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ستاره چشمک زن
شیوااسفندیاری کاربرنودهشتیا

فصل اول

ننه می خوای ببرمت سردستت کنم؟
خندیدم و تو دلم گفتم ننه جان قربونت برم تو جات و خیس نکن نمی خواد من و سردست کنی...اما
بعد از خودم خجالت کشیدم خوب اون رابطه ی مؽز و نخاعش مشکل پیدا کرده دست خودش که
نیست...
من :نه ننه جان مرسی زحمتت میشه...
ننه :نه ننه چه زحمتی ...اینجا همه و من سردست می کنم دیگه عادت کردم ...راستی تو مجید و
ندیدی؟
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خنده ای کردم و مثل همیشه لپش و کشیدم و گفتم:
نه ننه...رفته نون بخره االناست که بیاد...
و بعد رفتم پیش خانمی که تازه آورده بودن و افسردگی داشت...با کسی حرفی نمیزد ...و همیشه
ؼمگین بود...
دستم و گذاشتم رو دستش...برگشت یه نگاهی بهم انداخت و دوباره برگشت سمت درختا و به اونا
نگاه کرد..
من :با اینکه چند تا درخت سادست البته از نظر بعضیا...اما وقتی بهشون نگاه می کنم آرامش
میگیرم...هر کسی نمی تونه زیبایی این چند تا درخت و درک کنه ...شاکرم که من این توانایی و
دارم ...شما هم مثل من هستین درسته؟
یه نیم نگاهی بهم انداخت و دستش و از تو دستم درآورد..و گفت:
مزاحم خلوتم نشو دختر جون...
من :ببخشید نمی خاستم مزاحمت شم...فقط اومده بودم یه درخواستی ازتون داشته باشم...بگم و
زود برم؟
سکوت کرد یعنی اینکه منتظر یا اینکه می گه برو بمیر ...خوب من نیمه پر لیوان و نگاه می کنم و
می گم...
من :دوباره دستش و گرفتم و گفتم :اینجا همه مامانی منن ...یعنی خودم می خوام که باشن ...من
وقتی به دنیا اومدم مامانم فوت شد ...هیچ وقت ندیدمش ...تک تک خانمای مهربون اینجا یه قسمت
از وجود مامان من و میسازن و کاملش می کنن...و هر کسی که میاد اینجا مامان رویاهای من
خراب میشه تا اونم قبول کنه مامانم باشه ...حاال خواستم بدونم خانم میشه مامانم باشی و دخترت
باشم؟ میشه م مادر و از محبت بگیریم و نثار هم کنیم ...قول میدم دختر خوبی باشم...
نمی دونم چرا ناخواسته اشکم درومد...از رو گونم سر خورد و پایانش شد جایی رو دست من و
اون خانم...
تا نیازتونه مادر می خوایین ...تا بینازیتون مادر اَخ میشه ..نه من مادر بودم تجربه قشنگی
نیست ...برو...
من :من نیازم محبته...باارزشترین چیز و لی بی ارزشترین ...بی ارزشش کردن ....من انتظاری
ندارم ...حاال که اینجایی بیا با هم و کنار هم بهمون خوش بگذره ...که اون بیرونیا همونا که می
گی وفا نداشتن توجیهی برای کار زشتشون پیدا نکنن ونگن مادرمون مشکل داشت...
نگاهی بهم انداخت انگار دو دل بود...یا شایدم کمی ؼرور مانع احساسش بود...
دستش و گرفتم و گفتم به اینجا و به جمع ما خوش اومدی ،مامانی...
دستم و گرفت می خواست بوس کنه اما من نزاشتم و خواستم دیگه شرمندم نکنه...
خانم رحمان :ستاره بیا تلفن...
من :ببخشید تلفن کارم داره و بعد بلند شدم که برم سمت در ...وسطای حیات بودم که احساس کردم
هوا کمی رده واسه همین با صدای بلند گفتم:
مامانای خوشگل گوش بدین هوا سرده ...بهتره بیایین تو می خواییم بازی کنیم...
نگاهم افتاد به دخترخوش چهره ای که داشت من و نگاه می کرد...اما تا من و متوجه خودش
دید...به سمت مامانا نگاه کرد ...

3

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

منم با این خیال که دختر یکی از مادراست رفتم داخل...
سهیل اما یاز سنگین گفتم:
تلفن و برداشتم با اینکه می دونستم
ِ
من :بله:؟
سهیل :به به ستاره خانم :چطوری؟
من :سهیل عزیزم تویی؟ واااای داداشی دلم برات یه ذره شده...
سهیل :پس انتظار داری کی باشه.؟ آبؽوره نگیر دلگیر میشما ...منم دلم برای خواهر کوچولی
نانازیم یه ذره شده...قربون دل نازکت شم ...خوبی ؟
من :مرسی داداشی خیلی خوبم...تو زنگ زدی بهترم شدم...
سهیل :خودم فهمیده بودم االن نیاز مبرمی به من داری تا حالت خوبتر شه!!!!چه خبرا چه کارا می
کنی؟ تصمیم نداری به پیشنهادم فکر کنی؟ تا کی بگم نیاز نی تو کار کنی مثل یه پرنسس بشین تو
خونه من برات ماهیانه پول میفرستم ...
من :داداشم مگه تو اونجا مثل یه پرنس پول می گیری؟ من عاشق کارمم اگه اینجا نبود مطمئن
باش خواهر کوچولوت پژمرده میشد ...من که می دونم کار تو کشتی چقدر سخته ...تو نه ماه تموم
چهار دیواریت آ ِ
ب و بس ...واسه پولی که در میاری ارزش قائل شو داداشم می دونم کارت چقدر
سخته ...اما دارم می گم سهیل انفدفعه بیای استعفا بده تموم ...به اندازه کافی پول درآوردی خدا رو
شکر درآمدت خوب بوده ...خونه پدری هم که هست بهتره همینجا با پولت یه کاری دست و پا کنی
و ازدواج کنی...دوست ندارم زن جووونت نه ماه تو این گرگ دونی تنها تنها زندگی کنه ...در
ضمن مثال تو تحصیل کرده ایا...بسه انقدر تو کشتی کار گری کردی...
سهیل :چقدر پر حرؾ شدی ستاره...باشه خواهرم...چشم...اما دیگه نگی کار گریا بهم بر می خوره
انداختن لنگرم...
مهندس
اخه من به همه گفتم
ِ
ِ
خنده ای کردم...
سهیل :ای جانم فدات بشم آجی گلم...دلم همین خندت و میخواست...احساس کردم که صداش ؼم
داره ...خودمم بدتر بودم  6ماه بود که ندیده بودمش ....
من :داداشم :بهتره بری منم میرم ...کار نداری...
سهیل :نه...فقط ستاره سهم من و میدی؟
من :چرا نمیدم داداشم....بووووس..
سهیل :خیلی چسبید ...مواظب خودت باش تک ستاره ی آسمون...
تو هم مواظب خودت باش ستاره ی درخشان ( ...سهیل یعنی ستاره ی درخشان) خداحاظ...
سهیل :خداحافظ...
چند لحظه گوشی تو دستم موند و یه لبخند شیرینی به تصاویری که تند تند از ذهنم می گذشت
زدم :...روزی که سهیل شد مرد خونه...روزایی که من و میبرد مدرسه و
میاورد...دعواهامون...شیطنتام ونَ ...کل کالمون...
خانم رحمان :ستاره جون کجایی؟
به خودم اومدم و گفتم داداشم بود...
خانم رحمان :فهمیدم ...حتما دلت خیلی براش تنگ شده...
من :آره خیلی ...احساس می کنم یه چیزی تو زندگیم کمه...
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خانم رحمان :کاش بچه های منم مثل شما دو تا بودن...االن عشق تو به برادرت کل این اتاق و پر
کرده ...حتی احساس می کنم از اون لبخند قشنگت منم آرامش گرفتم...اما اگه دختر من اینجا بود و
اسم برادرش میومد وسط  ،نفرت کل اتاق و پر میکرد...
خنده آرومی کردم و از در دلداری وارد شدم...
من :خانم رحمان نگران نباشید...باور کنید من و سهیلم تو اون سن که بودیم خیلی با هم نمی
ساختیم...سهیل االن  72سالشه بزرگ شده و آقا ...منم  72سالمه طبیعیه که دیگه دعوا نکنیم و
ارزش خیلی چیزا رو درک کنیم ...شما از پسری که رو خط ؼرور وایساده و دختری که دوران
بلوؼش صد برابر لجباز میشه چه انتظاری دارین؟
خانم رحمان :ستاره ...گاهی اوقات یه جوری حرؾ میزنی فکر می کنم با یه آدم دنیا دیده حرؾ
میزنم یا شایدم تحصلکرده نه یه دختر  72ساله...امیدوارم دخترم مثل تو فهمیده باشه...ممنون از
دلداریت...
من  :خواهش حاال بسه ناراحتی نداره...بریم ببینیم یه وقت این خانم شیطونا دردسر درست نکنن...
با خانم رحمان رفتیم تو اتاق ...خبری نبود...خواب بودن تازه ساعت  2شبِ...هنوز شامم نخوردن
باید بیدارشون کنم...
من :خانم رحمان شما برید اتاقای بعدی...باید بیدارشون کنم...شام نخوردن...
خانم رحمان :باید جای یه سری عوض شه...این چند تا خانم کسل کنار هم افتادن و از بیحرفی و
همدیگرو نگاه کردن زود خوابشون میبره ...و بعد رفت بیرون...

ای وای مادر جون فداتون شم...لوازم آرایش من و از کجا ورداشتی؟
مادرجون :ننه از کیفت!!!...
من :مادر جون من فکر کردم از تو جوب ورداشتی...می دونم خوب کیؾ من کجا بود؟ ننه اجازه
نگرفتیا:
مادر جون :ننه چقدر تو بی تربیتی...جوب یعنی چی؟!!!! از تو دفتر کش رفتم ننه جون...
من :وااای ...کش رفتم و از کی یاد گرفتی دیگه؟
اونروز رفتم پیش حاجی بهم گفت...اونم از دوستای جدیدش یاد گرفته بود...
من :باشه حاال چرا خط چشم و کشیدی دور لبت ؟ نکنه فکر کردی خط لبِ؟این فقط خط چشم آبیه...
اون :ا مادر جون خط چشم چیه؟
نچ نچ امون از این دور و زمونه...قدیم ما یه سورمه داشتیم و تموم...کی ازین پیگول بازیا در
میاوردیم...
من :مادر جون پیگول نه ژیگول!!!
مادر جون :چه می دونم ننه ،حاجی یاد داد ...
من :می گم حاجی که آلزایمر گرفته اما راحت باهات کنار اومدا...
مادر جون :آره من دوست دخترشم االن....
لبم و گاز گرفتم و چیزی نگفتم ..امون از بچه ها چیا بهش یاد دادن ..خیلی باحال و با نمکه...
من :مادر جون صورتت و بشور بیا خودم آرایشت کنم...راستی چرا آرایش کردی؟
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مادر جون :بزار بشورم االن میام بهت می گم و بعد رفت تو دستشویی.
به تخت رو به رویی نگاه کردم...یه خانم پیر بود که کسی و محل نمی کرد اما قبول کرده بود من
دخترش باشم...هر چند زود فراموشش میشد ...هر کار کردم متوجه من نشد ...در آخر گفتم:
من :پیس پیس...پیس پیس
برگشت سمت من و گفت :
پنچر شدی؟
واااای خدا اینا چقدر شیرینن...مثل دخترای پر انرژی  81 ،81ساله می مونن ...زدم زیر خنده و
گفتم:
من :نه نشنیدین گفتم اینجوری صداتون کنم...
اون:شما؟
من :دخترتم دیگه...
اون :سالم دخترم خوبی ...؟
من :شما بهتری...
یکم با خنده نگام کرد اما کمی بعد نگاهش با من بود و خیالش جای دیگه ...رفته بود پی یه خاطره
که من خوب می دونستم چیه ...گذاشتم راحت نگام کنه ...خیلی زود سرش و برگردوند سمت
پنجره...می دونستم االن دیگه دوباره همه چی فراموشش شد...
مادر جون اومد و من خیلی کم براش رژ زدم و گفتم :تموم شد ..چه خوشگل شدی مادر جون...
مادرجون :همین؟ کم نیست؟
من :نه مادر جون...ساده بهت بیشتر میاد...
آینه و برداشت و گفت راست می گی مادر همین خوبه...میبینی قدیمیا نیاز به آرایش نداشتن
...خیلی خوشگل بودیم...منم که شهره خاص و عام بودم مادر...هنوزم هستم ...از قدیم گفتن :
«سرخ و سفیداب من و رعنا کرده ،گر نمالم من و رسوا کرده» !!!!
من :بابا اعتماد به سقؾ...
مادرجون :ها ننه؟ سقؾ/؟ بعد به سقؾ نگاه کرد و گفت :سقؾ چی شده مادر؟!!!
من :هیچی...خوب حاال نگفتی آرایشت برای چی بود؟
مادر :امروز سالگرد ازدواج من و حاجیه...می خوام برم پیشش...
من :مادر جون قربونتون برم...اون که یادش نیست...
مادرجون رفت تو حس و با یه لحن ؼمگینی گفت:
مادر جون :من که یادمه ننه...
من  :دستش و گرفتم و گفتم راست میگی...قربون مهر و وفاتون که بچه هاتون یکمشم به ارث
نبردن ...وجود شماها نعمتِ...چه جور دلشون اومد بیارنتون اینجا...
مادرجون :تو چرا ؼصه می خوری مادر؟ اشکال نداره...من بخشیدم خدا هم ببخششون ...همون
من...
بهتر حاجی
آلمایزر گرفت ...وگرنه می گفت تربیت ِ
ِ
من :مادر جون قربونتون برم آلزایمر نه آلمایزر ...
مادرجون :همون آلمایزر دیگه ننه!!!!
بلند شدم و گفتم  :ننه شما برو پیش حاجی...منم خیلی پیشتون نشستم...برم کلی کار دارم...
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مادرجون:برو ننه ...خدا خیرت بده...خیر از جوونیت ببینی...
لبخندی زدم و به بقیه اتاقا سر زدم ...
اتاق آخر یادم افتاد یا قمر یادم رفت  ...ننه سلطان بخچه بندی نکردم !!!!...
تند تند رفتم تو اتاقش و جاش و نگاه کردم خدا رو شکر کاری نکرده بود...
از تو کمد پو َ
شکی برداشتم و رفتم سمتش ...نشستم رو تخت و مشؽول شدم ...و سطای کارم بودم
که ننه سلطان لطؾ کردن و ببخشیدا و لی یدونه ازش دَر رفت( باد شکم)
من :ننه ببخشیداااا!!!...
ننه :خدا ببخشه ننه ...راحت باش!!!!
نفسم و صدا دار دادم بیرون و به کارم ادامه دادم...
**************
خانم رحمان :باشه ستاره جون...تو که همیشه اینجایی حرفی نیست ...پس یعنی شنبه صبح
حاضری؟
من :بله تا شنبه صبح سر ساعت سر کارم...باید برم به خونه سر بزنم...فکر کنم کار گرا کارشون
تموم شده...برم تسویه کنم...
خانم رحمان :باشه برو ستاره جون ...راستی حقوقتون و ریختیم ...در ضمن مدیریت به خاطر
زحمتات که می دونم هیچ جبرانی براشون نیست برات پاداش ریخته...
من هیچ توقعی ؼیر از حقوقم ندارم...در هر صورت ممنون  ...بعد از دفتر اومدم بیرون...با مامانا
هم که خدافظی کردم پس پیش به سوی خونه پدری...
لج من و
از کنار سارا (یکی از کارکنان) رد شدم...ایشی کرد و چشم ؼره رفت...این دختر کال با من ِ
سارا و خواهرش سمیرا با هم اینجا استخدام شدیم ...چند روز بعد من چند بار دیدم خواهرش مامانا
رو دعوا می کنه حتی گاهی ویشگون می گیره واسه همین اطالح دادم و قتی خانم رحمان متوجه
شد بیرونش کرد...سارا هم اونروز قسم خورد من و از کار بیکار می کنه...حاال که چند سال گذشته
و کاری نمی کنه....
بعد از اینکه دیپلمم و گرفتم با عالقه شدیدم به درس اما باید کمک خرج خونه میشدم...یه ماهی تو
یه دفتر وکالت منشی بودم اما از اونجا که اون از خدا بی خبر چشم بد به من داشت...بدون اینکه به
داداشم بگم چه دلیلی داشتم از اونجا اومدم بیرون و با کمک یکی از همسایه ها تو اینجا کار پیدا
کردم ...و از کارم راضیم همونجور که اونا از من راضین...خدا رو شکر...
خانم پورمند چند لحظه صبر کنید ...برگشتم به چهره خانمی که صدام کرده بود نگاه کردم ...چه
ِ
چهره دلنشینی...
من :بله...
ببخشید ماشین من همینجاست یکم باالتر میشه با من بیایین کمی صحبت کنیم؟
من :ببخشید اما...
خانم :من َمه آسا هستمَ ...مه آسا فرزین (...مه آسا یعنی:مانند ماه..زیبا روی...به شکل ماه) ...
شما کارمند اینجا هستین و من دورادور با شما آشنا هستم ...خانم پور مند می خواستم کمی باهاتون
صحبت کنم....
من :اما من تاحاال شما رو ندیدم...
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مه آسا :ببینید خانم پورمند من فقط میخوام کمی راجع به مسئله ای در حی ِ
ت کاریتون حرؾ
بزنم...لطفا...اگر ...اگر اعتماد ندارین اشکال نداره من با شما پیاده میام...
دیدم خیلی زشت شد واسه همین گفتم...
من :نه اصال...جسارت نمی کنم ....و دنبالش راه افتادم سمت ماشینش ...
ا ُ ل َ لَ ...ماشین و برم ..امسش چیه؟ نمیدونم که ...اگه فهمیدم می گم!!! ...
نشستم تو ماشین ...گفت:
من شما رو میرسونم...کجا تشریؾ میبرید >؟ تو راه هم براتون کمی حرؾ دارم :
آدرس خونه و دادم ...راه افتاد...
می خواست شروع کنه به حرؾ زدن که گوشیش زنگ خورد...
مه آسا :بله
....
مه آسا :خوب
من:کم کم نگرانی چهرش و پوشوند....
مه آسا  :باشه من خودم و میرسونم ...و بعد قطع کرد...
من اتفاقی افتاده...؟ گفت:
مه آسا :بله برادرزادم  ...بعد نفس صداداری کشید و گفت شیشه رفته تو پاش ...من باید برم خونه
...یه روز دیگه باهاتون حرؾ میزنم ببخشید ترخدا...
من :نه خواهش می کنم این چه حرفیه...ایشاهللا که چیزی نشده ...من خودم میرم شما برید به
کارتون برسید...
مه آسا :نه میرسونموتون...
من :تعارؾ نمی کنم مرسی....
یه گوشه نگه داشت و بعد از خدافظی رفت...به رفتنش خیره شدم...یعنی چی کار داشت؟ شونه ای
باال انداختم و به راهم ادامه دادم...نزدیکای خونه بودم نیاز نبود ماشین بگیرم...
........
چقدر دلم برای خونه تنگ شده...هر چند مثل قدیم نیست...از  1سال پیش که بابا فوت کرد خونه بی
روح شده  ...اشکال نداره امیدوارم با نقشه من خونه صفا و صمیمیت قدیم و به خودش بگیره...
پول کارگرا رو حساب کردم و رفتن ...بعد از  6ماه یش که شهیل رفت من کل وسائل خونه رو
فروختم به جز چند تا دکوری به یادگار از مامان که حالت عتیق داشت ...خالصه کارگر گرفتم
قسمتایی از خونه کوبیده شد دوباره ساخته شد6 ،... 5ملیونی هم از سهیل گرفتم که گفتم اومدی
میفهمی برای چی میخوام...حاال دیگه همه چی عالی شده...سهیل بیاد براش آستین باال بزنم تا به
انتخاب عروسمون اینجا رو مبله کنیم...نگاه کن چه جوری حرؾ میزنما خوبه تازه  72سالمه از
سهیلم توشولو ترم...می خوام براش آستین بزنم...آره خوب مگخ چیه؟/
چون همیشه اونجا و خرجی ندارم خیلی راحت می تونم پول جمع کنم ...واسه همین دارم برای
سهیل پول جمع می کنم که هم  5ملیونی که بهم قرض داد بدم هم یه پولی برای جهیزیه جمع
کنم...تا نوبت منم خدا بزگه...تازه  72سالمه عجله که ندارم...
رفتم تو خونه و به پارکتای طوسی نفره ای نگاهی انداختم و نشستم روشون...دیگه موکت خسته
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کننده بود پارکت بهتره...
*****
این دو روز که اینجام برم یه در بخرم و در حیاط و عوض کنم...کل خونه عوض شده به تموم
شیشه ها حفاظ زدم اما در حیاط هم قدیمی شده هم امن نیست...
رفتم داخل ...کسی تو حیات نبود...تازه ساعت  2..2هنوز کارمندا هم نیومدن...تو سالن خبری
نبود ...داشتم میرفتم سمت اتاق که لباس مخصوص بپوشم که خانم رحمان صدام کرد...
من :بله...
خانم رحمان :عزیزم از مدرسه دخترم زنگ زدن باید برم...پذیرشای امروز با تو...برو االنم
یکیشون کاراش تمو شده ...فقط باید تحویل بگیری و شماره اتاق و تختش و ثبت کنی...
من :باشه شما برید نگران نباشی...
خانم رحمان :من...فقط قربون دستت اول به کار اینا برس بعد لباسات و عوض کن...
پرونده پزشکیش و نگاه کردم ...هیچ مشکلی نداشت و تایید شده بود  ...یه نگاه به دختر رو به
روم انداختم که با بی تفاوتی پا رو پا انداخته بود و آدامس می جویید ..جای صبحونه داره آدامس
میخوره...آدامس که چه عرض کنم لنگه دمپایی...
انقدر نگاش کردم که یه نگاه که توش پر از فخر بود به من انداخت و گفت:
الل همین...زودتر تحویل بگیرین کلی کار دارم بابا...
دختر :می بینی که مشکلی نداره...فقط ِ
پیرزن برگشت و یه نگاه به دخترش انداخت...
یه نگاه پر از گله...اما دختر عین خیالشم نبود ...بالخره کاراش انجام شد و رفت ...من خانم و بردم
اتاق مربوطه و گذاشتم که استراحت کنه...حاال بعدا باهاش حرؾ میزنم...چون اصوال من کسایی رو
که میارن اینجا بهشون روحیه میدم!!!!...
امروز نوبیت حموم اتاق  8تا  2بود...
نوبتی مامانا رو بردم حموم...بدبختی تا کیسه اونم از نوع پوست کنده شدن بهشون نمیزدی بیخیال
نمیشدن...
داشتم ننه ایران و کیسه میزدم که دست زد به سینم ...دستش و گرفتم و گفتم زشت ننه...هزار بار
گفتم به مال مردم دست نزن...
ننه :ننه چقدر صاؾ و سفته اما مال من مثل پوست اویزونه چرا؟
من :ننه فدات شم واسه هر کی به مرور اینجوری میشه دیگه...
ننه :چرا:؟
وای یا خدا دوباره ننه ایران زد تو فاز چرا؟ می گی نه حاال ببین...هر چی بهش بگم میگه چرا...
من :چون سنی ازت گذشته ننه 15...سالته واسه همین دیگه کم کم پیر و افتاده میشه...ورزشم
نکردی اینجوری شده دیگه...
ننه :ننه چرا؟
من :چی چرا؟
چرا ورزش نکردم اینجوری شده؟ و بعد دوبار سینم و گرفت تو دستش و محکم فشار داد ...انگار
که مثال حسودیش شده و می خواد خرابش کنه...
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من :آآآآی ننه چکار می کنی....
دخترایی که تو حموم با من داشتن مامانا رو میشتن زدن زیر خنده...
وحیده گفت :به خدا من جای تو بودم تا حاال دیوونه شده بودم ...کسایی که مسئولیتشون با توا
واقعا صبر ایوب می خوان...
محدثه گفت :دختر من که به تو گفتم لباس زیرت و در نیار گوش ندادی...
هاله گفت :حاال نگاش کن ترو خدا داره با چشماش قورتشون میده...مثل مردای هیز...خوبه مرد
نشد
یهو ننه ایران یدونه زد تو گوش من...
یهو کل حموم از خنده بچه ها و مامانایی که فهمیدن چی شده ترکید
چشمام شد  6تا ای خدا من چه گناهی کردم.؟!!!
من :ا ننه چرا میزنی؟
ننه :این و زدم که یاد بگیری حرؾ بی مربوط نزنی...
یه نگاه خطرناک به هاله که باعثش بود انداختم که هاله خودش و زد به اون راه و مشؽول کارش
شد ...حموم مامانا که تموم شد رفتیم و به کارا رسیدیم تا وقت ناهار...
بعد از ناهارم که استراح ِ
ت یه ساعت بعد می تونستیم مامانا رو ببریم اتاق تلوزیون....
سینم بدجوری درد می کرد رفتم به اتاقا سر زدم که یه وقت مشکلی پیش نیومده باشه...
مادرجون بیدار بود...رفتم پیشش و نشستم رو تختش...
من :مادرجون چرا نخوابیدی؟
مادر جون  :خوابم نمیبره ننه...
من :چرا  :حاجی خوبه؟
مادرجون :آره مادر سالم داره...قهر باهام...
من :وااای چرا مادر جون؟
مادرجون :هیچی ننه میگه من به مردای ؼریبه نگاه کردم...اما دروغ میگه...
من :اشکال نداره مادر جون...خودش میفهمه...یهو نمیدونم چرا سینم درد گرفت و دستم و گذاشتم
روش...آخخخ
مادرجون :چی شد ننه؟
من  :هیچی مادر جون یکم درد می کنه...
مادرجون :سینته؟
من :آره...
مادرجون :برو دکتر مادر...سالطون داری...
من :چی دارم؟
سالطون سینه مادر...
مادرجون:
ِ
من :چشمام از تعجب گرد شد...منظوورش اینه که سرطان دارم ...
گل یکی از ماماناست..
من :وای نه مادر جون ...دسته ِ
وبعد بلند شدم و رفتم بیرون...
....
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یه هفته دیگه از کارم گذشت...نمی دونم چرا سارا جدیدا یه جوری بهم نگاه می کنه مشکوک میزنه
بیخیال مهم نیست...این هفته مرخصی نمیرم .خونه که چیزی نداره ...
داشتم میرفتم چایی بخورم که پیچم کردن...رفتم تو دفتر خانوم رحمان...
من :جانم خانم رحمان کاری داشتین؟
خانم رحمان رحمان اخم داشت یعنی چی شده؟!!!
خانم رحمان :آره خانم پورمند برید حسابداری تسویه حساب کنید...
یه لحظه احساس کردم محتویات قلبم خالی شد...می دونستم که رنگمم پریده...
من :برای چی اخه...؟شما که االن به نیرو نیاز دارین...برای چی برم.؟ کوتاهی کردم؟ خوب بگید
جبران می کنم...؟
خانم رحمان گفت :گفتم که خانم شما اخراجید...
من :حاال دیگه خانم شدم...؟ حق دارم بدونم چرا جایی که سه سال تموم از جون مایع گذاشتم یهو
میگه اخراجی ...ندارم؟
خانم رحمان :همه فیلمت بود...برو ما اینجا آبرو داریم ...دیدم یه خانمی چند باری اومد راجع بهت
سوال پرسید نترس راجع بهت بد نگفتم بازم بیاد نمی گم...فقط دیگه اینجا نیا...می تونی بری برای
همون کار کنی ...و بعد نامه ای داد برای حسابداری...
واقعا نمی فهمیدم اشکم داشت در میومد...یعنی چی شده بود که من از ستاره شدم خانم پور مند...
حالم اصال خوب نبود...
خانم رحمان :بفرمایید بیرون من کار دارم...در ضمن پالکی که برداشته بودی برای سارا بود ...می
دونستم لج و لجبازی دارین اما نه تا این حد...انتظار نداشتم...
من :پالک ؟ چه پالکی ؟ باور کنید من روحمم خبر نداره...
خانم رحمان با صدای تقریبا بلندی گفت :خانم می گم شما اخراجی اصال به هر دلیلی وقت من و
نگیر...
دیگه بس بود هر چی ؼرورم شکست...عقب عقب رفتم و گفتم:
کار درستی نکردین  ..یه طرفه به قاضی رفتن کار درستی نیست خانم رحمان ...و بعد مستقیم رفتم
تو دستشویی..کمی گریه کردم...می دونستم زیر سر ساراست ...و اینم می دونستم به اندازه کافی
ؼرورم شکسته دیگه موندن جایز نیست..یه روز می فهمن که اشتباه کردن...دست و صورتم و
شستم و بعد از ورداشتن یه ساک کوچیک از تو کمدم که وسائلم توش بود رفتم و یه نگاه به مامانا
انداختم همه خواب بودن...
جلوی در اصلی دوباره برگشتم ...مادر جون و دیدم که از پشت شیشه برام دست تکون می داد
براش دست تکون دادم و رفتم بیرون ...همزمان با بیرون رفتن من اون خانم داشت میومد داخل
...اسمش چی بود؟ فامیلیش فرزین بود اسمش یادم نی...اها یادم اومد مه آسا...
مه آسا  :سالم خانم پورمند خوبین...؟
من :سالم ...ممنون مچکر...شما خوبید؟
مه آسا  :ممنون ...داشتم میومدم با شما حرؾ بزنم ...میشه بریم چند کلم با هم صحبت کنیم ...من
امروز وقتم آزاد تره...میریم یه کافی شاپ...
من :باشه ...کنکجکاو شدم...
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و بعد سوار ماشین شدیم و رفتیم به کافی شاپ گل یاس...
مه آسا موکا سفارش داد که راستش و بخوایین من اصال نمی دونم چی هست و من هم نسکافه...
مه آسا کمی بعد شروع کرد به حرؾ زدن:
مه آسا :ما از قدیمیای کرج هستیم پدرم و چندسالی هست از دست دادم و مادر بعد از مرگ پدرم
آسیب زیادی دید...مخصوصا از نظر روحی ...االن همه کاراش و انجام میده خدا رو شکر مشکل
صحبت کردن شنیدن و یا راه رفتن نداره...اما اگه قرصاش و سر وقت نخوره اگه بهش رسیدگی
نشه کال حواسپرتی می گیره ...من شوهرم و سه سال پیش از دست دادم و االن با برادرزادم و
دخترو مادر زندگی می کنیم ...دخترم مشکلی پیدا کرده که من برای دوسال شاید کم کمتر و شایدم
کمی بیشتر برای درمانش باید برم آلمان ...دنبال یه نفر خوب میگشتم که پیش مامانم و با برادر
زادم بمونه...راستش تو این چند هفته ای که میومدم اونجا رفتار شما ...مهربونیتون و خوش
قلبیتون من و تحت تاثیر قرار داد ...االن ممیخواستم ازتون بخوام این دو سالی که من نیستم کنار
مامان باشید...مطمئن باشین چیزی براتون کم نمی زارم ...هر چی بخوایین ...فقط چون قابل
اعتمادین مخصوصا که خانم رحمان هم یه مهر تایید به تموم این حرفای من زده...
می خواستم بگم که اما من امروز به عنوان یه دزد ازونجا بیرون انداخته شدم اما تا دهن باز کردم
گفت:
مه اسا :نه خواهش می کنم االن جوابم و ندید کمی فکر کنید...
من :اما خانم مه آسا قبال هم همچین کاری برای من بود...برادرم راضی نمیشه من تو خونه کار
کنم...بعد از مرگ پدر و مادر اون همه کاره ی منه و من نمی تونم از اعتمادش سوء استفاده کنم
به همین دلیل متاسفم اما نمی تونم کمکتون کنم...
مه آسا من هیچی از زندگی شخصی شما نمی دونم ...چون فکر می کردم شاید ناراحت شید تنها
چیزی که من از شما می دونم اخالق خوبتون و فامیلیتون هست....بابت پدر و مادرتونم
متاسفم...اما بیشتر فکر کنید با برادرتون صحبت کنید...خونه ما سرایدار داره و می تونم بهتون
قول بدم که هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد...لطفا بیشتر فکر کنید...و در ضمن اگه ناراحت نمشید
کمی از خودتون بگید...
من :باشه من باید با برادرمم صحبت کنم...اما اگه برادرم قبول کرد یه هفته ای آزمایشی پیشتون
باشم...
مه آسا :باشه من حرفی ندارم فقط من تا سه هفته دیگه وقت دارم...
من :تا اون موقع اگه خودمم نتونستن کمکتون م کنم یه پرستار خوب پیدا کنید...
مه اسا خوب از خودت بگو :؟ اسمت؟ سنت؟
من :اسمم ستارست 72 ...سالمه...
مه آسا :وای باورم نمیشه  72سالت باشه فکر میکردم  82یا شایدم  81ساله باشی تازه شاید اگه
جایی ؼیر از محل کارت میدیدمت فکر می کردم  86سالته...
لبخندی زدم و گفتم کال از اول ریز نمیره بودم...
مه آسا :خیلی خوبه ریز نقشی ...به من میخوره چند سالم باشه؟ من یه دختر  .ساله هم دارم...
من :خوب به شما هم اصال نمیاد که ازدواج کرده باشین...به نظرم  7.ساله...
مه آسا :زود ازدواج کردم 81...سالگی 72...سالمه...
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من :پس نزدیک گفتم...
کمی سکوت شد تا یه سوال برام پیش اومد...
همزمان با هم گفتیم:
من و مه آسا :یه سوال؟
من:شما بفرماید....
مه آسا  :بیا تعرؾ نکنیم تا تو نگی من نمی گم...
چه دختر گرم و صمیمی ای هست...به دلم نشسته ..
من :تو حرفاتون از بردار زادتون حرؾ میزدین کنجکاو شدم بدونم مگه پدر و مادرش نیستن که با
ما زندگی می کنه؟
مه آسا اهی کشید و به موکاش خیره شد و گفت :داداشم ماهان و زنش هدی  1ماه پیش به همراه
میشا کوچولو رفتن شمال که تصادؾ کردن و تقدیر خواست میشا زنده بمونه و ماهان و هدی 2
روز بعد فوت شدن...
من :متاسفم...
مه آسا :ممنون ...اما نگران میشا نباش اون خودش پرستار داره...
مه اسا:حاال من سوالم و بپزسم؟
با لبخندی گفتم بفرمایید؟
مه آسا :داداشت کجاست که گفتی اینجا نیست؟
منم نمی دونم چرا ...اما کال از اینکه تحصیلکردست و کار پیدا نمی کرد و  ...براش گفتم و اینکه
در آخر مجبور شد بره تو کشتی...
مه آسا :اوه متاسفم چه بد که دیر به دیر میبینیش...
مه آسا :میشه یه خواهشی کنم؟
من :اختیار دارین بفرمایید؟
میشه االن به داداش زنگ بزنی ؟لطفا قبول کن خیلی استرس دارم و نگرانم...
من :راستش من که االن گوشی ندارم...باید بریم بیرون از باجه زنگ بزنم...
مه آسا :خوب گوشی من هست ...باید کجا زنگ بزنم خودش خط داره یا اینکه ...؟
من :نه خودش خط داره و بعد از تو دفترچم شماره سهیل و گفتم و مه اسا گرفت...و بعد گوشی و
داد به من...
مه آسا  :االن کجاست:؟
من همینجور که به بوق خوردنا گوش میدادم گفتم :اُتریش ...کشتی اندفعشون باربریه ...بار
بردن...
سهیل :بله بفرمایید...
من با ذوق گفتم :وااای سالم سهیلم خوبی ...و نم اشک بود که به خوبی تو چشمام حسش می
کردم...
سهیل :سالم خواهری...مبارکه خط ثابت میخری.؟
من :نه داداش برای من نیست برای یکی از دوستانه...خوب ی چه خبر؟
سهیل :مرسی من خوبم  ...ستاره دلم برات یه ذره شده ...انقدر که میخوام استعفا بدم و از همنجا
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شنا کنون بیام پیشت...
من :داداشی جو زده نشو هنوز نیفتاده تو آب کوسه ها می خورنتاا...
سهیل خندید و گفت دیوانه ابراز احساسات بود واقعیت نبود که...حاال چی شد یه بار تو به ما زنگ
زدی...
من :اخ اخ ببین با خط مردم زنگ زدم چه قدرم حرؾ میزنم و بعد بع مه آسا نگاه کرد که گفت:
مه آسا :راحت باش...
من :داداشی میخواستم راجع به یه موضوعی باهات حرؾ بزنم...
سهیل :بگو خانمی میشنوم...مشکلی پیش اومده نگران شدم...

