به اينجايی که اآلن هستم نمی رسيدم! در واقع شما ضامن خوشبختی من تو اين -
!دنيايی
!کاسه ی ماست رو گذاشت کنار بشقابم و گفت :بخور زبون نريز
!دستم نشست به قاشق و گفتم :از ته دل گفتم
می دونم رو آروم زمزمه کرد ،منم گفتم :خودم از پس اون پيرمرد بر می يام ،فقط اومدم بپرسم به نظر شما برای
خواستگاری از ناديا نبايد برم تهران؟
چرا نبايد بری؟-
نديدی اون روز ناديا می گفت نيازی نيست؟:
من فکر می کنم به خاطر ناديا نياز هست! يعنی بايد بری که احترام و ارزش ناديا رو باال ببری .به هر حال اون دختر -
 ...خونواده ای داره! درسته که ازشون بريده ولی
.با مادرش در ارتباطه:
...خب .پس بهش بگو که می خوای بری خواستگاريش!فقط يه چيزی ،دامون بابت مهريه و باقی چيزها-
.قاشقی رو که رفته بود تو دهنم در آوردم،لقمه رو که جوييدم و قورت دادم گفتم:قبلش با شما در مورد اونها حرؾ می زنم
.خوبه .فقط نگرانم پدربزرگش بخواد کار خطرناکی بکنه-
!فکر نمی کنم .امروز اولين جمله ای که گفت اين بود که قبل عقد می خواد منو ببينه:
.عمه با اين جمله رفت تو فکر و بعد يه مکث گفت :نگرانترم کردی
چرا؟-
.نمی دونم! عجيبه که همچين جمله ای رو گفته:
!چرا؟-
خب يعنی قبول کرده که تو و ناديا قراره مال هم بشين اما اينکه يهويی اين جور تسليم اين موضوع شده عجيب نيست؟:
!يهويی؟! شما به چهار پنج سال می گی يهويی؟-
عمه از جاش بلند شد و در حال بيرون رفتن از آشپزخونه گفت :چی بگم به خدا! پيرمرد سر پيری هم دست از کارشکنی
!بر نمی داره
***
زنگ خونه ی ناديا رو زدم ،صدای اومدمش بلند شد ،صدای پا و بعد در باز شد و تصويرش اومد جلوی چشمم .می
دونستم اين لبخند متقابل تا چند ديقه ی ديگه احتماالا به بحث و اخم و تخم اون و نازکشی من تبديل می شه اما اومده بودم
.که حرؾ بزنم و راضيش کنم برای رفتن به تهران
!سالم گرمم رو به گرمی جواب داد اما از جلوی در کنار نرفت ،اخم ريزی کردم و پرسيدم :دعوتم نمی کنی بيام تو؟
!لبخندش رو مخفی کرد و گفت :همين جا امرتون رو بفرمايين
نگاهی به سر و ته کوچه انداختم ،سرم رو جلو بردم ،زل زدم به لبهاش و آروم زمزمه کردم :مطمئنی همين جا ايرادی
!نداره؟
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!از در فاصله گرفت و با لبخند گفت:واقعا ا که
.خنديدم و رفتم تو و در رو بستم .از پله های ايوون که باال می رفت گفت :خوب شد اومدی
!همراهش شدم و با شيطنت گفتم:چطور؟! دلت برام تنگ شده بود؟
!برگشت و همراه با لبخند گفت :چه از خود متشکر
!لبخند زدم و گفتم:از دل خانومم خبر دارم که چقدر هواخواهمه

رفت تو ،دنبالش رفتم و ديدم دو تا از مبلها رو کشيده وسط هال .متعجب پرسيدم :دنبال موش می گردی؟
!نچی کرد و گفت :يه سوسک بزرگه ،نمی دونم کجا رفت
!تای يه ابروم باال رفت و پرسيدم :واسه خاطر کشتن يه سوسک بدبخت ازم استقبالی به اين گرمی کردی؟
!يه دمپايی از پشت مبل برداشت ،اومد سمتم و گفت:اينو بگير ،سوسکه رو بکش منم بهت يه جاييزه می دم
!لبخندزنان دمپايی رو گرفتم ،اون رفت سمت آشپزخونه ،منم رفتم طرؾ مبل ها و پرسيدم :آخرين بار مورد کجا ديده شده؟
!خنديد و گفت :زير اون مبلها
مشؽول پيدا کردن سوسک بيچاره شدم ،ناديا از تو آشپزخونه گفت:واسه ناهار ژاله می ياد پيشم ،تو هم می مونی؟
!همون جوری که دوال بودم و زير مبلها رو نگاه می کردم گفتم :اگه ژاله نمی اومد آره می موندم
!صدای معترضش بلند شد :اين جا می يای حق شيطونی نداری دامون
کمرم رو صاؾ کردم و نشستم و گفتم :اينجا خونه ی زنمه! اينجا شيطونی نکنم برم با دختر همسايه ی باالييمون شيطونی
!کنم؟
!سرم رو ندزديده بودم و پشت همون مبل پناه نگرفته بودم ،لنگه ی ديگه ی دمپايی تو مالجم کوبيده می شد
خنديدم و سوسکه رو ديدم که از در آشپزخونه ،درست همون جا که ناديا ايستاده بود باال می رفت .از جام بلند شدم و
!همون طوری که می رفتم سمتش و در عين حال مسير سوسکه رو دنبال می کردم گفتم :به ژاله زنگ بزن بپيچونش
يه عمراا بلند باال تحويلم داد ،دمپايی رو گرفتم سمتش و با ابرو اشاره ای به در کردم و گفتم :پس خودت زحمت قتل اين
!بدبخت رو بکش
با ناباوری و ترس برگشت سمت در ،وقتی سوسک رو ديد ،جيػ کوتاهی کشيد و از در فاصله گرفت ،خنديدم ،سوسک
!بدبخت رو مورد عنايت کؾ دمپايی قرار دادم و گفتم :اينم ترس داره؟
!همون طوری که نگاهش به جنازه ی بدبخت بود گفت :سرشو له کن بعد بندازش تو کوچه
!متعجب نگاهش کردم و گفتم :خشن شدی
!رفت سمت سينک و گفت :اگه سرشو له نکنی دوباره خودشو ترميم می کنه
نگاهی به سوسک بدبخت انداختم و گفتم :اين بيچاره که سيراب شيردونش پخش در شده ،چه جوری می تونه خودشو ترميم
!کنه
!ايش بلندی تحويلم داد و گفت :وای حالمو بد کردی دامون
!دستمالی رو به سمتم گرفت و گفت :تو رو خدا ببر بندازش بيرون
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به جای دستمال مچ دستش رو گرفتم ،کشيدمش سمت خودم ،افتاد تو بؽلم ،دستهامو پشت کمرش حلقه کردم ،ساعد و کؾ
!دستهاش نشست روی قفسه ی سينه ام و معترض گفت :دامون
!خنديدم و گفتم:اول جاييزه امو بده ،بعد جسد اون بدبخت رو تشييع می کنيم
نگاه ازم گرفت ،فشاری به قفسه ی سينه ام آورد برای اينکه ازم جدا شه که موفق نشد و معترض گفت :دامون خواهش می
!کنم
!با خنده و شيطنت به چهره ی سرخ شده اش خيره شدم و آروم گفتم :منو نگاه کن
!سرش به سمتم بر نگشت ،نگاهش هم باال نيومد! به جاش صورتش سرخ سرخ شد و آروم زمزمه کرد :دامون
!آروم پرسيدم :جاييزه ام کو؟
!عين خودم آروم گفت :تو يخچال
!خنديدم و گفتم:من جاييزه ی داغ دوست دارم نه سرد
سرم جلو رفت برای اينکه بوسه ای ازش بگيرم ،سرش رو عقب برد و اين بار نگاهش رو نشوند به چشمهام و گفت:
!جاييزه ات يه کاکائو که می تونم داؼش کنم
!لبخند زدم و گفتم :من کاکائو دوست ندارم
!صورتم رو جلو بردم ،باز هم سرش رو عقب کشيد و گفت:من تعيين می کنم جاييزه چی باشه
!با لبخند و لحنی سمج گفتم :جنازه ی اين بدبخت هنوز پشت سرمونه ها! می تونم بندازمش به جونت
!اخمی مصنوعی کرد و با شيطنت پرسيد :تهديد می کنی؟
!خنديدم و گفتم :برای گرفتن جاييزه ی دلخواهم دست به کمربند هم می شم
چشمهای گرد شده اش منو به خنده ی دوباره وا داشت ،دستهامو شل کردم ،ازم فاصله گرفت و همون جوری که می رفت
!سمت يخچال گفت :بی جنبه ی زورگو
***
بعد تميز کاری قتلی که با مشارکت هم انجام داده بوديم ،از نادی خواستم بشينه تا در مورد يه موضوع مهم باهاش حرؾ
بزنم .نشست و منتظر نگاهم کرد ،سعی کردم به اين موضوع که اين دختر چقدر برام خواستنيه ،به لبهايی که وسوسه ام
می کرد و به اين خونه ی خالی فکر نکنم .ذهنم رو سپردم به اينکه بعد مطرح کردن جريان ،ناديا قراره چه واکنشی داشته
باشه و شروع کردم :کی می ری تهران؟
!متعجب نگاهم کرد و گفت :تهران؟
اوهومی کردم و گفتم :می تونيم با هم بريم ،تو بری خونه ،منم برم هتلی جايی ،حاضر شم ،دسته گل و شيرينی بخرم و بيام
خونه اتون .يا اينکه دو تايی با هم بريم خونه ی شما! اين ديگه تاريخی می شه البته!دختر و پسر با هم پا تو مراسم
!خواستگاری گذاشتن
!اخمهاش در هم شد و پرسيد :خواستگاری چيه؟
.دستم جلو رفت ،دستش رو تو دستهام گرفتم و گفتم :برنامه امو رديؾ کردم ،که يه روز تو اين هفته بريم تهران
!برای چی؟-
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!خواستگاری تو از پدر و مادرت:
!من تهران نمی يام-
!چرا؟! تو که گفتی با پدر و مادرت قهر نيستی:
!اونجا برم ،پا که بذارم تو اون خونه ،پيرمرد بو ببره فوری می ياد-
!خب بياد:
!من نمی خوام ببينمش-
!نمی خوای ببينيش يا نمی خوای اون تو رو ببينه:
!ناديا برای لحظه ای مات صورتم شد و بعد گفت :هر چی! هر دوش