من :نه داداشی راستش امروز از کارم اومدم بیرون و یه کار جدید برام درست شده...خواستم
باهات مشورت کنم...
سهیل :خوب چه کاری؟ از اونجا چرا اومدی بیرون؟
من :اومدی برات می گم...
اون کارم پ رستاریه با این تفاوت که دیگه از چند نفر پرستاری نمی کنم و فقط از یه نفر مراقبت می
کنم...
سهیل :اینکه خیلی عااالیه اما به نظرم دیگه نمیخواد کار کنی پرنسس من بسه دیگه...
من :ا داداشی برگشتیم سر خونه اول ؟ تو که می دونی من بیکار نمی شینم پس بیخیال شو و بگو
نظرت چیه؟ برم؟
سهیل :کجا هست؟ آره کارت کمتره و مراقبت از یه نفر راحت تره ...
اومدم حرؾ بزنم که گفت :نکنه خونست؟
من :دقیقا...
سهیل :ستاره واقعا که تو که می دونی من جوابم چیه پس برای چی زنگ زدی می پرسی؟
لبخندی زدم چقدر دلم برای ؼیرت بازیش تنگ شده بود...گفتم:
من :داداشی خیلی وقت بود ؼیرتی نشده بودیا دلم تنگ شده بود...
سهیل :ستاره خر نکن...
من :داداشی ...خونه ای که می خوام برم با دخترشون دوست شدم...دختر خوبیه و قابل اعتماده می
دونم چون نمی دونی چه جور جاییه نگرانی اما خیالت راحت باشه و مطمئن باش من از اعتمادت
سوء استفاده نمی کنم اگه دیدم مورد پسندت نیست...نمیرم باشه داداشی؟ اجازه بده یه هفته
آزمایش کار کنم...
سهیل :ستاره ستاره ستاره ..من که می دونم تو الکی الکی به همه اعتماد می کنی از بس ساده ای
...سن تو واسه کار کردن نیست...بشین تو خونه درس بخون .
من :ببین سهیل قهر میشم...دیگه تا اومدنت باهات حرؾ نمیزنما ...خودت می دونی من تصمیم و
گرفتم...خیالتم راحت اونقدام که گفتی َببو نیستم ...
سهیل :من از دست تو چکار کنم...تو خونشون مرد ندارن که؟
من :نه بابا داداشی فقط سرایدارشونه که مه اسا میگه خونش جداس...
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سهیل :مه آسا کیه این وسط همون دوستت...؟ ای کاش اینجا بود خفش می کردم که این کارو
انداخته تو دامنت...
خنده ای کردم و گفتم :داداش فکر پول تلفن دوستمم باش...
سهیل :آره برو خیلی زشت شد...فقط ستاره حتما تا شب یه گوشی بخر و از خطت بهم زنگ بزن
اگه اینکار و نکنی عصبی میشم ...
من :من پول دارم امابه گوشی نیاز ندارم...
سهیل :ستاره همین که گفتم ...نزار تو یه جای ؼریب انقدر جوش بزنم...
مهندس لنگر انداز...
من:باشه گلم...می خرم تا شب بهت زنگ میزنم...مراقب خودت باش
ِ
سهیل :خنده ای کرد و گفت دیوونه آبروم و نبر جلوی دوستت و بعد قطع کرد و خداحافظی کردیم...
گوشی و دادم به مه آسا...
من :ببخشید تر خدا...
مه اسا :خواهش می کنم ...از حرؾ زدنتون معلومه چقدر همدیگه و دوست دارید...گفتی چند
سالش بود؟
من 72 :سالش...
ایشاهللا همیشه کنار هم باشید...
من :مرسی
مه آسا  :بریم؟ امروز میای؟
و بعد با چشمای مظلومش خیره شد بهم...
من :چرا انقدر به من اصرار دارین؟ من می تونم یکی بهتر از تو پیدا کنم( می خواستم برم...خودمم
دوست داشتم...اما اصراراش یکم برام ؼیر قابل هضم بود)
با ؼم به من چشم دوخت و اه کشید...
مه آسا  :یعنی نمیای؟ می دونی من اصال دلم نمیاد مامانم و تنها بزارم...اگه برم روحم و جا
گذاشتم...فقط به خاطر دخترم...مجبورم که برم ...خیلی وقته حواسم بهت هست...مثل خودم
مهربونی...از وجدان کاری که داشتی خوشم اومد از احساس مسئولیتت....ازینکه همه برات مهمن
و به همه اهمیت میدی ...دلم می خواد خیالم راحت باشه که مامانم و سپردم به یکی که می دونه
وجان یعنی چی ...نه کسی که برای پول کار می کنه...
الهی بمیرم ...بیچاره چقدر ناراحت که می خواد مامانش و تنها بزاره...
من :ناراحت نباش ...خدا بزرگه ...من میام...اما فعال آزمایشی ...شاید خودتونم بودین کمی دل
نگران میشدین...ببخشید کمی ناراحتتتون کردم...
مه آسا» نه گلم درک می کنم ...اگه می خوای می تونی به کسی بگی کجایی و آدرس خونه من و
بدی...
من :لیوانم و گذاشتم رو میز و بلند شدم...
من :نه الزم نیست...بریم؟
مه اسا لبخندی زد و گفت بریم...
سوار ماشین شدیم و راه افتاد داشت میرفت سمت عظیمیه ...خودشم گفته بود خونشون
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اونجاست...
من :راستی اونروز گفتین بچه برادرتون پاش و بریده؟ نپرسیدم چند سالشه...؟ االن حالش خوبه؟
مه آسا :آره بهتره… پرستار از ؼافل شده اینم شیطون تازه  2دست و پا یاد گرفته ...ازون ورم
دختره من تو پذیرایی لیوان شکسته یه تیکه شیشه رفت تو زانو میشا ...بمیرم چقدر گریه می
کرد ...دو تا بخیه خورد...
من :وااای چه بد ...چرا انقدر دیر تازه یه  2دست و میره؟ پرستارش کجا بود...
مه آسا  :آره اونم خیلی کم ...حتی مامانم نمی گه ...کال احساس می کنم نبود پدر و مادرش و حس
می کنه ...پرستارشم که اخراج شد یکی دیگه اوردم اما اینم به دلم نمیشینه ...دیگه نمی دونم چه
کار کنم...
من :همه چی کم کم درست میشه ...خدا رو شکر بچست و میشه گفت تاثیر چندانی تو روحیش
نداره ...هر چند که درک می کنه ...واسه پرستارم خیالتون راحت اگه من موندگار شدم و دیدم
پرستارش خوب نیست عوضش می کنم...
بعد از چند لحظه سکوت گفتم:
من :واای راستی میشه ادرس خونه و بدید من خودم بیام باید برم گوشی بخرم ...به سهیل قول
دادم...
مه آسا :دارم میرم مؽازه دوستم بد میریم خونه...
من :ممنون راضی به زحمت نیستم...
مه آسا زحمتی نیست مؽازه اونم نزدیک خونست...
تو مؽازه می خواستم یه گوشی  87-22بخرم اما مگه مه آسا گذاشت؟!!!!
ناناس ...اما
آخرشم یه گوشی خیلی ناز سفید خریدم...مارکش چی چی بود؟ اها ام  ... 1182خیلی
ِ
من گفتم پول از بانک می گیرم و بعدا بهش می دم ...مه آسام برای اینکه من رضایت بدم و از خر
شیطون بپرم پایین قبول کرد...
دوباره نشستیم تو ماشینش که حاال فهمیدم ماکسیماست و راه افتادیم سمت خونه که می گفت با
اینجا چند دقیق فاصله داره....
رسیدیم تو کو چشون ...همش دو تا در ویالیی بزرگ بود ...چند تا بوق زد که در باز شد و ما
رفتیم داخل ...تو نگاه اول از خونه دلگیر شدم ...چون نه به باغ بزرگ روبه روم رسیدگی شده بود
نه روح داشت ...مثل یه طبیعت مرده بود ...خونه مدرنی بود ...این و میشد از سبک معماریش و
مدل خونه فهمید اما ...انگار خاک مرده ریختن تو این خونه باغ ...خدا کنه داخل بهتر باشه...
اما داخل بدتر بود که بهتر نبود ...
رفتم داخل یه دختر خیلی ناز داشت رو مبال بپر بپر می کرد ...پرستار نفهمیده بود ما اومدیم یهو
داد زد گفت:
د بچه احمق مگه به تو نمی گم دارم با تلفن حرؾ میزنم ساکت شو؟
دختر کوچولو که حدس میزدم دختر مه آسا باشه بق کرد و نشست رو مبل و با کلی بؽض گفت :
مانیا :من ماماییم و می خوام...
مه آسا به صدای بلندی گفت :مامان فدات شه دخترم ...بیا بؽلم...
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پرستار تلفن و قطع کرد و سیخ ایستاد ...بیچاره فکر کنم قالب تهی کرد...
مانیا تند تند اومد بؽل مامانش و برگشت زل زد به پرستار و بعد زد زیر گریه ...اوخی نازی فرشته
مهربون...
مه آسا :خانم این چه طرز حرؾ زدن با بچست؟
همون موقع صدای یه بچه دیگه هم اومد...
مه آسا :ستاره جون شرمنده میشه بری میشا رو ساکت کنی فکر کنم از خواب بیدا شده...همین
طبقه ته سالن دومین در ...مرسی
من سرم وبه نشونه تایید تکون دادم و با بیشترین سرعت ممکن خودم و رسوندم به اتاق...
در اتاق وباز کردم یه بچه تو گهواره بود ...رفتم نگاش کردم ...تا من و دید ساکت شد  ...اما لب و
لوچش و جمع کرد و از خودش صدا در اورد  ...انگار داشت با من درد و دل می کرد  ...یکمی تو
چشمای گر ِد درشت و مشکیش که مردمکش مثل تیله میموند نگاه کردم و بؽلش کردم ...ای خدا چه
کوچولو مونده این بچه ...قد عروسکه ...فکر کنم باید بره دکتر ...انگار تازه  5ماهست ...
بین دو تا دستام جلوی خودم نگهش داشتم و گفتم:
من :سالم خانم خشگله ...تو چقدر نازی عسلم ...مثل عروسک می مونی ...و بعد بوسش کردم...
دختر خندید که دو تا دندون کوچولوی جلوش زد بیرون ....وای خدا دیگه نتونستم خودم و نگه
دارم محکم بوسیدمش خیلی محکم ...فکر کنم نزدیک بود گریش در بیاد بکم دیگه باهاش بازی
کردم و بردمش بیرون ....حدودا یه ماهی پرستار یه بچه بودم ...اما حاال نه می دونستم پوشکاش
کجان نه با برنامه هاش آشنا بودم...
رفتم تو پذیرایی مه آسا نشسته بود رو مبل و دخترش رو پاش بود ..داشت موهای دخترش و ناز
می کرد اما چشماش خیره بود به روبه رو و فکرش جای دیگه بود...
رفتم دستم و گذاشتم رو شونش...
برگشت با لبخند نگام کرد..
مه آسا:ببخشید استقبال خوبی نبود ...بعد با صدای بلندی گفت اکرم خانم اگه میشه شرب بیار ...
و رو بهمن گفت بشین...
من :ممنون و نشستم...
مه آسا :دیدی نمیشه به کسی اعتماد کرد ...از تلفن خونه زنگ زده به موبایل به جهنم بهش گفتم
در نبوده من صاحب اختیاره اما نگفتم به عیش و نوشش برسه و سر بچه من داد بزنه...
من :خوتون و ناراحت نکنید االن کجاست؟
مه آسا :اخراج شد...
فقط من یه پرستار جدید میگیرم برای میشا ...در نبود من مواظب باش بابچم بد رفتار نکنه...
همین لحظه میشا خنده ای کرد و گفت ...ااااا ِا...
مه آسا خندید و گفت هنوز یک کلمم حرؾ نزده ...نمی دونم چکار کنم ...الزم شد دکترم ببرش...
اگه اینجا موندگار شدی ...باید فکر کنی خانم خونه ای ...از حقوق دو تا خدمتکار و نگهبان گرفته
تا دخل و خرج خونه و همینطور پرستا ...همه و همه با تو ِا ...
من :با اینکه مسئولیت سنگینیه ...قبال هم تو خونه خودمون همچین مسئولیتی داشتم اما خوب
موقعیت خونه ها خیلی با هم فرق داره امیدوارم بتونم از پسش بر بیام...

17

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

مه آسا :نمی دونم چرا ته دلم مطمئنم که میشه بهت اعتماد کرد ...
لبخندی زدم ...میخواستم ازش بپرسم دخترش چشه اما روم نشد ....اگه می خواست خودش می
گفت ...
مه اسا لبخندی زد و گفت :اتاقت همین طبقه پایین باشه بهتره ...می تونی طبقه باال هم اتاق داشته
باشی اما اینجوری راحت تری ...دسترسیتم به همه چی آسونتره...
من :یه اتاق برای من کافیه ...بله طبقه پایین بهتره...
با شنیدن صدای شکستنی از بیرون از جا پریدم و گفتم :چی بود...
مه آسا گفت :هیچی ...هیچی  ...حتماسرایدار بود ...بشین گلم
مه اسا :فقط من و شما یه قرار داد بنویسیم که من خیالم کامال راحت شه ...می دونید که چی میگم؟
من:بله اگه موندنی شدم حق با ماست ...
بعد از خوردن شربتم اکرم خانوم من و راهنمایی کرد به اتاقم  ...از پنجره بیرون و نگاه کردم نمی
دونم یه لحظه چرا احساس کردم کسی و دیدم ...اما وقتی پلک زدم خبری نبود ...بیخیال توهم
بود...
یه هفته گذشت ...به سهیل از خونه گفتم و از محیطش از اینکه خودمم راضیم ...فقط احساس می
گذر ...با مادر مه آسا که زنی 55
کنم کمی میترسم ...که اونم خیلی زیاد نیست ...یه احساس زود ِ
سالست خیلی راحتم سالمه فقط کمی مشکل حواس داره ...خلی بانمک و دوست داشتنیه ...در کل
من اینجا کار خاصی ندارم ...فقط اینکه حمومش کنم ...قرصاشم بدم ...گاهی ببرمش یه قدمی بزنه
حکم خانم این خونه و دارم که باید حواسم به همه چی باشه ...همه باید کارشون به نحو
 ...بیشتر
ِ
احسن انجام شه...
باید میرفتم برای خودم کمی لباس میخریدم ...اینجا دیگه محل کار قبلیم نبود ...فرم خاصی نداشت...
مردم که تو خونه نبود بهتره یکم لباس بخرم ...پشت بند همین تصمیم با مه آسا که حاال اصرار
داشت آسای خالی صداش کنم حرؾ زدم و اونم گفت که باهام میاد ...حاال قراره با هم بریم خرید...
پرستار جدیدم که اومد با اینکه احساس می کنم کم حوصلست اما فعال که خوب بوده ...تا بعد....
*****
کمی لباس خریدم نزاشتم مه آسا حساب کنه ...چند تا تاپ و شلوارک ///چند تا بلوز آستین بلند و
چند تا تیشرت ...هیچی نداشتم چند سالی بود درگیر پول جمع کردن بودم که خونمون و درست
کنم ...خالصه خرید تموم شد و برگشتیم خونه ...
روح ...مطمئنم با
من از آسا اجازه گرفتم برای خونه ...واقعا بهترین ساخت و داره اما همه چیز بی
ِ
یکم تؽییر همه چیز می تونه خیلی خوب شه ...و می تونه تو روحیه هم مادر جون( مادر آسا ) و
هم میشا تاثیر گذار باشه ...اونم اجازه داد...دفترچه بانکی داشتم که ماهیانه توش برام پول میریخت
...هم حقوقم هم خرج خونه ...حقوق زیادی داشتم و خودمم میدونستم که از رو انصاؾ نیست...
اارزش و سعی کنم همه
واسه همین گفتم که کم کنه اما قبول نکرد ...فقط گفت تموم این وسائل ب
ِ
چیز و تؽییر ندم ...به نظر منم نیازی به تعویض وسائل نبود ...با عوض کردن رنگ رده ها و
همچنین یه تؽییر دکور  ...خونه عوض میشد ...حیاط و باؼم که نیاز به باؼبون داشت و چند نفر
که تمیزش کنم...
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***********
بالخره آسا رفت کلی کار دارم برای انجام دادن ...این خونه جدا از پرستار به یه نفر نیاز داره که
روحیه مادر جون و این بچه کوچولو رو که انگار تاحاال کسی بهش توجه نکرده عوض کنه...
*************
اولین قدمم  ..گرفتن چند تا کارگر بود  ...با کمک همشون کل خونه تمیز شد و دکور کل خونه
عوض شد ...حاال میشد بهش گفت یه خونه شیک و مردن ...واقعا هر چیم نگاه میکردی سیر
نمیشدی...
پرده ها رو زدم کنار ...نوری که اومده بود تو خونه و سایه انداخته بود رو مبال ..روحیه هر بیننده
ای رو عوض می کرد ...مخصووصا مادر جون...
اتاق خوابا همه مرتب و خوب بود ...فقط یه رو تختی جدید برای مادر جون خریدم...
باید میرفتم دنبال یهسری پرده جدید ...اما فعال چند روزی وقت میخواستم...
***************
بیدار رفتم تو اتاقش ...با یه روحیه خیلی شاد ...منم که کال
صبح زود که می دونستم مادر جون
ِ
شیطون و عاشق َورج و وورجه ...پر از انرژی ...انتظار داشت صبحونشو ببرم تو اتاق اما من
قبول نکردم ...اومد سر میز و با هم صبحونه خوردیم ...خدمتکارم بیدار نکردم ...کناه داشت تازه
 2صبح بود ...قرصای مادرجون و دادم و بردمش حموم ...یه حموم حسابی ...چقدرم چرک
داشت ...اخه دو هفته یه بار کم بود حمومش کنن ...بزار مادر جون یه کاری می کنم پوست تو تنت
نمونه ...زیر دستای من هفته ای دو بار باید بیای حموم ...بعد از لباس پوشوندن بهش گذاشتم کمی
استراحت کنه...
یه نگاه به اتاق میشا کردم ...صدای گریش میومد ...رفتم تو اتاق ...پرستارش دراز کشیده بود رو
تخت خودش ...سرش رو به سقؾ بود و کلش و تکون میداد ...نگاه کن ترو خدا هندزفری گذاشته
تو گوشش...
رفتم و میشا و بؽل کردم ...متوجه حضور من شد و بلند شد...
پرستار :ا میشا کوچولو تو بیدار شدی خانمی./؟
من :خانم شما اخراجی ...فکر کن این بچه داشت خفه میشد  ...تو نمیشنیدی که تا االن زبونم الل
جون داده بود ...تموم اخراجی ...برو تو پذبرایی میام باهتون تسویه کنم...
همش دو هفته کار کرد ...چرا دیگه مردم وجدان کاری ندارن؟ چه جور دلشون میاد انقدر بیخیال
شن...
...یه تصمیمی گرفتم ...خودم پرستارش میشم ...هم اینجوری پولم حالل تر میشه ...هم خیالم
راحت تره...
یه لباس خوشمل و جینگیلی به این دختر توشولو پوشوندم و بردمش پایین بعد از خوردن شیرش
تصمیم گرفتم ببرمشون بیرون ...گذاشتمش تو کاالسکش ...مادر جونم اماده کردم ...کلی خوشحال
بود ...با هم سه تایی از خونه زدیم بیرون  ...بردمشون پارک ایران زمین ...
مادرجون و نشوندم رو صندلی و رفتم سمت سرسره  ..میخواستم یکم خودم آروم سرش بدم اما
پیراهن میشا چین چینی و کوتاه بود ..سرسره هم بر اثر آفتاب کمی داغ ...ممکن بود پاهای
کوچولوش اذیت بشه...
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رفتیم پیش مادر جون نشستیم ...کمی باهام حرؾ زد ...از دخترش گفت از پسرش گفت ...از زندگی
قشنگشون ...فقط این بین از یه پسرش حرؾ زد که میگفت خدا خواست بچه های من از بین برن و
تو این کره خاکی جایی نداشته باشن ...یعنی چی؟ یه پسر دیگشم مرده؟ شاید درست نباشه ازش
بپرسم خودش بخواد میگه...
ناهار برگشتیم خونه ...ؼذای بیرون و دوست نداشتم مادرجونم که مثل همه قدیمیا ؼذای خونه و
ترجیح میداد...
میشا رو خوابوندم ...مادرجونم رفته بود برای استراحت ...داشتم فکر می کردم کجا باید یه باؼبون
پیدا کنم؟ آخه من که از این چیزا سر در نمیارم ...این کارگرا هم که اونروز اومدن خدمتکار خونه
بهم گفت باید زنگ بزنم شرکتای خدماتی ...یعنی برای باؼبونم باید به اونجاها سر بزنم ...تو اتاقم
کامپیوتر بود من کمی بلدم کار کنم ...شاید روشنش کردم ...فقط خدا کنه بتونم باهاش کانکت شم....
تلفن زنگ خورد:
من :بله؟
آسا :سالم خوبی خانم؟
من :سالم آسا جون تویی؟
آسا آره عزیزم...
من :چطوری خوبی؟ رسیدی؟ رسیدن بخیر...
دم دستِ؟
آسا :قربونت گلم ...خیلی وقته ...دیگه االن تونستم بهت زنگ بزنم ...چه خبر ؟ مامان ِ
من :خبر سالمتی مامان خونست اما امروز از صبح با مامان پارک بودیم ...خسته بود خوابید...
آسا :جدا مامان و بردی بیرون؟
من :آره  ...می دونی من یکم شیطونم ...احساس می کردم از شیطنت من سر ذوق اومد وگرنه اول
اصال میلش نبود بیاد ...
آسا :ممنون گلم از وقتی داداشم فوت کرد بیرون نیومد ...حتی چهلم داداشمم خونه بود...
من :کم کم میارمش بیرون ...تا اخر نمیشه عزادار موند ...باقیمونده ها باید بمونن و تالش کنن
برای زندگی ...راستی من یکاری کردم ...االنم یه پیشنهاد داشتم ...اگه قبول کردین که هیچ ...اگه
نه من می گردم دنبال یه پرستار...
آسا :مگه پرستار قبلی چی شد..؟
قضیه و براش تعریؾ کردم و در اخر گفتم خودم میخوام پرستارش باشم ..اونم قبول کرد و بعدشم
قطع کردیم...
باید یه کاری هم برای خودم دست و پا کنم وگرنه حوصلم سر میره...
..تصمیم گرفتم یه دوری تو باغ بزنم...
اکرم خانم من میرم تو باغ یه دوری بزنم ...میشا تازه خوابیده اما اگه بیدار شد نگهش دارین تا من
بیام مرسی...
اکرم  :خانم چشم ...اما بهتره تو باغ نرین ...
من در حالی که روسریم و میبستم گفتم چرا؟
اکرم :اخه باؼش ترسناکِ ...
من :من نمیترسم ...فقط کمی شبا خوفناکِ  ...من رفتم  ...فعال...
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از بچگی عاشق طبیعت و آب و دریا و  ...بودم ...
االنم نیومده عاشق این باغ شدم ...
فقط کمی نیاز به تمیز کاری و مراقبت داره ...
دستام و تو هم گره دادم و سرم و گرفتم باال به خورشید که از الی درختا به نقطه ای که من
وایساده بودم سرک می کشید نگاه کردم ...چشمام و زد ...هنوز دید درستی نداشتم که دستام و باز
کردمو چرخیدم ...چرخ زدم و چرخ زدم ...تا اینکه احساس کردم کسی داره با تعجب نگام می
کنه ...
تو همون چرخش آب دهنم و سخت قورت دادم و بعد ایستادم...
باید بر می گشتم پشت تا ببینم کیه.؟ یه پسر جوون بود شایدم یه مرد چون خیلی ریش داشت ...اما
جوون بود ...آروم چرخ خوردم و برگشتم اما کسی نبود ...یعنی خیاالتی شدم؟ نه من خودم دیدم...
با صدای خش خش برگا برگشتم به سمت صدا اما بازم خبری نبود ...یعنی اینجا روح داره؟
نه بابا...
با اینکه ترسیده بودم اما سعی داشتم خودم و بزنم به بیخیالی که اگه جن یا روحی هم وجود داره
فکر کنه من اصال حسابش نمی کنم چه برسه به اینکه از دستش سکته کنم! ترجیح دادم برگردم
خونه نه به خاطر روح فقط دیگه خسته شده بودم!!
یه سر به میشا کوچولو زدم ،هنوز خواب بود ...و داروهای مادر جون و دادم...
یه زنگی هم به سهیل زدم ...اونم خوب بود ...فقط کمی صداش گرفته بود که گفت دیشب افتاده تو
آب و سرما خورده یکم نگرانش شدم ...یکم یعنی اینکه کلی هم آبؽوره گرفتم  ...اما آخرش خندید و
گفت با بچه ها شرط بندی کرده بودیم ...حاال دروغ یا راستش و خدا می دونه ...
حوصلم سر رفته بود ...کامپیوتر داشتن می تونستم برم یکم وبگردی همیشه اونجا که بودم شبای
بیکاری اینکار و می کردم ...گفتم اونجا ...چقدر دلم برای مامانیا تنگ شده کاش می تونستم برم و
یه سر بهشون بزنم ...رفتم و کامپیوتر و روشن کردم سوکت خط اتاقمم زدم به کیس ...
شانس ما داریم...؟ باید با دایل آپ برم ...اشکال نداره...
ای بابا اینم
ِ
یه سر به سایت مورد عالقم زدم ...نودهشتیا ...چه خبربود ..ببین یه مدت نبودم کلی نویسنده
اضافه شده...
اه ...نچ هنوز کاربر عادیم ...باید به ادمین پیام بدم بگم بابا خدا خیرت بده یه چند تا ستاره به ما
ببخش  ...اما ازین خبرا نیست ...چون اصال خوشم نمیاد خدایی نکرده فکر کنه خبریه ...هر چند که
فکر نکنم اصال فکر کنه!!! البته منظورم راجه به پیام من بودااا ....چند قسمت از رمان بادیگارد و
خوندم چند قسمتم از رمان نوشناز ...بیچاره دختره باکره نیست ...خدا به دادش برسه ...
بعد از یکم چرخیدن ...یه سرم به قسمت مد و پوشاک زدم و بعد اومدم بیرون ...همزمان صدای
گریه میشا هم شنیدم ..باید یکمی از وسایلش و بیارم اینجا ...پیش خودم باشه بهتره...
....
بعد از خوردن شام و کمی حرؾ زدن با مادرجون که البته بیشترش و جواب نداد رفتم تو اتاق
خوابم...
میشا هم نمی خوابید ..می خوام باهاش کار کنم حرؾ بزنه...
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گذاشتمش رو تختم و کنارش نشستم ...
من :چوطوری جوجو؟خوفی؟
ببین ناناسی اگه بگی مامانی بهت شیر می دما ...میمی...
و بعد چشمام و براش لوچ کردم...
یهو بچه ؼش کرد از خنده ...نه دیگه مطمئن شدم دلقکم !!!منم که عاشق خنده بچه یه بار دیگه
چشمام و لوچ کردم که دوباره خندید و دست و پاهای کوچولوش و بهم می کوبید...
من :چرا می خند؟ مگه چه کردم اخه توشولو موشولو؟ من که شیر میارم برات ...من که چشمم و
لوچ می کنم برات ...حاال بگو مامانی...
لبای کوچولوش و مثل یه دایره کرد و صدای نا مفهمو از خودش درآورد ...
پوؾ نخواستیم بابا چرا داد و بیداد می کنی ...یکم دیگه هم باهاش بازی کردم که خسته شدو
خوابید...
....رفتم پشت پنجره اتاق ...هنوز قضیه تو باغ یادم بود ...بدجوری هم ذهنم و درگیر کرده بود...
شاید فردا یه قرآن ببندم به خودم اینجوری جنی هم باشه سمتم نمیاد...
شاید جنش با خدا با ایمان باشه...
پوووؾ ...وجدان جان تو یکی لطفا خفه...
اصال شاید یکی اومده و داره تو این باغ زندگی می کنه ما هم تا حاال نفهمیدیم ...فردا حتما یه سر
به باغ میزنم...
تو همین فکر بودم که دیدم یکی داره تو باغ قدم میزنه آره مطمئنم که دیدم...
فکر کنم لباساش مشکیه ...آره مشکیه ...دستاش تو جیبشه ...سرشم رو به آسمونه ...
اما باز به چشمام نمی تونستم اعتماد کنم ...خیلی دور بود ..بین درختا ...پشت درختا که میرفت
مخفی میشد اما باز دوباره میومد بیرون و می تونستم ببینمش...
جرعت نمی کردم پنجره و باز کنم و جیػ بزنم ...می ترسیدم تو یه چشم به همزدن مثل جنا به من
برسه و خفم کنه ...فقط از پشت پنجره تماشا می کردم ...صدای جیرجیرکا ...صدای بق بق کردن
کبوتر یا شایدم چیز دیگه ...همه و همه به ترسم می افزود...
هنوز همونجور قدم میزد ...حاال راهی که رفته بود و بر میگشت ...االن دستاش و گذاشته بود زیر
بؽلش به عبارتی خودش و بؽل کرده بود ...حاال داشت به زمبن نگاه می کرد و با پاش یه چیزایی
پرت می کرد ...حتی نفسم هم نمی شکیدم ...
یهو برگشت سمت روبه رو حاال دقیقا به سمت اتاق من قدم بر می داشت خیلی دور بود ...اما اگه
سرش و باال می کرد شاید اونم متوجه من می شد ...
چه جن خوش هیکلی هم بود!!!! اما اونقد مشخص نبود که من بتونم تشخیص بدم ورزشکار بوده
یا نه...
یهو سرش و باال کرد ...کمی نگاه کرد و اومد جلو ...اما بعد ایستاد ..چند ثانیه ای به من نگاه
کرد ...برق چشماش و می تونستم تو این فاصله هم ببینم ...آب دهنم و قورت دادم...
حتما مردمک چشمام جای دایره لوزیه...
ای خاک تو سرت ستاره با این فکر کردنت ...اون شیطون پرستان که مدل چشماشون و اونم با لنز
لوزی می کنن...
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پوووؾ وجدان جان من خفه ...قضیه جدیه حاال نمی خواد ازم ؼلط بگیری....
را ه افتاد ...اما دیگه نه به سمت جلو ...همینجوری که به من نگاه می کرد عقب عقب می رفت...
از ترس دستام و پاهام داشتن یخ میزدن ...می ذدونم که رنگم پریده بود و لبامم به سفیدی میزد...
خدا رو شکر خیلی فاصله داریم و نمی تونه ببینه  ...اما جن دیگه ممکنه بتونه...
انقدر رفت و رفت و رفت تا اینکه دیگه ندیدمش ...
همونجا نشستم ...زاونهام و گرفتم بؽلم و زدم زیر گریه ...نمی دونم چرا از ترس اینکه یه جن
دیدم ...یا شاید اینکه االن سالمم و صدمه ای ندیدم و شاید به دالیل دیگه که خودد نمی دونستم ...
رفتم و میشا رو گذاشتم سر جاش ...خودم خوابیدم و پتو رو کشیدم رو سرم ...نفس نفس میزدم...
از تموم سر و کلم عرق میریخت ...اما دیگه پتو رو از رو سرم بر نداشتم...
من می تونم ...چی و می تونم؟ آها اینکه برم ببینم اون ور باغ و ببینم چه خبره؟؟؟؟ به کسی بگم یا
نه؟
نه ممکنه به اسا اطالع بدن و بگن که من دیوونه شدم و آسا هم من و اخراج کنه ...
بهتره خودم بفهمم ...شاید جن خوبی باشه و خواسته هام و برآورده کنه ...نه نباید ازش خواسته
ای داشته باشم ،چون می گن ممکنه اونم از درخواستی کنه و اگه تو نتونی براش انجام بدی چاقو
می کنه تو حلقت و از درخت آویزونت می کنه !!!!
فردا؟؟ من میرم ببینم اونور باغ چه خبره ...اصال از اول همه چی مشکوک بود!!! تذکرای نگهبان
واسه اینکه با باغ کاری نداشته باشم و اینکه هر چی شد پای خودم! حرفای اکرم! تمیز نبودن باغ
و...
با همین افکار درهم بود که خوابم برد...

صبح با صدای میشا از خواب بیدار شدم ...
تموم اتفاقات دیشب یادم بود ...اما انگا که خواب دیده بودم ...خوب ؼیر قابل باور بود ...اون کی
تاریکی
بود؟ به پنجره نگاه کردم ...اولین چیزی که جلوی چشمام اومد یه جفت چشم بود که تو
ِ
شب برق میزد...
یه مرد ...یه مرد که قدم میزد ...یه جفت چشم که از همون دورم میشد فهمید از زمین و زمان گله
داره ...شاید یه روح بوده که کسی اذیتش کرده و اومده تا انتقام بگیره ...اما کی؟ یعنی من؟ من کی
اذیت کردم که حاال مرده باشه؟
شدت صدای گریه میشا من و از جا بلند کرد ...سعی کردم حواسم به میشا باشه ...باید برم ببینم...
امشب میرم ببینم چه خبره...
ساعت و نگاه کردم ...واااای وقت قرصای مادر جون گذشته ...سات  88ظهره ...من چقدر
خوابیدم...
تند بدون شستن سر و صورتم رفتم بیرون ...میشا و شیشه شیرش و سپردم به اکرم  .با قرصای
مادر جون و یه لیوان آب رفتم تو اتاق مادرجون...
مادر جون نشسته بود...به رو به رو خیره شده بود ...
برگشت سمتم ...تو  ،تو کی هستی؟
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متین من کجاست؟ تو کشتیش مگه نه ...تو روح متین من و کشتی ...برو که تا دنیا دنیاست عذاب
بکشی ...جوونم ناکام موند ...جوونم چیزی ازش نموند...
خیلی چیزا بهم گفت ...به زور قرصاش و بهش دادم و خوابوندمش ...خیلی زود خوابش برد...
حاال وقت داشتم که به حرفاش فکر کنم ...
«تو متین من و کشتی»
متین :اسم اون پسری که آسا ازش حرؾ میزد ماهان بود ...پس یعنی یه پسر دیگه هم داشته به
اسم متین ...یعنی کی اون و کشته؟ جوون بوده ...ناکام؟ پس یعنی ازدواجم نکرده بود...
اگه می خواستن خودشون بهم می گفتن نباید کنجکاوی کنم...
بلند شدم ...می خواستم امروز حسابی خودم و سرگرم کنم ...تا شب ...نمی خواستم تا شب به قضیه
جن و روح فکر کنم ...اما مگه میشد ...میشا رو بردم تو اتاق باید امادش کنم ...باید ببرمش
دکتر...
کامپیوتر و روشن کردم و شانسی از پوشه شاد یه اهنگ گذاشتم و مشؽول آماده کردن خودم و
میشا شدم...
پوووؾ آسا هم چه اهنگایی داره ها...
وقتی میان خواستگارات
خودتو بزار طاقچه باال
از سر تا پا شمش طال
جا داره که بره باال
...
اگه خدا بخوادش
اجازه تو می گیرم
از این بازار کویتی
هر چی بخوای میگیرم
...
بابا میاد از دبی
یه مرسدس میاره
عمو میاد از دبی
واست فلوس میاره
...
یه عروسی می گیرم
به صد میلیون بیرزه
رقص و بزن بکوب که
زمین و زمون بلرزه
...
ساز و دهل بیارین
امشو عروسی داریم

24

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

ماه تو هالل امشو
رقص و روبوسی داریم
...
دوماد باکالس و زبر و زرنگی داریم
عروس خوش لباس و شیک و قشنگی داریم
عروس ساخت ایران
عروس فرنگی داریم
...
من و تو ماه عسل
میریم به آنتالیا
هتل پنچ ستاره
پنجره رو به دریا
.....
از پایین دکمه کیس و زدم و کامی جون و خاموش کردم ...کیفم و برداشتو و زدم بیرون...
بعد از سفارش به اکرم و اینکه ممکنه دیر برسم و قرصای مادر جون که باید دو ساعت دیگه
بخورش یادش نره و برداشتن شیر برای میشا زدم بیرون...
کلی باید تا سر کوچه پباده روی می کردم ...کاش به حرؾ ایوب ( نگهبان) گوش میدادم آژانس می
گرفتما ....اه همش می ترسم مجبورم پشت سرم و نگاه کنم ...این وروجکم که یه دقیقه ساکت
نمیشینه ...کاش کاالسکش و آورده بودما ...رسیدم سر خیابون از همونجا پیچیدم و تو پیاده رو
حرکت کردم به سمتم اسبی ...از مهران تا اسبی راهی نبود که بخوام تاکسی بگیرم...
کمی از راه و رفتم از کنار یه مرد که نون دستش بود رد شدم ...احساس کردم خیلی آشناست...
استادم سر جام ...نمی دونم چرا فکر می کردم همون روحست ...برگشتم که ببینم درست دیدم یا نه
که  ....دیدم پشتش به منه ...در خونه و باز کرد و رفت داخل و درم بست...
اشتباه دیده بودم ...شونه ای باال انداختم و به راهم ادامه دادم....
***************
بعد از گرفتن وسیله هایی که دکتر گفته بود برای میشا رفتم خونه ...حسابی خسته شده بودم به
خصوص دستام...
کمی خوابیدم ...از پنجره اتاق بیرون و نگاه کردم ...تو باغ خبری نبود ..بهتره االن برم ...نه
بیخیال بزار شب که همه خوابن برم...
از اونور باغ صدایی اومد ...انگار یکی کل کریستال و بزنه به دیوار و خورد کنه و بعدم صدای
جن خیلی عصبیه ...شایدم ایوب بود ...ستاره تو دیگه کال توهم زدیا....
داد ...معلومه ِ
****************
ساعت  88بود همه خواب بودن ...میشا هم که تازه نیم ساع ِ
ت خوابیده بهتره برم....

یه شلوار و یه تیشرت پوشیدم با یه کتونی که اگه خواستم فرار کنم با دمپایی نباشم یه وقت یه چی
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بره تو پام ...
اما خوش خیالما اگه جن باشه که من هر طرؾ برم راحت من و پیدا می کنه ..بعدم که جلوم ظاهر
میشه...
ایششش ...بگو نونت کم بود دختر؟ آبت کم بود؟ تو این خونه اومدنت چی بود؟ اصال نکنه آسا
دختر تازه از راه رسیده؟
خودشم جن بود ؟ کدوم دختر اینجوری همه چی و میسپره دست یه
ِ
ستاره حسابی توهم زدیا برو به کارت برس...
یه چاقو هم برداشتم که اگه دزد بود از خودم دفاع کنم ..چرا قوۀ تو آشپزخونه و برداشتم و گفتم...
بسم هللا...
رفتم سمت باغ ...صدای جیر جیرکا به ترسم دامن میزد ...صدای قدمای خودمم برام ترسناک بود...
باغ خیلی ترسناک بود ...اصال قشنگی روزا رو نداشت ...البته بهم ریخته بودنش و اینکه بهش
نمی رسیدن باعث میشد ترسم صد برابر بشه ...کاش آب میاوردما احساس می کنم گلوم خشک
شده ...به سختی آب دهنم و قورت دادم و به راهم ادامه دادم ...هر چی میرفتم انگار راه طوالنی تر
میشد ...یعنی ته نداشت؟
یهو انگار یه چیزی رو دستم راه می رفت ...جیػ خفه ای زدم و محکم کوبیدم رو دستم ...چند ثانیه
ایستادم بعد رو دستم و نگاه کردم ...چیزی به جز یه بازوی قرمز ندیدم ...پوؾ توهم زدم ناجور...
کاش یه بلوز آستین بلند میپوشیدم  ...این به زور میشه بهش گفت تیشرت...
برگشتم و به عقب نگاه کردم ...خونه کال از دید خارج بود یعنی دیگه نمی تونستم ساختمونی که
توش بودم و ببینم...
باال رو نگاه کردم ...تنها چیزی که میدیدم درختا بودن ...که تو یه نقظه خیلی دورتر از من به هم
رسیده بودن ...که البته می دونستم خطای دی ِد و همشون از هم دورن ...دور تا دورم تا جایی که
چشمم کار می کرد درخت بود و  ...شاخه های سبز . ..یکم رفتم جلوتر ...یهم افتادم...
یا خدا  ...یا جد سادات کمک کنم ...جنا تله هم گذاشتن...
اما بازم توهمی بیش نبود پام رفته بود تو چند تا شاخه ...اه گفتم که نیاز به رسیدگی داره ...رفتم
جلوتر آخ جووون ...آلبالو و گیالس ...چند تا آلبالو و گیالس خوردم ....و دوباره به راهم ادامه
دادم....
بازم رفتم ...کم کم یه صداهایی میشنیدم ...
عروسی جناست ...یاد کارتون دربه در ها افتادم که اون مر ِد آخرسر
صدای آهنگ بود ...شاید
ِ
جنان ایشاهللا مبارکش باد...
عروسی
دیوونه شده بود ...هی می گفت
ِ
ِ
نکنه منم دیوونه شم...
جلوتر که رفتم بیشتر میشنیدم ...اینکه صدای اهنگ ؼمگین بود...
عزاشون...
پس عروسیشون نیست
ِ
کم کم یه خونه جلوم ظاهر شد ...
یه خونه که سقفش شبیه سقؾ سوله بود ...یه نور کمرنگ تو خونه دو دو میزد ..شاید نور
شمع ...اما نه یه شمع شاید چندین شمع....شایدم یه چراغ نفتی...
خونه مثل یه خونه متروک بود ...به پنجره ها نگاه کردم یکیش شیشه هاش شکسته بود ...اون
یکیا دو تاشم با چوب پوشیده شده بودن ...همه رو با چوب با حالتای ضربددری پوشونده بودن...
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آب دهنم و قورت دادم و رفتم جلوتر...
در خونه بسته بود ...اما از بیرون قفل نداشت ...خوب جنا با چشماشون در و قفل و باز و بسته می
کنن ...
نه...حتما از داخل قفل شده...
االن می تونم اون تو رو مجسمه کنم ...وای نه نه ببخشید ...هول شدم اشتباه گفتم ...می خواستم
بگم االن می تونم اون تو رو مجسم کنم...
می تونم تصور کنم که االن چند تا جن عصبی با خشمی خاموش و پنهان نشستن و دارن نقشه می
کشن ...خدا کنه نفهمن من اینجام...
ایستادم ...حاال می تونم صدای آهنگ و کامل بشنوم...
....
ؼــم رفتنــت دیگه
از ِ
پاره شده بن ِد دلم
خونۀ نو ،یار جدیـــد
مبارکت باشه گـــلم
چه بی خبر جشن تو شد
نگفتی که منـــم بیــام
باشه ولی من از خدا خوشبختیت و فقط می خوام
باشه ولی من از خدا خوشبختیت و فقط می خوام
....
ؼــم من و نخور دیگه
قسمـ ِ
ت ا ُ بازیــچــه هاش
فکــر من نباش
اگه هنوز دوســم داری دیگه به
ِ
اسم تو تکِ
تو ِ
دفتر خاطـــره هام هنوزم ِ
تور سفید رو شـونه هات  ،مبارکِ مبارکِ
ِ
اسم تو تکِ
تو د ِ
فتر خاطره هام هنوزم ِ
تور سفید رو شونه هات ،مبارکِ مبارکِ
ِ
...
می خوام تو رو دعا کنم
سنگام و با تو وا کنم
چشم تو نگاه کنم
ی آخرین دفعه تو
برا ِ
ِ
دلم می خواد تو روزگار
تو خوشی ها قعر بزنی
تو ناز و نعمت بمونی
زیر ؼصه نشکنی
تا ِ
الهی دروازۀ عشق به روت همیشه با باشه
به خاک و سنگ دست بزنی الهی که طال باشه
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...
عاشقی کار تو نبود من عاشقت بودم و بس
طفلی دل سادۀ من چقدر به پای تو نشست
روزی که رفتی  ،یادته؟
چه بی صدا بی تو شکست؟
سفر سالمت ُگلکم
دست خدا سپردمت
...
تو دفتر خاطره هام هنوزم اسم تو تکِ
تور سفید رو شونه هات
مبارکِ مبارکِ
تو دفتر خاطره هام هنوزم اسم تو تکِ
تور سفید رو شونه هات
مبارکِ مبارکِ

روح یه عاشق  ..پسر یا دختر بودنش معلوم نیست ...اما
روح...
نه این نمی تونه جن باشه ..یه
ِ
ِ
مشخصه عشقش ولش کرده اینم خودش و کشته االنم اومده انتقام بگیره...
حال کنید ...به این می گن قدر ِ
ت تخیل ...چه جن آپ تو دیتی هم هست ...آهنگای ناصرو گوش
میده...
باید می رفتم دیگه صدایی نمی یومد ...چند ثانیه به خونه نگاه کردم ...یهو صدای شکسته شدن یه
تموم ظرفای خونه رو از وقتی من اومدم اینجا شکسته ...حتما
روح
چیزی اومد ...انگار
ِ
عصبی ِ ...
ِ
منم نبودم ازینکار می کرد ...کاش آدم بود ...اونوقت میشد ازین بچه تخسا که من دوست دارم
درستشون کنم !!!ممکنه من و ببینه جای اینکه اثاث بشکنه استخونای من و خورد کنه...
یه قدم پام و گذاشتم عقب ...یه قدم دیگه ...ای بی صاحاب ...پام رفت رو شاخه ها و صدای
شکسته شدنش بلند شد ...
به چوبای شکسته شده نگاه کردم ...لعنتی ...االن وقت صدای شماها بود آخه؟
صدای پا از تو خونۀ متروک میومد ...با ترس به درش خیره شدم ...اگه بیاد بیرون؟ چه کار کنم؟
نکنه من و ببره یه جا که دیواراش بلنده .....بعد من نتونم فرار کنم؟
از دس ِ
ت خودم پوفی کشیدم ...همه فهمیدن من به این گندگی کارتونای باربی تماشا می کنم ...اره
بابا خبر نداری توی نیم وجبی خیلی گنده ای ...کوتوله...
وجدان مزاحم...
هیؾ که حسم االن جز ترس چیزی نمی طلبه وگرنه جوابت و میدادم
ِ
باید میرفتم  ...باید جونم ونجات می دادم  ...اما اگه فرار کنم ممکنه فکر کنه کاری کردم و می
ترسم ...وای ستاره اونکه هنوز تورو ندیده ...
آروم آروم رفتم عقب و پشت یه درخت قائم شدم ...و همونجور که به در خونه نگاه می کردم تند
تند می رفتم عقب ...کم کم یه سایه ای از سیاهی روی سق ِ
ؾ سوله مانن ِد خونه پدیدار شد و این
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سایه پایین و پایینتر اومد...
بین من و اون روح و گرفته بود ...دیگه نه من می تونستم درست اون
در خونه باز شد ...سیاهی ِ
و ببینم نه اون ...کم کم خونه محو شد ...حاال تنها چیزی که میدیدم درختا بودن ...انگار نه انگار
کمی جلوتر خونه ای وجود داره....
قابل دیدن نبود....
دیگه ِ
برگشتم که برم سم ِ
ت خونه که خوردم به یه مر ِد قوی هیکل...
آخرش ستاره ...اشهدت و بخون...
جیػ نیمه جونی زدم و یه قدم رفتم عقب ....تو دلم گفتم
ِ
از ترس ِ
یعنی این کیه؟ اصال شاید از اول ازرائیل بود که خدا به این صورت فرستاده بودش من و ُبکشه ...
خدایا من بندت بودم چه کار کردم مگه؟ جز اینکه زنگِ خونه ها رو زدم فرار کردم ....گاهی اوقات
ی زبون بستۀ امامزاده داوود شدم دیگه چه کردم؟
سهم ؼذای بچه ها دستبرد زدم....
به
سوار خرا ِ
ِ
ِ
ندیدن ازرائیلم بعد ها عقده ای نشم ...
چشمام و باز کردم تا از
ِ
اول با تعجب نگاش کردم ....بعدم خدای بزگ و منان را شاکر و سپاسگذار شدم...
شکر بزرگیت ...با اخم گفت:
ایوب بود ...اوه خدای من ،
ِ
ایوب :خانم شما اینجا چه کار می کنید؟
با طلبکاری جوری که سعی داشتم ترسم و مخفی کنم گفتم :شما چه کار می کنید؟
ایوب :ببخشید فکر می کنم من اینجا نگهبان باشم....
با جدیت و جذبه گفتم:
من :بله به کارتون برسید منم قدم میزدم....
و بعد از جلوی چشماش جیم زدم ...چرا این مرد انقدر عصبیه...؟ شبی ِه اون مر ِد تو پیچ اشتباه می
مونه که جنازه هارو جمع می کنه...
یه لحظه از فکرم میخکوب شدم سر جام....
مچ کسی و که پش ِ
سرم
ت
ِ
چرا تاحاال بهش فکر نکرده بودم؟ فوری برگشتم عقب انگار میخواستم ِ
بگیرم اما خبری نبود ...منم راهی شدم  ...کاش نمیومدم این خونه ...انگار یه خونست که باید
بیمارستان ایران...
کشفش کنم ...امیدوارم اخرش به جایی نرسه که من و مستقیم ببرن
ِ
….
روح
حس ترسم می گفت اونی که میبینی
چندروزی گذشت ...واقعا نمی فهمیدم ...گیج شده بودم...
ِ
ِ
خاطر همین نگرانیم ترجیح دادم
اما منطقم سر سخت ایستاده بود و فرضیۀ ترس و رد می کرد ...به
ِ
با آسا حرؾ بزنم ...اما هر چی زنگ می زنم جواب نمیده ...اصال شاید اون مرد روح مانند دزد
باشه ...
کل باغ و چک می کنه چرا چیزی راجع بهش نمی گه...؟ شاید نگهبانم باهاش
اما نگهبان که ِ
طی یک عملیا ِ
همدس ِ
ت برنامه ریزی شده بریزن منو بدزدن...
ت که ِ
پوووؾ ستاره باز تو حرؾ زدی؟ مگه تحفۀ نطنزی حاال؟ اخه کوتوله کی تورو می دزده؟
اوهو اوهو درست صحبت کن بی ادب من قدم خیلیم خوبه ...االن دیگه همه ریزول میزول دوست
دارن!!!!...
دهن مبارک...
انقدر قُد قُد نکن ستاره ببند اون
ِ
خدایا شکرت که این اعتماد به نفسم به ما دادی وگرنه از دست میرفتیم..
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قرصای ِ مادرجون و برداشتم و رفتم سم ِ
تقصیر این
ت اتاقش ...من که اینقدر بی مسئولیت نبودم...
ِ
زمین ...اتیش پاره ایه
زیر
دخت ِر میشاست ...با اینکه خیلی کوچولو موچولو ِا اما ِ
ِ
مثل خودم نصفش ِ
برای خودش ...اصال نمی زاره من یکم به خودم برسم....
در و زدم و رفتم داخل...
من  :سالاااام مادر جون ....شما تصمیم نداری ازین اتاق دست بکشی چرا نمیای بیرون؟
دیدن آلبوم بود...
حال
مادر جون اصال حواسش به من نبود ...در ِ
ِ
دستم و گذاشتم رو شونش...
سرش و باال کرد و بهم نگاه کرد ...خداروشکر امروز قات نزده  ...اخه هر روز که قرصاش و دیر
میدم میزنه فکم و مرخص می کنه....
قرصارو خورد  ...لیوان و گذاشتم رو پا تختی و نشستم کنارش....
من :میشه منم ببینم...
مادرجون :سکوت...
من :میشه خانوادۀ محترم رو به من هم معرفی کنید لطفا>؟
چند لحظه ای حرؾ نزد ...دیگه کم کم داشتم روم و کم می کردم که گفت:
سال تو بود که افتاد تو رودخونۀ پارک چمران مرد...
این خواهر شوهرم بود ....همسن و ِ
دستت درد نکنه دیگه یه دور از جون نگفت که  ...کم مونده بگه ایشاهللا قسمت تو بشه...
به دختر نگاه کردم ...آسا خیلی شبی ِه عمش بود...
من :خدا بیامرزه ..شبی ِه دخترتونه...
شبی مرضیه خدا بیامرز شد آسای من بود به
مادرجون :آره همه می گن ...تنها کسی که تو فامیل
ِ
خاطر همینم با اینکه خانوادۀ شوهرم دختر دوست ندارن و پسر دوستن اما آسای من براشون یه
ِ
چیز دیگه بود...
حرفی نزدم ...چند صفحه ای زد و سر یه صفحه ایستاد...
مادرجون :این منم ...اینم شوهرم ...اینم آساست ...اینم ماهان ...اینجا ماهان  82ساله و آسا 2
سالست ...هنوز متین و نداشتم ....
کمی به عکس خیره نگاه کرد ...انگار داشت خاطرات و مرور می کرد ...منم حرفی نزدم تا بن ِد
متین
افکارش پاره شه ...اما خیلی دلم می خواست کمی بیشتر راجع به این پسرش که گفت اسمش
ِ
بدونم...
دلم میخواست بدونم کیه؟ کجاست؟ چکار می کنه؟ مرده یا زندست؟ اگه مرده چرا؟ چرا ازش حرفی
نمیزنن؟
انقدر سوال داشتم که نگو...
اخر عمری حس
آلبوم و بست ...ببهش خیره شدم ...ای بابا انگار ذهنم و خوند ....چی میشد حاال ِ
جوون مردم و ارضا می کردی؟
فضولی
ِ
ِ
آهی کشیدم و بلند شدم...
من :بیایین بیرون ...می خوام ناهارو تو تراس طبقۀ باال بخوریم...
پیش خودش میگه این دختر با این ایده هاش جاش
سرش و باال کرد و نگاهی بهم انداخت ....البد
ِ
اینجا نیست...
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مادرجون :تا ناهار خیلی مونده...
پیش من
من :تا ناهار که بله ...اما خواستم بیرون باشید ...اینجا تنها که خوش نمی گذره ...بیایید
ِ
و میشا کوچولو...
چیزی نگفت و منم اومدم بیرون...
حوصلم سر رفته بود نمی دونستم چکار کنم ...میشارو بؽل کردم و تصمیم گرفتم برم نودهشتیا ببینم
چه خبره...
اوه خدای من صفحه نودهشتیا کال کله پا شده که...
فورا با همون اوضاع به ادمین پیام زدم و قضیه رو گفتم ...اما جواب نداد...
کم کم به کل مدیرا پیام زدم ....شبنم ...هانی ایکس ...عسل چشمک  ...ا .خروش .و...
اخرین مدیرم که بهش پیام زدم ادمین خان جواب دادن ...حس می کردم خیلی ضایعم ...فکر کن؟
خوب چی میشد همون موقع جوابم و میداد...
صفحه درست شد  ..اما خوب دوباره چند مین بعد حالم و می گرفت خودم میدونم...
رفتم ببینم نظرسنجی داستان کوتاه با موضوع روز پدر به کجا رسیده ...اوه مای گاد ستاره برده
که ...ایول چون هم اسم خودمی بهت تبریک می گم ...اما داستان منم که بد نبود ....کاش من
میبردم یه امتیازیم می گرفتمااا ...
خصوصی یه نفر که حدس میزدم پسر باشه باز کردم...
یه دور دیگه چرخ زدم و بعد پیؽام
ِ
اون :سالم خوبی؟ آرمینم 76 ...سالمه ...قدم  175...وزنم .... 25
تند تند پیامش و خوندم ...مگه اینجا یاهوست؟ یا من اصل خواستم از این؟
در آخرم نوشته دعوتم می کنه به خونه و عاشقم شده ...خدایا این دیگه نوبره ....عشق در هیچ
ثانیه ...هنوز جواب سالمشم ندادم ...چقدر بی جنبه شدن مردم به خدا...
تبلیػ
اومدم اون صفحه و پیام و دانلودش کنم که یه کپی ازش داشته باشم ...که کلیک شد رو این
ِ
ایسام ...یعنی دلم می خواست ایسام آدم بود همون موقع خفش می کردم ...دکمه کیس و زدم و بلند
شدم ...اینم از این...
نمیری وقتیم میری قشنگ اعصابت و قهوه ای می کنن ...اخه ادمین جان نونت کم بود ابت کم بود
تبلیػ ایسامت برای چی بود...؟ حداقل بزار باالی صفحه پدرمون درومد...
این
ِ
یهو میشا با مشت کوچولوش یکی زد تو چشمم بعدم ؼش ؼش خندید...
آ ...بیا  ...اینم از این ...
همینه دیگه ...دیوانه چو دیوانه بیند خوشش اید !!!...
پوفی کشیدم ...کاش زودتر شب شه ...کلی نقشه دارم...
ترس اما حوصلم سر نمیره و یه برنامه ای دارم ...منم که کال
حداقل با اینکه شبای اینجا برام پر از
ِ
عاشق هیجان و شیطنتم ...اما تصمیم دارم دیگه مثل شبای قبل عقده ای بازی در نیارم و مثل یه
دختر جسور برم ببینم چه خبره ...این من نیستم که باید توضیح بدم ...اونه که اومده تو خونه و
اهل این خونه توضیح بدهکاره....
معلوم نیست چه کارست ...پس اون به همۀ ِ
خوردن ناهار ...مادر جون کمی رفت برای استراحت ...منم میشا رو بردم حموم و بعدم که
بعد از
ِ
خوابوندمش ...
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دلم می خواست برم یه سر به آسایشگاه بزنم ...دلم برای مامانیا و اذیتاشون ،شیرین کاریاشون و
حرص دادناشون تنگ شده ...اما می دونم که اونجا جایی ندارم ...خدایا یه کار کن بفهمن من کاری
نکردم و اهل دزدی نیستم ...واقعا چرا آدما عقلشون به چشمشونه؟ چرا انقدر زود قضاوت می
کنن؟؟؟
ای بابا ستارهههه  ...باز تو حسرت خوردی؟ بیخی بابا ..اونا یه ستارۀ واقعی و از دست دادن...
تو ،تو اون آسایشگاه یه ستارۀ چشمک زن بودی برای همه که بهشون انرژی و خنده می
بخشیدی...
دستت درد نکنه وجدان جان ...من اگه تورو نداشتم تاحاال خودم تو آبای جاده خفه می کردم...
یکی از درون گفت خواهش می کنم ...قابل نداشت ...
منم فکرم و به مسئلۀ دیگه ای معطوؾ کردم ...
به اینکه مادر جون و روحیش به کل باید عوض شن ...بنظرم جدا از مریضیش کمی افسردست...
دلم می خواد خونه روح بگیره نه مرده باشه ...حداقل به خاطر یه بچه که هنوز زشتیای این دنیا
رو ندیده و تکیه گاش همین خونه و آدماشن ...
باید یه انگیزۀ خیلی خوب و قوی برای آیندش داشته باشه ....تا بتونه به هدفاش و تصمیماش
برسه ...میشا االنم همه چیو درک می کنه اما میدونم بزرگتر شه این خاموشی و سردی خونه باعث
مشکالت زیادی میشه ...چون می بینه که کسی و اینجا نداره و تو این خونه هر کی سرش به کار
ی نا امنی ؼیر از
گرم ...مثل اعتماد میشا به گرگای جامعه ...احساس امنیت بیشتر هرجا ِ
خودش ِ
ت اولین ترحم یا محب ِ
خونه ....کشش به سم ِ
ت کوچیک ...وابستگی به کارای ؼیر اخالقی یا افراد بی
لیاقت...
اوه خدای من ...کمک!!! خیلی باید مراقب این دختر کوچولوی نازنازی باشن ...من تا روزی که
شدن بیش از حدش و
هستم هواشو دارم ....اما باید هواسمونم باشه که این مراقبتا باعث لوس
ِ
همینطور اینکه نتونه رو پای خودش بایسته نشه...
چقدر کار دارم ...اما حاال که مسئولیتم نصؾ شده بهتره ...به اینا هم درست رسیدگی کنم...
***
بازم مثل همیشه ...همه خوابیدن و ترس و استرس افتاد به جونم ...از پنجره به بیرون نگاه
کردم ...اگه میخواست بیاد برای پیاده روی تا حاال اومده بود ...اما نیومده  ...پس امشبم مثل دیشب
خونش...
تو
ِ
یه لباس پوشیده پوشیدم تا دیگه با تماس یه حشره کوچیک یا یه برگ به دستم یا پوستم سکتۀ
ناقص نزنم...
یه چاقو برداشتم و با چراغ قوۀ آشپزخونه راه افتادم...
دوباره همون خوؾ همیشگی ...صدای جیر جیرکا ...درختای سر به فلک کشیده ...احساس ترس و
نا امنی ...اه ستاره واقعا که الهی جنازت بیاد خوب تو که می ترسی بتمرگ سر جات بخواب
دیگه...
انقدر به این چیزا فکر کردم که نص ِ
ؾ راه طی شد ...
بقیۀ راه هم با صلوات و  ...گذشت...
رسیدم  ...دیگه صدای آهنگ نمیومد ...شاید برگشته اون دنیا ...شاید خواب ...نمی دونم ...اصال
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من که می گم برگشته اون دنیا...
آورین ،آورین ...آره ستاره برگشته ...کارت و راحت کرد ..برگرد تو خونه بگیر راحت بخواب...
بی توجه به حرفای وجدانم رفتم جلوتر...
حاال دیگه هیچ درختی نبود یعنی اگه در خونه و باز می کرد من ده قدم باید میومدم عقب که پش ِ
ت
یه درخت سنگر بگیرم که اینم نمی شد ...چون منو میدید و میفتاد دنبالم...
در نیمه باز کامل باز میشد...
رفتم جلوتر ...جلو  ...اینقدر جلو که حاال با یه تقه به در ِ ،
به خوبی ترشح آدرنالین و از ؼده فوق کلیم حس می کردم ...حس می کردم که آدرنالین داره از
چشمام می زنه بیرون ...استرس ضعیفم کرده بود ...زیادیشم ممکن بود باعث شه همینجا فشار
عصبی بهم وارد شه و بعدم که ؼش می کنم...
آبد دهنم و سخت قورت دادم ...حتی فکرشم ترسناک بود ...حالت تهوع گرفته بودم...
بالخره حس جسارت و شجاعت به ترس ؼلبه کرد و من با نوک چاقوم آروم زدم به در و باز
کردم...
در جیر جیری کرد و باز شد ...فوری چراغ قوم و خاموش کردم ...روشنایی کم بود اما به اندازه
ای بود که جلوم و ببینم...
از بیرون نمیشد ببینم تو چه خبره ...چون یه حالت راهرو مانند داشت...
رفتم داخل و راهرو رو گذروندم ...تند تند صلوات می فرستادم...
رسیدم به یه قسمت حدودا  22متری ...همه چی داشت ...اما به خونه رسیدگی نمیشد کامال میبشد
مثل بیرونش متروک میزد ...
فهمید ...داخلشم ِ
به آشپزخونه نگاه کردم ...کمی ظرؾ کثیؾ رو ظرفشویی بود ...رو در یخچال با این اهنرباهای
مخصوص چند تا عکس چسبیده بود...
تصمیم گرفتم برم ببینم اما گفتم اول کل خونه و نگاه کنم اگه نبود بعد به حال و وفرصت میرم یه
نگاه هم به عکسا می ندازم...
اونور خونه هم ببینم ....برای یه لحظه خشکم زد...
برگشتم تا
ِ
دیوار اینطرؾ آویزون شده بود ...کی بود؟ یا لباس عروسی که
دیگه وقت نشد ببینم عکسا که به
ِ
اویزون دیوار بود چقدر قشنگ بود...
سر جا میخکوب شدم و چشم دوختم به اون نگاه خیره و براق ...به نگاهی که صاحبش نیم خیز
شده بود و آماده حمله بود...

ههییمی گفتم و دستم و گذاشتم جلو دهنم ...
گروم قلبم سکوتمون و میشکست ...سعی داشتم شجاعتم و جمع
قلبم تند تند میزد ...صدای گروم
ِ
کنم تا بتونم حرفی بزنم اما نمیشد ...انگار الل ُمردم خداروشکر...
عین چشمای گربه بود ...برق میزد ...مثل
همون مردی بود که شبا تو باغ قدم میزد ...چشماش
ِ
جنااا...
ااا...
اه زهرمار ستاره مگه تو تا حاال جن دیدی....آخه؟
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ایناهاش دیگه جن ندیده بودم که دیدم ...اینم جن...
یکم دیگه فکر کردم ...بازم یه جا دیده بودمش ....مرد ترسناکی که ریشاش ترسناک ترش کرده...
همون که بنظرم آشنا میومد...شبیه فیلم ترسناکا شده بود ...اونم که انگار همون لحظۀ اول من و
دید جا خورد وگرنه االن خیلی ریلکس نشسته ...آره دیگه خوب اونی که باید بترسه تویی ستاره
جون...
کمی فکر کردم و یهو با صدای بلندی که از کشؾ کردن چیزی تو اون موقعیت ذوق داشت گفتم:
من :اهاااا همون که اونروز نون دستش بود رفت تو خونه ...
جن مردم یه نیم متر
انگار موقعیتم و فراموش کردم ...اما دیدیم وقتی یهو داد زدم و گفتم اها بدبخت ِ
پرید هوا فکر کنم اونم ترسید....
مرد :چی میخوای اینجا؟ برای چی اومدی اینور.؟ و اومد سم ِ
ت من...
با ترس بهش خیره شدم و رفتم عقبتر....
اونم اومد جلوتر...
قبض روح میشدم ..کم مونده بود زانو بزنم...
منم که داشتم ِ
انقدر اومد نزدیک تا اینکه من چسبیدم به دیوار ...اومد نزدیکِ نزدیکم...
انقدر که نفسامون با هم قاطی میشد ...یه قدم دیگه میومد کامل بهم میچسبید...
اشک تو چشمام جمع شد و نزدیک بود بزنم زیر گریه ...
می خواست من و ُبکشه فکر کنم...
من :تروخدا آقای جن یا روح قول میدم کمکت کنم  ...با من کاری نداشته باش بزار برم خونمون...
گاز...
میشا تنهاست ..مامانم
ِ
فلج ...ؼذا رو ِ
مریض قرصاش و نخوره باید بره بیمارستان ...بابام ِ
یهو پسر قهقه زد و گفت:
فلج؟
جمع کن ببینم ما اینجا آبؽوره نمی خواییم ...که بابات ِ
یکم دیگه اومد جلو تر...
جن از همه چی خبر داره...
آب دهنم قورت دادم و تو دلم گفتم :خاک تو سرت ستاره ...آخه ابله این ِ
تو اصال بابا داری؟؟!!!
نمی دونم با اینکه خندش ترسناک نبود چرا من برای خودم ترسناک تصورش کردم انگار میخواستم
به ترسم دامن بزنم...
همینجور که گریه می کردم ...سرش و خم کرد تو صورتم...
مرد :ششش چته/؟ من نه جنم نه روح ...حاالم اون چاقوی تو دستت و بده به من...
و بعد چاقو رو از دستم گرفت و رفت عقب...
بیشعور نفهم می خواست با اینکارش من و بترسونه من نتونم ُبکشمش...
ای
ِ
مرد :از اینجا برو ...سرت به کار خودت باشه خانم پرستار ...کمترم دروغ بگو ...دیگه اینطرؾ
ساختمون برای اونجا استخدام
سهم تو همون
نمیای ...خوش ندارم چیزی آرامشم و بهم بریزه...
ِ
ِ
شدی نه اینور ...کسی هم نخواسته که به اینجا سر و سامون بدی ...حاال هم خوش اومدی...
از تعجب چشمام داشت از کاسه درمیومد ...از همه چی خبر داشت...
مرد :اونجوری نگاه نکن ...زودتر برو ...
بنظر خودمم بهتر بود زودتر برم ...دوست نداشتم دیگه اونجا بمونم ...فکر می کردم یه نبر ِد سخت
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در پیش خواهم داشت اما همه چی خیلی آروم پیش رفت...
رفتم سمت راهرو که گفت:
مرد :میشا رو شبا تنها نزار ...فکرکردی اگه االن بیدار شه بترسه چی میشه؟ مواظبش باش...
همینطورم مادرم...
خواهرم بهت اعتماد کرد ...حواست به کارات باشه...
بدون اینکه برگردم عقب سر جام ایستادم ...یعنی چی؟ یکم به حرفاش فکر کردم ...مادرش؟
خواهرش....؟
با تعجب برگشتم سمتش...
سرش پایین بود ...انگار داشت فکر می کرد ...نگاه کن تروخدا جنشونم مثل خودشون افسردست...
ماهان؟ نه اگه ماهان بود که به میشا می گفت دخترمَ ...م ...متین؟
روح
اما یعنی این
ِ
ِ
روح؟
ادم االن یا
ا این متین بود؟ حاال متین مرده یا زندست؟ این ِ
ِ
من :شما کی هستین؟
مرد :برو کمتر خودت و ضایع کن دختر ...برو حوصلت و ندارم ...یادت باشه دفعه بد اینورا ببینمت
این رفتارم باهات نیستا ...برو بیرون..
مثل این خیره سرا نگاش می کردم...
هنوز ایستاده بودم و ِ
یهو خیز برداشت و گفت د مگه با تو نیستم؟
منم از ترسم پریدم بیرون...
یعنی آدم با چنگال آ ِ
ب دریارو بخوره اما اینجوری ضایع نشه ...االن یعنی چی؟
وجودم پر از شک و ابهام شده بود ...باید با آسا حرؾ بزنم ...
و قدمام و بلند تر کردم و از همین االن جدی شدم برای یه صحبت درست و حسابی با آسا ...فقط
امیدوارم جواب بده ...
****
سالم آسا جان خوبی؟ چه عجب جواب دادی ...خانوم کوچولو خوبه؟
آسا با صدای خسته ای گفت:
آسا :ببخشید به خدا عزیزم ...کلی کار داشتم قربونت برم ...تو خوبی؟ مامان؟ میشا؟ خستت که
نکردن؟ مشکلی نداری؟
من :نه هر دو خوبن و کار زیادی ندارن ...خسته هم نشدم فقط یه سوال داشتم عزیزم؟ واسه همین
مزاحمت شدم...
آسا :مراحمی خانومی بپرس...
من :آسا جان خواستم ببینم کسی دیگه ای هم اینجا زندگی می کنه/؟
آسا کمی مکث کرد و گفت:
ساختمون شما به جز همونایی که دیدی کسی نیست ...چطور؟
آسا :نه عزیزم ...تو
ِ
من :منظورم تو باغ بود خانم گل ...اونور باغ...
آسا مِن منی کرد و گفت:
آسا:خوب ...اونور باغ ...خوب اونور باغ که از ساختمون جداست ستاره جان ...دری که به
خیابونم میره جداست ...
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من :کال خواستم بدونم ...کسی هست؟
آسا نفسش و سخت داد بیرون و گفت:
همونور...
اونور ...اما هیچوقت اینور و این ساختمون نمیاد ...رفت و آمدشم از
آسا :داداشم متین
ِ
ِ
باور کن ستاره جان ...حاال مشکلی پیش اومده؟ چه جور شد که متین و دیدی؟
یکم دلخور شدم به من گفته بود کسی تو این خونه نیست اما حاال....
من :نه من ایشون و شبا که داشتن تو باغ قدم میزدن دیدم ...
اما شما به من گفتی کسی تو این خونه نیست ...کاش می گفتی که برادرتون هست هم داداشم فکر
نمی کنه که من بهش دروغ گفتم هم خودم این چند روز نمی ترسیدم...
آسا :من متاسفم ستاره جان اما االن خونه های بیرون نگاه کنی همه کیپ تو کیپِ هم ساخته شدن...
باغ بزرگ فاصلست ...فکر نمی کردم ناراحتت کنه ....با اینحال
از
ِ
ساختمون ما تا اون اتاقک یه ِ
بازم عذر می خوام...
به کارت ادامه میدی دیگه  ...مگه نه؟
واقعا اون لحظه نمی تونستم فکر کنم ...که چی ..؟ اما اون پسر اصال اینور نمیومد ...
من :آسا جان بهت زنگ میزنم االن باید برم...
گوشی رو قطع کردم ...اول باید فکر می کردم...
جن ...االن فکر می کنه با یه دختر
پسر فهمید من فکر می کنم که ِ
وایی خدایا چه آبرویی ازم رفت ِ
بچه طرؾِ ...اما من بزرگ شدم ...بیست سالمه ...اینکه اونم چه فکری داره اصال مهم نیست...
داداش تحفه و نخالش و نبینم ...حتی برای قدم زدن ...می
به آسا می گم اگه دیگه هیچ وقت این
ِ
مونم چرا که نه...
اما مگه میشه نیاد اینور؟ مامانش و نمی خواد ببینه؟ برادر زادش چی؟
نشستم رو نردۀ پله و یوهووووو....
دستام و گذاشتم رو زمین و بلند شدم ...موم و که پخش شده بود تو 3ورتم و نمیزاشت روبه روم و
ببینم زدم کنار ....
شانس ما داریم؟
اوه خدای من ...حاال چه کنم؟ این اینجا چه می کنه؟ ای بابا
ِ
تراس باال درست
من :س ...سالم ...صبحتون بخیر ....طبق خواستۀ من ...یعنی همونجور که گفتم
ِ
شد...
مادرجون یه نگاه عاقل اندر سفیه به قد و باالی من انداخت و گفت:
بؽل اکرمم که ساکت نمیشه ...بد عادتش
مادرجون :بیا ...بیا برو بچه هالک شد انقدر گریه کردِ ...
کردی ...بؽلی شد رفت ...آخه تورو چه به بچه داری...
ت اتاقش ؼر هم میزد ...چه ُن ُتقِش باز شد...
همینجور که داشت میرفت سم ِ
مادر جون :دخترۀ دیوونه خودش پرستار می خواد ....داره سرسره بازی می کنه ...یه بار که افتاد
دماؼش شکست حالیش میشه.....
بقیه رو نشنیدم چون رفت تو اتاقش و درو بست...
فوری رفتم سمت اتاق  ...میشا تا اومد تو بؽلم ساکت شد ....معجزه ای شد اصال ....بیچاره اکرم سر
سام گرفته بود ....قیافش جوری بود که با یه تلنگر میشست وسط گریه می کرد ...خدا نکنه این نی
نی کوچولو صداش دراد مگه دیگه ساکت میشه؟
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یکم باهاش بازی کردم و ازش خواستم هر چی می گم و بگه  ...با اینکه سخت می تونست یا اصال
نمی تونست اما کم کم موفق میشد که درست تلفظ کنه....
چند باری لفظِ مامان و براش تکرار کردم...
چند روزی بود که داشتم باهاش کار می کردم...
ت دهنم نگاه کرد و بعد با کمی سختی گفت:
چند باری به حرک ِ
میشا :مایی
و بعد خندید و دندونایی که هنوز تو لثش بود و خیلی با نمکش کرده بود و به نمایش گذاشت...
ت کوچولوت...
من :الهی من فدای دندونای نازت ...فدای صور ِ
شکستن چیزی ساکت شدم...
با صدای
ِ
میشا هم ساکت شد و به من چشم دوخت...
به میشا نگاه کردم و با صدای آرومی گفتم:
من :چی بود؟
میشا :ها؟
من :ای الهی من فدای تو ناز نازی  ...خوب احتماال اینجا تنها نمی مونیو اگه برم کولی بازی در
میاری ...بیا با من بریم ببینیم چی بود...
اتفاق پیش اومدۀ رو به روم نگاه کردم...
رفتم بیرون  ..با اخم به
ِ
رفتم و پایین و با حرص و با صدای عصبی گفتم:
من :اینجا چه خبره؟ شما اینچا چه کار می کنید/؟
متین سرش و باال کرد و گفت:
ی که سفارش دادین همشون شکست ...منم
متین :الحمدهللا کور نیستی میبینی که این لوسترای جدید ِ
داشتم اینارو میاوردم باال....
متین :ببینم اصال کی به شما اجازه داد لوستر عوض کنید؟
ت ازادم و زدم به کمرم...
میشا رو از این بؽل به اون بؽل کردم و دس ِ
من :من خودم اینجا صاحب خونه ام ...نیاز به اجازۀ کسی ندارم...
متین یه نگاه به سر تا پام انداخت و گفت:
متین :که صاحبخونه ای آره؟ می خوای بهت ثابت کنم هنوزم من همه کارۀ این خونه ام؟
می دونستم که اگه بخواد برگر ِد تو خونش من هیچ کاره ام چون اونجوری آسا می تونه کارای
پرستار خوب و بهش بسپره ...داشتم کم میاوردم واسه همین:
استخدام یه
ِ
ِ
من :ایششش ...گم شو بابا...
میتن :بی ادب ...برو مامان کوچولو برو به کارات برس دیگه تو کارای بزرگترا هم دخالت نکن...
راه رفته و برگشتم و سر پله ها ایستادم...
من :راستی شما برای چی اومدی اینور؟ دیگه حق نداری پات و از همون خونۀ متروکت بیرون
بزاری از همونور رفت و امد می کنی ...
متین :از االن به بعد هر وقت دلم بخواد میام اینجا...
من :اِ؟ که اینطور؟
متین :کدوم طور؟ آها نه اونطور...
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دندون ؼروچه ای کردم و برای حرص دادنش گفتم:
کارگر دست و پا چلفتی نداریم و بعد رو به اکرم گفتم:
من :راستی ما نیاز به
ِ
من :اکرم جان نگهبان نبود زنگ میزدی شرکت خیلی زود برات کارگر می فرستادن...
اکرم لبش و گاز گرفت و زد تو صورتش و متین که داشت المپای سالم و از تو جعبه هاشون در می
ت من..
اورد و میزاشت یه گوشه همه رو پرت کرد و اومد سم ِ
در حالی که پله هارو دو تا یکی میومد باال گفت:
کارگر؟
متین :نفهمیدم کی
ِ
صاؾ ایستادم ...اما هر چی صاؾ تر میشدم و خودم و بیشتر می کشیدم بی فایده تر بود ...من برای
متین مثل میشا بودم ...با اینحال به صورتش زل زدم و گفتم.:
من :با تو دیگه ...شاخ و دم نداره که ...کارگری دیگه ...
متین :فعال که تو داری تو خونه من کار می کنی ...در ضمن زیادی حرؾ بزنی دمت و قیچی می
ت باغ...
کنم خانوم کوچولو ...و بعد رفت سم ِ
ت روانی...
من :برو بابا ...بی تربی ِ
با دستش به من نشون داد که خودت برو و بعد رفت ...پسرۀ پررو بهت ثابت می کنم کی اینجا همه
کارست ...حاال ببین به من می گن ستاره ...ستاره نیستم اگه تالفی نکنم...
رفتم تو...
مادر جون رو مبال نشسته بود و از همونجا به بیرون خیره شده بود...
ت من...
همین که سایۀ من و دید برگشت سم ِ
دختر تنها چطور
پیش خودش فکر کرده که یه
مادرجون :اون خیلی وق ِ
ت اینور نمیاد االنم اگه اومده ِ
ِ
ب مهربونش بیشتر از این
میخواد این لوسترارو در نبو ِد نگهبان ببره ...من پسرم و میشناسم ...از قل ِ
نمیشه انتظار داشت...
چیزی نگفتم چند لحظه ای مکث کرد و گفت:
ب درست و حسابی نداره ...یه وقت یه چیز می گه خودت ناراحت
پسر من کل کل کن اعصا ِ
کمتر با ِ
میشی...
من :من که چیزی بهشون نگفتم فقط جوابشون و دادم...
مادرجون نگاهی به من کرد و گفت:
همین بلبل زبونیات و می گم دیگه ...قدیما کی دخترا انقدر رو داشتن ...پدر و مادرامون مارو  7تاسوراخ قائم می کردن تا نامحرم مارو نبینه...
من :مادر جون االن با قدیما خیلی فرق کرده ...االن دیگه مرد و زن مقابل هم قرار گرفتن ...نمیشه
جنس
سر
بگیر چون قدیمی وجود داشته و یکی دیگه به
یکی خفه خون
ِ
خاطر همون قدیم ِ
بزن تو ِ
ِ
ِ
ضعیؾ تر ...در ضمن من به آقا پسرتون تذکر داده بودم اینور نیان...
زل زده بود به من و داشت با چشماش می گفت هیؾ که نمی تونم وگرنه چشمات و از کاسه در
میاوردم دخترۀ چشم سفید...
اما گفت:
مادر جون :جسورتر از تو من جایی ندیدم ...
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کمی مکث کرد و به بیرون خیره شد:
ت میشا و خونه به این
مادرجون :بی تحقیق درست و حسابی اومدی تو خونمون ...بی تجربه مسئولی ِ
بزرگی رو به تنهایی قبول کردی ...باؼگردی که می کنی اونم نصؾِ شب که نگهبان از ترس چند تا
پسر مجرد که کل کل می کنی ...دختر انقدر شیطون و سر به هوا نباش
چاقو و چوب همراهشه ...با ِ
خاطر خودت می گم...
به
ِ
یعنی چشمام شد شیش تا !!!این هواس نداشت؟ این هواسش از من بهتر کار می کرد که...
من :شُ  ...شما از کج میدونید من باؼگردی کردم؟
برگشت سمتم و گفت:
مادرجون :بعضی شبا که بیخوابی میزنه به سرم از پنجره به بیرون نگاه می کنم دو سه باری
دیدمت...
دیدن...
من :من  ...من میرم برای
ِ
دستش و به نشونۀ اینکه سکوت کنم اورد باال...
پسر تنها و زخم
مادرجون :می دونم میری برای ارضای کنجکاویت نمی خواد بگی ...اما اون یه ِ
قربونی کینه ای که از جنس ما زنا به دل داره...
خوردست حواست باشه نشی
ِ
آب دهنم و سخت قورت دادم...
من :نه خیالتون راحت ...اما من برای پسرتون نرفتم ت ِه باغ ...من فقط ...فقط رفتم ببینم چقدر نیاز به
تعمیر داره...
لبخند زد ...و بعد یه خندۀ کوتاه...
مادرجون :دختر خرمایی که تو خوردی من با هستش بازی کردم...یعنی می خوای بگی اون چشمای
ب بارونی تورو کنجکاو نکرد؟؟ نه؟
پر از کینه تو اون ش ِ
چیز دیگه...
من :چرا اما من فقط به امی ِد اینکه اون ِ
جن رفتم اونجا ...نه ِ
مادرجون :مادر جون به کمکِ عصا بلند شد ...همونجا ایستاد و به من نگاه کرد ...در حالی که منو
از نظر می گذروند چند باری هم عصاش رو به زمین زد...
مادر جون :همیشه کنجکاوی خوب نیست جوون...
مادر جون رفت ...متفکر به میشا که تو بؽلم خوابش برده بود خیره شدم ...شاید فقط بیست درصد از
مهال من بزارم این حرص خوردنم بی جواب
حرفاش و متوجه شده باشم ...آخه داره زور می گه...
ِ
بمونه...
ت آشپزخونه ...میشا چیزی نخورده احتماال دوباره
بلند شدم و بعد از اینکه خوابوندم سرجاش رفتم سم ِ
بیدار شه برای همین شیرش و اماده کردم و بعد با اکرم میز و چیدیم...
من :بی زحمت برو مادر جون و صدا کن من ؼذا رو می کشم...
اکرم :گفتن مزاحمشون نشیم قرصاشونم خودشون می خورن ...می خوان تنها باشن...
من :چرا؟
اکرم :شما که پایین بودید کمی نون شیرمال خوردن سیر شدن...
من :عوضش من که حسابی گشنمه ...تو چی؟
اکرم خنده ای کرد و گفت:
-اره منم خیلی گشنه هستم..
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من :اکرم چند ساله اینجا زندگی می کنی؟
اکرم 12 :سالی هست ...چطور؟
من :همینجوری  ...آخه خوب به کار خونه وارد بودی همینطور زیر و ِبم خونه ...من دوستت دارم
ب...
...
وجدان کاری داری و این خیلی خو ِ
ِ
اکرم :منم همین احساس و به شما دارم ..شما خیلی مهربون و خاکی هستین ...پرستارای دیگه یا
کسایی که یکم مسئولیت به عهدشون بود واقعا خودشون و گم می کردن اگه بدونید چه کارا که نمی
کردن...
من :ممنون  ...اما برعکس انقدر از این نگهبان حرص می خورم که نگو ...دلم می خواد با همین
دستام خفش کنم..
اکرم لبخندی زد و گفت:
ت سنگینِش
اکرم :دو سال بود ایجا کار می کردم که با هم ازدواج کردیم ...مر ِد
مهربونی مسئولی ِ
ِ
ایجاب می کنه که جدی باشه...
اوه چشمام از حدقه زد بیرون و برگشت سرجاش ...ؼذا سنگ شد و موند تو گلوم و به سرفه کردن
افتادم...
اکرم فوری برام آب ریخت و داد بهم...
آب خوردم و کمی بعد نفسام منظم شد و لقمم را ِه خودش و پیدا کرد...
با حجالت سرم و باال کردم و گفتم:
من :ای وای ...ببخشید تروخداها...
نخودی خندید و گفت اشکال نداره...
یعنی آدم با آفتابه قلیون بکشه اما اینجوری ضایع نشه ....
ای ستاره لعنت به دهنت که همیشه بی موقع باز میشه....
***
یه دور دیگه به میشا که شیشۀ خالی شیر تو دستاش بود و خوابش برده بود نگاه کردم ...
آره قشنگ خوابش برده ...
آروم برق و خاموش کردم و آباژور و روشن کردم ...و رفتم بیرون از اتاق....
ب یه وقت خدایی نکرده
اتاق مادرجون ایستادم و چند تا تقۀ آروم به در زدم که اگه خوا ِ
پشت در ِ
بیدار که هیچی برم بتمرگم تو اتاقم...
بیدارش نکنم ...اگر هم
ِ
در و باز کردم و رفتم تو ...
ب...
نه خدارو شکر خوا ِ
ی خونۀ متروکِ متین
پیش خودم چند تا ابروی دق درار برای اقا متین انداختم باال و بعد پیش به سو ِ
ِ
آقا...
چند تا شاخه ای که سر راهم بود و زدم کنار و رفتم جلوتر...
حس شجاعتم بود که ؼلبه می کرد بر هر فکر و خیالی در مور ِد
نا خواسته از باغ می ترسیدم اما باز ِ
جن و روح...
بالخره رسیدم...
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چراغ جلوی در خونه روشن بود اما چراؼای داخل خاموش...
ِ
یعنی خوابِ؟
لبخندی شیطانی رو لبام نقش بست!
با قدمایی محکم خودم و رسوندم به در خونه و در و باز کردم...
در قیژ قیژ صدا خورد و باز شد...
یهو با صدای بلند گفتم:
من :صابخونه ...صابخونه ...متین خان خونه نیستین؟
رفتم تو  ..فکر کنم خواب بود...
با صدای بلندی که جیػ مانند بود گفتم
صابخوووونه  ...کوووشی پس...
یهو یه چراغ کوچیک روشن شد ..اما خوب همون کافی بود تا من و متین بتونیم همدیگرو ببینیم...
اوه خدای من ...نگاه کن تروخدا...
بدبخت از خواب پریده بود و سیخ نشسته بود و به من نگاه می کردم ...الهی بمیرم..
نمی دونستم دلم براش بسوزه یه به قیافش بخندم ...
یکم گذشت وقتی که اون از ُ
شک و ترس از کار من درومد و منم از بهت واسه اون قیافۀ خزایی دیدم
ای دل ؼافل این بنده خدا لباس تنش نیست...
ای خاک تو سر بی فرهنگت کنن ستاره...
ت آشپزخونه و گفتم:
برگشتم سم ِ
من :ای بی فرهنگ لباسم که تنت نیست ....بلند شو لباست و بپوش...
با صدای خسته ای گفت :چی میخوااای؟
من :نگاه کن تروخدا شب تا صبح تو خونۀ من لم دادی مفت می خوری مفت می خوابی االن خسته
تر از همه اینجا خوابیدی ..روت و برم...
متین :پوشیدم حرؾِ حسابت چیه؟
برگشتم سمتش...
من :هیچی فقط خواستم بگم اینجا من همه کاره ام و هر وقت دلم بخواد به همه جای خونم سر کشی
می کنم...
سرش و یکم تکون داد و کالفه گفت:
اون :خدایا تو به بعضی از بنده هات چقدر رو دادی مگه؟ من االن اینو چه کار کنم ؟ چی بهش بگم
که تو خوشت بیاد؟
من :هیچی  ...اینکه معذرت می خوای و من عفوت کنم...
سر من نزار ...یکار نکن خفت کنم...
اون :د برو بچه برو انقدر سر به ِ
مزاحم کسی میشی و پات و
من :انقدر حرص نخور آقای متین خان فقط خواستم بهت بگم چقدر ب ِد که
ِ
حریم دیگران...
میزاری تو
ِ
متین :دستاش و به صورتش کشید و نفسش و سخت داد بیرون...
اخه تو فسقلی داری به من درس اخالق میدی؟
نون مامانت و می خوری و کار نمی کنی...
من :فسقلی من نیستم تویی که ِ
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اصال به تو چه برو بگیر بخواب تا نصؾِ شبی بیرونت نکردم...
چرخی زدم و رفتم تو آشپزخونه ...نگاش کردم و گفتم:
من :ببینم آبی آبمیوه ای تو یخچالت پیدا میشه...؟
تر...
در یخچال و باز کردم ...نگاه کن تروخدا از یخچال اونورم مجهز ِ
من :حداقل صبحا میری نون میخری برای ما هم بخر ...تک خور...
سرم و باال کردم از اونرو در یخچال نگاه کردم...
سیگارش و روشن کرده بود داشت سیگار می کشید
رفتم تو حال و آب و آروم آروم خوردم...
پ مرگم و بزارم...
متین :بیا برو بگیر بخواب بزار منم ک ِ
دختر کیه؟ اه اه چقدر زشته...
دستی به عکسای رو دیوار کشیدم وگفتم این
ِ
متین :ستاره ستاره ستاره بیا برو  ...زشت تویی ایکبیری ...
من :هوی هوی خیلی تند میریا می زنم نصفت می کنم بعدم فکت و مرخص می کنما!!!!
متین :هه خیال کردی کوچول!!! بهت نمیاد...برو تا نزدم با برؾ سال دیگه بباری!!!
من :شتر درخواب بیند پنبه دانه...گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه!!!!...
ی کریستال از طرؾ جناب آقای شتر!!!!
و بعد صدای خورد شدن جا سیگار ِ
اما من سرعت عمل بیشتری داشتم و زودتر از خونه زده بودم بیرون...
ادم پرو رو باید
آخیش روحم شاد شد ..یعنی اگه تالفی نمی کردم تا حاال مرده بودم ...جوا ِ
ب ِ
همینجوری داد...
ی بیش از حد داشتم راه و طی می
ؼیر ِ
قابل توصیؾ و شاد ِ
تا نصفه های راه اومدم ...با انرژی ِ
کردم...
از پشت صدا اومد..
برگشتم...
پسر باشه...
نکنه این ِ
نه کسی نبود ..اما صدای قدم های یه نفر و میشنیدم...
آب دهنم و سخت قورت دادم ...همینجور عقب عقب میومدم که به یه چیز برخورد کردم...
جیؽی کشیدم و برگشتم...
طور ؼیر طبیعی بلند بود...
قلبم گروم گروم میزد و صداش به
ِ
ت باغ و ببینم...
من :واای ترسیدم ...اومدم ...اومده بودم ...یعنی تازه اومدم برم پش ِ
ممکن دزدی چیزی باشه که منم ندیده
نگهبان :خانم نیازی به توضیح نیست اما نیایید اینور یه وقت
ِ
باشمش اونوقت برای شما مشکل پیش میاد ...روز می تونید بیایید و به جستجو بپردازید!!!
من :ب ...بله ...چشم ...شبتون بخیر...
رفتن من و تماشا کرد...
چیزی نگفت ...فقط برگشت و عقب عقب
ِ
کمی نگاهش کردم و بعد برگشتم و راه ساختمون و در پیش گرفتم...
قلم پامم میشکست اینوری نمیومدم ...
یعنی اگه من می دونستم اسا برادر داره اونوقت اگه ِ
ت که بگم دیگه کار نمی کنم؟
حاال من چکار کنم؟ آیا درس ِ
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آره که درسته خوب اونا به من نگفته بودن ...حاال حقشون و هر بالیی سرشون بیاد...
وجدان تو چی میشه؟
خوب
ِ
آره ...اما سهیل اگه برسه هند و بتونه با من تماس بگیره مجبورم بهش بگم...
نه آخه اونموقع از دستم ناراحت میشه...
اگه اضافه کاریش کنسل بشه چی؟ اونوقت زودتر از سه ماه بر می گرده و فکر می کنه حتما بهش
دروغ گفتم...
وای خدا به چند تا چیز فکر کنم اخه...
روسریم و سر کردم و کشو رو محکم بستم ...اه لعنتی...
پیش ما
فقط به
خاطر پیرزن و اون حال ِ
ت خواهشش ازم چیزی نمی گم ...اشکال نداره فوقش یه ناهار ِ
ِ
می مونه دیگه...
لج من هر روز به یه بهونه ای پا میشه میاد اینجا...
اونم تا امروز افسردگی داشتا ...حاال از ِ
ّ
بدبخت فلک زده و زجر بده...
من
می دونمم فقط یه
خاطر اینکه ِ
ِ
میشا رو بؽل کردم و رفتیم بیرون...
صندلی مخصوصش و آوردم ...
گذاشتمش رو میز و
ِ
همینجوری با اکرم مشؽول یودیم و داشتیم میز و میچیدیم که اومد تو آشپزخونه...
ایشی گفتم و مشؽول کارم شدم...
اومد نزدیکِ من و سلفن ساالد و از روش برداشت و در حالی که کاهو تو دهنش میزاشت آروم گفت:
خانم پرستار؟
شکر خدا
متین :پس کلفتم هستی
ِ
ِ
ت بی تربیت...
من :کلفت عم ِ
من :من فقط شعورم و ثابت کردم دارم به اکرم کمک می کنم همین...
دوباره حرفی به ذهنم رسید و بنظرم باید می گفتمش:
من :البته می تونستم بی شعوریمم ثابت کنم و بیام وقتی هنوز دعوتم نکردن سر میز دستم و تا ارنج
بکنم تو ساالد و ماست و ؼذا و مثل قحطی زده ها بخورم...
صدای دندوناش و که از حرص به هم میزد شنیدم ...واسه امروز یک یک مساوی شدیم تا ببینم بقیش
خدا چی میخواد...
با خیال راحت یکم ؼذا برای میشا ریختم که اول ؼذای میشارو بدم ...خودم بعدش بخورم....
ی تراس و بزنن اونوقت کار باال تموم میشه ...لوسترارو هم که همین اقای
امروز دیگه میان نرده ها ِ
پررو خان میرن دوباره سفارش بدن....
میشا همینطور که میخورد کلمه ایی که باهاش کار کرده بودم و به زبون میاورد...
متینم رو به روی ما نشسته بود  ...چشماش رو ما بود اما پرندۀ خیالش جای دیگه سیر می کرد...
با صدای میشا که می گفت با ...با ..و دست مزد و ذوق می کرد حواسش به ما منعطؾ میشد...
کمی به میشا نگاه کرد و بعد بلند شد و بؽلش کرد...
متین :الهی عموو قربونت بره که بابات نیست ...عمو فدای چشمات شه که بابا نیست ببینه اولین کلمه
اسم اون بوده....
ت عزیزم ...قول میدم ...قول مردونه که جای بابات و پر کنم ...عمو تصمیم گرفته
عمو شرمند ِ
عوض شه...
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میشا رو سپرد به من...
چقدر چشماش مهربون شده بود...
پیش مامان...
متین :ممنون ...ممون ...ممنونم که مواظبشی ...من میرم ِ
اتاق مادر جون...
و بعد رفت سم ِ
ت ِ
شونه ای باال انداختم ...نمی دونم واال حتما عوض شده دیگه ...اما آخه یهویی؟ ما که االن داشتیم مثل
خروس جنگی با هم لفظی کشتی می گرفتیم!...
ت هم اومدن بیرون ...از چهره ها معلوم بود حسابی
نیم ساعت بعد مادرجون و پسرش دست تو دس ِ
گریه کردن...
دور هم ناهار خوردیم...
متین می گفت و می خندید و شاد بود ...واسه اولین بار بود میدیدم که مادر جون می خندید و
خوشحال بود...
کال انگار خونه روح گرفته بود ...انگار همه چی نو و تازه بود ...و من این و از خنده های مادر
جون...
نگاه متعجب و شا ِد میشا کامال میشد تشخیص داد...
...
پیش مادر جون ...
بعد از اینکه میشا رو خوابوندم رفتم پایین تا بشینم ِ
می خواستم کمی باهاش حرؾ بزنم ...یعنی یه جورایی حس می کردم که می خواد باهام درد و دل
کنه و حرؾ بزنه...
متین باال منتظر نشسته بود تا جوشکار که وسیله هاش و جا گذاشته بود بیاد...
مادر جون :خسته نباشی...
من :ممنون...
مثل ادم زندگی نمی کنه...
مادر جون :ببخشید پسرم
اینور دو سالی هست که راهش از ما جداست و ِ
ِ
در اولین فرصت یه فکر براش می کنیم ...
جاش ...میشا درست شده ...روز به
سر
ِ
نمی خوام تورو از دست بدم ...از وقتی اومدی همه چیز ِ
روز داره بهترم میشه ...پسرم برگشته به زندگی...
من :ببخشید اما میشه مشکل پسرتون و بدونم...
دستش رو عصاش بود و گهگاهی تکون میداد ...چشمش و دوخت به سر عصاش و گفت:
متین پس ِر شادی بود ...شاد و خوشحال تا اینکه یه مدت روز به روز افسردده تر میش و بیشتر
میرفت تو خودش...
با صدای گروم مانندی مادر جون حرفش و قطع کرد و به هم نگاه کردیم...