لبخند زدم و گفت :اگه گزينه ی دوم مد نظرته بی خودی خودتو خسته نکن ،همين اآلنش هم چند باری اومده و دورادور
!ديده تو رو
دوباره چشمهای ناديا گرد و خيره ی چشمهام شد ،نگاهمو دوختم به ناخن های الک زده ی دستش و گفتم:ارزشت اونقدری
!باال هست که بخوام تو رو از پدر و مادرت خواستگاری کنم! کاری هم به اون پيرمرد ندارم! يعنی نداريم
دستش رو پس کشيد و چيزی نگفت ،از جام بلند شدم ،کنارش نشستم و دستم حلقه ی شونه اش شد ،به خودم چسبوندمش و
گفتم :ببين نادی ،می خوام همه چيز روال عادی داشته باشه! درسته که شايد هيچ وقت زندگی من و تو مثل زندگی خيلی
های ديگه نشه ،شايد تو مراسم عروسيمون جای خيلی ها خالی باشه اما ،تا اونجايی که می شه ،يعنی می تونم می خوام کم
.نذارم
 ...سرش رو که به سينه ام چسبيده بود باال آورد و با ؼم گفت :تو هر کاری می تونستی انجام دادی ،من
انگشتم نشست رو لبش و آروم زمزمه کردم :هنوز هيچ کاری برات انجام ندادم! می خوام ثابت کنم انتخابت بهترين انتخاب
!بوده
لبخند زد ،نگاه من مات اون لبهای کش اومده موند و آروم گفتم :وقتی يه چيزی برامون خيلی ارزش داره ،سعی می کنيم
خيلی خوب ازش مراقبت کنيم ،تو بهترين جا نگه اش داريم که آسيبی بهش نرسه و حتی شايد ازش استفاده هم نکنيم که يه
وقت طوريش نشه! اآلن هم تو باارزش ترين چيزی هستی که من تو عمرم دارم ،می خوام به بهترين نحو ازت مراقبت کنم
تا آسيبی بهت نرسه و اولين قدم انجام مراسمهاييه که صدای خيلی ها رو می بره و نمی ذاره حرؾ و حديثهاشون زندگی
!آينده امون رو به بازی بگيره
محو اون چشمهايی بودم که دو دو می زد و اشکی شده بود ،سرم جلو رفت و نزديک لبش زمزمه کردم :گريه کنی می
!خورمت ها
لبخند نصفه و نيمه اش با قفل لبهای من از بين رفت ،سرم رو با صدای زنگ در عقب کشيدم و گفتم :خروس بی محل که
 ...می گن
!همون طوری که از بؽلم بيرون می رفت معترض گفت:فعالا که خروس تويی
!به تيکه ی ريزش بلند بلند خنديدم! رفت سمت در و گفت :چه خوشش هم اومد
دستمو به لبم کشيدم که آثار رژ لب صورتی ناديا رو پاک کنم ،صدای سالم و احوال پرسی ژاله با ناديا منو به اين فکر
!انداخت که ژاله و معين رو هم همراه خودم ببرم مراسم خواستگاری بد نباشه
!ژاله اومد تو ،از جام بلند شدم و در مقابل چشمهای متعجبش سالم گرمی کردم! لبخند زد و گفت :اينجا چی کار می کنی؟
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!نشستم سر جام و گفتم :اومدم ناهار بخورم
 ...نگاهی به ناديا انداخت و گفت :از قبل دعوت داشتی يا
!ناديا رفت سمت آشپزخونه و گفت :نه! خودش خودشو انداخته
!بلند گفتم :که خودمو انداختم آره؟
ژاله روبروم نشست و پرسيد :خوبی؟
جواب مثبت دادم و پرسيدم :معين کو؟
.رفت خونه-
!از جام بلند شدم و گفتم :پس منم برم که شما راحت پشت سر دنيای ما مردها صفحه بذارين
ناديا از آشپزخونه اومد بيرون و پرسيد :کجا؟
!رفتم سمت در و گفتم :لونه مرغ

.صدای خنده اش سرم رو برگردوند و با لبخند زل زدم بهش! همراهم شد و گفت :بمون ناهارو بخور بعد برو
.برگشتم سمت ژاله و گفتم :به معين سالم برسون
از جاش بلند شد و پرسيد :اه مگه اونوری نمی ری؟
.نه بابا ،برم يه چرت بزنم و برم بيمارستان .ديشب هم شيفت بودم-
!ناديا گفت :بمون همين جا ديگه
برای ژاله دستی به عالمت خداحافظی تکون دادم ،پا گذاشتم تو ايوون و به ناديايی که پشت سرم می اومد گفتم :اينجا بمونم
!تنها کاری که از عهده ام بر نمی ياد خوابيدنه
کفشهامو که می پوشيدم زل زدم به صورتش ،چشمکی هم تحويلش دادم و گفتم :يکی از روزهای هفته اتو خالی کن ،به
.مامان و بابات هم خودم زنگ می زنم .به ژاله هم بگو ،منم به معين می گم که همراهمون بيان
.باشه سر فرصت در موردش حرؾ می زنيم دامون-
دستش رو گرفتم ،بوسه ای به پشتش زدم و گفتم :حرفمونو همين چند ديقه پيش زديم! مرخصی رو بگير که من ديگه تحمل
!اين رفتن و اومدن ها و دور بودن ها رو ندارم
راه افتادم سمت در حياط در حالی که اصالا ميلی به رفتن نداشتم .دلم ناديا رو برای هر لحظه از زندگيم می خواست نه يه
!ديقه و دو ديقه و نيم ساعت و دو ساعت
***
دروغ بود اگه می گفتم استرس ندارم! به تورج زنگ زده و قرار خواستگاری رو واسه فردا گذاشته بودم .معين و ژاله هم
همراهم می اومدن ،ناديا اما از همين امروز رفته بود! بعد اين همه سال برگشته بود خونه منتها با يه شرط و اون هم اينکه
آقاجونش نياد! نباشه! و نخواد که ناديا رو ببينه! نگران بودم! نمی دونستم نگار چقدر پشت ناديا می ايسته ،نمی دونستم اون
!پيرمرد مطابق ميل ناديا چقدر از اون خونه دور می مونه
آخر شب بود که رفتم خونه و بعد خوردن شام و در آوردن لباسهام دراز کشيدم روی تخت و شماره ی ناديا رو گرفتم .بعد
.يکی دو تا بوق جواب داد :سالم دامون .تازه رسيدم
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خونه ای اآلن؟-
.آره:
همه چی مرتبه؟-
.آره:
.برو يه جا که بتونيم دو کالم حرؾ بزنيم-
.باشه ،يه لحظه گوشی:
صدای باز و بسته شدن دری اومد و ناديا گفت :خب .خوبی تو؟
!خوب بودن من مهم نيست ،تو خوبی؟-
!خوبم .اآلن که اومدم خونه می بينم چقدر دلم برای اينجا تنگ شده بود:
تو اتاقتی؟-
.آره:
!مامانت ديدت؟-
!آره ،انقدر محکم بؽلم کرد که داشتم له می شدم:
!نگو منم دلم خواست-
!دامون:
خنديدم و بعد با جديت پرسيدم :خونه امن و امانه؟
.امن امن-
آقاجونت کجاست؟:
!نمی دونم! قرار شده ازش حرفی نباشه-
!اميدوارم:
.ناديا مکثی کرد و گفت :واسه فردا استرس دارم
!من می خوام زن بگيرم ،تو چرا استرس داری؟-
!مگه زن گرفتن استرس داره؟:
!آره ديگه! آدم می خواد متعهد بشه ،استرس می گيره! مخصوصا ا با اين شرايط من-
!مگه شرايطت چيه؟! مامان و بابا مشکلی با شرايط تو ندارن:
!خودم ولی دارم-
!خودت هم نبايد مشکلی داشته باشی! اصالا مگه شرايط تو چشه؟:
!بگو چش نيست-
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!دامون:
جانم؟-
!اين جوری حرؾ می زنی من ناراحت می شم:
.باشه ،ديگه نمی گم .تو بگو-
از چی؟:
فردا شب چی بپوشم؟-
!اممم ،هر چی که خوش تيپ ترت کنه:
!خنديدم و گفتم :خب پس با همين لباس تنم می يام
آروم پرسيد :مگه چی تنته؟
...با لحن شوخی گفتم :يه رکابی و شو
!حرفم تموم نشده با جيػ گفت :دامون
!خنديدم و گفتم :خودت پرسيدی