مادرجون :دخترم برو ببین این پسر باز چه دسته گلی به آب داد ...مثل همیشه سر به هواست ...برو
بعدا هم میشه حرؾ زد...
چشمی گفتم و بر اثر انرژی ای که اعضای این خونه امروز داشتن منم پر انرژی شده بودم واسه
همین پله ها رو دو تا یکی طی کردم و رفتم باال...
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سر تراس کسی نبود ..شونه ای باال انداختم ...شاید چون من هنوز از تو خونه نگاه می کنم نمی
بینم ...واسه همین رفتم داخل اما کسی نبود...
پس این پسره کجا رفت؟
رفتم از همونجا بیرون و نگاه کنم ...نرده نداشت چه ترسناک بود ادم خوؾ می کرد نزدیکش شه...
یه نگاه به دور تا دور نقطۀ دیدم انداختم ...و بعد یه نگاه به پایین...
جیؽی کشیدم و دستم و گذاشتم جلوی دهنم...
ایوب در حالی که اشک چشمش و پاک می کرد گفت:
برو نزار خانم بیان و ببینن ...ببرشون تو اتاقشون ...به اکرم بگو زنگ بزنه آمبوالنس...
ت طبقۀ پایین...
اشکام و تند تند پاک کردم و سرم و به نشونۀ اینکه فهمیدم تکون دادم ...و رفتم سم ِ
خدایا من چه کار کنم حاال..؟ .حاال چی میشه؟ دوباره همه چی بهم میریزه؟ خدایا خواهش می کنم
مشکلی براش پیش نیومده باشه...
یه بار دیگه اشکام و پاک کردم در حالی که مثل مرده ها از پله میومدم پایین به این فکر کردم یعنی
صدای گرومی که شنیدیم صدای برخور ِد کلۀ متین بود/؟ نه بابا حتما چیز دیگه ای هم افتاده...
مادرجون :چی بود ستاره؟
من  :هیچی گلدون بود ...می گم من می خوام برم با آقا متین یکم خاک بیاریم واسه گلدونا شما برید
یکم استراحت کنید
اینارو در حالی می گفتم که نفسم سنگین شده بود و به شدت بؽض داشتم...
مادر جون موشکافانه نگام کرد و گفت:
مادر جون :ناراحتی؟ متین چیزی گفته؟
من :نه ناراحت نیستم...
ت اتاق...
بلند شد و عصا زنون رفته سم ِ
پسر تازه به زندگی برگشتش از ارتفاع افتاده ؟ خدایا خودت رحم
خدایا چکار کنم...؟ چه جوری بگم ِ
کن ...سالم باشه فقط ..با سرعت نور تلفن و برداشتم و خودم زنگ زدم آمبوالنس و تو ضیح دادم که
چی شده .و بعد رفتم تو حیات...
ایوب :چی شد خانم کجان؟ اکرم زنگ زد آمبوالنس؟
من :اکرم و پیدا نکردم ...خانم تو اتاقشونن خودم زنگ زدم االن میان...
من :حالش خوبه؟
ایوب  :نمی دونم ...نفس میکشه اما خیلی سخت می ترسمم بلندش کنم براش ضرر داشته باشه...
من :چی شد؟ چرا اینجوری شد..؟
قرص سر درد بیارم ...بعد گفت نمی دونم چرا سرم گیج
ایوب :منو صدا کرد اومدم اینجا گفت براش
ِ
میره ...یهو جلوی پام پرت شد...
دیگه نتونست تحمل کنه و های های زد زیر گریه...
منی هم که اون صحنه و ندیدم پا به پاش گریه می کردم چه برسه به این طفلک...
چند دقیقه بعد آمبوالنس اومد ایوب در و باز کرد و اومدن داخل ...
من تند رفتم به مادرجون سر بزنم که یه وقت چیزی و از پنجره اتاقش نبینه ...اما با آرامش خواب
بود و یه تبسم روی لباش بود...
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نفس راحتی کشیدم و برگشتم تو حیات...
به خانومی که باالسرش بود نگاه کردم که با تمرکز در حال انجام دادن کاراش بود...
من :خانم زندست؟
بدون اینکه نگام کنه گفت:
پرستار :بله اما حالشون اصال خوب نیست...
من :زنده می مونه...؟
پرستار :نمی دونم خانم باید بیا بیمارستان روش آزمایش انجام بشه...
و بعد وقتی ایوب نشست تو ماشین در و بستن و رفتن...
به دور شدن ماشین خیره شدم و چند ثانیه ای تو فکر موندم...
از مرگ و بریدن از این دنیا خاطرۀ خوبی نداشتم ...پدرم  ..مادرم ...از دستشون داده بودم ...فرشتۀ
مرگ زود بردشون ...گلچینشون کرد...
خدایا خواهش می کنم اتفاقی نیفته ...بوی مرگ و حس میکنم ...
شاید بوی اون ساالست اون ساالی بی پدری ساالیی که تکیه گاهم شونه های ضعیؾِ پسری بود که
سعی می کرد نلرزه تا دلم آوار شه ...
خدایا نذار یادم بیاد...
نزار خاطراتم تداعی شه...
می ترسم ...می شکنم...
خدایا من یه بار شکستم ...بند خوردم...
یه وجو ِد بند خورده شدم که با یه تلنگر دوباره میریزه دوباره اوار میشه...
خدایا نزار دوباره وجودمو رو یه وجود له شده بسازم...
تو بزرگی ...خودت مراقبش باشه...
به مادری نگاه کن که تازه امیدوار شده که دلش خوشه به پسرش تنها پسری که براش مونده...
به مادری که داغ دیدست ...تنهاست ...
وش که قول گرفته ...
به دختر بچه ای که دلش خ ِ
قول پدری داده ...پدر ...
به مردی که قول داده ...می گن مر ِد و قولش نزار بد قول شه ...اون ِ
پدر  ...چه واژۀ ؼریبی ...بابا ...بابای خوبم دلم برات تنگ شده ...دلم وجودت و می خواد...
مامانم ...مامانی کجایی که االن دلداریم بدی ...که کنارم باشی که مواظبم بودی این صحنۀ دلخراش و
نبینم که روحیم انقدر زخمی نشه ...مامانم دلم برای دستای مهربونت دلم برای چشمای آسمونیت یه
ذره شده ...کاش بودی کاش بودی...
با صدای اکرم از فکر اومدم بیرون ...اشکام و پاک کردم و رفتم سمتش ...
اکرم :ایوب و ندیدی؟
من :چرا رفت بیمارستان...
اکرم زد تو صورتش و گفت
اکرم :وای خاک عالم اخه چرا؟ تو چرا گریه کردی...؟؟
من :آروم نباید مادرجون چیزی بفهمه ...متین از تراس افتاد پایین...
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اکرم همینجور میزد تو سرش و می گفت وای بر ما خدا بهمون رحم کنه که با صدای مادر جون
گریۀ جفتمون قطع شد و با ترس بهش خیره شدیم...

مادرجون :چرا خدا بهمون رحم کنه؟ مگه چی شد؟
من :هی ...هیچی...
مادرجون :برای هیچی می کوبین تو سر و کلۀ خودتون؟
اکرم نتونست تحمل کنه و زد زیر گریه...
مادرجون :د بگید چی شده؟ جون به لبم کردین که...
من :هیچی خودتون و ناراحت نشید ...تروخدا هول نکنیدا ...آقا متین ...آقا متین...
مادرجون :با هول گفت:
متین چی؟
من :از تراس افتادن پایین...
عصاش از دستش پرت شد ...قطره اشکی از چشمش اومد و بعدم از حال رفت...
اکرم جیؽی کشید و قبل از اینکه مادر جون با زمین برخورد کنه گرفتش و من زود رفتم تو خونه..
با یه لیوان آب برگشتم ...با خوردن کمی آب و پاشیدن کمی آب رو صورتش به هوش اومد...با کمک
اکرم بردیمش تو خونه و رو یکی از مبال نشوندیمش..
جیگر ادم
شنیدن صداش
گریه می کرد و زیر لب یه چیزایی می گفت ...یه چیزایی که نمی فهمیدم اما
ِ
ِ
و می سوزوند...
یکم گذشت که بلند شد...
مادرجون :باید برم ...باید برم...
من :کجا...؟ مادر جون تروخدا خودتون و اذیت نکنید ...بشینید خدا خودش بزرگِ ایشاهللا که چیزی
نمیشه...
ت اتاقش گفت:
مادر جون در حالی که می رفت سم ِ
باید برم بیمارستان ...زنگ بزن آژانس ...کدوم بیمارستان بردنش...؟
از اکرم خواستم مواظب مادرجون باشه و خودمم بلند شدم زنگ بزنم اورژانس ببینم کدوم بیمارستان
بردنش...
بیمارستان البرز ...اکرمم آماده شد و
ت باید میرفتم
و بعد هم زنگ زدم آژانس تا برامون ماشین بفرس ِ
ِ
بعد از بیدار کردن میشا از خواب همگی رفتیم بیرون منتظر اژانس...
نگرانی از صورت هممون می بارید ..دلهره ...خدا خدا می کردم چیزی نشده باشه ...ایوبم که یه
زنگ بهمون نزده بود ببینیم چی شده...
بالخره رسیدیم بیمارستان البرز...
اکرم موند پایین و میشارو نگه داشت من و مادرجون بعد از کلی قسم و آیه دادن به نگهبان رفتیم باال
ساعت مالقات نبود و اجازه نمیدادن...
ایوبم باال بود پیداش کردیم ....تا مارو دید های های زد زیر گریه و رفت بؽل مادر جون...
مادرجون :بگو چی شده؟ بگو حالش خوبه ایوب؟ تو می دونی چه پسری بود ...بگو هست  ...بگو
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چیزیش نشده...
ایوب :خدا بهتون صبر بده ...مادر هر چی خدا بخواد شما باید قوی باشید...
من :چی شده مگه؟
مرگ مؽزی  ...کما...
خواستن اینکه باید بریم
با این حرفا صدای مادرجون رفت باالتر ...اومدن پرستار و تذکر دادنش و
ِ
رفتن دوبارۀ مادرجون که باعث شد انتقالش بدن بخش و بستری شه...
بیرون همزمان شد با از حال
ِ
من مسئول بودم؟ حاال باید چه کار کنم؟ آسا ...باید به آسا زنگ بزنم ...اون باید بیاد..
شماره و گرفتم و رفتم کنار پنجره...
بعد از چند تا بوق صدای خستۀ اسا پیچید تو گوشی...
من :سالم خوبید...
آسا :سالم ستارجون تو خوبی ...ببخشید بخدا من باید زنگ بزنم اما همش تو به من زنگ میزنی به
خدا خیلی گرفتارم...
من :نه این چه حرفیه...؟ فقط اگه قطع شد شما به من زنگ بزنید شارژ ندارم و االنم نمی تونم برم
بخرم...
آسا :پس قطع کن من زنگ می زنم و دیگه منتظر حرؾ من نشد و قطع کرد...
ت لبم و می جویدم...
نمی دونستم چی بگم ...عصبی بودم و تند تند پوس ِ
زنگ زد هنوز زنگ نخورده جواب دادم...
الو آسا جان؟
آسا :خوبی عزیزم ...صدات می یاد خانومی ...؟
من :ممنون مرسی خوبم ...اسا جان شما کی میای؟
آسا :من که بهت گفتم ستاره جون دو سال یا شایدم بیشتر طول بکشه  ...داداشم کاری کرده؟ خسته
شدی؟
من :نه  ...نه ...راستش ...یعنی شما برای تفریح هم نمی تونی بیای؟
بیمارستان چه
دختر من حالش ب ِد و االنم تو
آسا :مشکلی پیش اومده ؟ دارم نگران می شم  ...اخه
ِ
ِ
جوری بیام؟
من :راستش برادرتون حالش خوب نیست
آسا :متین؟ چی شده؟ وای خدا مادرم آخر دق می کنه ...االن کجاست؟
من :نه خوب شده بود ...تازه همین امروز اما...
آسا :نگران شدم خورشید جان بگو چی شده؟
من :از رو تراس افتاد پایین...
صدای جیػ آسا رو شنیدم  ...چند لحظه ای ساکت شدم ...چند ثانیه بعد خودش به حرؾ اومد در حالی
که گریه می کرد گفت:
آسا :زندست؟ تراس طبقۀ باال رو می گی؟
من :بله  ...زندست اما تو کما ..مرگِ مؽزی شده...
آسا :یا امام زمان ...دکترا چی می گن؟
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من :هنوز صحبت نکردم...
آسا :تنها یادگار پدرمونم رفت ..من دیشب خواب دیده بودم ...نگران دختر خودم بودم نگو برادرم تنها
یادگاریمون رفته ...اون دیگه بر نمی گرده من می دونم...
من :امیدوت به خدا باشه آسا جان ...هر چی اون بخواد...
آسا :ستاره من چه جوری بیام ؟ چه جوری برگردم ...کسی نیست پیش دخترم باشه ...نمی تونمم از
بیمارستان بیارمش بیرون...
من :من هستم مامان هست نگران نباش ...ایشاهللا اون خوب شه حداقل...
آسا :گفتی مامان ...پاک حواسم رفته ...اون خوبه؟ حالش چطوره؟
من :اون خوبه خیالت راحت باشه...
آسا :ستاره جان با دکترا صحبت کن ببین حرؾ دهنشون چیه ...اگه امیدوارن که هر چی خرج داشته
باشه و پول دستگاه ها باشه هیچ اشکالی نداره اما اگه امیدی نیست متین کارت اهدای عضو داره بهم
زنگ بزن تا ادرسش و بهت بدم...
ت خیلی مواظبش باش ...من
اما باز ببین مامان چی می گه ...ستاره قربونت برم فکر کن مادر خود ِ
نمی دونم دیگه چه کار کنم ...تو دنیا همون برام مونده فقط ...
اینارو در حالی می گفت که به هق هق افتاده بود و دیگه صداش واضح نبود من خودم حالم بد تر
بود ...خداحافظی کردم...
مادر جون به هوش اومده بود و به سقؾ نگاه می کرد...
مادر جون  :آسا بود ...مرگ مؽزی؟
من :بله ...آره متاسفانه ...اما امیدتون به خدا باشه ...آسا می گفت ...می گفت که متین کارت اهداء
عضو داره...
با عصبانیت برگشت سمتم...
مادرجون :هنوز نمرده می خوایید تیکه تیکش کنید؟ که چی بشه؟ ها؟ می خوایید بچم و بکشید اون
هنوز زندست...
من :آروم باشید مادر جون آروم باشید باشه ببخشید...
پرستار اومد و من و دعوا کرد ازینکه دارم براش همه چیز و عادی باز می کنم و بعد از زدن یه
ارامبخش رفت بیرون...
من :مادر جون من میرم با دکترش حرؾ بزنم ...اگه امیدی باشه که ایشاهللا هست هر چقدر خرجش
باشه طبق گفته دخترتون تقبل می کنیم اما اگه نباشه پسرتون کارت اهداء عضو دارن...
مادرجون :می دونم می دونم ...تروخدا اسمی از کارت نبر نمی خوام پسرم و سوراخ سوراخ کنن...
من :اما مادرجون اون کارت مثل یه وصیت می مونه ...گناه داره  ...شما که دلتون نمی خواد اون
ازمون ناراضی باشه ...حاال شما استراحت کنید تا من برم با دکترش حرؾ بزنم ...شاید اصال امیدی
باشه ...
مادر جون در حالی که صداش ضعیؾ و ضعیؾ تر میشد گفت:
مادر جون :برو  ...برو اما اسمی از کارت نبر ...فعال نبر ...
***
من :یعنی شما می گید هیچ امیدی نیست؟
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عینکش رو از چشمش در آورد و انداخت رو میز...
سالم اما داره ضعیؾ میزنه ...اما این قلب می تونه رو یه
دکتر :هیچ امیدی ...مؽز کال مرده ...قلبشم ِ
بدن دیگه طبیعی و سالم کار کنه...
ِ
من :یعنی خارج از کشورم کاری نمیشه براش کرد؟
دکتر :هیچ کار...
بلند شدم ...
من :ممنون ...مرسی از زحماتتون...
دکتر :با خانوادش حرؾ بزنید راضیشون کنید ...یه ثوابی هم میبرن ...ما در حال حاضر دو تا
مریض داریم ...جفتشون نیاز به کلیه دارن...
من :بله حتما اما خودتون می دونید که سخته...
دکتر  :درک می کنم اما راضیشون کنید...
من :سعی خودم و می کنم ...با اجازه...
ت پنجره و گفت...
مادر جون در حالی که اشکاش پشت سر هم تند تند میومد سرش و کج کرد سم ِ
مادرجون :باشه رضایت میدم ...کلیه هاش و بدین به آدمایی که می دونید واقعا نیازمندن و براش یه
نمازی دعایی چیزی می خونن ...اما قلبش...
قلبش باید واسه ادمی شه که خودم انتخاب می کنم ...باید خونوادش بیان یه سری شرایط دارم اگه
تونستن قبول کنن رضایت می دم ...
بلند شدم ...
من :مطمئن باشید اینجوری یه تیکه از بهشت و برای پسرتون خریدین ...داشتم میرفتم بیرون که
گفت:
مادرجون :فعال اولین شرطم برای پیوند قلب اینه که شخص مورد نظر یه پسری هم سن و سال پسرم
باشه...
من :اما اخه...
مادرجون :همین که گفتم ...دیگه اما و آخه نداره  ...من می خوام پسرم و زنده نگه دارم ...دیگه نمی
خوام چیزی بشنوم...
چیزی نگفتم ...تا همینجا هم خیلی تحمل کرده ...این چند روز هم اسا باهاش حرؾ زده هم من و هم
روانپزشک ...
هر کسی یه تحملی داره نباید صبرش و لبریز کنیم...
مستقیم راه اتاق دکتر و در پیش گرفتم...
من :خسته نباشید...
دکتر موسوی از پنجره تو حیات بیمارستان و نگاه می کرد...
برگشت سمتم...
دکتر :سالمت باشی دخترم...
من :رضایت دادن...
دکتر انگار که کلی از خستگیش کم کرده باشم خنده به لباش اومد...
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دکتر :راس می گی...؟ ایشاهللا خدا عاقبت بخیرش کنه ...اینجوری جون دو تا جوونم نجات میده...
من :واسه کلیه ها مشکلی نیست فقط باید خانواده ها واقعا نیازمند باشن ...اما واسه قلب...
دکتر نشست رو صندلی و از تلفنش سفارش دو تا ابمیوه داد...
به صندلی تکیه داد و دستاش و تو هم قالب کرد...
دکتر :واسه قلب چی؟
پسر بیست و هفت ساله ...و اینکه
من :باید جوونی و پیدا کنید که
ِ
همسن پسرشون باشه  ...یعنی یه ِ
قبل از پیوند زدن باید خانوادۀ اون شخص رو ببینن چون یه سری شرط دارن...
نفسش و سخت داد بیرون ...
دفتر پیش روش و باز کرد و یه نگاهی بهش انداخت...
چند ثانیه شایدم یک دقیقه ای بهش نگاه کرد ..چند صفحه ای رو ورق زد...
همونجور که داشت تو دفترو نگاه می کرد گفت:
ت تو کماست و
دکتر :یه پسر هست بیست و هفت سالش نیست ...بیست وشش سالست ...خیلی وق ِ
یهویی وزنه های سنگین باعث شده رگای
برداشتن
سالم ...تو باشگاه
ِ
ِ
قلبش از کار افتاده اما خوب و ِ
قلبش بگیره و بعد ایست قلبی ...خیلی دیر رسودنش...
من :باید برم باهاش صحبت کنم...پش شما به خانوادش نگید که بنده خداها امیدوار باشن...
ت که پسرشون
دکتر :من باهاشون تماس می گیرم که بیان طفلکا خیلی سختی کشیدن خیلی وق ِ
تموم زندگیشون و قروختن و االن
اینجاست ...اینا خیلی پولدار بودن اما به خاطر پول دستگاه ها
ِ
اجاره نشین شدن...
من :باشه پس من برم راضیشون کنم...
ت اتاق مادرجون...
و بعد راه افتادم سم ِ
ب تو رو هم میده این چند روز خیلی زحمت کشیدی...
دکتر :خدا جوا ِ
برگشتم و بهش لبخند زدم و بعد به راهم ادامه دادم...
***
نمی دونم چرا انقدر استرس گرفته بودم ...خوبه من خانوادۀ اون پسر نیستم اینهمه دلهرم کجا بود
آخه؟
یه دور دیگه طول اتاق و طی کردم...
مادرجون :بچه جون یه جا بشین ...خستم کردی هی میری میای ...ای بابا!
من :باشه باشه ببخشید ...هنوز ننشسته بودم که تقه ای به در خورد که مجبور شدم دوباره بایستم...
مادرجون :به تو نیومده یه دقیقه بشینی حسابی خسته شدی ...شرمندتم...
من :خواهش می کنم مشکل برای همه هست ...وظیفمه ...نگاه کن ترو خدا خوبه االن داشت دعوام
می کردا!!!
در باز شد و یه خانم و یه آقا و بعد یه دختر خانوم اومدن تو...
دست گل بزرگ و نازی دست دخترشون بود  ...آبمیوه ها رو گذاشتن رو میز اما من جای سالم
زیبایی بیش از حد دختری که رو به روم بود...
کردن حواسم رفته بود به
ِ
لبخندی زد و سالم کرد و گل و داد بهم ...منم به خودم اومدم و گل و ازش گرفتم و تعارفشون کردم
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که بشینن رو مبل...
حال هم و درک کنن...
زن و دختر با گریه رفتن سم ِ
ت مادرجون ...خوب االن اونا می تونن ِ
وقتی همشون ساکت شدن و کمی دلشون آروم گرفت نشستن...
براشون از آبمیوه هایی که آورده بودن باز کردم و دادم بخورن ...خوب چه کنم دیگه وسائل پذیرایی
نداشتیم که...
پسر مثل دسته گلم رفت یه خواب آروم نداشتم اون رفت و
مادر پسر :حاچخانم از روزی که ِ
زندگیمونم برد ...
مرد :اگه بدونید چه فرشته ای بود ...خوشگل ...با استعداد با هوش ...اگه تو یه مجلسی بود اون
مجلس دیگه ؼم نداشتن ...سر زنده و شاد بود...
تموم زندگیمون و دادیم دیگه چیزی نمونده اما شما هر کاری بخوایید براتون
خواهرش :بله باور کنید
ِ
انجام میدیم ...باور کنید درک می کنیم ؼم یعنی چی فقط می خواییم شما هم واقع بین باشید و مارو
درک کنید...
ت مخالؾ و نگاه کرد...
مادر جون روش و از جمع گرفت و جه ِ
مادرجون :درک کردم و رضایت دادم که شما اینجایید...
مادر پسر بین گریه هاش خنده ای کرد و گفت:
ای الهی عاقبت به خیر بشید واقعا خودم و خانوادم یه عمر در خدمتتنونیم!مادر جون :اما شرط دارم...
تموم دار و
قبول اما باور کنید من برای خرج بیمارستان و دستگاه ها
مرد :بفرمایید هر شرطی باشه
ِ
ِ
ندارم و از دست دادم...
پول آقا ...اولین شرطِ من این بود که یه پسر هم سن و سال
پسر من ارزشش بیشتر از ِ
مادرجون :قلب ِ
بچۀ خودم باشه ...اما باز با حرفایی که زده شد یه سال تفاوت و قبول کردم اما شرط بعدیم و باید بی
چون و چرا قبول کنید...
مرد :شما بفرمایید...
مادر جون :پسرتون باید با من زندگی کنه...
همونجور که پسرم به زندگی برگشته بود و اومد سمتم ....من و مادر صدا کنه ...اینجوری پسرم برام
ب ...
زنده می مونه ..نباید هیچ شبی بیرون از خونۀ خودم بخوا ِ
مرد و زن بدون فکرو لحظه ای مکث گفتن:
مرد و زن :حاچخانم شما جون بخوایید این که چیزی نیست ...چشم پسر ما نوکر شما هم هست شما
جونش و نجات بدید...
داداش من جونش و عمرش ما سه تاییم اصال همه می دونن ماها چقدر به هم
دختر :اما حاچخانم
ِ
وابسته ایم این امکان نداره که اون همچین کاری کنه...
مادرجون :نمی دونم یا قبول می کنید یا قلب و به یه نفر دیگه پیوند بزنن ...
چند لحظه ای سکوت بو د و بعد مادرجون گفت:
مادرجون :خودتونم می تونید بیایید خونۀ من خونه بزرگِ و برای همتون جا هست ...برای همه این
حرفا هم باید نوشته بدین و امضا کنید...
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دختر :اما ما این شرایط و امضا کنیم داداشمون چی؟
مادر جون :شما باید تضمین کننید ....اگه باهاش حرؾ بزنید قبول می کنه ...
حاال هم برید فکراتون و بکنید و تا یک ساعت دیگه خبر بدید...
مادر پسر :نیاز به فکرکردن نداره ...من مادر م درکتون می کنم و شرط شمارو قبول دارم...
داشتن بیش از حدش باعث شده بود بخواد با
احساس کردم مادر جون سنگدل شده یا شایدم دوست
ِ
خودخواهی پسری و برای خودش کنه و از یه خانواده دیگه بگیره...
مرد :باشه حرفی نیست ما قبول داریم...
مادرجون :ستاره برگه بردار و شرایطم و بنویس و بعد بده امضا کنن...
همینکارو هم کردم ...وسطاش بودم که در زده شد ..رفم در و باز کردم ...اکرم بود...
میشا رو داد بهم...
من :چه جوری اوردیش باال ...؟
اکرم :با یه دردسری مگه ساکت میشد؟ دیگه االن تونستم بیارمش باال ...بیا تا دوباره گریه نکرده
بگیرش ابرومون و برد این بچه ...میشا و گرفتم و اوردم داخل و در و بستم...
رو به دخترشون گفتم:
من :ببخشید میشه بقیش و بنویسید؟
دختر :آره عزیزم حتما..
زن :دختر خودتِ؟ اصال بهت نمیاد ازدواج کرده باشی...
اومدم حرفی بزنم و بگم نه که مادر جون بین حرفم اومد و گفت:
ت
اولم که فوت شده ...ستاره نامز ِد
متینم که االت رو تخ ِ
ِ
میشا دختر ستاره نیست ...دختر پسر ِ
بیمارستان...
ِ
دهن باز به مادر جون نگاه کردم ...
با
منم
و
انداختن
من
به
نگاهی
تعجب
با
همشون
ِ
اما مادر جون عین خیالش نبود...
اونا هم نگاهی بهم انداختن و دخترشون دوباره مشؽول شد...
حتما پیش خودشون فکر کردن االن منم باید با پسرشون ازدواج کنم...
واقعا مادرجون چرا این حرؾ و زد منظورش چی بود؟
پیش روم نگاه کردم...
از پشت شیشه ها به پسر ِ
چقدر مظلوم و بانمک خوابیده...
ادما همیشه وقتی تو خوابن مظلومن...
وقتی زیادی به چهرش خیره میشم یا ِد متین میفتم ...یا ِد کل کالمون ...اذیتایی که در حقش کردم...
زیر خروارها خاکِ می گم کاش که
چقدر ادمی بی
ِ
ارزش تا دیروز آرزوی نبودنش بود و حاال که ِ
بود...
دروز باهم مهربون باشیم ...بی کل کل بی اذیت و آزار...
کاش بود تا حاللیت بگیرم ...بگم دنیا
ِ
دست مشت شدم و آروم چند بار زدم به شیشه...
عقب عقب رفتم وبه دیوار تکیه دادم...
کاش حداقل اینجا خصوصی نبود کسای دیگه هم بودن باهاشون حرؾ بزنم...
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کار هر روزم بود هر روز  2تا چهار اینجا بودم ...
روزی که پیوند انجام شد دکتر اومد بیرون و گفت که پیوند انجام شده اما خیلی امیدوار کننده نیست...
همین حرؾ باعث شد که مامان کسری از اون روز تا حاال تحت فشار عصبی ای که بهش وارد شد
ت مالقات
بستری شه ...مراقب می خواد و دخترش همیشه اونجاست اما گاهی میاد اینجا و ساع ِ
میبینمش ...و گاهی هم من میرم باال..
ضررش تو این نداری...
زندگی چون حتی یه روز مرخصی هم به
باباشم که دنبال کارای
ِ
ِ
کیانا :خسته نباشی خانوم یا خودش میرسه یا نامش ...تو فکری؟
لبخندی خسته زدم و گفتم:
من :داشتم به شما فکر می کردم خانم حاللزاده...
کیانا نگاهی به برادرش که رو تخت خوابیده بود انداخت و گفت:
دوسش داشتی؟
ت ما ...
می دونستم کیو میگه ...متین ...اینم از کاری که حاچخانم داده بود دس ِ
یاد حرفش افتادم وفتی ازش دلیل خواستم گفت:
«از روزی که تو اومدی زندگیم از سیاهی درومد و سفید شد ...بزرگترین کار و در حق من انجام
دادی کارای تو باعث شد روحیۀ رفتۀ متین برگرده من براتون خوابای زیادی داشتم اما خدا ازم
گرفتش و نشد ...حاال که قلب متینم هست می خوام تو برای همون قلبی باشی که یه روزی قرار بود
توش جایی برای خودت داشته باشی»....
کیانا دستی جلوی چشم تکون داد و گفت:
کیانا :چی شد کجایی؟
من :همینجا می دونی عزیزم من پرستار این خانواده هستم...
چشمامش از تعجب گرد شد و گفت:
پیش خودم گفتم متین ازین ادماست که
کیانا :نههه ...راست می گی؟ اصال بهت نمیاد کار کنیِ ...
ت خودش بزرگش کنه...
دختر بچه گرفته تا با اخالقیا ِ
من :نه اینطورا نبوده من پرستارشون بودم اما مثل اینکه قرار بوده من نامزد آقا متین بشم و خودمم
خبر نداشتم...
کیانا :اوه پس حرفش و زده بودن...
من :آره اما فرصت نشد که از من تقاضایی انجام بشه....
داداش من چه نظری داره امیدوارم ناراحت نشی اما...
کیانا :عزیزم من نمی دونم
ِ
حرفش و قطع کردم و گفتم:
عزیزم نگران این مسئله نباش...
باور کن من هیچ وقت قصد ازدواج نداشتم و ندارم ...پس این که زن داشته باشه و اون شخص کی
باشه بهش تحمیل نمیشه خیالت راحت...
کیانا دستش و گذاشت رو شونم وگفت:
شخصی کسری چیزی نمی دونم  ...نمی دونم
کیانا :ممنون عزیزم تو خیلی خوبی  ...من از زندگی
ِ
کسی و دوس داشته یا نه اما تا حاال هیچ دختری نیومده اینجا و بگه که ما دوست بودیم یا عاشق هم...
کسری فعال باید زندگیش و بسازه چون االن دیگه هیچی نداره ...کسری یه مؽازۀ بزرگ داشت با

54

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

انواع سازا ...کال تو کار هنرو این چیزا بود  ....روحیش شؽل دیگه ای رو نمی طلبید...
تنها کاری که تونستیم براش انجام بدیم این بود که گیتارش و پیانوش و سازایی که خودش کار می
کرد و براش نگه داریم بقیه چیزا همش فروخته شد ...کسری وقتی به هوش بیاد باید کلی زحمت
بکشه تا شاید نصؾِ اون چیزی که داشته به دست بیاره...
بعد روش و ازم گرفت و با گریه گفت بمیرم برای داداشم...
سالم و کنارتون...
من :عزیزم ؼصه نخور عوضش ِ
من :هی راستی تو به نگفتی چند سالته ها!...
کیانا راست می گی اصال به هم معرفی نشدیم ...
ی مامان و بابام...
من کیانام ...کیانا فرخی 23 ...ساله ...و ته تؽار ِ
ی مامان و بابا...
من :منم ستاره ام ...خوب منم تقریبا  21ساله و ته تؽار ِ
کیانا نگاهی به قد و باالم انداخت و گفت:
کینا :بهت نمیاد  21ساله باشی اما خیلی جوونی واسه کار کردن...
من :خودم خواستم داداشمم خیلی موافق نبود...
کیانا با تردید پرسید...
مامان و  ...مامان و بابات چی؟
من :در ؼید حیات نیستن...
کیانا :اوه متاسفم عزیزم...ببخشید ناراحتت کردم...
من :خواهش می کنم اشکالی نداره گلم خودت و ناراحت نکن ...راستی درس می خونی...
کیانا :قیافۀ با نمکی به خودش گرفت و گفت:
کیانا :راستش نه من خنگم...
می دونی من خیلی عالقه به درس نداشتم ...رشتم انسانی بود اما باور کن کلی تجدیدی و اینا داشتم تا
تونستم پاس کنم...
من :من درس خون بودم اما خوب خیلی هم مشتاق به دانشگاه رفتن نبودم...
دیپلم مختلؾ دارم...
کیانا :من اصال به درس عالقه نداشتم االنم پشیمون نیستم ...عوضش چندین
ِ
من :نه من همون یه دیپلمم به زور گرفتم..
تموم گفتم:
با صدای اینکه وقت مالقات
ِ
من  :بریم حتما االن میشا خودش و کشته تا االن...
اصرار مادر جون چیه که شما باشی...
کیانا :بریم عزیزم توام حسابی خسته شدی من نمی فهمم
ِ
ت کسری رو حس کردم...
داشتم می گفتم اشکال نداره که یه لحظه
تکون دس ِ
ِ
برگشتم و به کسری نگاه کردم...
من :توام دیدی؟
کیانا :چیو عزیزم؟
من :داداشت ...داداشت دستش تکون خورد....
کیانا :خیال کردی خانمی ...تو این چند وقتی که من اینجا بودم زیاد این اتفاق برام افتاده ...همش
خیال...
ِ
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من :امیدوار باش کیانا ...اما باور کن من حس کردم ...من تکون دستش و حس کردم...
تموم ؟ بفرمایید بیرون ...بفرمایید...
پرستار :خانم مگه نگفتم وقت
ِ
بیخیال شدم و با کیانا رفتیم بیرون...
کیانا همینجور که داشت حرؾ میزد دستش و گذاشت جلوی دهنش و خمیازه ای کشید...
کیانا :ببخشید عزیزم ...به خدا این روزا خیلی خسته ام ...نمی تونم زیاد بخوابم ...مامان شبا هزیون
می گه ...ارامبخشم می گن نمی تونن خیلی قوی بهش تزریق کنن  ...منم مجبورم بیدار بمونم...
من :می خوای یه شب من بمونم...؟
کیانا :نه عزیزم قربونت مرسی ...توام میشارو داری دیگه...
بدون منم عادت کنه چون راستش....
من :خوب اون باید
ِ
راستش اگه برادرت بیاد تو اون خونه من باید ازونجا برم ...چون هم داداشم اجازه نمی ده هم اینکه
نباشم بهتره...
کیانا :باور کن دادش من اونجور پسری نیست ...
حتما حاچخانم فکری به حال این موضوع هم می کنه ...
پیش مامان می مونم میشا باید عادت کنه بدون من بمونه چه
من :ببین کیانا جان تو برو خونه  ..من ِ
موقع از االن بهتر ...همینو می خواستم بگم ...اگه یه وقت من بخوام برم اونوقت می خواد چکار
کنه؟
کیانا :نه ستاره جون دلم قبول نمی کنه مامان و تنها بزارم...
من :مامان به یه دختر سرحال و پر انرژی نیاز داره برو عزیزم خیالت راحت فکر می کنم مادر
خودم...
ِ
کیانا :ممنونم ستاره تو خیلی خوبی ...پس شمارت و به من میدی؟ که بهت زنگ بزنم  ...آخه تلفن
اتاق و قطع کردم که مزاحم مامان نشه...
من :حتما ...شمارت و بگو بهت تک میزنم بیفته...
بعد از گرفتن شماره کیانا باهاش تا بیرون رفتم تا برای خودم ساندویچ بخرم چون ؼذای بیمارستان به
هیچ عنوان از گلوم پایین نمی رفت...
برای خودم کمی خرید کردم و بعد از خداحافظی از کینا اومدم باال....
جلوی در اتاق مادر کیانا بودم که پرستار صدا کرد...
پرستار :خانم خبر خوش دارم براتون بیمارتون ...به هوش اومد...
من :جد...جدی می گید؟
خانم :بله خانم دروؼم چیه...
خیلی خوشحال شدم ...برای خانوادش و برای مادرجون ...و در اخر برای خودم که انقدر نرم و
بیام ...
من :ببخشید اگه می شه با پدرشون تماس نگیرید بعد از چند وقت رفتن برای استراحت اجازه بدید
فردا خودشون سرحال بیان...
پرستار  :باشه باشه...
و بعد با قدمهای سریع از من دور شد ...
اطالع نداشته باشن بهتره ...حداقل کیانا هم فردا با سر و وضعی بهتر میاد بیمارستان ...صبح خودم
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بهشون خبر میدم...
ب خواب بود...
سری به مادر کیانا محبوبه خانم زدم ...خوا ِ
تصمیبم گرفتم برم ببینم اجازه دارم ببینمش یا نه ...حتما باید منتقلش کرده باشن چون االن دیگه تو
کما نیست...
رفتم طبقۀ مربوطه و با پرستاری صحبت کردم...
اول که اجازه نمی دادن اما...
متاسفانه از دروغ استفاده کردم و با اشک و آه گفتم که اون االن قلب نامز ِد من و تو سینه داره و من
باید اولین نفری باشم که میبینمش...
پرستار وقتی سرش و از رو کاؼذا بلند کرد و به من نگاه کرد چشماش پر
انقدر حرؾ زدم که بیچاره
ِ
از اشک بود ...
واقعا دروغ که چه ها نمی کنه ...حتی می تونه احساس آدمارو هم تو دست بگیره ...خدا یا من و
ببخش ...
بالخره راضی شد اونم به شرطی که بیمارو خسته نکنم...
کلی استرس داشتم ...اصال چرا من باید اقا کسری رو می دیدم؟ خدا می دونه ...
خوب من کمی باهاش صحبت کنم و حداقل از این یه سال بگم که بهتره ...
قدمام و تندتر کردم تا به پرستار برسم...
در اتاق و باز کرد و رفتیم داخل ...
کسری سرش و برگردوند و به من نگاه کرد...
پرستار :زود تمومش کن...
و بعد رو به کسری گفت:
پرستار :شاید بتونی سواالت و از ایشون بپرسی ولی خیلی به خودت فشار نیار...
و بعد رفت بیرون...
رفتم جلوتر...
من :سالم...
کسری نگاهی به قد و باالی من انداخت و گفت:
کسری :چرا باید از شما بپرسم؟ شما کی هستین؟
پدر و مادر کجان؟ من چرا اینجوریم؟
و بعد دستی به صورتش که کمی ریش داشت کشید...
من :صبر کنید یکی یکی...
اول از همه خوشحالم که خدا دوباره شمارو به پدر و مادرتون داد..
و بعد اینکه خوشحالم که سالمید و به هوش اومدین...
کسری گنگ بهم نگاه کرد...
من :من از دوستای خواهرتون هستم  ..آروم باشید براتون توضیح میدم ...
االنم خانواده رفتن کمی استراحت کنن و نمیدونم شما به هوش اومدین...
ت که بیهوشم..؟ من دیروز تو باشگاه حالم بد شد همین...
کسری :مگه من چندوق ِ
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فهمیدم که دکترا حتی از پیوند قلبشم چیزی بهش نگفتم ...چه کار سختی به عهده من شده بود...
سال که اینجایید...
من :راستش شما یک ِ
با تعجب بهم نگاه کرد  ...بعدم با اخم...
کسری :من و سرکار گذاشتید دیگه...؟
من :نه اصال باور کنید ...
نگاهی به در و برم انداختم ...
اها یافتمش...
میز بیمارستان تقویم و برداشتم و بهش نشون دادم ...نگاهش رو من و تقویم می چرخید...
از رو ِ
من :این تقویمی که میبینید تقویم سال  ...89از هشتاد و هشت تا هشتاد و نه یه سال فاصله هست...
کسری  :میشه بیشتر توضیح بدی...؟
نشستم رو صندلی کنارش و شروع کردم...
خیلی آروم و خیلی شمرده براش گفتم ...که نکنه دوباره حالش بد بشه...
کردن
از یکسالی که بی هوش بود ...از مادر جون ...از پیوند قلب و متین ...از چجوری فوت
ِ
متین...
ت از دست رفتشون و شرطای مادرجون تنها چیزایی بودن که ازشون حرفی نزدم ...چون با این
ثرو ِ
رفتارش نمی دونستم چه عکس العملی می تونه داشته باشه...
ب
در آخر نفسی کشید و گفت :یعنی می گید باور کنم؟ یعنی االن من
یکسال که یه جورایی مردم و قل ِ
ِ
کسی دیگه تو سینمه؟
من :بله چند روزی هست که عمل پیوند انجام شده و شما امروز به هوش اومدین ...دکترا خیلی امید
ت خدا بود...
نداشتن اما خواس ِ
کسری :شما چی؟ از همه گفتین اما خودتون؟
من :من تو اون خونه که پسرشون قلبش اهدا شده به شما کار می کردم ...پرستار اون خونه ام...
کسری  :نمی فهمم پس االن اینجا چه کار می کنید؟
من :راستش مثل اینکه قرار بود من و آقا متین نامزد شیم اما دیگه خدا نخواست....
کسری :خوب...
انگار انتظار داشت بقیه داشته باشه ...یا شاید فکر می کرد من اینجا نشستم تا این به هوش بیاد و به
زور خفتش و بچسبم که من وعقد کنه...
من :نگران نباشد من به خواستۀ مادر جون هر روز میام مالقات شما امروزم دلم نمیومد خواهرتون و
پیش مامان بمونم...
تنها بزارم گفتم بره خونه کمی استراحت کنه تا من ِ
و بعد با حرص و ؼیض گفتم وگرنه من اصال قصد ازدواج ندارم ...
بی توجه به حرؾ من گفت:
کسری :االن مامان خوبه؟
من :بله بهتره...
کسری :ممنون زحمت می کشید...
من :خواهش می کنم بلند شدم و با اجازه ای گفتم...
کسری :من خیلی گشنمه...
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و گفتم :االن به پرستار بخش می گم ...
کسری باشه ممنون...
داشتم میومدم بیرون که دوباره صدام کرد...
کسری :ببخشید ...تو این مدت کسی نیومد مالقاتم...؟
من :من خیلی در جریان نیستم  ...اما مثل اینکه شاگرداتون اومدن مالقاتتون و دیگه هیچکدوم
شهریشون و پس نگرفتن و همینطور یکی از دوستاتون به اسم شادمهر...
کسری:برادرم چی؟ کیان؟
من :واال اینو دیگه من مطلع نیستم ...اگه تا فردا صبر کنید که خواهرتون و پدرتون کمی استراحت
کنن بهتره البته اگه می خوایید بگم بهشون خبر بدن....
کسری :نه  ...نه  ...نمی خواد بگید ...می تونید برید...
در و باز کردم و اومدم بیرون نمی گفتی هم میرفتم ...
پسرۀ بی ادب یه جوری بهم نگاه می کرد وقتی گفتم من قرار بوده نامزد متین باشم که خوؾ کردم...
خیلی دلشم بخواد ایششش...
قدمام و تند تر کردم و بعد از اطالع به پرستاری رفتم طبقه مربوط به مادر کیانا....
دوباره به حرفای کسری فکر کردم...
می تونید برید....
ی گندبک که ...حتما فکر کرده
عجب پسر بیشعوری بود به خدا ...هه گفتم پرستار خونه متین نه تو ِ
منم پرستارشم...
وای ستاره بد برداشت کردی ...انتظار نداری که بعد از یکسال به هوش اومده با اینهمه اتفاق ؼیر
منتظره برات عربی بزنه و قربون صدقت بره...
نه خوب اما حداقل می تونه یه ممنوی یه قربون دستتونی بگه که...
خودتم می دونی مرگت گرفته برو برو یکم استراحت کن هنگ کردی ...
اه ...اینم از آسانسور
من موندم این اسانسور و برای چی زدن...
دکور..
عنوان
بدبدختی انقدر زشت و بد ترکیبم هست که نمیشه گفت به
ِ
ِ
پله ها رو دو تا یکی میرفتم پایین که دوباره گوشیم زنگ خورد...
بدون اینکه به شماره نگاه کنم برداشتم...
من :اومدم اکرم جان به اندازۀ دو طبقه همش فاصلست...
کیانا :عزیزم منم ...مشکلی پیش اومده خانمی؟
من :ای وای نه ...کیانا جان کجایی؟
کیانا :با بابا نزدیکای بیمارستانیم...
من :عزیزم دو تا خبر خوب برات دارم کدوم و اول بگم...؟
کیانا :مممم ....خیلی خوبه رو...
من :نچ هیچکدوم بیا جلوی در بیمارستان می بینمت...
پیش مامان نیستی؟
کیانا :راستی ِ
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من :نه عزیزم بیا بهت می گم چرا ...فقط زودتر بیا من باید میشارو ببرم دکتر تب داره...
کیانا :من دو مین دیگه اونجام خیالت راحت ...
گوشیو قطع کردم و با چشم دنبال اکرم گشتم ...
تا دیدمش با قدمایی تند یا شایدم بشه گفت با دو خودمو بهش رسوندم...
میشارو که پیچیده بود الی پتو از بؽلش گرفتم...
من :ؼش کرده/؟!
ب...
اکرم :نه خدا نکنه خانم جان ...خوا ِ
نفس راحتی کشیدم و بیشتر تو بؽلم جاش دادم...
من :ایوب نیست؟
اکرم :نه این چند شب دزد اومده جند تا نهال برده و از انباری وسیله کم شده نمیشد خونه رو تنها
بزاره...
من :ای بابا اشکال نداره دربس می گیریم فقط صبر کن کیانابیاد...
مردنی...
اکرم :چی شد خانم؟ من که می گم برادرشون
ِ
من :خدا نکنه عزیزم  ...آقا کسری به هوش اومدن...
اکرم با چشمای درشت شده گفت:
اکرم :نههه؟ جدی می گید ای وای خدایا شکرت ...پس چرا به خانم جان خبر ندادی؟
من :تا ساعت دو وقت زیا ِد میریم اماده میشیم بر می گردیم...
اکرم داشت با خودش ذکر می گفت که کیانا و پدرش رسیدن...
بچه و دادم به اکرم و خودم رفتم سمتشون
کیانا :مامان خوبه ؟
من :خوب خبر خوب اول....
به آقای فرخی نگاه کردم که با نگاهی خسته بهم چشم دوخته بود...
شدن خانمش باشه  ...بیچاره ها چقدر نا امید بودن...
شاید انتظار داشت خبر خوبم خوب
ِ
من :خوب خبر اول اینکه مامان حالش از خوبم خوبتره و مرخص شده...
کیانا کمی از ذوقش کم شد و گفت:
ت...
ت مامان خیالمون راح ِ
کیانا :خوب خدا رو شکر ...حداقل از باب ِ
پیش آقا کسری یکم با هم حرؾ بزن تا بقیه خانواده برسن....
من :خبر دوم اینکه مامانت رفته ِ
کیانا :باشه عزیزم ...بابا بیا بریم...
یه قدمی که رفته بود و برگشت و گفت:
پیش کی؟ َکس ...کسری؟
کیاناِ :
من :بله آقای برادر...
کیانا جیؽی زد و پرید بؽل باباش ...
آقای فرخی در حالی که می خندید قطره اشکی از چشماش سر خورد پایین...
من :خوب من دیگه برم...
راستی یه چیزی؟
آقای فرخی با نگرانی به من خیره شد و گفت چی؟؟
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من :نگران نباشید چیزی نیست ...
خواستم بگم من با آقا پسرتون راجع به همه چی حرؾ زدم ...فقط از شرط و شروطا و شرایط االن
زندگیتون چیزی نگفتم...
آقای فرخی :زنده باشی دخترم ..دستت درد نکنه ...خیلی زحمت کشیدی ایشاهللا همیشه خوش خبر
باشی.
توان دوری ندارید ...امروز مادرجون و میارم که پسرتون و
من :خوب برید دیگه می دونم دیگه تابو
ِ
ببینن ..با اجازه...
فرخی :باشه بیایید ..برو دخترم  .... .مراقب خودت باش دختر جان ...خدافظ....
خروجی بیمارستان...
میشا رو بؽل کردم و با اکرم رفتم سمت
ِ
ت اتاقش گفت:
مادر جون در حال که عصا زنون می رفت سم ِ
مادرجون :همین که گفتم ...برو زودتر وقت نداریم...
پوفی کشیدم و پام و کوبیدم به زمین ...اصال به این چه قراره من چی بپوشم؟
درست صحبت کن ستاره ...زشته بابا...
آخه خدا بگم چی نشی آسا ...میشا با من  ...خونه با من ..دفن و کفن با من ...حرص و عذاب با من
کوفت با من زهرمار با من...
آخه دیگه چه گناهی کردم که باید برام تعیین و تکلیفم کنن؟
ت مادرجون سر به
خدا می دونه اگه اینهمه مسئولیت رو سرم نبود اگه آسا یه جای نزدیک بود از دس ِ
بیابون میزاشتم...
آه بیا اینم از این ...به لباسای رو مبل چشم دوختم ...اخه اینا چیه من بپوشم..؟
ت اتاقم ...
با حرص چنگشون زدم و رفتم سم ِ
لباسارو پوشیدم و رفتم جلوی آینه...
شلوارلی ذؼلی چسب ...با یه مانتوی کوتاه مشکی جذب...
یه
ِ
هه مثل این دخترای اول دبیرستانی شدم که عشق این چیزان ...خیلی بچه تر شده بودم ...اما خوب
کل هیکلم و هر چی پستی و بلندی داشتم در معرض دید عموم بود...
ی بلندم و ریختم تو صورتم ..اینجوری نمیشد یه جورایی
موهام و با کلیپس باال بستم و یه تیکه از چتر ِ
خیلی ساده و بچه گونه بودم...
ی کوچولوم روح داد...
کمی ریمل زدم رو مژه هام و یه رژ گوشتی که کمی به لبای قلوه ا ِ
کاالسکۀ جدید که برای میشا خریده بودم و راه انداختم و رفتم بیرون...
مادر جون عصا به دست از اتاقش اومد بیرون...
مادرجون :حاال این تیپ قشنگتره ...یا اون مانتوی پاره و پوره و اون روسریت که گرش رو سرت
بود؟
من :ای بابا مادر جون من هر چی ساده تر باشم بیشتر کی پسندم ...تازه اینا هم که لباسای
دخترتون...
ِ
مادرجون در حالی که می رفت بیرون گفت:
ساده پوشی با کهنه پوشی فرق داره  ....تو و دخترم ندارید ...بیا بریم دیر شد ...اکرم میشارو بیار...
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اومدم بیرون و کفشام و از جا کفشی انداختم پایین
ت این دختر....
مادرجون :نکنه میخوای اونا رو بپوشی ای وای خدا از دس ِ
مشکی...
یکی از کفشای آسارو بردار بپوش ...اون سفید
ِ
پشت چشمی نازک کردم و کفشی و که می گفت انداختم بیرون...
مادر جون برگشت و به راهش ادامه داد...
مادرجون :دخترۀ چشم سفید ...می خواد پسره رو با اون تیپش فراری بده...
یکی نیست بهش بگه آخه خانم ته پیاز من قص ِد ازدواج ندارم...
اکرم میشارو گذاشت تو کاالسکه و رفتیم بیرون منتظر ماشین...
*****
نمی دونم چرا انقدر مادرجون حساس شده بود ...گل  ...شیرینی ...آناناس ...اخه بگو چه خبره؟
پیش میشا  ...بهونه گرفت کالسکش و قفل کن بچه رو بزار زیر
مادرجون :اکرم تو بمون اینجا ِ
چادرت بیارش باال...
بی توجه به ؼر ؼرای میشا همراه مادر جون رفتیم تو بیمارستان...
بدون تو هم بمونه ...اینجوری که نمیشه...
مادرجون :بچه رو عادت بده
ِ
تقصیر من نیست...
من :من نمی دونم چرا اینجوری شد...
ِ
ت اتاق کسری...
سالم با آسانسور رفیتم طبقۀ مربوطه و بعدم رفتیم سم ِ
چه عجب آسانسور ِ
مادر جون حسابی براش سنگ تموم گذاشته بود ...اتاق خصوصی پرستار شخصی ...
در زدیم و وارد شدیم ...
ت من...
کیانا مادر جون و بوسید و اومد سم ِ
کیانا :هی دختر چه با نمک شدی...
من :مرررسی ...امون از مادر جون به زور این لباسا رو تنمون کرد....
رفتم جلوتر و دسته گل و گذاشتم رو میز کنار تخت...
مادر جون دستای کسری رو گرفته بود صورتش و گذاشته بود روشون داشته گریه می کرد...
خانم و اقای فرخی هم پابه پای مادرجون اشک میریختن...
اما کسری خیلی ریلکس به من نگاه می کرد و هر چند ثانیه یه بار هم به کیانا...
البته سعی می کرد ریلکس باشه چون میشد فهمید که تو چشماش اشک هست...
بالخره مادر جون نشست و اشکاش و پاک کرد...
مادرجون :ایشاهللا همیشه تنت سالم بمونه پسرم ...خوشحالم که سالمی ...تو برای من مثل متینم می
مونی ...خدا متینم و تو یه جسم دیگه بهم داد من می دونم...
کسری :خدا بیامرزتش ...ممنون از اینکه اجازه دادین قلبش برای زندگی دوبارۀ من بزنه ...امیدوارم
بتونم این لطؾ بزرگتون و جبران کنم...
پیش من باش  ...مواظب ستارم و نوه ام باش من دیگه
مادرجون  :این چه حرفیه مادر جون ...تو ِ
چیزی ازت نمی خوام...
تقریبا چشمام قد نعلبکی گشاد شد؟ که چی االن؟ منظورش من بود...؟
کسری نفس کالفه ای کشید و به من نگاه کرد...
با چشمام و و آروم گفتم که چیزی نگه...
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اونم حرفی نزد ...
آروم به کیانا گفتم:
نگیر تا ببینیم چی میشه ...بگو یه وقت یه چیز نگه
من :به داداشت بگو حرفای مادرجون و به دل
ِ
دلش بشکنه...
داداش من از اول همینجوری مؽرور بود  ...کافیه یه چیزی و
کیانا :باشه بهش می گم ...تو ببخش
ِ
براش در نظر بگیرن حتی اگه بهترین باشه چون اول خودش انتخاب نکرده اینجوری لجبازی می
کنه...
من :اخه عزیزم مادر جون حتی از منم نظر نمی خواد ...ایشاهللا داداشت یه روز جفتش و پیدا می کنه
اما متاسفما امیدوارم ناراحت نشی اما داداشت ایده آل من نیست...
کیانا خنده ای کرد و زد رو شونم:
کیانا :ای شیطون کسی و زیر سر داری...
من :نه بابا...
در باز شد و اکرم اومد تو...
سالم بلندی داد و به کسری چشم دوخت...
می دونستم برای چی اومده...
من :اکرم بچه خفه شد...
اکرم :ای خاک عالم بیا خانم جان دیگه داشت هالک میشد انقدر گریه کرد...
چادر و زد کنار  ...میشا تا من و دید خنده ای کرد و دو تا دندون خرگوشیش و تو معرض دید
گذاشت...
میشا :اِ ...ماماییی...
با بهت بهش نگاه کردم ...تا امروز خودم و می کشتم بگه مامان ...حاال نه گذاشت نه برداشت جلو
اینا به من می گه مامایی...

کسری :من نمی فهمم اخه یعنی چی؟ من دارم می گم هر روز بهتون سر میزنم...
مادرجون :ما حرفامون و زدیم پسرم ...پدر و مادرت قبول کردن....
اما آخه منی که تا حاال یه جا دیگه زندگی کردم منی که نمی تونم دور از اتاقم بمونم چه جوری می
تونم تو یه خونۀ جدید زندگی کنم؟
آقای فرخی :پسرم اروم باش ما دیگه توی اون خونه نیستیم...
کسری :با سوال به باباش نگاه کرد و گفت:
کسری :یعنی چی نمی فهمم؟ چرا نیستید؟
آقای فرخی :خوب دیگه نتونستم از پس خرجای زندگی بر بیام مجبور شدم بفروشم....
کسری با ناراحتی و تعجب گفت:
کسری :آخه مگه میشه؟ اونجا که یادگارآقا جون بود...
آقای فرخی  :زندگی خرج داره پسرم ...
کسری :چه خرجی که ما با انهمه بریز بپاچمون از دست ندادیم اونم اینهمه ثروتو ...اونوقت چه...
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حرفش و قطع کردم و میشا و از این بؽل به اون بؽل کردم...
من :ببخشیدا شاید درست نباشه دخالت کنم اما شما دارید تند میرید ...شما یکسال نبودین از چیزی
خبر ندارین ...بهتره اجازه بدین سر فرصت پدر براتون توضیح بدن...
پوفی کشید و چشماش و بست...
مادرجون :کی مرخص میشه ستاره می دونی؟
من :بله ایشون یک ساعت دیگه دکترشون میاد احتماال مرخص باشن...
مادرجون رو کرد به آقای فرخی و گفت:
پیش هم زندگی کنیم...
بهتره برید خونه وسائل الزمتون و بردارید یه مدت ِ
خانم فرخی  :نه ممنون ما خونه خودمون می مونیم ...کسری هم که دیگه...
مادرجون حرفش و قطع کرد و گفت :بنظر من از حاال دیگه ما باهم ؼریبه نیستیم ...بلکه یه خانواده
ایم پس برید وسائلتون و جمع کنید...
مردۀ اینهمه اقتدارشم کی جرعت داره رو حرفش حرؾ بزنه ...هیچکس...
مادر جون به کمک اکرم رفت بیرون تا با پرستاری صحبت کنه...
نمی دونم چی شد که یهو خانواده کسری هم رفتن بیرون منم پشت سرشون داشتم می رفتم که کسری
صدام کرد...
خانم ستاره شما چند لحظه بمونید کارتون دارم...
کسری:
ِ
کیانا چشمکی زد و رفت بیرون...
برگشتم عقب و رفتم نزدیکتر...
من :بفرمایید...
کسری :می گم منظور ایشون ازینکه ما بیاییم خونۀ شما چیه؟ پدر من به این دلسوزیا نیاز نداره...
انگار که نمی دونید کارخونۀ...
حرفش و قطع کردم و گفتم:
من :اجازه بدید ..اوال که راجع به این مسائل باید با خودشون صحبت کنید ...
الزم ..ایشون برای پول و فخر فروختن نیست که
دوما یکم منطق و درک برای اینجور مواقع واقعا
ِ
می گن با هم باشیم فقط به خاطر اینکه قلب پسرشون االن تو سینۀ شماست...
دستای میشا رو که سعی داشت به زور بکنه تو دهنم و زدم کنار...
یه لبخند یا شایدم پوزخند زدم بهش...
من :با اجازه...
و بعد اومدم بیرون...
نمی دونم چرا دلم می خواست این پسر و بکوبم به دیوار ...
حاال خوبه بیچاره مثل متینم سر به سرم نمی زاشتا...
سرزمین یا مثال من زیر دستشم...
پرنس این
اما خوب اخالقش و رفتارش همه جوری بود که انگار
ِ
ِ
هیچکی نبود فکر کنم همه رفتن پایین...
پشت در آسانسور ایستاده بودم و به طبقه ها نگاه می کردم ...حاال مگه میومد پایین؟
طبقه هشتم...
کسری پوست خوشرنگی و صافی داره ...اینو االن که نزدیکش شدم فهمیدم
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خوب داشته باشه ...مبارک صاحبش باشه...
طبقه ششم...
صداش  ...صدای گیرایی داره  ...ازین صداهایی که هر دختری از پشت تلفن بشنوه ؼش و ضعؾ
میره...
آخه ما دخترا از راه گوش عاشق می شیم...
پسرا چی؟ اون حاج آقاهه گفت از راه چشم...
نگاهی به کفشام انداختم بعدم به تیپم...
جمع کن خودت و ستاره ...مگه تو می خوای عاشقت شه؟
نه بابا همینجوری خواستم ببینم تیپم چطوره....
طبقه سوم...
راستی از همه مهمتر با اینکه نمی خواستم به متین جواب  +بدم ...اما یادم باشه در اولین فرصت برم
خونۀ متین و عکسای اون دخترۀ چندش و بردارم ...
توفیق اجباری باشم...
دلم نمی خواد این دیوانه فکر کنه من نقشه داشتم یا قرار بود
ِ
آره فقط خدا کنه در امان برم و برگردم...