می تونستم اخم تو چهره اش رو از پشت تلفن هم تصور کنم! وقتی چيزی نگفت گفتم :معين و ژاله هم می يان .احتماالا
.مژگان و حسين هم همراهمونن
!چه عالی-
!آره .خيلی خوبه که مثل دفعه های قبل تنها نمی يام .هر چند که اول و آخرش تو مال منی و اين مجالس فرماليته است:
ناديا ساکت موند ،آروم صداش زدم :نادی؟
جان؟-
جونت بی بال ،مطمئنی پشيمون نمی شی؟:
!آدم از آينده خبر نداره اما اآلن چندين ساله که منتظر يه همچين روزيم-
!لبخند پت و پهنی نشست رو صورتم و آروم گفتم :خيلی خيلی خيلی دوستت دارم! شايد نتونی تصور کنی
.خنديد و گفت :منم همين
.دلم قنج رفت و گفتم :برو بخواب که حسابی خسته ای
تو هم همينی گفت ،شب به خير و بوس بوس و هر دو آماده شديم برای خواب در حالی که مطمئن بودم جفتمون به خاطر
!استرس فردايی که تعيين کننده ی سرنوشتمون بود بی خواب بی خوابيم
***
***
صدای زنگ موبايل چشمهامو باز کرد .ؼلت زدم و نگاهم افتاد به ساعت! خواب مونده بودم اما مهم نبود ،اصالا حوصله
ی از تخت جدا شدن رو نداشتم .دم دم های صبح بود که باالخره چشمهام گرم خواب شد و حاال انگار يکی منو تو هاون
.کوبيده بود
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دست دراز کردم و موبايل رو از روی پاتختی برداشتم .شماره ی معين بود .با چشمهای بسته جواب دادم :الو جان؟
!خوابی دامون؟-
.اوهوم:
.نيومدی نگران شديم-
.خوابم:
نتونستی ديشب بخوابی؟-
.نه-
.صدای خنده ی معين بلند شد ،يه زهرمار گفتم و تماسو قطع کردم و سعی کردم دوباره بخوابم
دم ظهر بود که دوباره چشم باز کردم و اين بار با ديدن عقربه های ساعت پتو رو زدم کنار و نشستم .چه روزی بود
امروز! نمی دونستم چی می شه اما دلهره داشتم .تحمل يه از دست دادن دوباره برام ؼيرممکن بود .بی ناديا ديگه بازنده ی
.واقعی اين زندگی بودم و اگه امشب همه چيز درست پيش نمی رفت من به جنون می رسيدم
از تخت رفتم پايين و شماره ی عمه رو گرفتم .فوری جواب داد و گفت:سالم .کجايی دامون جان؟
.سالم .خونه ام-
صدات چرا گرفته؟:
.خواب بودم-
!طوری شده؟:
.نه ،ديشب نتونستم بخوابم ،صبح تالفی کردم-
خوبی؟:
خوبم .عمه امروز خونه ای؟-
آره عزيزم .کجا رو دارم برم؟ :
می خوام بيام اونجا حاضر شم .ايرادی نداره؟-
.عمه مکثی کرد و بعد با صدايی بؽضی گفت :نه فدات شم .بيا باالی سر .واسه ناهار بيا
.ناهار که نه ،ساعت دو می يام که دوش بگيرم و حاضر شم-
.هر جور راحتی .به هر حال مژگان و حسين هم ناهار می يان پايين:
!خنديدم و گفتم :اونها که از وقتی از اصفهان برگشتن هر روز پايين پالسن که
.عمه با لحن گرمی گفت :خونه ی خودشونه قربونت برم .خونه ی تو هم هست .واسه ناهار منتظرتم
.رفتم سمت آشپزخونه و گفتم :نه ،من همون حوالی  9می يام
عمه باشه ای گفت و بعد يه خرده حرؾ زدن تماسو قطع کرد.اگه برای ناهار می رفتم اونجا ،از استرس چيزی از گلوم
.پايين نمی رفت و عمه می خواست هی بند کنه که اينو بخور ،چرا نمی خوری ،چرا يه جوری هستی
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کاور کت شلوار رو گذاشتم روی مبل و به عمه ای که وسط سالن ايستاده و با نگاهی ابری نگاهم می کرد گفتم :عمه
!خانوم ،نيومدم اينجا که اشکتو در بيارم! گريه کنی منم می شينم همين وسط زار زار گريه می کنم ها
يه لبخند مصنوعی به لبش آورد و همون طور که می رفت سمت آشپزخونه گفت :برات لباس و حوله آماده کردم ،برو يه
.دوش بگير و بيا تا اون موقع منم برات چايی درست می کنم
باشه ای گفتم و در حال در آوردن پالتوم گفتم :مژگان کو؟
.باالست .بچه اش سرما خورده ،مرتب بهونه می گيره-
ای بابايی گفتم،پليورم رو هم در آوردم و پرسيدم :نمی يان يعنی؟
.برگشت سمتم ،مکثی کرد و بعد گفت :می يان .ماهک رو می ذارن پيش من
آهانی گفتم ،دکمه های پيرهنمو هم باز کردم و پيرهن رو انداختم روی پليور و پالتو ،صدای گريه ی عمه اخم رو به
صورتم نشوند .رفتم سمت آشپزخونه ،عمه دستهاشو گذاشته بود روی کابينت و سرش پايين بود و گريه می کرد .رفتم
سمتش ،دستهام از پشت حلقه شد دور شونه هاش ،سرم رو به نيمرخش چسبوندم و پرسيدم :چرا گريه می کنی قربونت
برم؟
.دستی به صورتش کشيد و گفت :از خوشحاليه
صورتش رو بوسيدم و گفتم :مطمئنی؟
.کمی مکث کرد و بعد گفت :کاش می شد منم تو همچين روزی همراهت باشم
.لبخندی زدم و آروم زيرگوشش زمزمه کردم :منم از خدام بود ولی نمی دونم امشب تو اون خونه قراره چه آدم هايی باشن
.می فهمم-
.قربونت برم گريه نکن:
.يه قطره اشک دوباره از چشمش چکيد ،حلقه ی دستم رو تنگ تر کردم و گفتم :عمه تو رو خدا ،داری ناراحتم می کنی
.دستش نشست روی دستهام و گفت :ببخشيد ،دست خودم نيست
.اشکهاشو پاک کرد و ادامه داد :برو دوش بگير بيا
.يه بار ديگه صورتش رو بوسيدم و گفتم :گريه نکنی ها
.باشه ای گفت ،ازش جدا شدم و گفتم :به مژگان بگو بياد پيشت تا برگردم
.دوباره يه باشه گفت و من رفتم که دوش بگيرم
***
.کت رو روی لباسم پوشيدم ،عمه دستهاشو باال آورد برای اينکه يقه ی پيرهنمو درست کنه و گفت :تو جاده تند نرونی ها
.زل زدم به چشمهاش که منو نگاه نمی کرد و گفتم :چشم
.رسيدی هم بهم خبر بده-
.چشم:
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.اگه می خوای کروات هم بزنی همون دم خونه اشون بزن ،يه وقت ديدی تو جاده بهت گير دادن-
.چشم:
.شب راه نيفتين .برين خونه ی عموی حسين يا خاله ی معين-
.چشم:

عمه نگاهشو آورد باال و باالخره زل زد به چشمهام ،لبخندی زدم ،دستم نشست روی دستهاش و آروم گفتم:به خاطر همه
.چيز ممنون
.اشک نشست به چشمهاش ،دستهاشو بوسيدم ،سرش چسبيد به سينه ام ،محکم بؽلش کردم و گفتم :عمه گريه نکن ديگه
دست خودش نبود انگار که اون آدم خوددار نمی تونست گريه هاشو کنترل کنه .موهاشو بوسيدم ،سرش رو از سينه ام جدا
.کرد و گفت :اگه پدربزرگت اونجا بود ،هر چی گفت تو ساکت باش و دهن به دهنش نذار
.باشه-
مهريه رو چقدر می خوای بگی؟ خيلی زياد نگو .باشه؟:
چشم.با ناديا صحبت کرديم و قرار شد چون مهريه دخترخاله اش که دوست صميميش هم بوده  511تا سکه است ،سر -
...همون قدر توافق کنيم اما می دونی که اينها همه اش
!برای زندگی تو که اينقدر با تشنج داره شروع می شه ،بايد حساب شده جلو بری دامون:
!ناديا رو از دست نمی دم عمه-
می دونم اما آدم فرداشو نديده! از  511تا سکه باالتر نرو .باشه؟:
.اين يکی رو نمی تونم بگم چشم اما همه ی سعيمو می کنم-
لبخندی زد ،روی پاهاش بلند شد و سرم رو به سمتش خم کرد ،بوسه ای طوالنی روی پيشونيم زد و بعد ازم فاصله گرفت
.و گفت :برو به سالمت
پالتومو برداشتم و گفتم :رسيدم تماس می گيرم ،حرفهامونو هم که زديم تماس می گيرم .باشه؟
.باشه .من منتظرم-
از در سالن رفتيم بيرون ،هم زمان حسين و مژگان هم از پله های طبقه ی باال اومدن پايين و مژگان به مادرش گفت:
ماهک خوابه ،شما می ری باال؟
عمه جواب مثبت داد ،کفشهامو پام کردم و به مژگان گفتم:عمه می گه ماهک سرما خورده ،می خوای تو نيای؟
!با لبخند نه ای گفت و ادامه داد :به نظرت می شه من تو خواستگاری برادرم نباشم؟
لبخندی بهش زدم ،نگاهم افتاد به چشمهای اشکی عمه ،وقتی ديد دارم نگاهش می کنم ،پله ها رو اومد پايين ،محکم بؽلم
.کرد و گفت:ايشاهلل که هر چی دلت می خواد همون بشه
!سرش رو برای بار چندم بوسيدم ،مژگان گفت :بسه ديگه بابا! حسوديمون شد
.حسين با لبخند چشمکی بهم زد و گفت :بريم شادوماد
راه افتاديم ،عمه پشت سرمون آب ريخت و با اشکهاش بدرقه امون کرد .ماشين رو حرکت دادم در حالی که يه قسمت از
.قلبم پيش عمه و تنهاييش باقی موند
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خودمو آماده کرده بودم که در طول مسير بچه ها حسابی سر به سرم بذارن ،هر چند که واقعا ا روحيه ی تحمل کردن جو
.شاد و شوخ رو نداشتم اما خدا رو شکر اونها هم انگار استرس زيادی داشتن که خيلی بهم گير ندادن و تيکه نپروندن
دم خونه ی ناديا که ماشين رو نگه داشتم ،معين گفت :کرواتت رو نمی بندی؟
.کروات رو از جيبم در آوردم و گفتم :چرا
شروع کرد به بستن کروات دور يقه ام و در همون حال به ژاله گفت :سر مهريه حواست باشه ها! اين پسره مجنونه ،اآلن
!بگن هزار تن بال مگس هم قبول می کنه
حسين و مژگان خنديدن ،ژاله باشه رو گفت و من همون طوری که به در خونه ی ناديا اينها نگاه می کردم گفتم:سر مهريه
.با ناديا توافق کرديم و مشخصه
مژگان پرسيد :چقدر؟
!لبخندی زدم و گفتم:يه تيکه از مؽز معين مصطفوی
معين گريه ی کروات رو جوری سفت کرد که احساس خفگی کردم ،خنديد و گفت :وقتی گلوت گير دستهای منه ،حواست
!باشه چی می گی
.دستهاشو پس زدم و گره ی کروات رو شل کردم ،ژاله در رو باز کرد و گفت :بريم دير شد
.دم در ،حسين سبد گل رو به سمتم گرفت و گفت :بگير شادوماد
سبد گل رو تو دستم گرفتم و زنگ در رو زدم .خيالم بابت اينکه آقاجون ناديا در حال حاضر توی اين خونه حضور نداشت
.راحت بود .ناديا بهم پيامک زده و گفته بود که پدربزرگش اصالا خبر نداره و خيالم راحت باشه
در با بفرماييد آقا تورج باز شد ،عقب ايستادم که بچه ها برن تو ،مژگان بازومو گرفت و گفت:ايشاهلل که همه چی به خوبی
!و خوشی جلو می ره .خيلی خوشحالم دامون
لبخندی زدم ،صدای بفرماييد آقا تورج باعث شد بريم تو و من تو دلم خدا خدا کردم چند ساعت آينده همه چيز به خير و
.خوشی تموم بشه
***
خاله به گرمی ازمون استقبال کرد ،دست من رو محکم فشار داد و دلم برات تنگ شده ای گفت .آقا تورج هم محترمانه
دعوتمون کرد که بشينيم .از ناديا خبری نبود و من مطمئن بودم اآلن از خجالت چند کيلو الؼرتر شده! الؼر که بود احتماالا
!محو شده
صدای سالمش سرم رو به سمتش برگردوند ،مژگان و ژاله از جاشون بلند شدن و باهاش روبوسی کردن ،با حسين و معين
هم احوال پرسی کرد و به من که رسيد يه سالم زيرلبی گفت و روی مبل نشست! حتی نگاهی هم به چشمهام ننداخت!
!داشتم براش
خاله با يه سينی چايی بيرون اومد ،حال عمه رو پرسيد که مژگان جواب شرو داد .بحث های ابتدايی و معمولی و معرفی و
!حرؾ های عادی که تموم شد ،حسين بود که گفت :خب با اجازه ی شما فکر کنم بهتر باشه بريم سر اصل مطلب
اصل مطلب خيلی خوب بود! اصل مطلب يعنی ناديا مال من می شد! يعنی ما به هم می رسيديم! بعد اين همه سال! بعد اين
!همه تحمل درد جدايی
نگاهم مرتب می نشست به صورت ناديا و گاهی هم نگاه زيرچشميش رو ؼافلگير می کردم! اونقدر انگشت دستش رو
!چلونده بود که می ترسيدم مفصلش در بره
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.خاله بود که شروع کرد :فکر می کنم همه امون از گذشته و اتفاقاتی که افتاده با خبريم

اخم به آنی نشست به صورتم ،گذشته ای که می گفت ،گذشته ی پدر و مادرم بود؟! باز هم اون بحث قرار بود راه بيفته؟!
.سوالم خيلی سريع جواب داده شد
خاله با لحن ماليمی ادامه داد :همه امون می دونيم که چند سال پيش اين مراسم بايد برگزار می شد که خب به خاطر يه
.سری اتفاقات نشد
پس منظورش از گذشته ،گذشته ی من و ناديا بود! نفس راحتی کشيدم و خاله ادامه داد :من دامون رو به خاطر لطؾ
بزرگی که در حق بچه ام کرد ،بيشتر از يه آشنا ،يه خواهرزاده يا حتی يه انسان دوست دارم .بزرگواريش در حق من و
خونواده ام اونقدری برام ارزش داشته که نخوام خودشو زير سوال ببرم .چند سال پيش هم اگه مخالفت کردم ،يه دليلش
 ...حاشيه های زياد بين اين دو تا جوون بود و بزرگترين دليلش هم
!نگاهم رو صورتش بود ،اون هم نگاهشو به چشمهام دوخت و بعد يه مکث گفت :نمی خواستم باليی سرت بياد
پس اون هم از پرونده خبر داشت! پيرمرد دهن همه رو با تهديد بسته بود! چيزی نگفتم ،خاله هم سکوت کرد و اين بار آقا
تورج به حرؾ اومد :از نظر من و نگار مشکلی وجود نداره ،ولی می ترسيم برای تو خطری وجود داشته باشه ،به خاطر
.همين ترجيح می ديم اگه قراره وصلتی سر بگيره ،شما زودتر با هم محرم بشين
می فهميدم چی می گه ،به خطری که از جانب اون پيرمرد ممکن بود منو تهديد کنه اشاره می کرد .حق هم داشت .شايد
اگه من و ناديا با هم عقد می کرديم،عشقی که به ناديا داشت مانع از سر به نيست کردن من می شد .شايد راضی نمی شد
!نوه اش تو جوونی بيوه بشه! البته که بعيد هم نبود سر لج و لجبازی هر کاری بکنه
 ...معين بود که با لحن خوشحالی گفت :پس بريم سراغ تعيين مهريه و باقی چيزها تا
نگار گفت :مهر دخترم هر چقدر که خودش بخواده ،هر چند که دامون يه بار يه چيزی باالتر از اين مهريه های مالی رو
.به ما هديه داده
لبخندی زدم و چيزی نگفتم .باقی حرفها ميون لبخندها و سر تکون دادن های به تؤييد گفته شد .مراسم بی حاشيه تر و بی
دردسرتر از اونی که فکر می کردم به نتيجه رسيد .وقتی صدای مبارک باشه ی جمع بلند شد ،نگاهمو با لبخند دوختم به
ناديا ،اون هم زل زد بهم! پلک چشمهامو آروم به هم فشار دادم و باز کردم ،لبخندی به صورتش نشست و خاله گفت :ناديا
جان شيرينی رو تعارؾ می کنی؟
***
خاله يه دور ديگه چايی تعارؾ کرد ،ناديا هم ظرؾ شيرينی رو جلوی همه گرفت ،به من که رسيد ،دستم رو باال نياوردم،
با لبخند نگاهش رو به صورتم دوخت ،تای يه ابروم باال رفت و از بؽلش نگاهی به آقا تورج که گرم حرؾ زدن با معين
!بود انداختم و به ناديا گفتم:يکی طلب من
!متعجب و سوالی نگاهم کرد ،لبخندی زدم ،يه شيرينی برداشتم و زمزمه کردم :اون چه وضع سالم و احوال پرسی بود
لبخندش گشاد شد و فوری از جلوم رفت که چيز ديگه ای نگم ،بعد خوردن چايی و شيرينی ،وقتی آقا تورج مشؽول تعارؾ
ميوه بود خاله نگار رو به من گفت :دامون جان می شه چند لحظه با هم خصوصی صحبت کنيم؟
نگاهی به جمع انداختم و در حالی که از جام بلند می شدم آروم گفتم :شانس ما رو می بينين؟! همه روز خواستگاريشون با
!عروس خانوم صحبت می کنن ،من بايد برم با مادر عروس حرؾ بزنم
جمع زد زير خنده ،همون جوری که به سمت اتاق خواب می رفتم به ناديايی که با لبخند نگاهم می کرد چشمکی زدم.
!خوشحال بودم و نمی تونستم پنهونش کنم! خوشحال بودم که الاقل يه مرحله ی سخت به خوشی تموم شده
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پا گذاشتم تو اتاق ،کتم رو در آوردم و نشستم رو لبه ی تخت ناديا ،از تخت پارسا خبری نبود و چيدمان اتاق تؽيير کرده
.بود
خاله هم روی يه صندلی نشست و بعد يه مکث گفت:می دونی ناديا چند سالی می شه که اينجا نيومده؟
.بله-
می دونی چند سالی می شه که آقاجون رو نديده؟:
.بله-
می دونی منم دقيقا ا همون موقع پا تو خونه ی پدرم نذاشتم؟:
متعجب نگاهش کردم ،نگاه ازم گرفت و گفت :به خاطر دخترم .به خاطر اينکه مجبور بودم از تنها بچه ای که برام مونده
بود دور بشم از پدرم دلگير بودم .کوتاه نيومد ،دوباره حکم کرد و من و تورج برای اينکه جون کسی رو که برای نجات
.جون بچه امون بی دريػ کمک کرده بود نجات بديم ناديا رو راضی کرديم که از ايران بره
خاله نگار ساکت شد ،سرش باال اومد و بعد يه مکث گفت :همين اآلن هم پدرم نمی دونه تو اين خونه چه خبره ،هر چند که
.می دونه قراره تو و ناديا با هم ازدواج کنين
.به خودم که زنگ زده بود گفت که می خواد قبل از عقد منو ببينه-
!بهت زنگ زده بود؟:
!بله ،منتها من نرفتم برای ديدنش .راستشو بخواين نتونستم اعتماد کنم و ترسيدم تله ای باشه-
اين همه سنگ انداختنش رو درک نمی کنم .برادرم می گه به خاطر عشقی که به ناديا داره است .ناديا خيلی خيلی شبيه :
مادرمه .مادربزرگ تو .دقيقا ا رنگ پوستش ،رنگ موهاش ،حالت حرؾ زدنش ،قد و قواره اش و حتی چهره اش شبيه
.اونه و از همون بچگيش پدرم يه جور متفاوت دوستش داشته
.من همه ی سعيمو می کنم که به پدرتون ثابت کنم بهترين گزينه برای همسری دخترتون هستم-
می دونم .درسته که هنوز هم به خاطر گذشته ای که بين ماست می ترسم ولی خب ،انقدری بهت اعتماد دارم که بدونم :
.دخترم رو دست آدم خوبی می دم ،حتی اگه اين آدم تمام و کمال به پدرش رفته باشه
.من خيلی هم شبيه پدرم نيستم-
می دونم ،منظورم اينه که رضا هم برای من هميشه قابل احترام بود .يه مرد خوب که واقعا ا زندگيش حروم يه سری حرؾ :
.و حديث ها شد .می خوام بگم تو رو حتی به عنوان پسر رضا هم قبول دارم
لبخند کمرنگی به لبم نشست ،خاله يه خرده مکث کرد و بعد گفت :دلم می خواد زندگيتون با خوشی شروع بشه ،دلم نمی
.خواد اين همه قهر و دعوا و دلخوری بدرقه ی راهتون باشه
نگاهمو دوختم به صورتش برای اينکه ببينم منظورش چيه ،نگاه ازم گرفت و گفت :نمی گم بری دستبوس پدرم ،يا حتی
اصالا بخوای که قدم پيش بذاری .فقط يه خواهش ازت دارم و دلم می خواد بهش فکر کنی .تو روز عروسی دخترم ،می
خوام پدرم هم باشه .نه به خاطر اينکه بهش بگيم ما اشتباه کرديم ،فقط به خاطر اينکه اين دشمنی کار دست کس ديگه ای
.نده
می ترسين پدرتون منو سر به نيست کنه؟-
نگاهش از زمين کنده و به چشمهام دوخته شد ،يه خرده مکث کرد و گفت :برای اينکه رضا اعدام نشه ،ما خيلی با بابا
 ...حرؾ زديم اما يک کالم سر حرفش موند! می ترسم اين بار هم
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سری به عالمت فهميدن حرفهاش تکون دادم و به اين موضوع فکر کردم که خب من هم از خدامه که اون پيرمرد تو روز
عروسيمون باشه و من و ناديا رو دست به دست هم ببينه! اين بزرگترين برد بود برای من! پس گفتم :در مورد جشن
عروسی ،سر فرصت می شينيم و حرؾ می زنيم اما تو اينکه شما چه مهمون هايی دارين و چه آدم هايی رو می خواين
.دعوت کنين فکر نمی کنم من تعيين کننده باشم
يک کم نگاهم کرد ،لبخندی روی لبش نشست و همون طور که از جاش بلند می شد گفت :بعد عقدتون می رم ديدن پدرم.
!می رم آشتی کنون بلکه دست از اين همه دشمنی بر داره
.از جام بلند شدم ،اومد جلو و محکم بؽلم کرد و گفت:دخترمو دست تو می سپرم ،اميدوارم پيش همه ی فاميل سربلندم کنی
.دستهام نشست به پشتش ،آروم گفتم :همه ی سعيمو می کنم
!خاله ازم فاصله گرفت و گفت :بشين برم بگم عروس خانوم هم بياد باهاش حرفهای آخرت رو بزنی
ايستاده بودم جلوی کتابخونه ی کوچيکی که يه سمت اتاق بود و به کتابها نگاه می کردم ،تقه ای به در خورد و ناديا اومد
تو .سرم برگشت به سمتش و به صورت پرلبخندش لبخند زدم .در رو بست و از همون فاصله ايستاد به نگاه کردنم .جلو
!رفتم ،دستهاشو گرفتم و از در فاصله اش دادم و آروم گفتم :حاال ديگه منو تحويل نمی گيری آره؟
 ...لبخند زد و گفت:خب ميون اون همه آدم روم نشد
انگشت اشاره ام رو گذاشتم روی لبش و نذاشتم حرؾ بزنه ،محکم به خودم چسبوندمش و گفتم :باورم نمی شه همه چی
!انقدر خوب پيش رفته باشه
.آروم گفت :منم
!پيشونيش رو محکم بوسيدم و گفتم :به لطؾ تو بوده
!لبخند عميقی زد و گفت :من چی کار کردم؟
دستم شال روی سرش رو عقب کشيد ،گيره ی سرش رو باز کرد و موهاش ريخت رو شونه هاش ،آروم گفتم :اگه تو اين
همه سال مقاومت نمی کردی ،اگه نمی جنگيدی و بهشون ثابت نمی کردی که ما همو می خوايم ،شايد اآلن جفتمون دنبال
.زندگی خودمون بوديم
!موهاشو باال آوردم ،بو کشيدم و شنيدم که گفت :انگار خوابم .همش می ترسم يکی بيدارم کنه
نشستم رو لبه ی تخت و نشوندمش کنارم ،دستهاشو محکم توی دستهام گرفتم و گفتم :من ولی بيدارم چون برای بعد عقد
!خوابهای خوبی ديدم
اخم ظريفی کرد و يه منحرؾ تحويلم داد! با صدای کنترل شده ای خنديدم ،سرم جلو رفت و به صورتش نزديک شد ،از
!جاش بلند شد و گفت :اآلن شب خواستگاريته! شب عقدت که نيست
خنديدم و بعد پرسيدم :تيپم خوبه؟
!خنديد و گفت :عالی
!با شيطنت گفتم :ولی من تو تيپ ديشبم راحتتر بودم
!دوباره اخم کرد و گفت :خيلی شيطونی ها
اين بار ديگه نتونستم خنده ام رو کنترل کنم و با صدای بلند خنديدم و بعد از جام بلند شدم و گفتم :بريم بيرون که آبرومون
!حسابی رفت
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رفت سمت در ،دستم رو دراز کردم و مچش رو گرفتم و کشيدمش ،افتاد تو بؽلم ،زل زدم به چشمهايی که می خنديد و
!خوشحال بود و آروم زمزمه کردم :شيرينيمو نخوردم
آروم خنديد! صورتمو جلو بردم و گفتم :اين به تالفی احوال پرسی نکردنت و چايی خواستگاری نياوردنت و شيرينی
!نخوردن من
***
شبو تهران نمونديم .دل تو دلم نبود برای ديدن عمه .حتی يه لحظه هم نمی تونستم عمق ناراحتی نشسته تو چشمهاشو
فراموش کنم .به اصرار من برگشتيم ،نصؾ راه رو خودم نشستم پشت رل و وقتی ديدم ديگه چشمهام خسته ی خوابه،
.جامو با حسين عوض کردم
خواب بودم که حسين آروم صدام زد .چشم باز کردم و ديدم ماشين تو پارکينگ خونه ی عمه پارکه .چشمهامو ماليدم و
.سرم برگشت به عقب و جای خالی معين و ژاله رو ديدم .اصالا نفهميدم کی پياده شده بودن
مژگان آروم پرسيد :خوابی هنوز آقا داماد؟
در ماشين رو باز کردم و اوؾ چقدر سرده ای گفتم ،حسين و مژگان هم پياده شدن .راه افتاديم سمت ساختمون .برق ايوون
روشن و عمه از سالن اومد بيرون .نصفه شبی خواب نبود انگار .همون سر شب بهش زنگ زده و گفته بودم که همه چی
.مرتبه اما نمی دونست که شبونه بر می گرديم
از پله ها رفتيم باال ،سالمی پچ پچ وار کرديم و مژگان پرسيد :ماهک پايين بمونه؟
.عمه تؤييد کرد و گفت :آره .برين بخوابين شما
از حسين و مژگان هم تشکر کردم ،اون ها رفتن طبقه ی باال و من و عمه هم رفتيم تو .پالتومو در آوردم و عمه دست
دراز کرد و ازم گرفتش .از ته گلو پرسيدم :پس چرا شما بيداری؟
!پالتومو آويزون کرد و همراهم اومد تو اتاقم و گفت :خوابم نبرد .می دونستم تهران بمون نيستی و می يای
.روبروش ايستادم و گفتم :دلم داشت پر پر می زد که بيام و ببينمت عمه
لبخند زد و پرسيد :همه چی خوب بود ديگه؟ مشکلی که پيش نيومد؟
نه ای گفتم ،دستهاش باال اومد و دوباره پيشونيم رو با بوسه ای گرم کرد .محکم بؽلش کردم و گفتم :به خاطر همه چی
!ممنون
.شونه هاش که شروع کرد به لرزيدن فهميدم دوباره احساسات برش ؼلبه کرده
گذاشتم سرش تو سينه ام باشه و يه خرده گريه کنه تا آروم بشه .بعد چند ديقه ازم فاصله گرفت و گفت :خوشحالم برات
.دامون! خيلی خوشحالم
.انگشتهام نشست زير چشمش و خيسی پلکهاشو پاک کردم و گفتم :می دونم قربونت برم
.يه کم تو سکوت نگاهم کرد و بعد گفت :لباسهاتو عوض کن ،بگير بخواب ،چيزی به صبح نمونده
خوشحال بودم که فردا جمعه است و نبايد برم سر کار .ناديا شب رو مونده بود و فرداشب پرواز داشت و می اومد اينجا و
عمه باهاش تلفنی صحبت کرده و دعوتش کرده بود جوری بياد که به شام برسه .در واقع يه مهمونی کوچيک گرفته بود و
.می خواست اين جوری خوشحالی خودش رو به ناديا هم ثابت کنه
پيرهنمو در آوردم ،کمربندم رو شل می کردم که عمه اومد تو اتاق و گفت :دامون؟
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سرم برگشت به سمتش و منتظر نگاهش کردم ،يه خرده نگاهم کرد و گفت :چايی می خوری؟