آب دهنم و قورت دادم و یه دور دیگه چشمام و باز و بسته کردم...
نه خداروشکر چیزی نبود...
باغ ...شایدم اشتباه می کردم...
نمی دونم چرا اصرار داشتم
روح متین تو ِ
ِ
اه اصال این چه کاریه خوب صد در صد مادرجون بهشون می گه متین یه دختری و دوست داشت و
واسه همین اونجا زندگی می کرد دیگه...
نه شایدم نگه ...بزار فکر نکنن من خودم و قالب کردم ...من که نمی خوام با کسری باشم اما نمی
زارمم این عکسارو ببینن...
با این فکر آخر قدمام و تند تر کردم تا زودتر برسم به خونۀ متروک ...
چون دیگه یه هفته گذشته و کسری راه افتاده...
دیشبم که راجع به این خونه حرؾ میزدیم امکانش هست بیاد ببینه چه خبره...
همینجوری که میرفتم به این یه هفته فکر کردم ...
اوال براشون سخت بود که اینجا باشن اما از روز دوم و سوم تقریبا راحت تر رفتار می کنن...
من می خواستم برم اما مادر جون خودش تونست بالخره بعد از کلی توضیح و ریش گرو گذاشتن با
برادرم صححبت کنه...
اما از اون روز سهیل در بدترین شرایطم که باشه هر روز بهم زنگ می زنه مگر اینکه کشتیشون تو
آب باشه و نتونه...
آتیش
درکش می کنم هر چی باشه من یه دخترم تنها تو یه خونه ای که پسر هست ...بالخره آب و
ِ
دیگه...
هه سهیلم دلش خوشه ها این پسر من از دو قدمیش رد میشم سایۀ من و با تیر میزنه ...چه برسه که
آب و اتیشم باشیم ...یا بخواد اتفاقی بیفته ...
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سینش  ...اما متین که دیگه این
ب متین تو
اما جداً برام
لج ؟ شاید چون قل ِ
ِ
ِ
سوال که چرا انقدر با من ِ
آخریا با من لج نمی کرد ...آره بابا بیچاره متین این آخریا همش من سر به سرش می زاشتم...
بالخره رسیدم...
یکمی از دور به خونه نگاه کردم...
یادش بخیر متین که بود هر وقت میومدم اینجا یه چراغ جلوی در روشن بود ...اما حاال  ...تاریکِ
تاریک بود...
متروکِ متروک ...یه دلم می گفت نرو تو خونه ...نمی دونم چرا الکی ترسیده بودم...آخه چرا متین
باید هنوز تو خونش باشه؟
واای ستاره خیلی متوهمی ...برو کارت و انجام بده زودتر برگرد...
دیدی که داشتی میومدی کسری داشت گیتار میزد اومدیم و االن زد به اون مؽز نداشتش که بیاد اونم
اینجارو ببینه پس جای این خیالبافیا برو ببین چه خبرههه....
رفتم تو خونه...
دم
بلد نبودم چراغ نفتی روشن کنم برای همین با کبریتی که رو چوبای آشپزخونه بود هر چی شمع ِ
دستم اومد و روشن کردم...
اما...
اما هیچ عکسی نبود...
دریػ از یه عکس...
انگار واقعا متین تؽییر کرده بود
رفتم سمت میزش ...شاید اونجا میشد چیزی پیدا کرد...
رفتم اما هیچی نبود ...
اونجا هم چیزی نبود جز چند تا پرونده و کمی کاؼذایی که اداری بودن ..سند ماشین ...مدارک ماشین
و گواهینامش...
همینا...
پوفی کشیدم و گذاشتمشون سر جاشون انگار الکی اومده بودم...
خسته از این همه راه و هیجانی که به خودم داده بودم نشستم رو مبل و لم دادم...
کنترل سی دی رو مبل و کنارم بود برداشتم و روشنش کردم...یه آهنگی چیزی گوش بدم بعدش بر
می گردم...
****
یه كم نصیحتش كنین كه راحت از پیشم نره
تنها نذاره قلبمو میون صد تا خاطره
یه كم نصیحتش كنین عشقمو حاشا نكنه
به هیچكسی به ؼیر از من احساسی پیدا نكنه
احساسی پیدا نكنه
شكسته میشم از ؼمش تحملم تموم میشه
یه كم نصیحتش كنین عشقم داره حروم میشه
بگین نمیتونه كسی اینجوری عاشقش بشه
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زندگیمو ریختم به پاش بهش بگین دیگه چشه
بگین بمونه پیش من دردسراشو دوس دارم
هر چی كه آزارم بده بازم نگاشو دوس دارم
یه كم نصیحتش كنین عشقمو جدی بگیره
فك نكنه خاطره هاش از توی ذهن میره
از توی ذهن من میره…
****
بیچاره متین ....منم این اهنگرو گوش بدم دپرس می شم ...تازه گریمم گرفت...
البته اینکه جوون به اون رعنایی االن رفته و نیست هم همچین بی تاثیر نبوده...
وقتی یاد زجه های مادر جون میفتم ...یاد ؼش کردناش سر خاک ...دلم می گیره...
بیچاره بچش چند وقت پیشش نبود تازه داشت بر می گشت پیشش که اونجوری شد ...منم باشم دلم می
سوزه...
دست کشیدم و اشک چشمام و باز کردم...
یه لحظه حسم گفت که یه نفر هم تو این اتاق داره با من نفس می کشه ...
پاهام و از رو عسلی آوردم پایین و چشمام و باز کردم...
به سنگ تکیه داده بود  ...نور شمع جذابیات صورتش و صد برابر کرده بود ...
یه جوری نگام می کرد ...اندفعه رنگ نگاهش یه رنگ دیگه بود...
دلسوزی ...ترحم ...
یا شایدم من اشتباه می کنم ...اینارو بیخیال ....حاال چه توضیحی بهش بدم؟
ژس خاصی من و برانداز می کرد...
دست به سینه تکیه داده بود و با ِ
سعی کردم عادی باشم جوری برخورد نکنم که یعنی آره من ازت ترسیدم...
نمی دونم خنده بود نیشخند بود چی بود که رو لباش داشت اما هر چی که بود با حس توی چشماش
همخونی نداشت...
نور شمعهای اتاق که کم و زیاد میشد این فرصت و به من می داد که یه جورایی یه نگاه کلی رو
صورتش داشته باشم...
نیشخند رو لباش می خواست بگه من مسخره ام ...
اما حس توی نگاش کمی دلسوزی داشت...
نمی دونم شایدم من اشتباه می کردم...
اما هر چی که بود من اون نیشخند و راحت تر هضم می کردم ...
کسری و دلسوزی؟ یا مهربونی؟ من که شک دارم...
بلند شدم و گفتن:
من :سالم ...شما اینجا چه کار می کنید؟
کسری :من؟ !!!
خوب اومدم اینجارو ببینم ...صدای آهنگ باعث شد کنجکاو شم که کی اینجاست؟
خیلی جدی خودم و صاؾ تر کردم و ضبط و کمتر...
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من :اومده بودم یه سری به اینجا بزنم ...
چیز خاصی نیست ...شما هم می تونید نگاه کنید ...راحت باشید...
لبخندی زدم و سری تکون دادم...
من :شب خوبی داشته باشید ...خداحافظ...
اومد و جلوم ایستاد...
نگاهش و با حالت خاصی به من دوخته و چند بار از باال تا پایین براندازم کرد...
سرش و چند باری تکون داد و دورم چرخید...
کسری :ستاره....
کسری :ستاره بودی دیگه؟
مثال می خواست بگه تو برام مهم نیستی و من یادم نمیاد اسمت چی بود کصصافط ...
پشت چشمی نازک کردم و گفتم:
من :بله...
کسری :خوب  ،خانم چرا باید این موقع شب اینجا باشن؟ به یاد شب زنده داریایی که قبال با متین خان
داشتن؟
برگشتم سمتش ...
لحن ممکن جوابش و بدم چون به اندازۀ کافی لحن گزندۀ کالمش و بی
می خواستم با تندترین ِ
احترامیاش و تحمل کرده بودم...
دستاش و به نشونه منع از چیزی آورد باال و گفت:
کسری :شششش ...دعوا که نداریم آروم باش ...من فقط سوال پرسیدم...
من :من همیشه میام اینجا و فکر نکنم الزم باشه به شما توضیح بدم...
کسری یه تای ابروش و داد باال و گفت :جدا؟
پس همیشه با متین اینجا خلوت می کردین...
نفعتون که حواستون به حرؾ زدنتون باشه ...
من :به
ِ
ممکن سرتون بیاد اما باید بدونید من
من :می دونم که تو مؽزتون نمی گنجه اگه من بهم بر بخوره چی
ِ
شخصیتمو همینجوری به دست نیاوردم  ...که ...که...
کسری :چی شد؟ لکنت گرفتی؟ که چی؟
به سر تا پاش با انزجار نگاه کردم...
زیر سوال...
من :که آقای شاید محترمی ِ
مثل شما ببرش ِ
و بعد زدمش کنار که برم...
به همون سرعتی که سعی داشتم برم دستم و گرفت...
به خاطر اینکه پشتم بهش بود دستم پیچیده شد...
سرم و برگردوندم و با صورتی که می دونم از درد کمی مچاله بود بهش نگاه کردم...
من :دستم و ول کن ...خوبه گفتم سعی کنید احتراما حفظ شه و مواظب رفتارتون باشید...
من و کشید عقب تر...
من :آی دستم ...ولم کن ...مامان ...
نزدیک بود اشکم در بیاد یه کمی هم ترسیده بودم...
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کسری :شش آروم باش ...چرا رم کردی؟
کسری :خوب برو ...
ولم کرد ...چون تقال می کردم باعث شد که پرت شم ...
دستم و گذاشتم رو زمین تا مانع برخورد صورتم شم...
برگشتم و هر چی تنفر تو دلم بهش داشتم با نگاه خیرم ریختم تو صورتش. ..
اما اون خیلی خونسرد شونه هاش و انداخت باال...
کسری :خوب چه کار کنم می خواستی محکم وایسی...
و بعد دستاش و گذاشت تو جیبش و به من خیره شد ...
بلند شدم و رفتم سمت در....
کسری :ستااره...
دستم و رو دستگیره موند و منتظر ایستادم ببینم باز می خواد چه جونی بده؟!
کسری :ستاره...
من :می شنوم...
کسری :دخترۀ ؼ ِد یه دنده ...لجباز می میردی همون اول بگی بله؟
کسری :واقعا دلم می خواد بدونم به چیت می نازی که این همه ادعا داری...
در و باز کردم...
کسری :خیلی خو بابا برگرد سوالم و بپرسم...
برگشتم و دست به سینه به در تکیه دادم ...
کسری نگاهی اجمالی به خونه انداخت و گفت:
کسری :می دونی ..اینجا توی این خونه...
من :خوب؟
کسری :جون می ده واسه دخترو پسرایی که تازه نامزد میشن ...می دونی که چی می گم  ...نامزد
بازی و لب...
حرفش و قطع کردم...
من :آره ...آره می دونم چی می خوای بگی...
خندیدم  ...خنده ای که اگه دقت می کرد توش پر از حرص بود...
من :باهات موافقم...
با حالت عشوه و لهنی که آروم بود گفتم...
من :توام می خوای امتحان کنی؟
من :من  ...تو  ...اینجا ...خونه  ،خالیه دیگه نه؟ پس راحتیم...
کسری دستاش و از جیبش در آورد و متعجب به من نگاه کرد...
بهش نزدیک شدم ...حاال دیگه رو به روش ایستاده بودم ...سرم و باال کردم و زل زدم تو چشماش...
پوزخندی که گوشۀ لبام بود و پررنگ تر کردم...
دستم و اوردم باال و زدم تو گوشش...
انگشت اشارم و به نشونۀ تهدید آوردم باال ...با صدایی که از عصبانیت می لرزید گفتم...
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ادعاش  ....من دختر خودساخته ایم که برای زندگیش زحمت می
من :آقا کسری آقایی که خیلی
ِ
نون بازوش و می خوره تا هر کسی به خودش اجازه نده پاش و از گلیمش درازتر کنه...
کشه ...که ِ
که رفتاری مثل رفتار شما داشته باشه ....
حریم من  ...حریمی که حفظش کزدم ...
که پاش و بزاره تو
ِ
که به من و به نجابتم توهین کنه...
ببین نه برادرم اینجاست ...نه پدر و مادرم عمرشون قد داده که مواظبم باشن ...
اما من خودم انقدری هستم که اجازه ندم ...
اجازه ندم به تو و امثال تو که به سایۀ خودشونم فخر می فروشن که بهم توهین کنید...
من اینجا موندم چون نیاز دارم به اینجا به پولم و به کارم ...
متقابل  ...مادرجون  ...میشا ...این خونه ...همه و همه به من نیاز دارن...
البته این نیاز
ِ
برگشتم که برم ...اما پشیمون شدم و بازم حرؾ برای گفتن داشتم...
دل مردم
من :تو یه فرصت دوباره برای زندگی گرفتی ...سعی کن درکش کنی ...سعی کن با
شکستن ِ
ِ
جات و برای اون دنیات تنگتر نکنی ...
می دونی می گن دست به دستِ ...از هر دست بدی از همون دستم پس می گیری ...
به این فکر کن که خودتم االن ناموس داری ...خواهرت  ،مادرت ...دلت نمی خواد که بهشون تهمت
بزنن ؟ می خواد؟
من :منم یکی و اونور دنیا دارم که داره برای زندگیمون زحمت می کشه با هزار امید  ...دلم نمی
ممکن به گوشش برسه و یه روز بیاد ببینتون دلش سیاه شه ...اونم از من ...
خواد با حرفای شماها که
ِ
متین ...متین فقط یه پسر بود ...یه پسر که تو کل مدتی که من اینجا بودم شاید دوسه بار دیده
باشمش...
بین من و متین نبوده ...حتی این خاستگاری هم که می گن فقط و فقط بین خودشون بوده...
هیچی ِ
شب خوش ...امیدوارم جا واسه یه خواب راحت براتون مونده باشه...
اینا رو گفتم و زدم بیرون...
اینم عاقبت دختری که تنهاست ...که باباش نیست تا بدونه تکیه گاه داره ...که مادرش نیست تا الن
محبتش و به دخترش برسونه ...تا دست نوازش رو سرش بکشه و دلداریش بده...
پام رفت تو تیؽای علفا ...رو زانو نشستم...
داشتن خودتون و محبتتون انقدر کم بود....
سهم من از
ِ
مامان ...دلم هوات و کرده ...چرا من؟ چرا ِ
آخه چرا من انقدر تنهام...
سرم و باال کردم ...به ماه که از بین درختای سر به فلک کشیده سرک کشیده بود به وسط باغ نگاه
کردم...
ؼم بزرگ به کی تکیه کنم؟ براش
خدایا تو که گرفتی حتما فکر االنم کردی ...اینکه حاال من با این ِ
اشک بریزم و باهاش درد و دل کنم...
ب یعنی من چون تو این خونه کار می کنم؟ چون زورم
خدایا اخه چرا دل آدما و فکرشون انقدر خرا ِ
مثل اونایی نیست که با پول جون می خرن خرابم؟ مشکل دارم...
دستم و گذاشتم رو زمین ...گریم به هق تبدیل شده بود...
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کاش یکی بود تا دستام و بگیره تا بلندم که منم امیدوار باشم...
دستای یه نفرو پشتم حس کردم...
اشکام و پاک کردم برگشتم پشت سرم...
خیال خامی که یه نفرم بخواد کمکم کنه و دستم و بگیره ...اونم یه انسان...
هه ...چه
ِ
شاید دستای باد بود که مثل نسیمی گذرا از پشتم گذشت...
مثل همیشه با کمک خدا و زیر سایۀ اون خودم به خودم تکیه کردم و بلند شدم...
طرز فکرشون...
ت
ت آدما از دس ِ
کمرم شکسته بود از دس ِ
ِ
کمی دور باغ قدم زدم...
فکر کردم و فکر کردم...
ت زندگیمون ...به روزایی که داداشم نمی خورد تا من بیشتر بخورم...
به روزای سخ ِ
من نمی خوردم تا اون بخوره...
چه روزای بود ...کاش همون روزا بیاد...
کاش سهیل برگر ِد دلم براش تنگ شده...
سهم من از این دنیای کوچیک شده...
دلم براش به اندازۀ ِ
اون که بود مردم دهنشون بسته بود ...حداقل با آرامش از خونه میرفتم بیرون...
این و می دونستم که وقتی از خونه پام و میزارم بیرون نمی گن داره میره خالؾ کنه...
اما حاال...
ای بابا بیخیال...
ضربه ای به سنگِ رو به روم زدم...
همینجور دست به سینه قدم میزدم و به اسمون نگاه می کردم...
فکر من که فکر نیست از مؽرب میره مشرق و از شرق می ره شمال!...
یا ِد متین افتادم...
چقدر زود مرد ..چقدر زود خاک شد...
ؼمگین ...کمرش خم شده و دلش
پریشون...
اون رفت ...آرامش پیدا کرد ...اما حاال مادرش
ِ
ِ
شکسته...
اون پسرش کم بود ...اینم اضافه شد...
مامان من نیست ؼصه بخوره..
ای بابا ...یه روز ما هم می میریم ...خوبه که
ِ
مامان ...بابا ...کاش با هم میرفتیم اون دنیا ...اینجوری دیگه هیچکدوم ؼصه نمی خوردیم...
دیگه رسیدم به ته باغ باید بر می گشتم...
برگشتم و به روبه روم زل زدم...
شده بودم مثل آدمی که از یه جا میره باال و بعد که نگاه می کنه می فهمه چه ارتفاعی بوده و حاال می
خواد چه کنه...
از کل باغ من فقط تا ده قدمم و می تونستم ببینم ...خوب اینورا چراغ نداشت ...حاال چه کار کنم؟
آب دهنم و سخت قورت دادم...
ت داری هی عجز
خاک تو مخت ستاره حاال جرئت داری برو ...اخه تو مگه فکرم می کنی؟ دوساع ِ
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و ناله می کنی الکی...
برو گمشو ...حس جرئت کجایی؟ فعال شو که باید بریم...
صلواتی فرستادمو راه افتادم...
تند تند...
یه جورایی انگار داشتم می دوییدم...
نمی دونم چرا دلشوره گرفته بودم ...همیشه وقتی قرار بود اتفاقی بیفته اینجوری مشدم...
اگه االن من جیػ میزدم یا کمک می خواستم تنها کسی که میشنید متین بود...
ممکن کسری االن برگشته باشه...
نه ببخشید کسری ...اما من اومدم ته باغ
ِ
آره شاید برگشته باشه ...شایدم نه...
محتاج اون دیوونه شی...
حاال که اتفاقی نیفتاده ...خدا نکنه تو
ِ
وایی خدا کمکم کن...
یهو محکم خوردم به یه چیزی...
یه قدم رفتم عقب...
صد رحمت به چشمای گربه که اونقدر ترسناکِ ...
این کسری بود ...نه...؟
دهنم و باز کردم...
هنوز صدای جیؽم در نیومده دستش و گذاشت جلوی دهنم...
و من و برگردوند ...اومد در گوشم و گفت:
مرد :ششش ...آروم باش ...تا دیروز که قسمت نبود از این خونه چیزی ببرم...
حاال امروز جای وسیله برام فرشته نازل شده...
ی ...
جیکت در بیاد سر و کارت با این تیز ِ
و بعد چاقو رو بیشتر به گلوم فشار داد...
مرد :یکم با هم باشیم بعد من میرم توام تا اخر عمر با خاطره ای که برات میسازم خوش باش و بعد
خندید...
خنده ای که تنم و لرزوند...
دستش و آروم برداشت...
من :آقا تروخدا بزارید برم .....من به کسی نمی گم شما اینجایید...
اصال بیایید بریم من بهتون پول می دم...
پیش خودم گفتم اگه تا اونور ببرمش می تونم جیػ و داد کنم ...
بعد یه قدم برداشتم ِ
اما اون زرنگتر بود..
چاقو رو فشار داد تو گلوم ..جوری که فکر کنم نوکش رفت تو گلوم...
مرد  :همین که گفتم فهمیدی؟
مرد :آرهه؟
من :ب ...بله ...همون که شما گفتی ...تروخدا گلوم پاره شد...
مثل یه گرگ وحشی بود ...
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خدایا اگه بهم تجاوز کنه چی؟
اونوقت حرفای کسری درست از آب در میاد ...
حرفای مردم...
ستاره تو که زرنگ بودی ...نزار ازت استفاده کنه...
نزار بیشتر از این پیش بره...
داشت با گوشم بازی می کرد...
دستای سنگینش و می کشید رو تنم...
شاید مثال نوازش بود...
نه اگه بمیرمم نمی زارم...
یکم تو جام تکون خوردم...
از حرکت ایستاد و چاقو رو رو گردنم به حرکت در آورد...
جیػ خفه بزنم...
یهو شالم و از سرم کشید که باعث شد از ترس یه ِ
وای ایوب گفته بودی این باغ اعتباری بهش نیست ...کاش گوش داده بودم...
همینجور که گریه می کردم شروع کردم به التماس کردن...
من :آقا تروخدا ...باور کنید من...
مرد :خفه شو ...خفه شو ...
من و برد جلو و چسبوند به دیوار چون من تقال می کردم سختش شده بود ...هم من و داشت هم
چاقورو...
چاقو رو گذاشت لبۀ بلیزم...
تو یه حرکت جر خورد...
هم بلیزم ....هم فکر کنم پوستم...
دیگه نتونستم تحمل کنم با صدای بلند جیػ زدم و کمک خواستم...
من :کمک ...ایوب ...کسری ...یکی کمکم کنه ...مادر جون ...خدااا....
با کشیده ای که خوردم پرت شدم زمین...
تا چند ثانیه منگ بودم ...وقتی به خودم اومدم که سعی داشت بقیۀ لباسمم در بیاره...
من سعی داشتم نزارم و اون سعی داشت که کار خودش و بکنه ...انگار یادش رفته بود اومده دزدی
یا داره به دختر مردم تجاوز می کنه ....
یا شاید اونم می دونست کسی صدام و نمی شنوه...
من :ولم کن کثافت داری چی کار می کنی ...نامرد من جای دخترتم...
تروخدا ولم کن ...التماست می کنم....
وقتی لباش و ریشش میخورد به پوستم بیشتر اندازۀ پست بودنش وحس می کردم...
دستم و از زیر دستش در آوردم و چنگ انداختم تو چشمش...
چاقو از دستش افتاد و چشماش و گرفت...
مرد :ای وحشی ...چی کار کردی هرزه....
من :خودتی ...آشؽال ...بی ؼیرت ...روانی
چاقو رو برداشتم...
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شروع کردم به جیػ زدن و کمک خواستن...
همینجور هم عقب عقب می رفتم...
بلند شد و خندید ...خندۀ تهدید آمیز...
ترسم بیشتر شد....
هر چی ایوب و صدا میزدم بی فایده بود انگار نمیشنید کال...
مرد :من ناصر نیستم اگه تورو امشب خط خطی نکنم...
و بعد حمله کرد سمتم...
دستش و برد باال که بزنه تو گوشم...
اما یکی دستش و گرفت...
کسری از تاریکی اومد بیرون و حاال دیگه میشد ببینمش...
نگاهی به من انداخت و به مرد گفت:
ت نامرد چی کار کردی باهاش؟
کسری :کثاف ِ
و اولین مشت و حوالش کرد...
کسری هنوز قلبش کامل خوب نشده بود  ...اصال براش خوب نبود...
به درگیر شدنشون نگاه می کردم...
کسری دستش و گذاشت رو قلبش و خم شد...
رفتم جلو تر...
مریض  ...تروخدا ولش کن...
ولش کن اون
ِ
اما انگار صدام و نمیشنید ...
به گوشی کسری که افتاده بود نگاه کردم...
برش داشتم و شماره گرفتم...
اما ایوب بر نمیداشت...
صد و ده ...آره بهترین کار بود...
الو پلیس؟..
همین حرفم کافی بود تا بترسه ...گوشیو از دستم چنگ زد  ...هولم داد و فرار کرد ...
نشسته به فرار کردنش نگاه کردیم  ...نه من و نه کسری توانش و نداشتیم که بریم دنبالش....
کسری بلند شد و اومد سمتم...
کسری :تو خوبی؟
گفتم...
تقصیر من
من :بخدا نمی دونم چی شد ...من اومدم اومدم دور بزنم ...نمی دونستم کسی اینجاست...
ِ
نبود...
کسری :آروم باش من که چیزی نگفتم ...می دونم
سرم و باال کردم و نگاش کردم نگاه خیرش رو تنم بود...
با ترس تو خودم و مچاله شدم و با دستام خودم و بؽل کرد ...و سرم و گذاشتم رو زانوم...
چند ثانیه بعد  ...انگار یه چیز اومد روم...
سرم و باال کردم...
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حاال بُلیز کسری رو من بود و اون بدون لباس...
رو پاهاش نشست و با انگشت اشاره سرم و باال کرد...
رو زانو نشست کنارم...
کسری :ببین قضیه امروز و تو کلبه و میگم ...خواستم بگم  ...بگم  ...من...
عذخواهی ساده کنه ...مؽرور...
سختش نمی تونه یه
هه ببین چقدر
ِ
ِ
کسری :بیخیال فراموشش کن...
انقدر لحنش خشک و جدی بود که دوباره یادم افتاد این کسری ست همونی که باید جلوش سفت بود...
دوباره برگشته بود به جلد خودش...
دستش و گذاشت رو شونم که باعث شد لرزی تو بدنم بیفته...
کسری :هی دختر از من نباید بترسی ...از اون باید خوؾ کنی...
کسری :مطمئن باش من به تو هیچ نظری ندارم...
کسری :آخه مگه تو چی داری...؟
بهش چشم ؼره رفتم و بلند شدم...
شونم و گرفت و من و برگردوند سمت خودش...
کسری :بزار ببینم چت شده...
و بعد بلیزش و که من از دو طرؾ گرفته بودم و باز کرد...
تنم می لرزید ...اشکام بند نمیومد ...هنوز ترس تو وجودم بود...
کسری دستش و کشید رو قفسۀ سینم...
کسری :نامرد ببین چی کار کرده ...باید بری دکتر ...تموم بدنت و خط خطی کرده....
و بعد خودش دوباره بلیز و بست و دستم و گرفت که دنبالش برم...
اما من پاهام می لرزید و نمی تونستم ...توان راه رفتن نداشتم...
فکر کنم فهمید ...چون کالفه سری تکون داد و با یه حرکت من و بؽل کرد...
آخه بگو دختر تو باغ قدم زدنت برای چی بود؟
با من لج بودی با خودتم لج کردی که اومدی اینور ...؟
ب بیچاره بهم گفته بود چند بار بهت تذکر داده ها  ...حق داشت بگه حصار بکشیم...
این ایو ِ
من اصال نمی فهمیدم چی می گه..
اون داشت ؼر میزد...
اما من داغ شده بودم...
گرمای بدنش از پوستش به منم منتقل شده بود...
یاد حرفش افتام « :آخه مگه تو چی داری؟
خوب راست می گه من چی دارم که بخواد بهم نگاه کنه؟
دوباره ؼرورم قد علَم کرد و تو دلم گفتم:
هی پسر تو هم چیزی نداری ...فکر نکن خبریه...
و چشمام و بستم که دیگه بیشتر از این فکرم و درگیر نکنم ...دلم نمی خواست دل بدم...
ادم
از اولم از عشق و دلدادگی ترس داشتم االنم همین بود  ...به خصوص که اون شخص یه ِ
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مؽروری مثل کسری باشه...
متین ...شاید متین بود می شد ...اون مؽرور نبود...
اون می تونست احساسات من و ارضا کنه...
اون مؽرور نبود فقط مثل خودم زیادی ادعاش میشد ...
مثل خودم شیطون بود  ...کل کل و دوست داشت...
متین روحیش به من می خورد ...اما کسری اصال...
کسری :راحتی؟ بخشید که خسته شدما ...مثال من مریضم...
من :خوب بزار خودم میام خودت اصرار داشتی وگرنه من کی خواستم من و بیاری؟
من و گذاشت زمین و گفت :
دور من بود یکیشون مثل تو دمش دراز نبود...
کسری :خیلی روت زیا ِد به خدا ...اینهمه دختر ِ
من :بی ادب ...حاال چرا وایسادی...؟
کسری پس باید اینجا بمونی ...تا من برم اونور برات وسیله بیارم ...که بریم...
چنگ زدم به دستش و بهش خیره شدم...
قدمی اینجا هم نمیاد ...من میرم ماشین و ببرم تو
کسری نترس چیزی نمیشه ...دیگه اون مر ِد دو
ِ
خیابون که بعد همین درو باز کنم از همینجا ببرمت که دیگه اینهمه راه هم تا اونور نریم...
من :خدا هیچ کس و محتاج تو نکنه .../باشه ...زود بیا...
من و گذاشت تو خونه و در و بست و رفت...
فکرم و به هر جایی منعطؾ می کردم تاصداهارو نادیده بگیرم...
صدای هر چی میومد فکر می کردم دوباره یکی اومده سراؼم...
متین چه جوری اینجا رو تحمل می کرد؟ یعنی نمی ترسید واقعا؟
خوب اون بچۀ اینجا بود و با این صداها بزرگ شده بود...
کم کم چشمام و گرم شدو خوابم برد ...
با صدای در از خواب پریدم و خودم و رو تخت جمع کردم...
صدای بچه میومد ...
صدای میشا بود...
اما اون اینجا چه می کنه؟
کسری :ستاره بلند شو این بچه رو از من بگیر ...اه اه چقدر زر زر می کنه...
بلند شدم...
زدن/؟
طرز حرؾ
من این چه
ِ
ِ
مانتویی که تو دستش بود و برداشتم...
میشا سعی داشت بیاد بؽلم  ...تند تند مانتوم و پوشیدم و بلیزش و پس دادم و بعد میشارو بؽل کردم...
کسری :ببینم تو زخمات نمی سوزه...
می سوخت اما من به روی خودم نمیاوردم...
چیز کوچیک یه سال میرن تو کما؟
من :فکر کردی همه مثل شما واسه یه ِ
کسری پفی کشید گفت:
خیلی پررویی به موال...
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من :برای چی آوردیش؟
همینکه در اتاقت و باز کردم بیدار شد ...منم مجبور شدم بیدارش کنم...
خواهرمم سعی کردم بیدار کنم ...اما هر چی در اتاق و زدم بلند نشد ...
کسری دوباره میشارو ازم گرفت و گفت بریم...
من :کاش خواهرتم میومد میشا بؽل تو نمی مونه...
یهو کیانا از پشت دیوار اومد بیرون و گفت:
منم هستم...
با کسری با تعجب بهش نگاه کردیم ...
من و کسری همزمان با هم گفتیم :
تو اینجا بودی اینهمه وقت؟
کیانا سرش و انداخت پایین و با خجالت گفت:
کیانا :متاسفم اما چون از اول روم نشد بیام دیگه تا آرخم نیومدم ...االنم بنظرم بهم نیاز داشته باشید ...
اما میشه قبلش بگید چی شده؟
کسری کار تو که نیست؟
با دلخوری بهش نگاه کردم..
پس اون مدتی که کسری رفت و برگشت اون صداها برای تو بود؟
کیانا :ببخشید عزیزم می خواستم برم ...اما نمی شد و این سنگای تو آشپزخونه وقتی راه می رفتی
صدا می داد...
کسری با جدیت گفت:
کیانا :روسریت و سرت کن فعال باید بریم بیمارستان تا بعدش من می دونم و تو...
کیانا :اِ ...اصال به تو چه ....
کسری  :کیانا بریم ...این بچرم از دستش بگیر...
میشا خودش و بیشتر به من چسبودن که باعش شد آخم در بیاد...
یهو کسری میشا رو با عصبانیت از دستم گرفت...
بؽل کیانا...
و گذاشتش تو ِ
میشا گریه می کرد  ...خواستم برم از کیانا بگیرمش...
سد راهم شد و در حالی که حرؾ میزد با انگشت اشارشم به شونه ام ضربه میزد...
قرار از اینجا بری ...اگه واقعا دوستش داری بزار این
مادر این بچه نیستی ...یه روز
کسری :تو
ِ
ِ
طناب محبتی که برای خودتون ساختین نازک شه ..حداقل بعد ها گه کسی حاضر شد به فرزند
خوندگی بگیرش بتونه اون شخص و قبول کنه...
و بعد دستمو گرفت و گفت:
بیا تا عفونت نرفته تو بدنت باید بریم...
کیانا هم که ترسیده بود بدون حرفی دنبال ما راه افتاد...
****
پرده کنار بود و نور میزد تو چشمم...
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پتو رو کشیدم رو سرم و گفتم...
من :وااای کی این پتو رو زده کنار؟
ت در منتظر بود....
انگار کیانا پش ِ
سینی به دست وارد اتاقم شد و گفت:
کیانا :به به خانم ظهر خیز ! ...چه عجب بلند شدی ...بهتری عزیزم؟
با یاد جیػ و دادای دیشبم تو بیمارستان گفتم:
ت خودم نبود ...
من :وای تو رو خدا یادم ننداز ...یادم میا از خجالت میمیرم اما باور کن دس ِ
کیانا اشکال نداره ...خوب منم اونجوری تو زخمم آمپول میزن و الکل میزدن جیػ و داد می کردم...
چند جاشم که بخیه خورد...
من :همه فهمیدن؟
کیانا :آره اما کسری نگفته ته باغ بودی ...گفت نزدیکِ خونۀ متین بودی کسری هم جیػ و دادت و
میشنوه میاد...
بعد ریز خندید و گفت:
عشق پسرم تاب نمیاره می ره اونجا ...
عاشق پسرم بوده از
کیانا :مادر جون از صبح می گه
ِ
ِ
ممکن باید باهاش حرؾ
ؼیر
پوفی کشیدم و گفتم :اینم
ِ
شانس ِ
ِ
من ...کاش زودتر آسا بیاد اما خوب این ِ
بزنم...
من :گوشیمو می دی بی زحمت؟
کیانا بلند شد و از رو کتابخونه گوشیم و آورد ...
همون موقع موبایلم زنگ خورد ....سهیل بود و منم دلم نمی خواست باهاش حرؾ بزنم چون از
صدام می فهمید یه چیزم میشه...
من :کینا جان لطفا تو جواب بده...
مزاحم؟
کیانا:
ِ
فرصت نشد جوابش و بدم چون دکمه سبز و زده بودم ...
گوشی و گذاشتم در گوشه کیانا...
کیانا با ژشت خاصی گفت :جانم؟
دو دستی زدم تو سرش...
ت
من :خاک تو گورت ...مگه بابا ِ
دستش و گذاشت رو سرش و گفت:
کیانا :ببشخید جانم نه یعنی کیه؟
کیانا :ای وای منظورم اینه که ...اینه که اصال شما؟
از درد دستم و گذاشته بودم رو قفسۀ سینم سعی داشتم که نخندم...
دختره تا صدای یه پسر و می شنوه هل می کنه ..دیوونه...
نمی دونم سهیل چی گفت که کیانا گفت:
درگیر کارا بودم یه لحظه حواسم رفت...
کیانا :نه خواهش می کنم شما ببخشید من یکم
ِ
...
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کیانا :خواهش می کنم شما خوب هستین؟
.....
کیانا :قربون شما لطؾ دارین بله خانواده هم سالم می رسونن ...خواهر خوبن؟ ای وای خواهر که
اینجاست!...
زدم تو سرش و گوشی و ازش گرفتم...
من :یعنی مردی رفت ...کثافت من بهت چی گفتم تو داری چی می گی؟
و بد گوشی و گذاشتم در گوشم...
من :الو سالم داداشی خوبی؟
سهیل این بچه کی بود؟
عقل....
من :بچه کجاست بابا یه سالم از من بزرگتره ...اما کمی شیرین ِ
کیان :خیلی نامردی ...بیشعور ...و بعد خودشم خندید و رفت بیرون...
سهیل :بیچاره هل شده بود قاطی کرد ...تو خوبی خواهری؟
من :مرسی داداش بزرگِ چه خبرا؟ تو خسته نشدی انقدر وسطِ این اقیانوسا موندی؟
دلواپسی برای تو ِا که خستم کرده ستاره...
سهیل :چرا به خدا ...اما بیشتر از اون دوری و
ِ
نگران من نباش من اینجا هیچ مشکلی ندارم...
من :داداشم
ِ
جنس من و
سهیل :ستاره من می دونم که خودت زرنگی ...اما باز حواست باشه خواهری تو
ِ
چشم بد نداره بهت؟
پسر که نگات نمی کنه؟
نمیشناسی ..ببینم این ِ
ِ
من :نه داداش ...فقط...
از پشت تلفنم می تونستم حس کنم ؼیرتی شده ...با صدای جدی و کمی بلند گفت:
سهیل  :فقط چی؟
چشم یه پرستارم
مؽرور دلم می خواد خفش کنم ...به من به
من :هیچی بابا خواستم بگم فقط خیلی
ِ
ِ
نظر اون من یه خدمتکارم و بس...
نگاه نمی کنه از ِ
سهیل :ؼلط کرده پسرۀ الدنگ ...نمی خواد تو اون خونه کار کنی ...همین امروز بیا بیرون ...اصال
هم برام مهم نیست مسئولیت داری...
من :داداشم می دونی برای من مهم نیست چی فکر می کنه ...من کارم و می کنم ...
خوب راستش شاید من خرج و اینا به عهدم باشه که به زودی فکر کنم همین اقا با سیاست از دستم
درش بیاره اما خوب اول تا آخر منم جزء کارمندای و کارگرای این خونه میشم دیگه...
داداش ما نبود وقتی بهش می گفتم با مدرکت نباید کارگر باشی می گفت کار
در ضمن مگه این اقا
ِ
کردن عیب نیست؟
سهیل آهی کشید و گفت:
سهیل :حرؾ خودم و به خودم پس نده تو فرق داری ستاره تو دختری...
من فکر ازدواجتم ...فکر نکن بیخیال اینور دنیا نشستم ...
باور کن دارم فکر می کنم چه جوری تو رو قانع کنم که بشینی تو خونه و خانم خودت باشی که من
می تونم هم خرج تورو بدم هم اون زنی که هنوز نیومده....
دارم فکر می کنم پاشم بیام همونجا دستت و بگیرم و ببرم تو خونه ...باور کن من همون قدیم و می
خوام همون قدیمی که...
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حرفش و قطع کردم و گفتم:
من :داداشم من قول میدم آسا از سفر برگرده دیگه هیچوقت کار نکنم ...باشه؟ حاال دیگه حرص
نخور..
سهیل :ستاره دو سال خیلیه....
من :عزیزم تا چشم رو هم بزاری تموم میشه ...تازه شایدم زودتر...
من :داداشی برو سرکارت دیگه...
سهیل :باشه راستی تو چرا صدات گرفته؟
من :تازه می پرسی؟ خوب هم سرماخوردم هم تازه از خواب بیدار شدم...
ظهر ...پس همچین خیلی هم بهت بد نمی گذره...
سهیل :ستاره ساعت 1
ِ
من :گفتم که خیالت راحت قررربونت برم ...عسلم تو از کجا ساعت و می دونی؟
یهو در اتاق باز شد و کسری اومد تو...
سهیل :خوب من بندر عباسم ...فردا صبح میریم چین ...دو ماه دیگه هم بر می گردم ایران...
من :به سالمتی ...فقط قول بده مواظب خودت باشی...
سهیل :بله که هستم...
بعد از خدافظی با سهیل رو به کسری گفتم:
من :اومدیم و من شال سرم نبود اونوقت می خواستید چی کار کنید؟ برای چی بی اجازه در و باز می
کنید؟ در زدن چی میشه؟
مهم که من چجوری ببینمت؟
کسری :مگه برای شما که هزار بار
ِ
آدم ؼریبه میری ِ
قربون یه ِ
موبایلم گذاشتم رو پاتختی و گفتم:
ب این بی فکریای شما
من :می دونستید گوش وایسادن خوب نیست؟ و اینکه من فکر کنم دیشب جوا ِ
رو داده باشم ...و همینکه یکم زودتر پشت در ایستاده بودید کلمۀ برادر به گوشتون می خورد...
حاال لطفا بیرون ...می خوام استراحت کنم....
گچ دیوار و گاز بزنه .عقب عقب رفت
کسری در حالی که ضایع شده بود و کم مونده بود که ِ
بیرون...
مادر جون در حالی که ؼر میزد پاشد رفت بیرون...
نمی تونستم زیاد راه برم قفسۀ سینم درد می گرفت ...
بی معرفتا نمیزارن میشا خیلی پیشم بمونه میشا هم همش داره گریه می کنه...
مادر جون هم که باهاشون دست به یکی کرده من و اذیت کنن ...همونقدر که میشا به من عادت داره
منم بهش عادت دارم و واقعا سخته که ببینم بچه اینجوری داره اذیت میشه ...
ت کسری که میشا رو گذاشته بود رو پاش و داشت باهاش حرؾ
خودم و رسوندم بیرون و رفتم سم ِ
میزد...
کسری :آفرین دیگه گریه نکن ...ستاره بی ستاره ما اینجا ستاره نداریم...
میشای بیچاره هم همینجوری گریه می کرد...
رفتم جلو از کسری گرفتمش...
آخه بگو بچه چه می فهمه تو داری اینچیزارو بهش می گی...
با جدیت برگشتم سمتش و گفتم...
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زندگی من و وظایؾ من داشته
من :تو متین نیستی  ...اگه هم بودی نمی تونستی هیچ دخالتی توی
ِ
باشی...
روزی که من اینجا استخدام شدم متین بود ...اما دخالتی نداشت...
اون دیگه مرده ...پس فکر نکن که می تونی خودت و جای یه مرده بزاری و بشی سرور این خونه
من ...من می گم میشا ترکِ عادت کنه یا نه..
 ...مسئولیت اینجا با ِ
با تاکید گفتم:
من  :فهمیدی یا جور دیگه اقدام کنم؟
و بعد پشت چشمی نازک کردم و برگشتم که برم...
تمام قدرتی که داشت فشار داد ...جوری که استخونام ضعؾ رفت...
بازوم و گرفت و با ِ
اومد کنار گوشم و گفت:
کسری :خانم کوچولو بهت ثابت می کنم که اینجا کی همه کارست ...پس بچرخ تا بچرخیم ...اونقدام
که می گی نیستی ...ریز میبینمت...
و بعد دستم و ول کرد ...
نگاهی به اطرافم انداختم دنبال یه چیز می گشتم که جوابش و بدم ...آها دیدم...
برگشتم سمتش همینجوری که نگاش می کردم کمی خم شدم ...
میز عسلی و خاکش و گرفتم...
انگشت اشارم و کشیدم رو ِ
با تعجب به من و حرکاتم نگاه می کرد...
انگشتم و آوردم باال و با چشم و ابرو به انگشتم اشاره کردم...
من :این و میبینی؟
کسری :خوب آره...
یه شونم و سرم و کمی بهش نزدیکتر کردم...
یه لبخند ژکوند زدمو گفتم:
من :برای من تو همین گرد رو میزم نیستی کسری جون...
بعد بهش چشمک زدم و برگشتم و راه اتاقم و پیش گرفتم...
شدن کسری...
نمی دونم میشا از اینکه بؽل من بود اینجوری می خندید یا از ضایع
ِ
جان خودم حالی داشت وقتی حرص می خورد...
اصال ِ
نشستم رو تخت و میشا هم همون تو بؽلم داشت با عروسکای جػ جؽه ایش بازی می کرد...
به ساعت نگاه کردم کیانا حاال حاالها نمیومد ...سرکار می رفت هنوز...
خدایا چه کنم؟ آخه چی میشد همۀ زخمم سطحی بود و این  4تا بخیه رو هم نمی خورد/...؟
روز آینده می تونم بخیم و بکشم...
اشکال نداره تا دو سه
ِ
با صدای جوشکاری که میومد بلند شدم و از پشت پنجره به حیات نگاه کردم...
دور تا دور باغ حتی اونجاهایی هم که االن دیده نمیشد همه نرده های بلند کشیده بودن ...و االن دیگه
زیر کسری هستش و اون
آخراش بود ...درا عوض شد ....خالصه رو انصاؾ بخوام بگم همه چی ِ
همۀ این کارارو انجام داد...
کردن باغ و خونه یه باؼبون داشته باشه ...خونۀ
و قراره از فردا هم چند تا باؼبون بیان برای درست
ِ
متینم بازسازی شه برای باؼبون ...

81

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

اوی ...اوی...
با تعجب برگشتم سمتش...
من :جااانم عزیزم؟ اوی چیه...؟ ستاره ...بگو ستااره..
میشا :مامممایی...
ی بیشارستا ...طفلی...
نفسم و سخت دادم بیرون ...از یه طرفم حق با کسر ِ
یاد قیافه چند دقیقه پیشش میفتم دلم براش کباب میشه....
میشا رو از رو تخت گذاشتم زمین ...اصرار داشت بؽلش کنم ...اما اون االن باید راه می رفت حاال
که نمی تونست باید چهار دست و پا میومد...
ت بیرون اول می خواست گریه کنه اما بعد دنبالم راه افتاد...
وقتی شیشه شیرش و برداشتم و رفتم سم ِ
من همینجور عقب عقب میرفتم و تشویقش می کردم اونم می خندید و سعی می کرد تند تر بیاد...
من :بدو بیا ...بدو بیا ...بدو بیا  ...بدو بیا....
همینجور می رفتم که خوردم به دیوار!...
من :اوخ اوخ دیدی چی شد؟
میشا نشست و سرش و کج کرد و با حالت با نمکی به پشت سر من نگاه کرد...
برگشتم و گفتم به چی نگاه می کنی وروج...
اما حرؾ تو دهنم ماسید...
این مگه یکسال تو بیمارستان نبوده؟ چرا هنوز بدنش همش عضلست و آدم با دیوار اشتباهش می
گیره؟
آب دهنم و قورت دادم و نگاش کردم...
دستاش و باز کرد و با حالت مسخره وار گفت:
بؽل عمو...
آرره بدو بیا بدو بیا ...اونم تو ِ
بعد من و زد کنار و گفت:
کسری :کوری مگه...؟
من که حاال به دیوار تکیه داده بودم گفتم...
من  :خوب حواسم نبود...
کسری  :برو بابا...
و بعد خواست بره که کمی پام و بلند کردم...
نزدیک بود کله پا شه اما نشد و از اونجایی که اتاق مادر جون نزدیک بود و منم جونم در خطر...
فوری پریدم تو اتاق...
مادر جون دستش و گذاشت رو قلبش و گفت:
مادرجون :چته دختر؟ سکتم دادی که...
همون موقع کسری هم اومد تو اتاق...