.مسلما ا سوالش اون چيزی نبود که می خواست بگه! يه کم مشکوک نگاهش کردم و بعد گفتم :بخوابم بهتره
باشه ای گفت و اومد بره ،اين بار من صداش کردم :عمه طوری شده؟
.برگشت و با مکث گفت :نه نه .بخواب پسرم .شبت خوش
.رفت و در رو بست ،شلوارمو که در می آوردم سعی کردم فکر کنم که چيز خاصی نمی خواسته بگه
***
يکی چند بار صدام زد ،بدون اينکه پلک باز کنم هومی کردم .دلم نمی خواست بيدار شم .داشتم خواب ناديا رو می ديدم.
داشتيم تو يه خونه زندگی می کرديم و همه چی خوش و خرم بود! يکی موهامو از روی پيشونيم کنار کشيد و دوباره تکونم
داد .چشم باز کردم و با ناباوری ناديا رو نشسته لبه ی تخت و کنارم ديدم! چند بار پلک زدم برای اينکه ببينم درست می
!بينم يا هنوز خوابم ،لبخندی زد و گفت :پدر خوابو در آوردی ها
نيم خيز شدم و نگاهی به وضعيت خودم انداختم ،خدا رو شکر که پتو کامل رو تنم بود! خنديد و گفت :هول نکن ،اومدم تو
!تا خرخره زير پتو بودی! با اين تيپ می خواستی ديشب بيای خواستگاری
.دهنم به لبخندی گشاد شد ،دستشو کشيدم که کنارم دراز بکشه ،مقاومت کرد و گفت :پاشو می خوايم ناهار بخوريم
!نگاهی به ساعت انداختم و گفتم :چقدر خوابيدم
!از جاش بلند شد و گفت :پاشو تنبل خان
قبل از اينکه بره بيرون پرسيدم :کی راه افتادی که اآلن اينجايی؟
!برگشت و با لبخند گفت :صبح زود
.دستی به موهام کشيدم و گفتم :خوب کردی
.بيا ژاله و معين هم اومدن-
باشه ای گفتم ،رفت و من نشستم سر جام .فردا می رفتيم واسه آزمايش خون و دوشنبه عقد می کرديم و اين يعنی من فقط
.چند روز تا داشتن ناديا فاصله داشتم
***
از انبار اومدم بيرون ،دستهامو به هم ماليدم که خاکشون پاک شه ،راه افتادم از پله ها برم باال ،پا توی سالن نذاشته صدای
عمه رو شنيدم که با معين و ناديا و ژاله حرؾ می زد :خودش تنها بود .حتی تو خونه هم نيومد .يعنی من فکر کردم شايد
!به زور بخواد بياد تو و بگرده دنبال دامون اما نيومد .فقط می خواست با من حرؾ بزنه که دامونو راضی کنم بره ديدنش
گوشهام تيز شد و ابروهام در هم! تنها کسی که می خواست من برم ديدنش اون پيرمرد بود! اومده بود در خونه ی عمه؟!
!کی؟
باقی حرفهای عمه رو نشنيدم ،سرم اندازه ی يه توپ بسکتبال شده بود و تموم وجودم گر گرفته! پا گذاشتم تو سالن و
!احتماالا قيافه ام چنان بهم ريخته بود که عمه با ديدنم يهو ساکت و بعد با استرس از جاش بلند شد و گفت :دامون
سر بقيه به سمتم برگشت ،معين هم از جاش بلند شد ،يه قدم ديگه برداشتم و به زور خودمو وادار کردم لب وا کنم :اينجا
!بود؟
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نگاه عمه به سمت ناديا رفت و برگشت ،من اما منتظر زل زده بودم به صورت خود عمه! حاال می فهميدم حرفی که ديشب
!نصؾ شب می خواست بگه و نگفت چی بود
!دوباره و اين بار با صدای بلندتری پرسيدم :اينجا بود؟
 ...معين اومد سمتم ،عمه با لحن ماليمی گفت :چيزی نيست دامون جان .فقط با هم حرؾ
!کی؟-
.صدای معين رو شنيدم که گفت :بشين دامون حرؾ بزنيم
!بازوم رو از دست معين در آوردم و رو به عمه پرسيدم :کی اينجا بود عمه؟
عمه باز نگاهی به ناديا انداخت و مردد موند برای ادامه ی بحث ،ناديا از جاش بلند شد و گفت :ديشب وقتی شما خونه ی
.ما بودين
!نگاهم از صورت اون دوباره برگشت به سمت عمه و پرسيدم :چی می خواست؟
.عمه سر جاش نشست ،ناديا هم ،معين دوباره گفت :بيا بشين دامون
!نگاه از عمه نگرفتم برای اينکه جواب بده ،عمه گفت :می خواست تو رو راضی کنم که بری ديدنش
!با چند تا قدم بلند رفتم سمت اتاقم ،موبايلم رو برداشتم ،عمه هم پشت سرم اومد و گفت :چی کار می کنی؟
راه افتادم برم از اتاق بيرون ،بازومو چسبيد و گفت :می خوای چی کار کنی دامون؟
زل زدم به صورتش و سعی کردم از فکر اينکه چه حالی بهش دست داده وقتی اون پيرمرد رو روبروش ديده بيام بيرون!
.عمه آروم گفت :جلوی ناديا زشته دامون
آره خب ،هر چی باشه پدربزرگش بود ،اما پدربزرگ منم بود! پدر مادر منم بود! از حق خودم ،از سهم خودم می خواستم
.باهاش حرؾ بزنم! بازومو عقب کشيدم و از روبروی عمه رد شدم و گفتم :اآلن می يام
ناديا دنبالم اومد و گفت :کجا می ری دامون؟
.برگشتم سمتش و گفتم :می يام ،برو تو سرده هوا
پا تند کرد برای اينکه بهم برسه و گفت :دامون می خوای چی کار کنی؟
!هيچی می خوام باهاش حرؾ بزنم-
!همين جا حرؾ بزن که منم بشنوم:
برگشتم سمتش ،زل زدم به صورت سرخش و سعی کردم ماليم ترين لحنی رو که می تونستم داشته باشم :برو تو ،پيش
.عمه بمون ،من بر می گردم
باهاش قرار می ذاری؟-
!نه:
!قول می دی؟-
.آره .قول می دم .خوبه؟ برو تا بيام:
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سر جاش ايستاد ،منم راه افتادم سمت کوچه ،يه خرده که از خونه دور شدم شماره ی پيرمرد رو گرفتم .وقتی جواب داد به
!جای الو يا سالم گفت :می دونستم باالخره زنگ می زنی
از اين اعتماد به نفسی که داشت واقعا ا متحير شدم! عصبی بودم و مطمئن که اين تماس ختم به خير نمی شه! صدام باال
رفت و گفتم :برای چی اومده بودی سراغ عمه ام؟! با خودت چی فکر کردی؟! اينکه من می شينم و نگاه می کنم؟! من به
خوبی بابام نيستم! جوش که بيارم همون خوی گرگ بودنه می زنه بيرون! اون روم که باال بياد ،هم خون و ؼيرهمخون
!نمی شناسم! اينها رو تو تحقيقاتت متوجه نشدی؟
!چه خبرته؟! چرا شلوؼش کردی-
!حق نداشتی پاتو بذاری تو خونه ی عمه ی من:
.پا تو خونه اش نذاشتم-
!حق نداشتی بيای سراؼش! اصالا حق نداری خودتو بهش نشون بدی و اذيتش کنی:
!يواش تر جوون! درسته پير شدم اما گوشهام می شنوه! نيازی نيست حنجره اتو پاره کنی-
نمی شنوی! نه می شنوی ،نه می بينی! نه می فهمی! چند ساله که نمی شنوی! چند ساله که خودتو زدی به کر و کور :
!بودن
!مودب باش بچه-
کالفه نفسی گرفتم ،آدم هايی که از کنارم رد می شدن با تعجب نگاهم می کردن اما برام اهميت نداشت! تو اون لحظه
!اونقدر عصبانی بودم که اگه سرش هوار نمی کشيدم از درون منفجر می شدم
.لحنش آروم شد و گفت :من فقط اومده بودم از کسی که خيلی بهش ارادت داری بخوام که راضيت کنه به ديدن من
!نمی خوام ببينمت زوره؟-
!می ترسی؟:
از تو؟! آره! می ترسم! از آدمی که تا اون حد می تونه ترسناک باشه که دامادشو بفرسته باالی دار و برای نوه ی خودش -
!پرونده تشکيل بده می ترسم
!من فقط می خوام يه خواهشی ازت بکنم:
ابروهام رفت باال و متعجب موندم! ازش بعيد بود خودش رو تا حدی بياره پايين که از من خواهشی داشته باشه و خيلی
!راحت بيانش کنه
.مکثی کرد و گفت :می دونم تعجب کردی اما  ...من نوه ام رو ازت می خوام .بهم برش گردون
نوه ات؟-
!ناديا:
!آهان! عزيزکرده ات يعنی-
!بهم برش گردون ،بذار يه بار ديگه قبل از اينکه سرمو بذارم پايين بتونم ببينمش و بؽلش کنم:
!قبالا هم گفته بودم دليلی برای اين وساطت نمی بينم-
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جوابی نداد ،منم مکثی کردم و گفتم :برای عروسيمون واسه همه اتون کارت دعوت می فرستيم ،اون موقع که اومدی و
اونو تو لباس سفيد عروس ديدی ،شايد اجازه داد بؽلش کنی! اما هميشه کوتاه اومدن به معنی محق بودن طرؾ مقابل
نيست! هميشه هم بخشيدن به معنی فراموش کردن نيست! خودت بايد تالش کنی نوه ات ببخشدت! بخشيده شدن هم از راه
!زور و اجبار به دست نمی ياد! بايد برگردی تو دلش که بخواد ببخشدت
!داری به من درس می دی؟-
!درسی رو که تو  91سال پيش بهم دادی دارم بهت پس می دم:
ساکت موند و چيزی نگفت ،بعد يه سکوت گفتم :نمی خوام دور و بر زندگی من باشی .دفعه ی ديگه انقدر متمدن رفتار
!نمی کنم
!منو تهديد نکن جوون-
اتفاقا ا می خوام بدونی که دارم تهديد می کنم! پای آرامش و آسايش عمه ام که وسط باشه بدم نمی ياد جا پای بابام بذارم و :
!آدم بکشم
!اآلن عصبانی هستی و نمی فهمی چی داری می گی-
!هر چی! چه از روی عصبانيت ،چه از روی آرامش ،دلم نمی خواد ديگه بيای سراغ عمه ام:
 ...از هيچ کس حرؾ شنوی نداری ،نه؟! عين همون رضا خودسر و-
!اسم بابای منو به زبونت نيار:
!نوه امو بهم برگردون ،پامو از زندگيت می کشم کنار-
پات همين اآلن هم وسط زندگی من و نوه ات نيست! يعنی نمی ذارم که باشه! می شنوی چی می گم؟! بابام اگه ؼيرعمد :
!آدم کشت و تو قصاصش کردی ،اين بار من می تونم از روی عمد آدم بکشم و تو نباشی که بخوای قصاصم کنی
دستی نشست سر شونه ام ،برگشتم و ديدم معينه ،دست دراز کرد و گوشی رو از دم گوشم گرفت ،تماسو قطع کرد و گفت:
!با تهديد و داد و بيداد نمی تونی اين مشکلو حل کنی دامون
کالفه نشستم لبه ی جوب و سرم بين دستهام گرفتم!معين روبروم زانو زد ،دستهاشو گذاشت روی زانوهای من و گفت:
پاشو بريم خونه ،يه ليوان آب بخور ،يه چند تا نفس عميق بکش .بعد با زن عمو حرؾ بزن .اونقدری که فکر می کنی بهم
.نريخته از اين مالقات .با پيرمرد حرؾ زده و خيالش از بابت اينکه مزاحمتی برای شما ايجاد نکنه حل شده
سرم رو از بين دستهام بيرون آوردم و زل زدم به معين ،لبخندی زد و گفت :عمه خانومت رو با خودمون نبرديم مراسم که
يه وقت با اون پيرمرد روبرو نشه ،پيرمرده خودش اومد و اينها نشستن به حرؾ زدن و به توافق هم رسيدن! عجب
!دنياييه
خودمو انداختم رو مبل ،سرم رو تکيه دادم به پشتی صندلی و شنيدم که ناديا گفت :چايی می خوری يا برات قهوه دم کنم؟
.هيچ کدوم .بيا بشين اومدم يه خرده با هم حرؾ بزنيم-
.اآلن می يام:
صدای ظرؾ و در کابينت و شير آب و در يخچال و قدم های ناديا سکوت خونه رو می شکست ،حس می کردم يه کوه رو
دوشمه ،حاال بايد زانو بزنم و بذارمش زمين اما توانشو ندارم .چونه زدن با ناديا يکی از سخت ترين کارهايی بود که به
.نتيجه می رسيد
.اومد کنارم نشست و گفت :کتری رو روشن کردم ،ده ديقه ديگه جوش می ياد
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.صاؾ نشستم ،با کؾ دست ضربه ای به کنارم زدم و گفتم :بيا اينجا بشين کارت دارم
!لبخند شيطونی به لب آورد ،ابروهاشو باال انداخت و گفت :همين جا خوبه