کسری :ستاره خانم چند لحظه میایید من بلند نیستم چای کجاست...
پشت چشمی نازک کردم و گفتم:
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من :مسئولیت آشپزخونه با من نیست از اکرم بپرسید...
کسری :اکرم نیست...
مادرجون :دختر خوب برو دیگه ...آفرین مادر تو که می دونی...
بعد رو به کسری گفت:
مادرجون :ماشاهلل دخترم از هر انگشتش یه هنر میریزه ...همین چند وقت پیش یه ؼداهایی برامون
درست کرد که نگو متین بیچاره بچم هول کرده بود کدوم و بخوره ...
برو مادر برو االن فکر می کنن حتما تاحاال تو آشپزخونه نرفتی که نمی دونی...
ای خدا آخه چه ربطی داشت...
اینو آروم گفتم که کسری شنید...
ی وریشون و به من پهن کردن ،یعنی نمی دونی چه ربطی
انداختن
کسری :حسابی بساطِ
دختر ِ
ِ
ِ
داشت؟
ایشی گفتم و از اتاق اومدم بیرون ...کثافت به من می گه یه وری...
میشای بیچاره هم که دنبال من از اینور به اونور...
من :آقا کسری دارید میایید میشا هم بیارید...
رفتم تو آشپزخونه و چایی رو برداشتم ...کسری در حالی که با میشا سر و کله میزد اومد تو
آشپزخونه...
ت کوچولوی میشا بود...
موهای بلند کسری تو دس ِ
ت این چند روز حسابی هم من و اذیت کرده هم میشای بیچاره رو...
حق ِ
من :بفرمایید اینم چایی...
قوطی چایی رو از م گرفت و گذاشت رو میز...
اومد نزدیکم و
ِ
کسری  :کی چایی خواست؟ تا وقتی تو هستی که الزم نیست من کاری انجام بدم....
گوش من و گرفت و گفت:
بعد
ِ
کسری :دختر برای چی زیر پا میدی؟ مگه کرم داری؟
من :آی آی ولم کن بی تربیت...
گوشم و به زور از دستش ول کردم...
من :دلم می خواد ببینم وقتی با اردنگی از این خونه پرتت کردم بیرون بازم اینجوری ارد می دی ...د
اخه دیوانه  ...روانی تو دیگه اون کسری سابق نیستی ...دیگه اونی نیستی که باباش کارخونه
داشت...
پس موقعیت خودت و حفظ کن ...سعی کن قدر دارن اینهمه مال که مفتی ریخته زیر دستات باشی و
به من احترام بزاری ...اونجوری منم سعی می کنم رفتار خوبی داشته باشم ...
بعد بهش نزدیکتر شدم و گفتم...
من :باز من یه خونه دارم اگه گه گداری ادعام میشه...
تو چی داری؟
اومدم برم که دستم و گرفت...
کسری :اوال این بچۀ سرتقتون و که مثل خودت تربیتش کردی و بگیر و بعد میشارو گذاشت تو
بؽلم...
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کسری :بعدم میبینیم به زودی این خونه مال من میشه یا نه ...و اینکه منتظر باش تا به زودی پرتت
کنم بیرون...
نمی دونم چرا بی اراده خندیدم ...آخه جفتمون الکی برای هم خط و نشون می کشیدیم ...اون می
خواست من و پرت کنه بیرون  ....منم می خواستم همین کار و در حق اون انجام بدم و این در حالی
حکم آمریکارو داشتیم! ...
که هر دومون
ِ
اونم بیشتر حرصی شد ..دستش و باال کرد که عکس العملی نشون بده که مامانش اومد تو...
من :سالم خوبید؟ >صبح بخیر...
صبح توام بخیر...
*سالم دخترمِ
خوبی کسری جان؟
کسری کالفه دستی به موهای بلندش کشید و گفت...
مرسی مامان ..و بعد رفت بیرون...
مادر کسری در حالی که چایی میریخت زیر چشمی به من نگاه کرد و گفت:
چایی می خوری>؟من :شما بشینید من میریزم...
بشین گلم فرقی نمی کنه...نشستم پشت میز
*کسری این روزا یکم بد خلق شده ...نمی دونم چرا ...از وقتی به هوش اومده درص ِد ؼدیش ومؽروریش صد برابر شده...
دشمن خونیش...
من بدبختم که شدم
ِ
من :بله منوجه هستمِ ...
ببخشیدعزیزم اون درکِ خیلی چیزا براش سختِ ...مخصوصا موقعیت جدیدمون ....اما خودمونیمتوام شیطونیا...
من :من؟ نه بابا ..من که کاری نکردم...
*-خندید و گفت ای بال  ...من که تورو میشناسم ...چند باریم مکالمه هاتون و شنیدم ...توام خیلی
حرصیش می کنیا ...
من:با خجالت سرم و انداختم پایین...
مامانش خندید و گفت:
دام هم نیفتید که اونوقت میشه نور علی نور ...
*-فقط مواظب باشید تو این کل کالتون تو ِ
من :یعنی چی؟
نشست و لبخندی زد...
*-یعنی یه وقت به هم دل ندید...
منم خندیدم و گفتم:
من  :نه بابا  ...خیالتون راحت...
چند باری سرش و تکون داد و خندید...
انگار رفته بود به گذشتۀ دور...
چند ثانیه ای به سکوت گذشت تا اینکه گفت:
ی االن چیزی از پدرش کم نداره...
*-کسر ِ
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سال پیش میفتم ...مردی که با همین ؼرور و جذبه من و اسیر
وقتی کسری رو می بینم یاد چندین ِ
خودش کرد ...
با هیجان گفتم:
من :وااای یعنی عاشق بودین؟
دستش و گذاشت دور لیوان چاییش...
سرش و به نشونۀ تایید تکون داد...
*انقدر عاشق که شبا تا صبح با فکرای مختلؾ در موردش خوابم نمیبرد...پدر کسری همسایمون بود ...
من اونموقع دبیرستانی بودم...
جمع دخترا ...همیشه از پسری حرؾ میزدن که خوش تیپ بود ...با شخصیت بود و
تو مدرسۀ ما تو
ِ
خوش قد و باال...
تو اون دوران من تو خانوادۀ سخت گیری بزرگ نمیشدم ...یعنی اونقدر سخت گیر نبودن که اگه به
پسری فکر کنم سرم و بزنن تا بشه عبرتی برای بقیه...
جمع چند نفرۀ من و دوستام شروع شد...
داشتم می گفتم همه چی از مدرسه و از
ِ
همه دلشون می خواست یه جوری خودشون و به این پسر نشون بدن ...
اما من مثل همیشه ؼد مؽرور بودم ...دلم می خواست به این پسر بفهمونم که همچین کسی هم برای
خودش نیست ...یا حداقل بهش بفهمونم که برای من مهم نیست...
خندید ...
نخ ماها نبوده ...اما ما دخترا نقشه می کشیدیم براش ...یکی می خواست دلش
*اون بیچاره اصال تو ِو ببره  ...یکی می خواست براش نامه بنویسه ...
یکی می گفت می خوام نذری ببرم در خونشون...
اما من  ...من دلم می خواست بهش بفهمونم من از تو خیلی باالترم ...نمی دونم چی شده بود که
ناخواسته دلم می خواست سرش و بکوبم به طاق...
همه چی خیلی ساده شروع شد...
مزاحم من و دوستام شده بودن...
شانس ما هم چند تا پسر،
یه روز سر خیابونمون بود ...از
ِ
ِ
اونموقع مثل االن نبود که جلوی ملت جون بدی و عین خیالشونم نباشه ...مردامون ؼیرت داشتن ...
زنامون وجدان سرشون میشد...
خالصه نفهمیدم چی شد که دوستم با یکی از اینا در گیر شد....
من اومدم جداشون کنم...که به دستم بدجور ضربه خورد واسه همین کشیدم کنار...
اما یهو کیوان و دوستاش اومدن جلو...
وقتی از دوستم رادا شنیدن که این پسرا مزاحمن تا میخورد اونارو زدن...
ما رامون و کشیدیم که بریم...
هنوز خیلی دور نشده بودیم که یکی صدامون کرد...
خانوما  ...خانوما...
ما برگشتیم تا ببینیم کیه...
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دوستام هر کدوم تا کیوان و می دیدن چون وسط بودم یه سقلمه به من میزدن...
رادا  :وای بچه ها داره میاد ...یعنی چی کار داره؟
فاطمه :حتما می خواد بگه از این به بعد مارو میبره میاره!!!
ناهید :چرا خنگ بازی در میاری حتما از یکی از ماها خوشش اومده...
ی خدایی نکرده...
من :بچه ها ساکت باشید یه وقت می بینید لب خونیش قو ِ
بالخره به ما رسید...
دستش و باال کرد و ساعت تو دستش و نشون داد...
کیوان :این برای شماهاست؟
ساعت من بود...
دستم و دراز کردم...
من...
برا ِ
ی ِ
ساعت و انداخت کؾ دستم...
سعی کنید اینجوری دردسر درست نکنید دیگه...
با اخم گفتم:
مگه ما از شما کمک خواستیم؟ یا گفتیم بیایید بپرید وسطِ دردسر...؟
اونم در حالی که اخم داشت یه تای ابروش و داد باال و گفت:
تشکر دیگه؟
جای
ِ
من رام و کشیدم و اومدم  ...فاطمه هم دنبال من راه افتاد...
اما اون دو تا موندن  ...برای عذرخواهی و تشکر ...
با صدای کیانا چشمای خیرش و از بخار چاییش برداشت...
*بهتره جلوی کیانا چیزی نگیم...من :اما خیلی کنجکاو شدم بقیش و بدونم...
ت قدیم ناراحت شه...
*می گم بهت عزیزم ...ممکن کیانا از یادآوری خاطرا ِ
ِ
من :باشه ...پس ادامش و فردا بگید...
*باشه گلم...بلند شدم تا میشارو که تو بؽلم خوابش برده بود ببرم تو اتاق ...
کیانا :به به ...ستاره خانم ...تو آسمونا دنبالتون می گشتیم...
چایی من وبخور میلم نمیشه...
پیش من بودی ...بیا بشین
من :چی می گی بابا تو که دیشب تا صبح ِ
ِ
و بعد رفتم بیرون...
روز اول که انقدر خانوم بود نه به االنش...
از دستش عصبی بودم خیلی اذیت می کنه ...نه به
ِ
اما خیلی خوش گذشت دیشب کلی خندیدیم....
تو مطمئنی ستاره؟
من :وای تروخدا کیانا دست بردار ...آره عزیزم معلومه که مطمئنم ..من با بابات حرؾ میزنم...
ت...
کیانا :ببین من هیچ صنمی باهاش ندارما...فقط از مشتریای شرک ِ
تازه اگه نیاد خوشحالمم کرده اما این گیر تر از این حرفاست...
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انگار حتما باید بیاد تو خونه ...گل و شیرینی هم بخره تا راحت شه...
عاشق...
عاشق دیگه ...آره بابا
من :حتما
ِ
ِ
می دونی به چی پی بردم کیانا؟؟
چیی؟
کیانا با حالت کنجکاوانه گفت:
ِ
من :به اینکه می گن عاشق کوره !!!اون بیچاره االن نمی تونه ببینه تو چه دیوی هستی وگرنه خودش
و بدبخت نمی کرد که...
یدونه زد تو شونم و گفت :گمشو بیشعور ...چیه خودت خاستگار نداری حسودی می کنی...؟
قری به سر و گردنم دادم و گفت:
عزیزم من نامزد دارم ...یه وقت این حرفارو نزنی به ؼیرتش بر می خوره ها...
یهو صدای کسری اومد که گفت:
کسری :البد منم؟ آره...
با چشمای گرد به کیانا نگاه کردم...
با قیافه زار گفتم :
داداش میمونتو کم داشتم که اونم رسید...
من :خدا لعنتت کنه کیانا همین
ِ
کیانا خندید و بلند شد...
کیانا :خوش باشی قربونت برم....
کثثثافط...
اهمی کردم و گلوم و صاؾ کردم...
من :منظورم شما نبودید به خودتون نگیرید...
اومد رو به رو  ...دست به سینه شد و گفت:
کسری :مگه اینجا جز من کسی هم هست؟
بلند شدم و با اخم گفتم:
من :مگه تو ایران فقط شمایید که می تونید نامزد من باشید؟
من :نخیر کسری خان واسه من پسر زیا ِد..
راه اتاق و در پیش گرفتم ...نشد یه بار من یه ؼلطی بکنم این کسری پیداش نشه ...د بگو پسرۀ
بیشعور بلند شو برو سر کارت دیگه مثل زنا همش تو خونست ....اعصاب برای من نزاشته دیگه...
خیلی وقت بود بیرون نرفته بودم حوصلمم سر رفته بود حسابی ...امروز کیانا خونست بهتره میشارو
بسپرم بهش خودم برم محل کار پدرش و باهاش در مورد خاسنگار کیانا صحبت کنم...
موهام و که داشتم جمع می کردم و تو دستام بود ول کردم...
سرم و از تو در آوردم بیرون و اکرم و صدا کردم...
من :اکرم  ...اکرم...
ای بابا نمی شنید پوفی کشییدم و رفتم بیرون ...
نباش و رو اینا راه بری دو تا پله ای که
باز من یادم رفت پاپوشم و بپوشم چقدر ب ِد پات چیزی
ِ
ت آشپزخونه این اکرم سر و تهش و میزدی میرسید به آشپزخونه...
میخورد پاینن و پریدم و رفتم سم ِ
با صدای بلندی گفتم :
من :اکرم یه زنگ میزنی بگی ما...
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اما حرؾ تو دهنم ماسید...
جوون مردم؟
کسری :شکر خدا چشماتم مشکل داره /...اینجوری میخوای خودت و بندازی به
ِ
من :جوون؟ کو کجاست؟ اینجا من به جز یه کالغ سیا ِه ؼر ؼرو کسی و نمی بینم..
و بعد خندیدم و برگشتم که برم...
با چندتا قدم بلند خودش و بهم رسوند و موهام و گرفت...
کسری :با کی بودی؟ کی کالغ سیاست؟
من :آی آی ولم کن ...وحشی...
کسری :بگو ببخشید ...
من :نمی گم ...کالغ سیاهی دیگه...
موهام و محکم تر کشید...
من :نمی گم ولم کن...
کسری :بگو ؼلط کردم ...بگو چیز خوردم...
نوش جونت...
من :ؼلط کردی ...چیزم خوردی...
ِ
موهام و بیشتر کشید و باعث شد عصبی شم...
دستم و گذاشتم رو دستش و خودم و برگردوندم...
ت من رو دستش...
حاال دستش تو موهای من بود و دس ِ
سرم و باال کردم و رو نوک انگشتام ایستادم یه جورایی تقریبا فیس تو فیس شدیم
یه لبخند ژکوند براش زدم و تو چشمای خمارش نگاه کردم و بعد دست انداختم تو موهاش و منم با
تموم توان کشیدم...
ِ
این بین من جیػ میزدم...
مامان کسری ...مادر جون ...کیانا ...بیایید کمک...
من :مامانش...
ِ
عرض چند دقیقه همه ریختن بیرون...
در
ِ
خودم و زدم به ؼشی و ؼش کردم...
کیانا جیؽی زد و گفت:
کیانا :من برم زنگ بزنم اورژانس...
کسری در حالی که نفس نفس می زد گفت نمی خواد...
بعد نشست و گفت:
کسری :بلند شو مارمولک داره زنگ میزنه اورژانس
اما کسری خان نمی دونست من اگه بخوام فیلم بازی کنم اُستادیم برای خودم...
حاال همه باال سرم بودن...
مادرجون :متین پسرم کِی به این دختر از گل نازک تر می گفت ...زدیش؟
*خاک بر سرت پسرۀ بی لیاقت ...چی کار کردی با دختر مردم؟مادرجون :جواب برادرش و چی بدم؟ من ریش گرو گذاشتم ...مرد!!!
احساس کردم کسری از پیشم بلند شد...
چند ثانیه بعد اومد...
کسری :بلند میشی یا نه؟ ستاره؟ بلند شو...
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زمزمه وار و ناله کنان گفتم :آی سرم...
یهو یه پارچ آب رو سرم ریخته شد ...که باعث شد سیخ بشینم...
تو دلم داشتم حرص می خوردم اما برای حفظ ظاهر نباید جلو مادر جون اینا حرفی میزدم ...به
فرق سرش...
خاطر همین خودم و کنترل کردم تا با همون
پارچ تو دستش نزنم ِ
ِ
کسری :چی شد تو که مرده بودی؟؟
مادرجون :پسر مگه تو عقل نداری؟ این چه کاری بود کردی؟ اگه سکته می کرد س َقط می شد چی؟
من :دور ازجونم...
مادر کسری :دختر خوبی/؟
من :بله خوبم برید به کاراتون برسید...
ت اتاقش ...مادر کسری هم رفت تو پذیرایی...
مادرجون ؼر ؼر کنان رفت سم ِ
کسری یه تای ابروش و داد باال و گفت:
کسری :چی شد؟ اینجوری میخواستی حالم و بگیری؟
به اندازۀ کافی حرص خورده بودم حوصلشم نداشتم ...بنظرم االن بهترین کار این بود که محلش ندم
و بهش بفهمونم که برام مهم نیست...
بلند شدم و راه آشپزخونه و در پیش گرفتم...
من :اکرم اینجایی؟
اکرم از زیر میز اومد بیرون و گفت:
اکرم :بله خانم جان ...جانم؟
من :عزیزم من شماره آژانش و ندارم زنگ بزن بگو تا نیم ساعت دیگه برام ماشین بفرستن...
اکرم :برای کجا؟
من :شرکت سامان کانتین
و بعد راه اتاق و در پیش گرفتم...
پیش خودش می گه من شرکتی که پدرش کار می کنه چه کار
کسری با سوال نگام کرد ...حتما ِ
دارم...
یه کم کرم زدم و کمی هم ریمل و رژ ...گونه هامم که خودش برجسته بود ...
یه شلوار کتان سفید با یه مانتوی آبی سورمه ای پوشیدم ...شال آبیمم گذاشتم سرم ...کیؾِ پولم و
ت اتاق کیانا....
برداشتم و رفتم سم ِ
همینکه از در اتاقم اومدم بیرون کسری جلوم و گرفت..
ب روبه رویی تکیه داد...
ب در تکیه داد و دست و پاشم به چهارچو ِ
به چارچو ِ
پیش بابام؟ کم اوردی؟
کسری :کجا؟ مگه بچه ای که می خوای بری ِ
من :بکش کنار آقا پسر عجله دارم...
کسری :اوهو ...چه خبر؟ التم که هستی...
شؽل شمارو کاسب نمیشم ...حاال برو انور...
من :نه اختیار داری من
ِ
کسری :خیال کردی من از بابام می ترسم؟ هه ...تو راجع به من چی فکر کردی؟
پورزخندی زدم و یه نگاه به سر تا پاش انداختم...
من :من اصال فکرم و واسه چیزای کوچیک درگیر نمی کنم ....
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و بعد با انگشت اشارم زدم رو سینش و خودمم رفتم جلوتر که باعث شد بره عقب تا من بتونم رد
شم...
عقل هیچی
پسر کم ِ
هه دیوانه فکر کرده انقدر بیکارم برم شرکت باباش بگم ببخشید آقای فرخی ِ
ندارت با من کل کل می کنه...
در اتاق کیانارو همینجوری باز کردم...
یهو ترسید و شلوارش و کشید باال...
با ترس خیره شد به من و گفت:
کیانا :دیوانه بلد نیستی در بزنی مگه؟
خندیدم و گفتم:
من :ببخشید عزیزم حواسم نبود اصال...
پوفی کشید و خودش و پرت کرد رو تخت...
کیانا :کجا شال و کاله کردی خوشتیپ خانوم؟
پیش بابات ...
من :هیچ جا میرم ِ
کیانا :عه؟ برای...
ت اشارم و به نشونۀ ساکت بودن گذاشتم رو بینیم...
حرفش و قطع کردم و انگش ِ
با سر اشاره کرد چی شده؟
داداش روانیت خیلی داره اذیت می کنه باید با پدرت صحبت کنم...
من :راستش کیانا جان این
ِ
و بعد به در اتاق اشاره کردم...
کیانا فهمید چه خبره و همراهمیم کرد...
کیانا :عزیزم حاال اندفعه و نگو درسته کسری بچه نیست اما زشته احتراماشون بیفته...
ت در و گفتم :
آروم رفتم سم ِ
من :نه عزیزم داداشت دیگه زیاد دم در آورده...
و بعد یهو در و باز کردم...
و کسری خان با کله اومد تو اتاق...
چند ثانیه ای طول کشید تا تونست خودش و جمع و جور کنه...
اهمی کرد و بُلیزش و صاؾ کرد...
کسری :خواستم بگم ...خواستم بگم روانی خودتی ...
و بعد راهش و گرفت و رفت...
من :نفسم و سخت دادم بیرون و گفتم...
خل بگو نه...
من :بفرما اینم از دادشت می گم ِ
بؽل تو آروم می گیره...
پیش بابات مواظب میشا باش ...می دونی که فقط ِ
من دارم میرم ِ
کیانا :باشه عزیزم ...ممنون زحمت می کشی...
از در خونه زدم بیرون...
و همینکه سوار ماشین شدم ...در خونه باز شد...
فکر کنم کسری هم داشت می رفت بیرون...
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با آقای فرخی کار داشتم...
پذیرفتن مهمون برای کارکنان معذوریم...
نگهبان :ما تو شرکتمون از
ِ
من :کار مهمی با ایشون دارم و فکر می کنم ایشون با کارگرا که این قانون براشون تصویب شده
خیلی فرق داشته باشن ...اینطور نیست؟
خانوم؟
مرد :باشه بفرمایید تا اطالع بدم ...شما
ِ
من :پورمند هستم ...ستاره پورمند ....ممنون...
تقصیر کیانا شد که اومدم...
نشستم و منتظر شدم ...امیددوارم نگران نشه...
ِ
دفتر خودش بریم...
چند دقیقه ای بعد آقای فرخی اومد و من و دعوت کرد که به ِ
استخر وسطِ محوطه و دور زدیم و وارد یه قسمت بسیار گرم شدیم...
ِ
محل کار کارگرا باشه و اون گرما
بود
گرمتر
که
اونجا
کنم
فکر
...
بود
خنک
که
سالن
یه
بعدم
و
ِ
برای دستگاه های مختلؾِ ...
در حالی که دنیال آقای فرخی می رفتم گفت:
خیر باشه دخترم؟ چی باعث شد بیایی اینجا؟
خیر ایشاهللا...
من  :هیچی ِ
و بعد وارد یه دفتر شدیم...
جای قشنگی بود  ...آقای فرخی تو شرکت خودش کار می کرد نمی دونستم سِ َمتش چیه اما می
اصلی این شکرت کسی دیگست...
سهامدار
دونستم حاال دیگه
ِ
ِ
دادن دو تا آبمیوه منتظر به من خیره شد...
اقای فرخی بعد از سفارش
ِ
من :راستش می خواستم راجع به کیانا باهاتون صحبت کنم ...
منتظر ادامۀ حرفام هست...
آقای فرخی خیلی جدی تر شد و با تایید سرش بهم فهموند که
ِ
من :راستش کیانا روش نمیشد با شما در میون بزاره ...خواست که من باهاتون حرؾ بزنم ...
آقای فرخی :این موضوع چی هست؟ مادرشم می دونه؟
خیر....
من :نه خواستن که شما خودتون با مادرش صحبت کنید گفتم که نگران نباشید ِ
خوردن شربتم بلند شدم...
همه چیز و براش توضیح دادم و در آخر بعد از
ِ
آقای فرخی :ممنونم دخترم ...زحمت کشیدی تا اینجا اومدی بشین برات آژانس بگیرم...
من :نه ممنون خودم میرم ...تا خیابون اصلی راهی نیست و از اونجا به بعد تاکسی می گیرم...
آقای فرخی تلفن و گذاشت سر جاش و گفت:
فرخی :باشه پس مراقب خودت باش ...
لبخندی زدم و اومدم بیرون...
جمال کسری خان روشن شد ...به به...
همینکه پام و از شرکت گذاشتم بیرون چشمم به
ِ
اما اهمیتی ندادم و راه خیابون و در پیش گرفتم...
با قدمای سریع خودش و به من رسوند...
کسری :چی گفتی به بابام..؟
اما من جوابش و ندادم...
کسری  :د مگه با تو نیستم؟
سالم بنظرت از بابام می ترسم؟
کسری :فکر کردی چی؟ بیست و شش ِ
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من :اگه نمی ترسی اینجا چی کار می کنی؟
احترام...
کسری :این ترس نیست
ِ
من :باشه تو که راس می گی. ...حاال مزاحم نشو. ..
کسری :به بابام گفتی یا نه...؟
ایستادم و گفتم :ببین انقدرام مهم نیستی که از خونه آژانس بگیرم و بیام اینجا راجع به تو با بابات
حرؾ بزنم...
خواستم راه بیفتم که آرنجم و گرفت:
مشکل تو با من چیه؟
کسری:
ِ
من :اونی که مشکل داره  ...با من و حتی با خودش  ،شمایی...
کسری :ستاره...
ایستادم ...اما برنگشتم...
کسری :من و دعوت کن...
یه تای ابروم و بردم باال و همونجور که ایستاده بودم گفتم:
من :کجا ؟
کسری اومد جلوم و ایستاد...
تو چشمام خیره شد و گفت:
کسری :به خوردن یه قهوه...
متفکر بهش نگاه کردم ...
من :خوب...
با اشتیاق نگام کرد...
من :خوب عزیزم...
یه تای ابروش و داد باال...
کردن من بود...
حتما اونم قصدش ضایع
ِ
من :خوب عزیزم متاسفم چون من قهوه دوست ندارم..
با حرص نگام کرد اما من پسش زدم و به راهم ادامه دادم....
اونم دیگه دنبالم نیومد...
چون شرکت تو جادۀ تهران و کرج بود تاکسی خیلی سخت پیدا میشد...
کسری با سرعت با ماشین از کنارم رد شد اما من بیخیال تر از این حرفا بودم عین خیالمم نبود....
ا2صال اگه برام می ایستادم سوار نمی شدم ...
واسه اولین تاکسی دست تکون دادم و سوار شدم...
ماشین ما خوش می گذرونه...
بی تربیت چه با
ِ
بیچاره متین که رفت و همه چیزش و گذاشت برای این مفت خور ...نمی دونم چرا انقدر زورم میاد
این دست به وسیله های متین می زنه ...
متین مال تو نیست که اینجوری جوش میزنی...
مال
آخه یکی نیست بگه ِ
ِ
مادرجون که نیست...
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من و کیانا خونه تنهاییم بقیه رفتن سر خاک ...کسری هم رفته برای آموزش گیتار ...از امروز
دوباره کارش و شروع کرد...
وای نمی دونم چرا دلم می خواد برقصم  ..حوصلم از صبح بد جوری سر رفته...
با اجازۀ خو ِد بی شخصیتم رفتم سر کم ِد اسا ...
دیدن لباسا و کفشای رنگ وارنگ سوتی کشیدم ...اوووه چه خبر بود ! چه لباسایی...
از
ِ
قایقی قرمز...
پ یقه
لی کوتاه تا تقریبا روی رونم انتخاب کردم ...با یه تا ِ
ِ
یه دامن ِ
شرابی آسا هم گذاشتم رو سرم و با یه سنجاق جلوش و کج ریختم ...همونجا تند تند
یکی از پستیژای
ِ
کمی آرایشم کردم...
وایی چه جیگری شدم..
طرح لی هم پوشیدم و رفتم پایین ...کیانا تو اتاقش بود
دار
مرررسی اعتماد به نفس ...یه کفش لژ ِ
ِ
بهتره اهنگ و زیاد کنم خودش ببینه سر و صدا میاد میاد پایین ببینه چه خبره...
ضبط و روشن کردم و سی دی جدیدی که اونروز کیانا اورده بود و گذاشتم تو ضبط...
بهتر ...زیادش کردمو خودم با اون کفشام رفتم
آهنگِ دلم تنگتۀ پویان و سعید پانتر بود ...از هیچی ِ
وسط...
رقص سینه و باشن برام آسون بود...
نمی تونستم بپر بپر کنم اما خوب
ِ
دیری نگذشت که کیانا هم به من پیوست...
پ مشکی
کتان سفید تا باالی زانوش یه
اما اونم اماده بود ...یه شلوارک
کفش مشکی لیمویی با یه تا ِ
ِ
ِ
لیمویی...
معطل قند بودیااا...
من :چایی
ِ
خندید و در حالی که با رقص میومد سمت من گفت:
جون تو روحم داشت کپک
خبرایی و معطل نکردم ...دستت طال به
کینا :صدارو که شنیدم فهمیدم یه
ِ
ِ
ت عشق نکرده بودم...
می زد خیلی وق ِ
من :حاال عشق کن...
به خودم اشاره کردم ..با من...
با عشوه اضافه کردم  ..عزیزم بیا بؽلم ...جووووون...
کیانا :زهر مار چندش...
یهو اکرم گفت خانوم جان...
بنظرم صداش بلند تر از ضبط بود...
برگشتم سمتش ...
انقدر شکه و گیج شدم که بنظرم چشمام هر کدومش یه طرؾ رفته باشه...
ی بیچاره هم با تعجب به ما نگاه می کرد...
کسر ِ
فضولی پسرۀ
ت اتاقم  ...اه مگه این نرفته بود سرکار؟ عجب
کفشام و از پام دراوردم و دویییدم سم ِ
ِ
زن نما...
از حرفی که زدم خندم گرفت...
همینکه در اتاقم و باز کردم با قیافۀ ژولید و خوابالوی میشا رو به رو شدم ...معلوم بود تازه بیدار
شده...
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سرش و کج کرد و در حالی که چشماش و میمالید گفت:
میشا :داااالی...
ت بازی نیست...
من :جانم عزیزم ...فدات بشه ستاره ...اما گیر نده که االن وق ِ
میشا با تعجب به قد و باالی من نگاه می کرد انقدر با نمک که رفتم جلو و نشستم رو تخت و گرفتمش
هیکل من و
تو بؽلم و حسابی اون لپای نازش و آب لمبو کردم ...میشا هم که حسابی هیز شده بود و
ِ
دید می زدکلی خندید...
کال یادم رفته بود چه بی ابرویی شده ...حاال می فهمم سهیل چی می گه ...کاش تو خونمون پسر
نداشتیما...
لباسام و عوض کردم و با میشا رفتم بیرون...
کیانا با همون لباسا رو راحتی ولو شده بود...
من :وااایی دیدی چه بی ابرو شدم؟
شانس ما داریم؟ وسیلش و جا گذاشته بود...
کیایان :بیخی بابا
ِ
من :االن رفته؟
کیانا :آره بشین ...میشارو بده من...
من :کیانا پاشو آماده شیم بریم بیرون ..من حوصلم سر رفته خفن ...
کیانا میشارو آورد باالترو گفت:
کیانا :این وروجک و چی کار می کنی؟
من :هیچی کاالسکه واسه همین روزاست دیگه...
کیانا :باشه پاشو برو آماده شو منم برای روز خاستگاری هنوز چیزی نخریدم...
منفی؟
من :مگه تو نمی گی جوابت
ِ
کیانا :باشه این دلیل نمیشه خوشتیپ نباشم که...
پسر مردم و ببر
من :خوب همینه دیگه هی به خودت برس و زیباییات و نشون بده  ...دل و
ِ
ایمون ِ
بعد بگو نه...
کیانا :گمممشو بابا به من چه اون بی جنبست؟
ت آشپزخونه...
نونایی که ایوب بهم داده بود و گرفتم و رفتم سم ِ
اکرم داشت تند تند تی می کشید و ؼر میزد که اگه ته پاهامون کثیؾِ بشوریم و حداقل با دمپاییامون تو
خونه راه بریم
خیس هم لیز  ...منم یه جورایی چندشم میشه...
وای کاش پاپوشم و می پوشیدم همه جا هم
ِ
ت
نزدیکای آشپزخونه بودم که کسری هم از پله ها حاضر و آماده اومد پایین و داشت میومد سم ِ
آشپزخونه...
داشتم تو دلم به خوشتیپیش و کال بهش فحش میدادم ...
تموم حرصام و سرش خالی کنم نمی
کال کارم شده بود که تا کسری رو میبینم ببندمش به رگبار و
ِ
دونم چرا اما حتی راه هم که می رفت و با من کار نداشت باز من دلم می خواست بزنمش...
ت پله مانن ِد آشپزخونه
داشتم می گفتم ! ،داشتم فحشش می دادم که یهو نمی دونم چی شد که که یه قسم ِ
و ندیدم و یهو نونا از دستم پرت شد و رفت ته آشپزخونه کنار پای آقای فرخی افتاد و خودمم پهن
شدم رو زمین..
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نفس تو سینم حبس شد ...آبروم رفت  ...اون لحظه به هیچی فکر نمی کردم جز اینکه تا یه مدت
سوژۀ کسری میشم...
آقای فرخی اومد باال سرم و گفت:
*چی شد؟ خوبی دخترم؟با صدایی که از درد کمی می گرفت گفتم ...بله خوبم ...فقط قفسۀ سینم درد گرفت...
گفتن االن برات آب مبیارم بلند شد و با صدای بلند کیانا رو صدا کرد...
آقای فرخی با
ِ
کسری نشت کنارم و کمی سرش و خم کرد...
ب برای تو نمی خواد خاستگار بیاد اینجوری هول شدی ...دست و پا چلفتی...
کسری :خو ِ
نتونستم جواب ندم...
من :هر وقت گفتن جسد شما بپر وسط بگو منم هستم...
کسری :االنم دست از پررو بازی بر نمیداری...
تموم توانم و جمع کردم و بلند شدم...
ت کیانا که داشت ؼش ؼش می خندید با
ت اتاقم و در اخر برگشتم سم ِ
بدون توجه به کسی رفتم سم ِ
حرص گفتم:
من :رو آب بخندی دیووونه...
و رفتم تو اتاق ...کسی هم دنبالم نیومد ..چون فکر کنم فهمیدن خجالت کشیدم...
ت خوابِ ...چرا اصال این بچه همش می خوابِ؟
به میشا که خوا بود نگاه کردم ...آخه االن چه وق ِ
ت کنار گوشش اواز می خونی اینم که از خداخواسته الال می کنه..
خوب
تقصیر خود ِ
ِ
انقدر تکونش دادم که با بدخلقی بیدار شد ...بابا پاشو حوصلم سر رفته...
اما...
مزاحم میشا نشم که
تا بؽلش کردم چنان گازی از دستم گرفت که کباب شدم و تصمیم گرفتم هیچوقت
ِ
خطرناکِ ...
****
بالخره اومدن از پنجرۀ اتاقم نمی تونستم ببینم اینا چه شکی هستن مگه اینکه سرم و بکنم بیرون که
اینجوری من و میدیدن ...پس بهترین کار این بود که از در اتاقم نگاه کنم...
آخه اتاق من جوری بود که اگه بیرون اتاق می ایستادم کسی منو از تو پذیرایی نمی دید اما من می
تونستم یه قسمتی و کامل ببینم...
گوشیم و آماده کردم و رفتم کمی بیرون تر از اتاقم..
دور هم بخندیم ...تازه
دوربین گوشیم و فعال کردم تا یکم از کیانا و لپای قرمزش فیلم بگیرم بعدا ِ
دل سیر نگاش کنم..
میخواستم از آقا دامادم فیلم بگیرم بعدا یه ِ
واقعا نمی دونم چه حسی بود که از درون من و قلقلک می داد که از این مجلس سوژه جمع کنم و بعد
دل سیر بهشون بخندم ...
یه ِ
نمی دونم شاید چون کیانا بدجور بهم خندیده بود ...
یهو یه نفر گوشیم و از دستم چنگ زد...
اما فوری دستشم گذاشت جلوی دهنم ...خوب کاری کرد چون نزدیک بود دیگه جیع بزنم...
کسری :جیػ نزنیا  ..منم...
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یعنی اگه چاره داشتن با چاقو پاره پارش می کردم...
مثل اینکه تو این خونه من تو دستشوییم که میرم باید مواظب رفتارم باشم...
کسری :داشتی چی کار می کردی/؟
من :مگه شمانباید االن اونجا باشی؟
کسری :داشتم می رفتم که یه مزاحم سر رام سبز شد...
گوشیم و از دستش کشیدم بیرون و گفتم:
خروس بی محل شمایی و رفتم تو اتاق و در و تا اونجا که می تونستم
من :من فعال که مزاحم و
ِ
ث خجالت خانوادۀ کیانا نشده باشم ...
محکم به هم کوبیدم ...امیدوارم باع ِ
جون من می خواست واقعا؟
اه این ؼارؼارک میرزا چی از
ِ
حال این و بگیرم...
متفکر به از پش ِ
ت پنجره به بیرون خیره شدم ...من باید ِ
ممنون مامان جون خیلی لطؾ می کنین...
خانم فرخی دستی به شونم زد و گفت:
مامان :چه لطفی عزیزم خودمم می خواستم همین دکتر برم حاال مادر جونم میبرم ...
راستی خوشحالم که من و به عنوان مادرت قبول داری عزیزم و اینکه کسی خونه نیست اکرمم داره
امن اما مواظب باش ...کسری هم تا یه ساعت
با ما میاد ایوبم رفته سراغ کارای شهرادری خونه ِ
دیگه پیداش میشه...
من :بله چشم هستم شما برید خیالتون راحت...
انقدر سفارش می کنن آدم به خودش شک می کنه هر کی ندونه فکر می کنه من می خوام چه کار
کنم ...
اومدم تو میشا که داشت تو خونه برای خودش می چرخید از اینور به اونور  ...رفتم لباس آماده کنم
که بریم حموم ...خیلی وقت بود حمومش نکرده بودم...
بعد از آماده کردن لباسا با هم رفتیم حموم خدارو شکر میشا اصال ازون بچه ها نبود که از حموم
بدش بیاد و بخواد ؼر ؼر کنه...
وان مخصوصش ریختم و گذاشتمش اونجا ...
کمی آب تو ِ
اول خودم و شستم و کارای اصلیم و انجام دادم و بعدم لباسای میشا و در آوردم و شستمش ...حسابی
هم عشق کردیم با هم...
آخرای کار بودیم ...هنوز رو سر خودم شامپو بود ...میشا هم همه جاش کفی بود ...
یخ یخ شد...
یهو آب داغ ِ
میشا از خوشی جیؽی کشید اما بعدش زد زیر گریه ...آب انقدر یخ شد که نزدیک بود سکته کنم...
ب تو وانش ریختم روش و یه حوله گرفتم دورش  ...سعی کردم آرومش کنم واقعا نمی دونستم
از آ ِ
چی کار کنم چون میشا با اینکه گرمش کرده بودم داشت گریه می کرد و منم خودم هنوزکفی بودم
نمی تونستم برم بیرون...
تند تند خودم و به هر بالیی بود با آب یخ شستم ...هر چند هنوز کؾ تو موهام بود اما حولم و پوشیدم
و کالهش و سر کردم که بیشتر از این کثیؾ کاری نشه ...
با میشا رفیتیم بیرون عجب ؼلطی کردم کسی خونه نیست رفتم حموما...
ت تراس طبقه باال ...
لباسای میشا رو پوشوندم و گذاشتمش تو تختش که حفاظ داشت و خودم رفتم سم ِ
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پکیج اونجا بود ...با اینکه ازش سر در نمیاوردم اما یه چیزایی بارم بود...
پیش خودم گفتم:
سر تراس  ...با
دیدن کسری اونجایه لحظه ِ
ِ
رفتم ِ
پیش خودم گفتم دیگه انقدرام بی معرفت نیست که بخواد
کار این مارمولک باشه ...اما بعد ِ
نکنه ِ
همچین کاری کنه..
بعدم بهتره االن باهاش مهربون باشم تا این و برام درست کنه...
من :سالم...
کسری :به به ...من فکر نمی کردم سالم کردن بلد باشی...
من :نه دیگه در ح ِد شما بی ادب نیستم ...
ی؟!!! اینجا !!
کسری :اینجور ِ
بعد چهرش و یه حالت با نمک کرد و گفت:
کسری :نگو که آب یخ شده...
من :متاسفانه بله یخ شده ...
کسری :خوبه خوبه ...خوش گذشت...
من :اگه بلدی درستش کن ...هنوز سرم و نشستم میشا هم هنوز کامل نشستم...
کسری تکیش و از نرده ها گرفت و گفت:
کسری :مگه میشا هم تو حموم بود؟
من :بله بود چطور؟
مخصوص تو بود..
ب یخ
کسری :واای پس یه عذرخواهی بهش بدهکارم چون آ ِ
ِ
و بعد خندید و رفت تو خونه...
کار این بود...
با حرص به رفتنش چشم دوختم ....پس ِ
نتونستم ساکت بمونم ...پشت سرش راه افتادم اما هنوز نفهمیده بود که من پشتشم...
سر پله ها یهو با کؾِ دستم زدم به پشتش...
جوری که خودمم خم شدم و خیلی ناگهانی هر دو با هم از پله ها سرازیر شدیم ...
بگیر تو بؽلش...
جیؽی کشیدم که با عث شد کسری سرم و
ِ
ت خودش و گذاشته بود پشت سرش...
دیدم که دس ِ
بالخره تموم شد...
از ترس تند تند نفس می کشیدم و قلبم میزد ...
به کسری نگاه کردم ...اونم قفسۀ سینش خیلی تند باال و پایین میشد...
یهو برگشت سمتم و نگاهم و ؼافلگیر کرد...
اخم کردم و خواستم بلند شدم...
تو یه حرکت اومد روم و دستش و گذاشت دو طرفم کمی خودش و کشید باالتر...
حاال فیس تو فیس بودیم...
نفسای داؼش می خورد به صورتم ...خواسته یا ناخواسته یه جوری می شدم و دلم قیلی ویلی
میرفت...
سعی داشتم نگاهم با نگاهش برخورد نکنه چون اونوقت جداشدنشون تو اون موقعیت سخت بود و
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ممکن بود باعث برخور ِد لبامونم بشه...
سرم و کج کردم و به یه ور دیگه نگاه کردم...
کسری :تو مشکلت با من چیه؟
دستم و گذاشتم رو سینش که هلش بدم بره عقب ...اما آخه مگه میشد ...خیلی قوی بود . .
با اخم گفتم:
من  :نفسم گرفت ...بلند شو ...بابا هرکولی برای خودت...
مشکل تو با من چیه؟
کسری :من با تو بودم ...گفتم
ِ
منم صدام و مثل خودش جدی کردم و گفتم:
من :اونی که مشکل داره تویی ...بلند شو پسرۀ بی تربیت...
ت اتاقم...
از روم بلند شد  ...منم بلند شدم و راه افتادم سم ِ
سر من نزار کوچولو بد میبینی ...تو دختری ...چیزای با ارزش واسه از دست دادن
کسری :سر به ِ
زیاد داری ...اما من ...نه ...من پسرم ...
انقدر بهم برخورد که را ِه رفته و برگشتم و با نهایت قدرت زدم تو گوشش...
اونم درنگ نکرد ...بعدی و اون زد ...انقدر محکم که سرم کج شد و چشمام سیاهی رفت...
من :ببین من که با تو کاری نداشتم خودت شروع کردی ...خودت کرم داری ...
فقط یه چیزی...
کی گفته تو چیزی برای از دست دادن نداری؟
ب
تو مردی ...البته االن هستی تو یی که من دیدم نمی تونی نامردی و به خودت نچسبونی ...شاید عی ِ
تو دیده نشه...
بانگشت اشارم زدم رو قلبش ...اما اینجا که هست ...خودت که می دونی...
سعی کن وجدان داشته باشی ...با وجدان حرؾ بزنی ...
من :یه دقیقه صبر کن من االن میام ...فکر کنم این آخرین برخوردمون باشه ...شاید بایدخوشحال
باشی...
کردن من شده بود...
ت این یهویی داغ
سرجاش ایستاده بود و ما ِ
ِ
اما به من می گن ستاره ...من اگه قاطی کنم دیگه کردم ...اگه به من و نجابتم توهین شه  ...یا اگه در
خطر باشیم دیگه ساکت نمیشینم...
دم دستم بود پوشیدم ...
تند تند هر چی لباس ِ
روز اول نه چیزی ازش برداشته بودم و نه چیزی بهش اضافه کرده بودم و ورداشتم و
ساکم و که از
ِ
بیرون در اتاق...
سُرش دادم
ِ
ت کسری...
میشارو که داشت جیػ جیػ می کرد بؽل کردم و با قدمای محکم رفتم سم ِ
میشارو گذاشتم تو بؽلش...
من :این امانت دستت باشه تا مادر بزرگش بیاد ...
و بعد رفتم و ساکم و برداشتم...
من :خودتم توضیح بده بهشون که چرا رفتم و چی گفتی که ستارۀ با جنبه تحملش تموم شد...
خوش گذشت ...
بای آقا کسری...
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کسری دنبالم اومد...
کسری :این مسخره بازیا چیه؟ تو اینجا قرار داد داری...
ی تو
من :من اینجا قرار داد داشتم تا وقتی که پسری تو این خونه نباشه و ذکر شده ...االنم یا جا ِ
اینجاست یا من ...
راستی به مادر جون بگو برای تحویل عابر بانکا و یه سری مدارک زنگ میزنم و بیرون قرار
میزارم...
....
دوباره دنبالم اومد و دستم و گرفت...
ب من بازی نکن ...من نمی تونم از این کتک بخورم و جیؽاش و تحمل کنم تا
کسری :ببین با اعصا ِ
مامان اینا بیان ...
از اینورم نمی تونم واسه کیانا ...مامانم و مادرجون توضیح بدم ...بیا برو باال...
کسری :دخترۀ سرتق و بعد من و هل داد عقب تر...
من :ببنم تا حاال با زرو گویی تونستی به من چیزی و بفهمونی؟ پس به نفعت نیست االن آدم باشی؟
ت در...
و بعد دوباره راه افتادم سم ِ
ماشین آقای فرخی اومد تو باغ...
همون موقع در باز شد ...و
ِ
به کسری نگاه کردم ...اونم به من نگاه کرد...
ازینکه کل وجودش شده بود التماس به من لذت میبردم ...
چیزی نمی گفت اما من از چشماش می خوندم...
بین من و کسری
انگار موقعی ِ
ت پیش اومده برای میشا هم جالب و پر از هیجان بود ...چون نگاهش ِ
می چرخید و چشماش و درشت تر کرده بود...
حتما اونم منتظر نتیجه بود...
پشت چشمی نازک کردم...
جون من؟
کسری :ستاره بیخیال
ِ
جون تو باید برای من ارزش داشته باشه؟
من:
ِ
آقای فرخی ماشین و حرکت داد...
کسری :ببین ستاره ...من ...من خواهش...
من :تو خواهش چی ؟ بیا اینور می خوام برم...
کسری :خوب من خواهش می کنم...
من :خوب؟ که چی؟
کسری کالفه به ماشین باباش که مادر جون اینا هم توش بودن نگاه کردو گفت:
کسری :وااای ستاره خوب من خواهش می کنم که بمون و به مامان اینا چیزی نگو...
سر خوش لبخندی زدم و گفتم:
دستم ..
من :مممم ...باوشه ...اما خودت بهشون بگو چرا من ساک
ِ
ماشین باباش...
ت
پوفی کشید و برگشت سم ِ
ِ
فرخی :سالم اینجا چی کار می کنید؟
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مادرجون با حرص گفت :ستاره چرا ساک دستتِ؟