!ناخودآگاه لبخندی روی صورت منم نشست و گفتم :حاال به من می گی شيطون؟! افکار خودت که بدتره
.خنديد و گفت :تو خطرناکی! من ترجيح می دم از همين فاصله بشينم و به حرفهات گوش بدم
از جام بلند شدم ،به زور بلندش کردم و نشستم رو همون مبل تکی که خودش نشسته بود ،اونو روی پاهام نشوندم و گفتم:
!تو نمی يای مجبورم خودم بيام
.خنديد و برگشت به سمتم ،يه خرده به صورتش نگاه کردم و گفتم :کاش بشه هميشه همين جوری باشيم
يه کم به سمتم متمايل شد و در حال لمس ته ريش صورتم گفت :چه جوری؟
!همين جوری در صلح و صفا-
!مگه قراره بينمون جنگ باشه؟:
.نمی دونم .شايد باشه-
!نگران نباش ،تا وقتی هر چی من می گم تو بگی چشم هيچ وقت بينمون جنگ نمی شه:
با دستهام پهلوهاشو فشار دادم ،انگار قلقلکش اومد که وولی خورد و با خنده نکنی گفت .لبخند زدم و گفتم :که من بگم چشم
!آره؟
با چشمهای خندون زل زد به چشمهام و سری به عالمت مثبت تکون داد ،دستهاشو تو دست گرفتم و گفتم :باشه ،فقط همين
يه بار هر چی من می گم تو بگو چشم ،باقی زندگيمون هر چی تو بگی من می ذارم رو جفت تخم چشمهام! خوبه؟
صورتش جدی شد و پرسيد :طوری شده؟
.لبخندی زدم و گفتم :طوری نشده
سعی کرد از روی پاهام بلند بشه که مانع شدم ،با لحنی نگران پرسيد :چی شده دامون؟
چشمم تو صورتش چرخی زد ،اومد پايين و روی گردن سفيدش ثابت موند .پلک زدم برای اينکه افکار منحرؾ رو از
.ذهنم دور کنم و گفتم :با مامانت صحبت کردم
نگاهم اومد باال و زل زدم به صورتش ،اخم کرد و دوباره خواست از جاش بلند بشه،باز هم مانع شدم و گفتم :چرا عين
!کش تنبون هی می خوای در بری؟! بابا نمی خورمت
.با لحنی جدی گفت :اين جوری نمی تونم باهات صحبت کنم .بذار بشينم روبروت
!نذاشتم و گفتم :همين جا خوبه! من اين طوری راحتتر می تونم حرفمو بزنم
گره ابروهاش بيشتر شد و زل زد به روبروش ،سرش رو چسبوندم به سينه ام و گفتم :نادی ،منم فکرهامو کردم و دلم می
!خواد پدربزرگمون تو مراسممون باشه
!من دلم نمی خواد-
من می خوام نادی! با عمه هم صحبت کردم .اون هم درسته که با حضور اون آدم مشکل داره اما گفته می تونه برای يه :
!شب ناديده اش بگيره
!من نمی تونم ناديده اش بگيرم-
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!يادمه يه روزی می گفتی اون آدم جزو عزيزات بوده:

يه زمانه! يه روزی! دقيقا ا هم از اون روزی که اين عزيزترين آدم با زندگيم بازی کرد ديگه برام اون جايگاهو نداره! تو -
.هم قول داده بودی که واسطه ی آشتی کردن من و اون نشی
!هنوز هم پای قولم هستم:
!اين جوری؟-
!من حرفی از آشتی کنون زدم؟:
 ...وقتی می خوای تو مراسم عقدمون باشه يعنی-
!کی حرؾ از مراسم عقد زد؟:
سر ناديا از سينه ام جدا شد ،به سمتم چرخيد و پرسيد :پس چی؟
دستم رو دراز کردم و موهاشو فرستادم پشت گوشش ،بدون اينکه به چشمهاش نگاه کنم گفتم :با مامان و بابات صحبت
.کردم ،اگه تو هم موافق باشی می خوام جشن عقد و عروسی رو تو يه روز برگزار کنيم
!چی رو چنان جيػ کشان گفت که گوشهام صوت کشيد .از روی پاهام پريد و گفت :چی می گی دامون؟
!به چهره ی شوکه شدش خنديدم و گفتم :می دونستم وقتی بشنوی اين جوری ذوق زده می شی
!مشتی به بازوم زد و گفت :ذوق زده؟! اآلن منو ذوق زده می بينی؟
بلندتر خنديدم و از جام بلند شدم ،روبروش ايستادم ،دستهام نشست به کمرش و به خودم چسبوندمش و گفتم :آره! ذوق زده
!می بينمت! دوست دارم فکر کنم از خوشحاليته که اين جوری جيػ جيػ می کنی
يه خرده ساکت به چشمهام نگاه کرد و سرش رو پايين برد و گفت :من نمی خوام چند ماه ديگه صبر کنم که بهت محرم
!بشم
!انقدر بلند خنديدم که به سرفه افتادم! دستم روی زانوهام بود ،وقتی با دست چند بار به پشتم زد و گفت :نفس بکش دامون
از خنده کبود شدم ،نشستم روی مبل و بعد اينکه حالم جا اومد گفتم :من فکر می کردم فقط من برای اون جور مسائل عجله
!دارم
با سر اشاره ای به اتاق خوابش کردم ،برای لحظه ای متوجه نشد چی می گم اما وقتی جريان رو گرفت ،اومد سمتم،
!دستش به طرؾ دراز شد و معترض گفت :می کشمت دامون
!خنديدم و مچ دستهاشو محکم گرفتم ،قفل دستهام شد و با حرص گفت :از آقاجون می ترسم
لبخند به لب گفتم :کی گفته بايد برای مراسم چند ماه صبر کنيم؟
متعجب نگاهم کرد ،دوباره نشوندمش روی پاهام و گفتم :تا آخر هفته همه ی کارها رو جور می کنيم .پول که باشه مشکل
!حله .تو هم که فعالا جهيزيه الزم نداری
بهت زده خيره ی صورتم شد برای اينکه ببينه چقدر جدی هستم ،کؾ دستهاشو بوسيدم و گفتم :جدی دارم می گم نادی .می
خوام يه جشن بگيريم ،شايد تعداد آدمهايی که دعوت می کنيم زياد نباشن ،اما خيلی هاشون حضورشون مهمه .مثالا عمه
خانوم من و دوستهام ،معين و ژاله که دوست جفتمون هستن ،مژگان و حسين ،فاميل و دوست و آشناهای شما ،محسن! و
!البته آقاجون
!چرا؟-
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!می خوام با چشمهای خودش ببينه نادی! می خوام ببينه که برنده ی اين بازی من و تو هستيم نه اون:
!نمی خوام خيال کنه کوتاه اومديم-
هميشه کوتاه اومدن به معنی محق بودن طرؾ نيست!همين قدر که من و تو رو دست تو دست هم ،تو رو با لباس سفيد و :
!منو با لباس دامادی و محرم هم ببينه برام کافيه
 ...ولی-
من نه می گم با پدربزرگت آشتی کن ،نه می گم نکن! اين يه چيز شخصيه و مربوط به خودت .مثل من که عالقه ای به :
ايجاد اين ارتباط با اون پيرمرد ندارم .اما دلم می خواد شب به اون مهمی ،وقتی اونقدر خوشحالم که رو پاهام بند نيستم رو
به چشم ببينه و باور کنه که اگه بيست و خرده ای سال پيش زندگی رو ازم گرفته ،حاال من يه زندگی خيلی خيلی خوب رو
!از خدا هديه گرفتم
اشک به آنی نشست به چشمهای عسلی نادی ،پيشونيش رو به پيشونيم چسبوندم و آروم زمزمه کردم :دلم نمی خواد گريه
!کنی نادی
می دونمی گفت ،دستهام نشست دو طرؾ صورتش ،نگاهمو دوختم به اون چشمها و گفتم :به همه ثابت می کنيم که
خوشبخت می شيم! بدون توجه به گذشته و بدون توجه به حرؾ و حديث هايی که ممکنه باشه! وقتی اجازه نديم پای حرؾ
مردم به زندگيمون باز بشه ،وقتی رفتارها و حرفهاشون برامون ذره ای اهميت نداشته باشه ،وقتی فقط آينده رو ببينيم ،فقط
!خودمون دو تا برای هم مهم باشيم و تو اولويت ،اونوقت می شه تضمين کرد که خوشبختی تو چنگمونه
!ناديا می دونم دوباره ای گفت ،آرومتر زمزمه کردم :تا هميشه دوستت دارم ،تو هم دوستم داشته باش ،خب؟
.چشمی گفت ،لبهام کش اومد و نگاهم نشست به لبهای سرخش! نفس عميقی کشيدم که از عطرش پر شم
***
ديروقت بود که رسيدم خونه ی عمه .از اون روز هر کاری کردم از زير زبونش بکشم چی بين اون و آقاجون گذشته
حرفی نزد ،فقط و فقط گفت که دلش نمی خواد دشمنی و کدورتی دامن زندگی من رو بگيره و بهتره که ناديا رو راضی
کنم که اين آدم تو جشن عروسيمون باشه .اصالا به مشورت عمه با خاله نگار بود که تصميم بر اين شد عقد و عروسی رو
.با هم بگيريم و شر همه چيز رو زودتر بکنيم
حاال اومده بودم پيش عمه ،برای اينکه ازش قدردانی کنم .به خاطر تموم زحمتهايی که تو اين همه سال برام کشيده بود .به
!خاطر اينکه اگه دامون اآلن اين دامون بود به خاطر اون بود
دسته گل و کادو رو از صندلی عقب برداشتم و پياده شدم .کليد انداختم و رفتم تو .عمه روی کاناپه دراز کشيده و خوابش
برده بود .می دونست که می يام ،اما گفته بودم سرم خيلی شلوؼه و ديرتر می رسم .دسته گل و کادو رو گذاشتم روی ميز
و کنارش زانو زدم ،نگاهم نشست به چين و چروک های روی صورتش و به اين فکر کردم که به خاطر وجود برادرزاده
ای مثل من چقدر از اين روزگار ناماليمت کشيده .سالها از پدر و خونواده اش دور بوده ،سالها منو ديده و حسرت رضا
رو به دل کشيده ،سالها مسئوليت سنگين تربيت يه پسربچه ی بهم ريخته از لحاظ روحی رو بر عهده گرفته و دم نزده.
ذهنم برگشت به گذشته ،به روزهايی که دلم پدر و مادر می خواست و بعد به اين فکر می کردم که اگه پدر و مادر ندارم
.عمه ای دارم که بهترين عمه ی روی زمينه
چشمهاشو آروم باز کرد و با ديدنم جا خورد ،هينی کشيد و خواست بلند شه ،دستم نشست سر شونه اش و گفتم :منم فدات
.شم ،نترس
سرش رو دوباره گذاشت روی بالش و خيره ی صورتم شد ،دستم نشست رو يک طرؾ صورتش و همون جوری که
نوازشش می کردم پرسيدم :چرا نرفتی سر جات بخوابی؟
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!اخم ريزی کرد و گفت :چرا باز سيگار کشيدی؟
!لبخند زدم و گفتم :آدمس هم خوردم ،باز متوجه شدی؟

سر جاش نشست،منم از رو زمين بلند شدم و روی مبل نشستم ،يه کم نگاهم کرد و پرسيد :طوری شده؟
.نه-
مطمئنی؟:
.برای فردا استرس دارم-
همين؟:
.آره-
از آقاجونت خبری نشد؟:
.نه-
نگاه عمه تازه افتاد به دسته گل و کادو ،دوباره به من چشم دوخت و پرسيد :اينها چيه؟
.مال شماست-
!به چه مناسبت؟:
يک کم نگاهش کردم ،از جام بلند شدم و روبروش ايستادم ،خم شدم و پيشونيشو بوسيدم .سرش رو چسبوندم به خودم و
!گفتم :به خاطر اينکه مادرترين عمه ی دنيايی
يک کم تو اون حالت مونديم و بعد ازش فاصله گرفتم و گفتم :بازش کن ببين دوستش داری ،اگه نمی پسندی فردا صبح
.ببريم و عوض کنيم
يه قطره اشک از چشمش چکيد ،دست دراز کرد و کادو رو برداشت ،بازش کرد و با ديدن گردنبند توی جعبه ،نگاهشو به
من دوخت .لبخند زدم و گفتم:جواب هيچ کدوم از زحمت هاتو نمی ده اما وقتی بندازيش گردنت و من ببينمش مرتب ياد
.همه ی خوبی هات می افتم
يه قطره ی ديگه اشک از چشمش چکيد،از جام بلند شدم ،جلوی پاش زانو زدم و گفتم :عمه خانوم قرار نيست هر وقت
!خوشحال می شی و هر وقت ناراحت گريه کنی ها! اين اخالق مال بچه های  14ساله است
!لبخندی زد ،موهامو بهم ريخت و گفت :مگه من چند سالمه؟
خنديدم ،کنارش نشستم ،دست انداختم دور شونه اش و به خودم چسبوندمش و گفتم :شما  18سالته! يه  4سالی از وقت
!گريه کردنت گذشته
خنديد ،محکم بؽلم کرد و گفت :اگه پسری داشتم شايد هيچ وقت به خوبی تو قدرمو نمی دونست و بهم احترام نمی ذاشت و
.محبت نمی کرد
!موهاشو بوسيدم و گفتم :قربونت برم
حرفی نزد و صدای نفس هاش بهم دلگرمی داد که اگه خونواده ای ندارم ،يکی مثل اون عين شير پشتم ايستاد! مثل تموم
!اين سالها
***
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.شادی با لبخند از پله ها اومد پايين و گفت :خانوم فقهی گفت شما می تونی بری باال
.لبخند زدم ،چشمکی هم تحويل سياوش دادم و گفتم :شماها برين ،ما خودمون می يام تاالر
!سياوش دستی به کتفم زد و گفت :باشه داداش ،فقط خيلی طولش نده که به جشن هم برسين

خنديدم ،باهاش دست دادم ،به فيلمبردار گفتم می رم باال و رفتم .آرايشگاه يکی از واحدهای طبقه سوم يه آپارتمان تجاری
بود و خانوم آرايشگر به خاطر دوستی با دوست صميمی شادی اجازه داده بود برم باال و عروس خانوم رو يه دل سير
.ببينم
.تقه ای به در زدم ،خانوم مسنی اومد جلو و در رو کامل باز کرد و گفت :بفرماييد
.سالم کردم ،جواب سالمم رو همراه با تبريکی داد و من چشم گردوندم برای ديدن ناديا اما تو سالن نبود
خانوم با لبخند دعوتم کرد به توی واحد و در رو پشت سرم بست و با دست اشاره ای به يه اتاق کرد و گفت :عروس خانوم
.تو اون اتاقه
لبخندی زدم ،سری به عالمت باشه تکون دادم و رفتم سمت اتاق .دل تو دلم نبود ،اصالا انگار رو ابرها راه می رفتم! هنوز
محرم هم نشده بوديم اما مطمئن بودم ديگه همه چيز تموم شده .بعد اين همه دوری ،بعد اين همه فراز و نشيب باالخره می
.تونستيم با خيال راحت تو چشمهای هم خيره بشيم و دوستت دارم رو فرياد بزنيم
.صدای پاهام ناديا رو به سمتم برگردوند ،مات اون همه زيبايی شدم ،يه قدم بهم نزديک شد و با لبخند سالم کرد
!نگاهمو روی تموم صورت و هيکلش چرخوندم و آروم پرسيدم :ببخشيد با ناديا خانوم کار دارم
شيرين خنديد ،جلو رفتم ،دستهاشو گرفتم و پرسيدم :خانوم خوشگل منو نديدين؟
!دوباره خنديد و آروم گفت :خير! نديدم
!لبم به لبخند باز شد و گفتم :ای بابا! فکر کنم فرار کرده! حاال می شه شما افتخار بدين ؼالمی بنده رو بپذيرين؟
دوباره خنديد ،دستش رو بردم باالی سرش و ازش خواستم چرخی بزنه و در همون حال گفتم :البته نمی دونم حکم ازدواج
!با يه پری چيه
!بلندتر خنديد و اين نشون می داد واقعا ا خوشحاله! بوسه ای به دستش زدم و گفتم :محشر شدی
!اخم ريزی کرد و گفت :نبودم؟
!خنديدم و سرش رو جلو آوردم و بوسه ای به پيشونيش زدم و گفتم :بودی منتها با اين لباس شدی عين فرشته ها
با پاشنه های کفشش و موهايی که باالی سرش بسته شده بود هنوز هم به قد من نمی رسيد اما اونقدری بلند بود که برای
!بوسيدنم نياز به روی پاهاش بلند شدن نداشته باشه! جلو اومد و صورتم رو بوسيد و آروم گفت :تو هم خيلی محشر شدی
!با لبخند زل زدم بهش و گفتم :بله! يعنی اآلن از اون بی ريختی بچگيم در اومدم؟
!خنديد ،دستم رو محکم فشار داد و گفت :بچگيت هم بی ريخت نبودی! حسودی می کردم که اون حرفو می زدم
با تموم مهری که می تونستم توی چشمهام بريزم زل زدم به اون دو تا پياله ی عسل تا باور کنم اون همه خوشبختی سهم و
.حق من از اين دنياست که خدا بهم ارزونی کرده
بعد يه مکث بردمش سمت آيينه ای که به ديوار وصل بود ،ازش خواستم پشت کرده بهم بايسته ،گردنبندی رو که براش
خريده بودم از توی جيب کتم در آوردم ،نگاهی به نگين کهربايی که شباهت زيادی به چشمهاش داشت انداختم ،موهايی رو

صفحه 589

برای

دانلود

رمان

های

بیشتر

به

سایتbehtoop.com
مراجعه کنید

رمان

روز را بلندتر می خواهم

که از يه سمت گردنش آزاد روی سرشونه اش ريخته بود ،کنار زدم ،گردنبند رو به گردنش بستم،با بوسه ای طوالنی به
گردنش تموم حس خوب اون لحظه رو بهش منتقل کردم و بعد از توی آيينه زل زدم به چشمهاش و پرسيدم :بريم؟
برگشت سمتم و با محبت نگاهم کرد ،دستش رو محکم توی دستم گرفتم ،يه سمت پيرهن سفيدش رو باال گرفت و همراهم
.شد برای اينکه زندگی رو يه جور ديگه تجربه کنه
***
به سالن نزديک می شديم ،دلهره داشتم اما بايد سعی می کردم خودم رو آروم نشون بدم .نه تنها وجود آقاجون منو نگران
می کرد ،باقی مهمون ها هم خيلی بهم احساس آرامش نمی دادن .فاميل های پدری که به درخواست عمه دعوت شده بودن
و البته فاميل های مادری که دشمنی خاصی با فاميل های پدريم داشتن هم به خاطر خاله نگار مهمون اين جشن بودن!
اميدوار بودم يه شب و تنها همين امشب که بزرگترين شب زندگی من بود همه چيز به خير و خوشی پيش بره و کسی
نخواد گذشته ی تلخی رو که بزرگترين تاوانش رو من پس داده بودم وسط بکشه! فقط دلم می خواست اون همه مهر و
تاريخی زندگيم رو
عطوفت و بخششی که من از خيلی ها توقع داشتم ،امشب تو دل تک تک مهمون ها خونه کنه تا شب
ِ
!بهم نريزن
با دستمال عرق روی پيشونيم رو پاک و ماشين رو تو پارکينگ تاالر پارک کردم .برگشتم سمت ناديا و آروم گفتم :اگه بگم
استرس ندارم دروغ گفتم! خيلی از آدم هايی که اآلن توی اون سالن هستن شايد نزديک ترين نسبت رو به من داشته باشن
!اما در واقع هيچ نسبتی با من ندارن
ناديا زل زده بود به چشمهام و نگاهم می کرد ،بی توجه به اشاره ی فيلمبردار برای اينکه از ماشين پياده بشيم گفتم :نبودن
خيلی از اون ها اصالا برام اهميتی نداشته اما وقتی ديدم برای عمه و برای مادر و پدرت خيلی مهمه که باشن ،ساکت
.موندم و حاال هم پشيمون نيستم و اميدوارم تا آخر شب هم پشيمون نشم
.ناديا لبخندی زورکی به لبش آورد و گفت :منم همين طور
دستش رو جلوی لبهام آوردم ،بوسيدم و آروم گفتم :هر لحظه ای که حس کردی هر کدوم از اون آدم ها برات خيلی ارزش
.دارن ،اونقدری که دلت می خواد ببخشيشون ،ببخششون
مات چشمهام موند و مطمئنا ا فهميد به چه کسی اشاره می کنم ،دستم نشست به دستگيره ی در و گفتم :وقتی از بقيه توقع
!بخشش داريم ،خودمون هم بايد بلد باشيم مانع بخشيدن ديگران نشيم
پياده شدم ،بی توجه به امر و نهی فيلمبردار ،در سمت ناديا رو باز کردم و بهش کمک کردم پياده شه ،دستش محکم حلقه
ی بازوی من شد ،دستم رو روی دستش گذاشتم و با قدم هايی مصمم به سمت تاالر راه افتادم .مطمئن بودم اين قدم ها منو
به سمت خوشبختی پيش می بره! بايد منو به اون سمت می برد چون مطمئن بودم از اين به بعد تنها راه تو زندگيم به سمت
!خوشبختيه
***
نشسته بودم روی مبل توی جايگاه عروس و داماد ،ناديا کنار مادر و پدرش ايستاده و با چند تا از فاميل هاش حرؾ می
زد ،عمه هم کنار من نشسته و به نيم رخ من زل زده بود! برگشتم سمتش ،دستش رو تو دست گرفتم و پرسيدم :به چی نگاه
می کنی قربونت برم؟
!لبخند زد و گفت :به پسرم
پشت دستش رو آروم نوازش کردم و پرسيدم :خوشحالی؟
!معلومه:
وجود آدم هايی که ازشون متنفری اذيتت نمی کنه؟-
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رمان

روز را بلندتر می خواهم
!سعی می کنم نبينمشون:
!می تونی؟-

!آره! می تونم! وقتی فکر می کنم که همين يه شبه ،شبی که بزرگترين شب زندگی پسرمه می تونم تحمل کنم:
.نگفتی اون پيرمرد چی بهت گفت-
چيز خاصی نگفت .فقط سخت دنبال تو بود برای اينکه يه جوری ناديا رو راضی به آشتی کنی .اين نوه اش خيلی براش :
.عزيزه
چی شد که راضی شدی بياد و باشه؟-
گفتم بهت که به نظرم به اندازه ی کافی تاوان اين کينه و کدورت رو دادی و نمی خوام از اين بيشتر سايه اش رو زندگيت :
.باشه
!نمی تونم هيچ وقت فراموش کنم که چه باليی سر زندگيم آورده-
.می دونم .منم ازت همچين چيزی رو نمی خوام:
ولی می تونم بی فکر کردن به اون و بقيه زندگی کنم! يعنی اآلن فکر می کنم که فکر کردن به اين آدم ها ديگه خيلی -
آزارم نمی ده! ديگه حس نمی کنم بالی بزرگی سرم آوردن که همه ی زندگيمو باختم! اآلن حس می کنم برنده ی تقدير منم
!و چيزی کم ندارم
عمه با لبخند زل زد به صورتم ،نگاهم از چشمهای اون نشست به ناديايی که روبروی پيرمرد ايستاده و سرش پايين بود و
.به حرفهاش گوش می داد
لبخندم پهن تر شد ،عمه نگاهم رو دنبال کرد و پرسيد :آشتی کردن با هم؟
نمی دونمی گفتم ،دستهای آقاجون دو طرؾ بازوی ناديا نشست ،خمش کرد و بوسه ای به پيشونيش زد ،من اما ؼرق
افکارم شدم .ناديا رو به زور راضی کرده بودم که آقاجونش تو اين جشن باشه ،بهش گفته بودم قصدم اينه به پدربزرگش
نشون بدم که برنده ی اين بازی منم اما در اصل می خواستم يه فرصتی بهش بدم که اگه دوست داره ،اگه ته دلش از اين
.دلخوری و کدورت يه خاليی رو حس می کنه ،يه فرصت برای آشتی کردن داشته باشه
سخت بود يه عمر بخوای با حس تلخ کينه و دلخوری زندگی کنی ،کاری که من به اجبار ساليان سال انجامش داده بودم!
سخت بود از عزيزترين کست دلگير باشی ،مثل زندگی کردن تو شب بود و من برای همه ی اون هايی که دوستشون داشتم
.روز رو بلند و بلندتر می خواستم

پايان
اميدوارم از خواندن کتاب لذت برده باشيد
آنچه که در اين کتاب ها توسط سايت بهـ توپــ قرار داده ميشود نوشته هاي نويسنده کتاب ميباشد و سايت ما هيچگونه
.مسئوليتي در قبال محتوا ندارد

www.behtoop.com
ساخت کتاب توسط سايت بهـ توپــ
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