به کسری نگاهی انداختم...
بؽل من...
کسری خندید و میشارو داد ِ
ساک و از دستم گرفت و گفت...
کسری :هیچی داریم میریم خونۀ ستاره اینا یه کمی خورده ریز داره اونارو بریزیزم تو ساک بیاریم
...
فرخی :باشه برید مراقب خودتون باشید...
کسری :ستاره جان صبر کن من برم سوئیچ و جا گذاشتم بیارم...
اوهو چه با ادب شد یه دفعه ای...
آخه میشا لباسش مناسب بیرون نیست  ...اشکال نداره خوب تو ماشینیم دیگه...
ای بابا آخه تو چرا باورت شد شما که قرار نبود برید بیرون ...اما مثل اینکه حاال مجبوریم بیرون
واِال مادر جون اینا شک می کنن...
ماشین متین ....
ت
شونه ای باال انداختم و رفتم سم ِ
ِ
****
من »میشه انقدر دور خودمون نچرخیم؟
کسری :خوب تو میگی چی کار کنم؟ کجا برم؟
من :بابا این بچه گشنشه ...خیلی وقته بیرونیم ...بریم خونه ....سرم کپک زده...
کسری :خوب مادر جون گفته من ناهار ببرمتون بیرون...
من :واقعا که نمی تونی زودتر بگی ...؟ خوب ببر بیرون من دارم از گشنگی میمیرم...
با دستش به میشا اشاره کرد و گفت اینجوری؟
من :خیلی خوب یه جا نگه دار براش لباس بخرم ...اینجور که معلومه تا سه  ،چهار جامون تو خونه
نیست...
کسری کالفه پوفی کشید و گفت  :آره...
کنار پارک کرد ...میشارو گذاشتم تو بؽلش...//
من :به گریش توجه نکنی ساکت میشه ...تا من بیام ببرش براش شیر همین پاکتیا رو بخر با یه شیشه
نگیر..
منم میرم لباس بخرم براش ...فقط خدا کنه دلدرد
ِ
کسری ای بابا من دارم می گم روم نمیشه با این لباساش برم بیرون تو سپردی من براش شیر بخرم؟
من :خود دانی اگه می خوای صداش و تا وقتی بیرونیم بشنوی و فیض ببری نخر ...بای...
ت مؽازۀ رو به روم ...
پیاده شدم و رفتم سم ِ
****
کسری :خوب ستاره ببین ...بیا با هم دوست باشیم...
من :من با دشمنام دوست نمیشم...
کسری :یعنی من دشمنتم...؟
نه دوستمی با اینهمه بال که سرم آوردی...
کسری :ببین ستاره خودت مقصری من تا میام سمتت با شمشیر خیالیت خط خطیم می کنی ...خوب
منم دلم نمیاد کارات و بی تالفی بزارم ...
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من :خوب تو خودت از اون اول شروع کردی...
کسری قاشقش و گذاشت تو ؼذاش و گفت:
کسری :خوب االنم خودم می گم تمومش کنیم  ...ها؟
من :باید فکرام و کنم ببینم چی میشه ...
ت ازدواج که نکردم فکر کنی ...یه کلمه جوابش  ...خسته شدم بس که
کسری :ای بابا در خواس ِ
منتظر موندم تا از جانب تو یه بالیی سرم بیاد یا نشستم برات نقشه کشیدم...
من :شرط داره ...
کسری :چه شرطی ؟
من :ممم خوب من خیلی دلم می خواد پیانو زدن یاد بگیرم...
کسری به بیرون نگاه کرد و بعدم به من...
کسری :انگار همون کل کل کردن بهتره ...آخه تو مگه مؽز داری برای پذیرش چیزی به این
سختی..؟
با حرص قاشقم و پرت کردم تو ظرفم...
خواستم بلند شدم که خودشم بلند شد و دستش و گذاشت رو دستم...
جان خودم ...خواستم این اخرین شوخیم کرده باشم حسرت به دل
کسر :باور کن شوخی کردم به ِ
ِ
نمونم بشین ...و بعد خندید...
به دستش که رو دستم بود نگاه کردم...
خودشم نگاهی گذرا به دستامون انداخت و بعد دستش و برداشت و نشست سر جاش...
مشؽول ؼذا خوردن شدم...
منم نشستم و بیخیال
ِ
کسری :شرطت همین بود؟
من :نچ بازم شرط دارم ...
کسری :ای بابا ...دیگه چی؟
اومدم حرؾ بزنم که گوشیم زنگ خورد...
داداشم جواب دادم...
گفتن
با
ِ
ِ
من :سالم داداشم ...چطوریایی؟
سهیل خندید و گفت قررربونت برم که اگه تا یه ماه دیگه نبینمت واقعا پر پر میشم...
چشم مورچه شده...
من :وااای سهیل من دلم بران ق ِد
ِ
چشم مورچه رم دیدی بال؟
سهیل :مگه تو
ِ
من :آووره داداشی ...
سهیل :ببین خیلی وقتت و نمیگیرم خانومی زنگ زدم بهت بگم یکی از سفرای کشتی کنسل شده و من
کمتر از یک ماه دیگه برای همیشه میام ایران ...
جیػ خفه ای کشیدم که باعث شد همه برگردن سمتمون ...
با خجالت آروم گفتم :راس می گی؟
سهیل :آره عزیزم ..در ضمن من به قولم عمل کردم و برای همیشه میام ...تازه می خوام بیام بعد از
کردن یه آموزشگاه با دو نفر شریکی که پیدا کردم آستین باال بزنم برای خودم ...البته همین
دست و پا
ِ
یه سالی طول میکشه...
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من :واااای عااالی شد داداش جونم خیلی خوشحالم کردی...
سهیل :فقط ستاره من تصمیم گرفتم یا تو کار و ول کی و بری کالس تا بتونی امسال کنکور شرکت
کنی ...یا من و زنم هیچ نسبتی با تو نداریم...
من :ااا سهیل بد جنس نشو ...باور کن برای همیشه قهر میشم...
سهیل :فدای تو خواهر لوسم اما اگه بزارم همینجوری با آیندت بازی کنی بد جنس ترم ...
سهیل :خوب کار نداری لوس ترین خواهر دنیا؟
من :نه بدجنس ترین برادر بابای...
گوشی و که قطع کردم با فکر اینکه سهیل همبازیم ،ؼمخوارم ،پدرم مادرم کسی که برام خیلی زحمت
می کشه دوباره بر می گرده پیشم لبخندی زدم و یه بوس برای میشا فرستادم...
کاخ سفید برای تو...
کسری :اوووه انگار بهش گفتن االن ِ
ی که من تو این دنیا دارمش
من :سهیل برای من ارزش مادی نداره ...اون باالترین و بهترین هدیه ا ِ
و خدا برام حفظش می کنه...
کسری :پس داداشت و دوست داری؟
از فکر اومدم بیرون ...چ
من :آره خیلی ...بعد موشکافانه نگاهش کردم و گفتم:
فکر اینکه بخوای از داداشم استفاده کنی و از سرت بیرون کن ...
من :کل ِ
کل ما تموم شدهِ ...
با خنده سری تکون داد...
دادن سرش هیچ تهدید و خطری توش نداشت اما یه جورایی اون دوست داشت من
بنظرم این تکون
ِ
اینجوری روش حساب کنم...
قاشق پر انداختم باال...
برای همین منم سر خوش خندیدم و یه
ِ
اصال ازینکه با یه پسر بودم و دارم ؼذا می خوردم خجالت نمی کشیدم ...عادت داشتم اینجور مواقع
جنس مخالؾ نداشته باشم ...همون کاری که پسرا موقع خوردن می کنن...
توجهی به
ِ
خودن ناهار کسری بلند شد و حساب کرد و بعدم زدیم بیرون...
بعد از
ِ
میشا کم کم تو بؽلم خوابش برد...
کسری :من هر جور حساب می کنم نمی فهمم مادرجون چرا گفته تا  4بیرون باشیم تازه ساعت دو
شده ...حاال من چی کار کنم ...؟ یه کمکی برسون...
من :بنظرم بهتره بریم یه دور دیگه بزنیم...
کسری :ببین با ماشین دور دور کردن فایده ای نداره وقت نمی گذره به خدا ...
ت مادرجون به تو گفته...
من :نمی دونم اصال
مشکل خود ِ
ِ
کسری :ستاره عجب آدمی هستی ما مگه با هم دوست نشدیم؟
من :خیلی زود صمیمی شدیا بزار چایی بیارم بعد بگو پسر خالتم...
کسری ادام و در اورد و گفت :
کسر :ببشخید که خودتم من و از شما به تو تبدیل کردیا...
ِ
من :من از اولم با کسی نداشتم ...اینجوری راحت ترم ...یعنی اگه بخوای تبدیلت می کنم به شما...
کسری دستاش و به نشونۀ نه آورد باال و گفت:
ت تو و کارات خودم و اعدام می کنم ...پس همینجوری
کسری :نه
جون مادرجون اندفعه از دس ِ
ِ
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صمیمی بهتره ...
خندیدم و به بیرون نگاه کردم...
من :برو جاده یه دوریم اونجا بزنیم...
از روزی که فهمیدم سهیل داره بر می گرده ایران انرژی مضاعؾ گرفته بودم...
بعد از اینکه یه دور رقص با میشا زدم تصمیم گرفتم برم بیرون و کمی خرید کنم...
اما اول باید برم بانک...
دلم نمی خواد خونۀ سهیل و زنش رو دکور کنم دوست دارم بیاد و زنش مشخص شه بعد با سلیقۀ اون
برای خونه خرید کنیم ...حاال اگه خودشم جهیزیه داشت که اونا رو میچینه...
واسه همین تصمیم گرفتم زیر زمین که خودم می خوام زندگی کنم و به سلیقۀ خودم دکور کنم که
سهیل بتونه یک سالی و اونجا زندگی کنه ...منم که اینجا هستم و حاال حاالها مونده تا آسا برگرده ...
با این فکر تند تند لباسام و عوض کردم اما اخه میشا رو که نمی تونم با خودم ببرم خرید ...مگه
اینکه یه کمک داشته باشم...
با این فکر لباسام و تندتر پوشیدم و دکمه های مانتوم و بسته و نبسته را افتادم طبقۀ باال...
در اتاق کسری رو زدم و وارد شدم...
لبۀ پنجره نشسته بود گیتار میزد...
من :جای مادرجون خالی که االن همینجا با سیمای گیتارت اعدامت کنه ...اخرم از همینجا میوفتی ...
ب متین دستت بمونه باید به یکی دیگه اهدا بشه...
قسمت نیست قل ِ
خندید و اومد پایین ...
کسری :بیمی نیست من یه بارم مردم ..ترسی ندارم ..
ت درخونه خدا مونده
من :باوشه بابا فهمیدیم از مرگ نمی ترسی ...فقط من بودم
یکسال تموم پش ِ
ِ
بودم...؟
کسری :ایشاهللا قسمتت شه ببینم تو نمی مونی...
من :کسری جان میشه یه لطفی به من کنی...؟
کسری :ببین اگه م ی خوای بری من خودم بیام ساکت و ببندم خودمم تا خونت میرسونمت اما شرمنده
من میشارو نگه نمی دارم ...
خندیدم و گفتم چرا؟
با حرص گفت:
اسم من میاد دندونای تیزشو نشون میده چه برسه به اینکه
کسری :نگو که نمی دونی؟ بابا این دختر ِ
ی...
خودم باشم ...نمی دونم چرا اینجور ِ
من :چون من و اذیت می کردی ...
کسری :االن که کاریت ندارم...
من :بیخیال اینارو کسری جان نگهش دار دیگه به خدا کلی کار دارم ..باید برم بیرون ...داداشم که
بیاد دیگه کمتر ازت کمک می خوام چون االن دارم اون خونمون و یکم درست می کنم تا داداشم اومد
یه جای خواب داشته باشه...
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کسری :گفتم که نه ...بابا شاگردام همه فکر می کنن دوست دخترم اینجوری چنگ مالیم کرده...
ب کیؾِ گیتارش و مبیست گفت:
بعد هینجوری که زی ِ
کسری :شما دخترا هم که خدا نکنه یه چیز ببینید هزار جور فکر منحرؾ و منفی راجع بهش دارید
اما دریػ از یه فکر مثبت...
ت اتاق اما یهو فکر به سرم زد خوب میشد اگه این کسری رو با خودم ببرم بعد
نا امید برگشتم سم ِ
میشارو برام نگه داره ها...
ازین کارای خمسانه زیاد در حقش انجام داده بودم ...جوری که خودشم نمی فهمید  ...اما خدایی از
پسر خوبی بوده...
وقتی ِ
قول دوستی داده بودیم خیلی ِ
چه کنم که مجبورم کیانا هم که نیست وگرنه اینکار و نمی کردم...
من :باشه دوستی پس با خودم میبرمش  ...روز خوش...
کسری :شب بخیر...
زهرمار دیوونه رفتم پایین و میشا هم آماده کردم ...
مامان کسری و بهش گفتم که کسری رو صدا کنه پایین و گفتم که نگه من گفتم...
اتاق
ِ
آروم رفتم تو ِ
بعدم مادرجون و آوردم تو پذیرایی و نشوندمش....
چایی رو گذاشتم رومیز...
من :خوب من دارم میرم ...
همون موقع کسری هم اومد...
من :ا کسری می گم یه فکری به سرم زد ...حاال که تو خونه ای و تنهایی نمی تونی میشارو نگه
داری بنظرم بهتر باشه با من بیای بیرون و تو خریدم کمکم کنی ...نظرت چیه؟
با بهت نگام کرد ..چون باال بهم گفته بود اصال و تحت هیج شرایطی میشارو نگه نمیداره و اگه با من
بیرون هم میومد مجبور بود میشارو نگه داره...
من :خوب پس حوصله نداری بیخیال...
خدافظِ همگی...
برگشتم که برم...
مادرجون :صبر کن ببینم ستاره ...کسری چرا حوصله نداری؟ این دو تا بچه و تنها میخوای بفرستی
بیرون؟ اگه متینم بود...
بعد یه آه کشید...
من نمی دونم اگه متین بود می خواست چی کار کنه اما هر وقت مادر جون از کسری ناراحت میشد
این و می گفت...
تو دلم ریز ریز خندیدم و نشستم...
کسری نگاه خمصانه ای به من کرد و زمزمه وار گفت:
کسری :میرم اماده شم...
نفع
کسری :ستاره قبول نیست تو داری زیر آبی میری ...اینجوری نمیشه که تو داری از مادرجون به ِ
خودت استفاده می کنی...
من :دوستی اندفعه و ببخشید دیگه مجبور شدم...
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ت خواب و اینا بخرم اونم
من بیچاره چجوری میخوام برم تخ ِ
آخه تو ِ
پیش خودت نمی گی ِ
ی بی وجدان ِ
با وجو ِد میشا ...؟
سر
ت خواب؟ تو گفتی خرید داری ...بعدم تخ ِ
کسری :خوب االن می گی تخ ِ
ت خواب و وسیله که ِ
کول تو سوار نیست...
ِ
در ماشین و باز کردم...
تموم ...روز خوش
ت من نیستی ...از امروز دیگه آتش بس
من :اصال می دونی چیه؟ تو دوس ِ
ِ
خدافظ...
کسری بازوم و گرفت و من و برگردوند...
دختر محکمی هستی چرا تا من
کسری :ستاره بابا چقدر تو لوسی ...دختر من فکر می کردم تو یه
ِ
می گم باالی چشمت ابرو ِا قهر می کنی...؟
من :چون نیست...
کسری پوفی کشید و ریموت و زد...
کسری :حاال کجا میخوای بری؟
من :می خوام یه اتاق و دکور کنم و یه آشپزخونه همین ...تازه آشپزخونه گازو ماشین لباسشویی داره
ولی بقیه رو باید بخریم...
کسری :پس تا شب بیرونیم
من:آره .کالس که نداری...؟
کسری :باید زودتر می گفتی اشکال نداره کنسلش می کنم...
من :آره کنسل کن چون وسیله هارو که سفارش میدم می گم صبح بیارن بعد خودمون باید بریم
خونمون و تمیز کنیم...
کسری :خیلی پررویی ستاره به موال...
چاکر شوما ...
من:
ِ
...
کل بازار و گشتیم و از هر چیزی که خوشم میومد
حسابی کسری برام زحمت کشید از اینور به اونور ِ
ت بنفش یاسی برای اتاق خوابم درست شد...
می خریدم در آخر یه س ِ
کسری هم که سلیقش حرؾ نداشت ...دخترونۀ دخترونه  ..خیلی خوب می دونست برای یه دختر چی
باید انتخاب کنه!....
داشتم ساالدم و میخوردم تا سفارشمون آماده شه که موبایل کسری زنگ خورد...
ببخشیدی گفت و از رو میز بلند شد...
صداش و شنیدم که گفت :سالم عزیزم...
دخترش دیگه ...به من چه؟!
اما بیخیال شونه ای باال انداختم حتما دوست
ِ
*****
چه خونۀ با صفایی فکر نمی کردم انقدر خونتون بزرگ باشه...
پدرمادرمون سهیل هنوز نمی دونه من بازسازیش کردم...
من :یادگار
ِ
خرج خودتِ؟
کسری :همه با
ِ
من :نه یکی دو ملیونم از خود سهل ؼرض کردم اما نمی دونه برای چی..
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کم کم ده ملیونی این گچ بری و رنگ و اینا خرج برداشته...
کسری :معلومه ِ
من :کابینتام همه ام دی اؾ شد ...پکیجم که می بینی...
کسری :عااالیه حاال اون وسیله ها برای کجاست...
من :زیر زمین...
با تعجب گفت زیر زمین؟
من :آره دیگه می خوام اینجار و برای سهیل و زنش دکور کنم...
کسری :اینهمه اتاق خواب خوب توام باال بمون....
ممکن معذب شن ..منم راحت نیستم...
من :نه اونجوری
ِ
شوهر با وجدانی باشه پس بریم پایین...
کسری :چه خواهر
ِ
ت پایین...
میشا رو از این بؽل به اون بؽل کردم و راه افتادیم سم ِ
سر پله ها با هم همقدم شدیم که ایستاد و کمی سرش و خم کرد که باعث شد موهای لخت و بلندش
مثل آبشار بریزه...
گفت:
کسری :خواهش می کنم لیدیز فرست ...
بیان زیباش بود...
نمی دونم چی شد از این احترامش و جنتلمن بودنش بود از موهای قشنگش و ِ
اما ...اما یه چیز تو دلم تکون خورد...
زیر پای من ایستادی یا داری با دستت و موت و میزنی کنار یا داری ؼر میزنی  ...خوب پسر تو این
ِ
لق تکون می خوره ببین می تونی یکار کنی من بیفتم دست و پام
دستت وتکون میدی چهارپایش ِ
بشکنه...
کسری  :ایشاهللا...
سرم و برگردوندم و نگاش کردم...
من :چی گفتی؟
کسری :هیچی می گم ایشاهللا بیفتی دست و پاتم بشکنه...
پشت چشمی نازک کردم و گفتم...
من :نچ نچ  ...اگه متین بود کی این حرؾ و میزد...
کسری :ستاره من متین نیستم ...من کسری هستم از مادر جون به تو هم سرایت کرده؟
من :ببین کسری داری با اعصابم بازی می کنیا...
ت دای پرده در میاری اینا که والن خورده...
کسری :بابا دو ساع ِ
روش ...اصال برو اونور نمی خوام نگهم داری...
من :کسری زیرش میل پردست اون
ِ
کسری :د من نباشم که کارات لنگ میمونه..
با حرص خودم تکون دادم که چهارپایه رو ول کنه...
اما تو یه حرکت چهار پایه لیز خورد جلوتر و از زیر پام خالی شد و بعدم سقوط...
دل منم هوررری ریخت پایین و چشمام و بستم...
ِ
اما ...وقتی دیدم اتفاقی نیفتاد چشمام و باز کردم و به کسری نگاه کردم....
کسری پوفی کشید و گفت :بخیر گذشت...
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حضور هیچ جنس مخالفی معذبم
زیادی بهش نزدیک بودم ...نمی دونم اینروزا چم شده بود ...منی که
ِ
حضور کسری خیلی معذب بودم ...بیش از حد معمول مواظب رفتارم بودم و سعی
نمی کرد حاال با
ِ
می کردم بهتر جلوه کنم...
االن که تو بؽلشم باز همون حسا با هم هست ...قلبم تند تر میزنه ..خودم انگار گر گرفتم..
دلم می خواد سرم و بزارم همینجار رو سینش...
پسر ؼریبه چی کار می کنی؟
یهو به خودم اومدم این چه
حرفایی ستاره؟ تو ِ
بؽل ِ
ِ
نجاتت داد؟
خوب مثل بچۀ آدم تشکر کن و بیا پایین دیگه هم برای خودت اراجیؾ نباؾ...
از فکر اومدم بیرون و نگاش کردم...
اونم به صورتم خیره بود اما زود حواسش جمع شد و گفت:
ت دارم صدات می کنم؟
کسر :کجایی دو ساع ِ
ِ
من :حواسم پرت شد میشه من و بزاری زمین...
کسری :بله ...اما بهتره یکم استراحت کنی امروز زیادی کار کردی ...بعد همونجور که تو بؽلش
بودم و بهم نگاه می کرد عقب عقب رفت...
زیر ابروهای مردونش نمای قشنگی پیدا کرده بود بدجوری خجالتم
چشمای درشت و مشکیش که ِ
داد...
ت چشماش و دوست دارم...
یه جورایی نجیب بود ...نجاب ِ
کنار تخت ایستاده بود ...انگار اونم ؼیر ارادی به من خیره میشد  ...خوب چرا من و نمی زاشت
پایین
آروم با صدایی که خودمم به سختی می شنیدم گفتم:
من :من و بزار پایین...
خم شد و من و گذاشت رو تخت  ...موهای لخت و بلندش کشید رو صورم...
مثل این میموند که دستای ظریؾِ میشا صورتم ونوازش کرده باشه...
چشمام مست شده بود و خوابم میومد..
کسری رفت بیرون ...
پتو رو کشیدم روم و با لبخندی رو لبام خوابیدم ...
***
کسری :وااای ستاره نه اون نه ...ببین دستت و بزار اینجا ..اها ...آفرین...
من :وااای کسری من نمی خوام گیتار بزنم...
کسری سرش و تکون داد و گفت:
کسری :از اون موقع شروع کردیم چند بار اینو گفتی؟
من :خوب هزار بار...
کسری :من چی گفتم؟
من :گفتی که از گیتار شروع کنیم بهتره...
کسری :پس حاال که انقدر باهوشی و فهمیدی دیگه انقدر نگو پیانو پیانو ...از گیتار شروع می کنیم
هر چقدرم که سخت باشه...
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من :اصال نخواستم ...اون دوستت کی بود ؟ اومده بود اینجا اونروز؟
چشماش و تیز کرد و گفت:
کسری :خوب که چی؟
من :گیتار و گذاشتم رو تخت و بلند شدم...
من :هیچی ...لطفا شمارش و بهم بده...
دستم و محکم گرفت که باعث شد بیفتم رو تخت...
من :واااا چته تو؟
ت من و می خوای چی کار؟
کسری :تو شمارۀ دوس ِ
من :هیچی همینجوری باهاش بحرفم...
کسری :مچ دستم و محکم فشار داد...
کسری :که چی بشه؟
من :اوال که دستم و ول کن...
کسری :گفتم که چی بشه؟
من :منم گفتم دستم و ول کن...
دستم ول کرد و چشماش و رو هم گذاشت و نفسش و سخت داد بیرون و بعد آروم آروم ادا کرد...
کسری :ستاره ...که  ...چی  ...بشه؟
من :هیچی بابا چرا اینجوری هستی تو؟ می خواستم اون بهم پیانو یاد بده...
با اخم گفت:
کسری :مگه من مردم که اون بهت پیانو یاد بده؟
من :خوب تو یاد نمیدی هر چیم می گم به این عالقه ندارم گیر دادی به گیتار دیگه...
کسری :خیلی خوب برو استراحت کن از فردا پیانو شروع می کنیم...
من :آخخخ جوووون مرررسی عزیزم...
ساکت شدم...
من :منظورم این بود که...
کسری یه تای ابروش و داد باال و با سر گفت چی؟
من :این بود که ممنون کسری جان...
با چهره ای که تهش خنده دیده می شد گفت...
کسری :بلهههه....
آرنجم و گذاشتم رو نرده ها و به صداش گوش سپردم...
واقعا قشنگ می خوند ...چه صدای جذاب و گیرایی داشت  ...چرا تا حاال متوجه نشده بودم؟
فقط موقع خوندن نبود که ادم جذبش می شد ...کسری حرؾ زدنش و صداش واقعا گیرا بود ...
خنده هاش ...وای خنده هاش و که دیگه نگو ...
آهنگ تموم شد...
میشا با ذوق دستاش و می کوبید به هم ...خندیدم تا دیروز سایۀ کسری رو با تیر می زد ...تو این چند
روز چقدر با هم جور شدن ...از بس کسری براش شعر خوند...
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حتما اونم مثل من عاشق شده...
با این حرؾ تکیم و از نرده ها گرفتم...
یعنی چی؟ کی گفته من عاشق شدم؟
دست بردار ستاره باز تو چرت گفتی؟
آره چرت گفتم از دهنم درومد...
با صدای کسری از فکر اومدم بیرون ...
کسری :چی شد وروجک دوست داشتی؟ حاال زنم میشی یا بازم می خوای کتکم بزنی؟
اخم شیرینی کردم...
ِ
من :کسری اون هنوز بچست ..این چه حرفی بود؟
برگشت و به باال نگاه کرد ...
کسر :عه تو اینجایی؟ فکر کردم با کیانا هنوز خوابید...
ِ
همینجوری که از پله ها میرفتم پایین گفتم:
من :نه با اینکه تا صبح کیانا نزاشت بخوابم خوابم نمیاد...
کسری :حقتِ ...نزاشتی منم باشم نفرینم دامنت و گرفت...
دهنم و براش کج کردم...
کسری رو به میشا گفت:
مامان زشتت...
کسری :بیا اینم مامان ...هی مامان مامان ...با این
ِ
یهو میشا یدونه با کؾِ دست محکم زد تو دهنش هر چند که دستای کوچولوش همچین قدرتی هم
نداشت...
کسری موهاش و داد کنار و گفت:
دهن ما...
کسری :ا بچه مگه مریضی .؟ دستت هرز شده و هی تا یه چیزی میشه می کوبی تو
ِ
میشا از خنده ؼش کرد ...این دخترم یه چیزش میشه ها ...جااان فدای خنده هات شم من ...
ت آشپزخونه...
رفتم سم ِ
کسری :اینم مثل خودت دیوانه کردی...
من :خودتی...
کسری :برو کیانارو بیدار کن امروز جمعست منم شاگرد ندارم ناهارو بریم بیرون...
ناهار ...تازه شاید مامان اینا هم اومدن...
من :بزار واسه شام دیگه دو ساعت دیگه
ِ
کسری :اگه آماده شید تا یه ساعت دیگه میرسیم ...نه مامان اینا تا ؼروب از امامزاده داوو نمیان
راهش زیا ِد ها...
من :خوش به حالشون کاش منم میرفتم اونجا خر داره تا باال با خر می رفتم...
کسری :می گم دیوونه ای ...بیا برو کیانارو بیدار کن ...
در شیشه شبر و بستم...
کردن کیانا با خودت...
من :بیدار
ِ
کسری :اه چقدر ما با هم کنار میایی ...باشه پس میشا اینجاستا مواظبش باش...
در حالی که شیشه شیرو تو آب سرد می چرخوندم تا خنک شه گفتم باشه....
میشا چهار دست و پا خودش رسوند به من...
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میشا :مامایی...
من :عزیزم به من بگو ستاره بگو ...مامایی چیه؟
از چهار دست و پا اومدن وایساد و نشست وسطِ آشپزخونه و با سوال به من چشم دوخت...
من :چی شد قربونت برم؟ بگو ستاره بگو ...س ...تا ...ره...
میشا :سی...
س ...تا ...ره...
من :نه عزیزمِ ..
میشا :ساره...
یه چایی هم برای خودم ریختم و گذاشتم رو میز ...
من :ببخیال خودت و اذیت نکن بیا شیرت و بخور...
بلندش کردم و نشستم رو صندلی با ذوق به من نگاه می کرد و تند تند میک می زد...
مثل این قحطی زده ها خوردی...
من :قررربونت برم که هر وقت بهت شیر دادم ِ
ت یخچال:
کسری اومد تو آشپزخونه و رفت سم ِ
شیر خودت و بهش میدی...
کسری :همچین حرؾ میزنی هر کی ندونه فکر می کنه داری ِ
آدمی ها خجالت که نمی کشه...
عجب
ِ
پارچ آب و کجا می بری؟
من:
ِ
کسری :میبرم کیانارو بیدار کنم...
من :وای نه تروخدا کسری نزار برنامۀ پریروز تکرار شه حوصله دعوا ندارما...
کسری  :نترس اون چشمش ترسیده االن این و می برم که بدونه تهدیدم جدی بود...
من :پس از همین االن خدا رحمتت کنه ...
رفتگان شمارم بیامرزه...
کسری :ممنون خدا
ِ
خندیدم و یه قلوپ از چاییم خوردم ...
خندیدم و نوشابه و دوغ و هندونه رو برداشتم...
من :تو قلیونت و چاق کن الؼر نشه...
کسری :باشه من دارم اینجوری کبود می کنم خودم وکه تو مسخرم کنی؟
من :باو کبود شدن نداره که بزارش من االن میام چاقش می کنم...
کسری :تو که دوسیب نمیزدی بچه سوسول...
ب خالی فاز نمیده من دو سیب آلبالو دومز دارمو...
برو بابا من گفتم دوسی ِ
ب خالی معدمون و میاره تو حلقمون...
کیانا :راست می گه کسری دوسی ِ
کسری :باشه بزار یکم بکشم عوضش می کنم...
پ سبز خوشمزه و بزارم
زیر سنگا تو آب تا خنک شه ...اما تا اومدم این تو ِ
نوشابه ها رو گیر دادم ِ
نشد!
جیػ کشیدم...
من :کسری بیا رفت....
کسری :ای بی عرضه یکار بهت سپردما ...کجا رفت؟ برو بگیرش...
برگشتم یه نگاه عاقل اندر سفیه بهش انداختم...
من :تو آب دیگه ...تا تو هستی من چرا برم..؟
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کسری :چون این کاری بود که به تو سپرده شد ...می ترسی؟
من :اره خیلی زیاد ....می ترسم...
کسری  :برو دیوونه من دیگه نمیرم باال براتون هندونه بخرما ترس نداره که چیزی نمی شه...
بلند شدم و با تردید به آب نگاه کردم...
کیانا :بابا ستاره ترس نداره که تو که ترسو نبودی...
راس میگه ...ستاره و ترس؟
عمممرا ...رفتم تو آب...
باید می رفتم جلوتر تا دستم به هندونه برسه...
تابستون بود اما هم فشار آب زیاد بود هم خیلی یخ بود ...آدم قندیل میبست...
تا نزدیکِ هندونه شدم آب بردش جلوتر ...
ای بابا ...پاچه های شلوارم و زدم باال و رفتم جلوتر...
دیگه ترسم ریخته بود آب یخ بود اما خیلی مزه می داد ...خون تو رگام یخ بسته بود ...
بازم رفتم جلوتر...
ب کوچولو برای خودش می چرخید ...
هندونه افتاده بود تو یه گردا ِ
آب اون قسمت یه جوری بود ترسناک بود اما خوب خیلی عمیق نبود ...
یه نگاه به اطراؾ انداختم...
اوه خدای من  ...من کی رسیدم این وسط...؟ چقدر دور شده بودم...
کیاناا با ترس بلند شد...
کیانا :ستاره اونجا نری  ...بیا یه هندونه دیگه می خریم...
من :نترس عمیق نیست ...
کسری :بیا خطرناکِ راست می گه ...اب نامر ِد ها ...یهو دیدی ؼرق شدی...
بعد هر هر خندید...
زهرمار رو همین آب بخندی چقدرم که من ترسیدم...
من:
ِ
رفتم جلو و هندونه و برداشتم...
اما راس میگن آب نامر ِد گول میزنه ...فشار همون یه تیکه انقدر زیاد بود که با سر رفتم توش...
هر کار می کردم سرم و از آب بیارم بیرون نمیشد...
جیػ کیانارو میشنیدم ...اما نمیشد بیام بیرون...
صدای ِ
حال چرخش بیام بیرون...
باید یه کاری می کردم که ازین دایرۀ در ِ
فشار آب من و با خودش آورد بیرون ...
از حرکت ایستادم...
ِ
دستم و گرفتم به یه سنگ...
زیر گلوم و جر
شانس آوردم چون یکم اونورتر یه سنگِ تیز بود که اگه می رفتم جلوتر از شکمم تا ِ
میداد...
اما خیلی هم شانش نداشتم چون سنگی که بهش اویزون بودم از جا درومد و داشتم به همون سنگ
نزدیک می شدم ...
کسری از همونور اومد و من وکشید بیرون...
کسری :دخترۀ دیوانه آخه چیکار کردی؟ یه هندونه ارزشش و داشت؟ دختر مردم از نگرانی....
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خوبی؟
در حالی که از سرما دندونام می خورد بهم و از ترس اشکم درومده بود با بؽض گفتم...
من :هندونه و آب برد...
کسری سرم و گرفت تو بؽلش....
کسری :فدای سرت گلم ...تو که من و کشتی...
انقدر تو بؽلش گرم و داغ بود که توجهی نداشتم به حرفش...
حرفی که توش پر از محبت بود ...که ازش مهربونی میبارید ...
کس دیگه ایم بود منی که از دستای مرگ فرار کرده بودم و همینجوری
بعدا که فکر کردم گفتم هر ِ
دلداری میداد...
کیانا  :چی شد بیام؟
کسری :نه بمون همونجا ...وسیله هارو جمع کن ...باید بریم داره می لرزه سرما می خوره...
اونشب تو باغ ...اون مر ِد وحشی که انگار جنون داشت...
زیر پام و خالی کرد...
اونروز تو خونه چهار پایه ای که یهو ِ
و امروز که داشتم الکی الکی ؼرق میشدم...
فرشتۀ نجاتم شده بود...
بار سوم نجاتم داد ...همیشه می گن تا سه نشه بازی نشه ...باید منتظر می موندم...
برای ِ
بؽل کسری...
دوباره تو ِ
من :سنگینم بزارم پایین کمکم کنید خودم می تونم بیام باال...
سبکتر اونوقت
کسری :حرؾ نباشه دارم می برمت هیچم سختم نیست ...از یه مورچه هم کوچیکترو
ِ
می گه سنگینم ...دخترۀ کله شق ...
من :خوب تو گفتی برو هندونه و بیار ...حاال اینهمه عصبانیت نداره...
کسری :من گفتم؟ من گفتم بر اون وسط؟
کسری :من اگه گفتم ؼلط کردم ...تو هم اگه رفتی ؼلط کردی...
من :کیانا چی؟
کسری :کیانا هم بیجا کرد...
من :جلوی خودشم می گی؟
کسری :بله که می گم مگه می ترسم ازش؟
من :خوب صداش کن و بگو...
کردن من بر نمیداری؟
کسری :تو این موقعیتم دست از ضایع
ِ
بعد بلند کینارو صدا زد...
کسری :کیانا تو بیجا کردی گفتی این بره هندونه بیاره...
کیانا :چی؟ نمی شنوم کسری...
کسری :هیچی می گم تو خوبی خواهری؟
خندیدم و خودم و تو بؽلش مچاله کردم...
من :سردِ ...من و تو بؽلش جابه جا کرد و بیشتر به خودش چسبوند...
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کسری :دیگه رسیدیم باال یه پتو صندوق عقب دارم در ماشین و می بندم لباسات و درار اونو بپیچ
دورت بخاریم روشن می کنم که گرم شی ...
من :ببخشید جمعۀ شما هم خراب شد...
کسری :این چه حرفیه عوضش ثابت شد که تو کال بالیی ...
من :خیلی بدی ...
آور...
فکر این که این بال نباشه هم عذاب ِ
کسری :اما فهمیدم ِ
در ماشین و بست  ../.چند ثانیه بعدم پتو رو گذاشت تو ماشین...
منو گذاشت تو ماشینو ِ
بدون اینکه خم شه و نگام کنه گفت:
ِ
باقی وسیله هارو با کیانا بیارم لباست و درار پتو رو بپیچ دورت...
کسری :میرم
ِ
رفتش ..خودمو بؽل کردم ...اوووممممم حرفاش یعنی چی؟
این حسی که من دارم یعنی چی؟
چم؟
مترجمی هم برای حسای مختلؾ و
ِ
شیرین من هست/؟ وااای خدایا من ِ
****
کیانا :ستاره اماده شو گلم دکترت اومده امپولت و بزنه...
نثار کسری کردم  /...اخه این پیری هم دکتر بود برای من اورد؟
زیر لب فحشی ِ
نچ نچ دهنم بیتربیت شده خفن ...
دکتر اومد تو بهش سالم کردم و برگشتم پشت تا این آبکشی که برام ساختن و کاملترش کنن ...اخه
ابتنی ساده مریضم خدایا شکرت مگه چه خبره؟
من االن یه هفتس برای یه
ِ
دکتر :چیکار می کنی دخترم؟
من :آماده میشم آمپولم و بزنید...
دکتر :برگرد می خوام به دستت بزنم...
ب دریا با چنگال خالی کنه اینجوری ضایع نشه...
یعنی آدم با افتابه قلیون بکشه  ...آ ِ
ت خجالت گونه هام گل گلی شده بود به هر حال برگشتم تا آمپولم و بزنه ...
می دونم از شد ِ
دکتر در حالی که آمپولم و زد گفت:
دکتر :داری خوب میشی ...
به پشت چشمام دست زد...
حسابی دوباره
خوردگی
ی یه سرما
دکتر :اما مراقب باش میری حموم آب خیلی سرد نباشه تنت پذیرا ِ
ِ
ِ
هست...
من :واااای نه...
مثل قبل میشه و این احتمال از بین میره...
دکتر :بدنت ضعیؾ شده اگه یکم پرهیز کنی کم کم ِ
من :حواسم هست ...ممنون آقای دکتر خیلی زحمت می کشید...
دکتر رفت و چند دقیقه بعد کسری اومد تو اتاق...
کوسن رو تختم و پرت کردم سمتش که تو هوا گرفت...
ِ
من :من اگه دکتر نخوام کیو باید ببینم؟
کسری :متاسفم عزیزم من دکتر بودنم مثل بؽل کردنم خوب نیست...
با خجالت گفتم:
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من :یه بؽل کردیا  511دفعه زدی به روم...
کسری :ببخشید دیگه نمی گم دویست متر تو بؽلم بودی و دستای من از جا کنده شد ...
من :واقعا که  ...کسراااااااااااااااااااااا ااااااا...
با دستم موهای میشارو زدم کنار...
من :اوهوم ...
مار اوهوم من می گم تا عاشق نشم ازدواج نمی کنم تو می گی اوهوم؟ مثل اینکه گل تو
کیانا:
زهر ِ
ِ
سر شدی آره؟
من :گل تو سر چرا؟
کیانا :من به اونایی که عاشق می شن می گم گل تو سر شدین
من :زهر مار نگو یه وقت سر خودتم میادا ...
کیانا :من عاشق نمیشم مگه اینکه به زور...
من :یه روز چی؟
کیانا :اونکه نباید ببینیم دیده شود...
من :همچین حرؾ میزنی که انگار یه فرقی داره با بقیه ...
کیانا :حتما داره که من عاشقش میشم دیگع...
روز رفته؟
من :می گم کیانا کسری چند
ِ
کیانا :اووو تازه امشب میشه دو روز چه خبره مگه؟
من :هیچی همین جوری پرسیدم...
سر یه نفر دلت تنگ شد؟
کیانا :چه خبره؟ دلت تنگش شده؟ یه روز نزدی تو ِ
زهرمار من کی زدم تو سرش ما اینهمه با هم خوبین...
من :ا
ِ
ت گریه به خودش داد و گفت:
کیانا حال ِ
مردن...
ت کتکایی که از تو خورده نزدیک به
کیانا :کجا خوبید با هم؟ بدبخت داداشم از دس ِ
ِ
پشتی تخت گرفتم و گفتم:
تکیم و از
ِ
زدن؟
طرز حرؾ
من :زهر مار این چه
ِ
ِ
من :من و کسری خیلی هم عاشقم همیم...
هر کدوم از چشماش شد ق ِد کاسه...
دهن من درومد؟
ت کمی از اون نداشتم این چی بود از
خودمم دس ِ
ِ
کیانا :ببخشید چی هستید؟
من :گفتم که خیلی هم با هم دوست هستیم...
اولی چی گفتی چی هستی؟
کیانا :نه نه این و که می دونم اون
ِ
من :بابا اشنباه گفتم نری بی آبروم کنی جاییی...
کیاناز :ستاره من و نگاه؟
به میشا نگاه کردم و خودم و باهاش سرگرم نشون دادم...
من :هاااا؟
کیانا :ستاره به من نگاه کن...
بیا خوب نگاه کردم چیه؟
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کیانا :تو دوسش داری مگه نه؟
من :نه...
دم رفتن باهاش حرؾ نمی زدی ...کسری اومد بیچاره از من پرسید
کیانا :دروغ نگو می گم چرا ِ
کدوم کازرش اشتباه بوده که تور رو ناراحت کرده...
ی که ؼصه دار شدی؟
کیانا :نگو که از رفتنش ؼصه دار شده بودی؟ نگو االن واسه نبو ِد کسر ِ
حرفایی که می زنی؟
من :نه بابا جمع کن بساططت و یه جا دیگه پهن کن ...این چه
ِ
ؼیر
دختر شر و
من :من ؟ ستاره؟
ِ
شیطون خونه؟ جیگر طالی داداشش مگه می تونه عاشق شه؟ نه ِ
ِ
کن...
مم ِ
صدام یکم بؽض داشت ...
داشتن این حس..
کدوم؟ من تاحاال حقی ندیدم برای
من :نه بابا این حرفا
ِ
ِ
کیانا :دیوونه این چه...
قول کسری
من :نمی خواد چیزی بگی ...من تو این خونه یه پرستارم ...همین و بس شایدم به ِ
تموم و من باید برم ...اون موقعست
یکسال دیگه دوسال که من اینجام و قرار دادم
خدمتکار ...حدودا
ِ
ِ
تموم...
که همه چی
ِ
زمزمه وار گفتم:
من :همه چی ...تموم....
ت ...
کیانا :دیوونه من فکر کنم کسری هم عاشق ِ
من :بلند شو کیانا بلند شو اراجیؾ نباؾ...
ت
ت دستم اشکام و پاک کردم ...اه اینا چرا جدیدا موقعیت نمیشناسن؟ چرا نمی دونن کی وق ِ
با پش ِ
اومدن؟ کی نیست؟
ِ
تو چت شده ستاره؟ برای چی یا شایدم کی اینجوری زانوی ؼم بؽل گرفتی؟ بلند شو بخند بگرد ...شاد
مثل همیشه...
باش ِ
بلند شدم...
خوشحالی ت ِه چشماش برای چی بود؟
کیانا یه جوری نگام می کرد شاید ترحم ...اما
ِ
با صدای زنگِ موبایلم خم شدم سمتش...
من :سالم داداشی خوبی ؟
عشق داداش چطوره؟ خوبی؟
سهیل :قربونت برم خانومی مرسی ...
ِ
من :نه اصال خوب نیستم چقدر تظاهر سهیل؟ من خیلی تنهام کی میای؟
سهیل :نگرانم کردی خواهری ...چی شده؟
من :هیچی یکم دلم گرفته...
سهیل :همین االن پروازم نشست و بارم و تحویل گرفتم ...تا دو ساعت دیگه ...خونۀ قدیمی...
سهیل با تردید گفت:
سهیل :می...بی ...نمت دیگه؟
با ناباوری گفتم:
من :سهیل تو کجایی؟
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ت کرج..
حال حرکت به سم ِ
سهیل :ایران ...تهران  ...در ِ
بؽل کیانا...
جیؽی از خوشحالی کشیدم و پریدم ِ
ب میشا باش من زود میام...
نه گلم من بچۀ اینجام نگرانی نداره که ...فقط مواظ ِ
پیش داداشم بمونم...
کاش مادرجون بهم مرخصی بده من یکی دو روز ِ
کار خاوهرم و ببینم؟
کیانا :مگه نگفتی داداشت گفته من هر وقت بیام باید محیطِ ِ
من :آره ...اما خوب که چی؟ بیاد ببینه اما زود باید بره...
مهربون خدارو چه دیدی شاید اجازه داد برادرتم اینجا بمونه...
کیانا :دیوونه مادر جون
ِ
من :نه بابا شما ها هم اگه اومدین چون می خواست کسری از دور نباشه بعدم که دید خانوادۀ خوبی
هستین اصرار
داداش من خودش قبول نمی کنه...
کرد به با هم زندگی کردن ...تازه
ِ
کیانا :حاال برو وقتی اومد من باهاش حرؾ میزنم بهت زنگ می زنم خبرش و میدم...
من :باشه گلی خدافظ...
راستی ستاره؟
من :جانم:
کیانا :کسری زنگ زد اونم تو را ِه تا یکی دو ساعت دیگه میرسه...
من :جدا؟ فکر می کردم شب راه بیفته ...باشه به سالمتی خدافظ...
کوچه رو با قدمای تند رد کردم باید کمی هم خرید کنم خیلی وقت ندارم...
دم دستم بود خریدم و بعدم یه تاکسی گرفتم برای خونه...
ِ
سر راه از گوشت و مرغ و میوه هر چی که ِ
خوبه قبال حبوباتم و اینطور چیزام و برای آشپزخونه خریده بودم ...
***
وقتی رسیدم خونه اول از همه یه دوش گرفتم و لباسام و عوض کردم...
کلی انرژی داشتم و خوشحال بودم ...یکمی هم آرایش کردم ...خوب هر چی باشه داداشیم داره
میاد...
بعدم دست به کار شدم  ...مرؼا که پاک شده بود گوشتارم که برام خورد کرده بود...
تند تند شستمشون و گذاشتم تا آبشون بره ...
ممکن سهیل گشنش باشه ...هر چند که
میوه ها که تموم شد ...فکر کردم که یه چیز درست کنم چون
ِ
االن ؼذا دادن
بهش...
ت آبجی کوچیکِ نمیشه...
اما یهویی به خودم اعتماد به نفس قرض دادم ...خوب هیچی دستپخ ِ
ت نخوردم...
آش رشته براش درست می کنم ...خودمم خیلی وق ِ
یه کم ِ
کردن آشم انجام دادم اما سهیل هنوز نیومده بود...
کارای اولیه واسه درست
ِ
راحتی ال مانندی که برای کل خونم کافی بود تا کمی استراحت کنم...
نشستم رو مبل
ِ
همون موقع صدای گوشیم بلند شد...
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سهیل بود ..مطمئنم که رسیده...
جواب دادم و رفتم تو حیات...
در خونه هم عوض شده چه خبره؟
سهیل :ستاره خواهری کلیدم به خونه نمی خوره هیچ ِ
تو صداش ترس بود ...
سهیل :ستاره تو که سهمت و نفروختی/؟
سهم من و تو نداره ...االن میام صبر کن...
من :این چه حرفیه داداشم؟ این خونه برای تواِ؟ ِ
ت در...
گوشی و گذاشتم رو سنگای طبقۀ باال و رفتم سم ِ
کلی هیجان داشتم قلبم تند تند میزد...
در و باز کردم...
یکم نگاش کردم ...یکم نگام کرد...
یه قطره اشک از چشمام اومد...
اونم همینطور...
می دونم که از خوشحالی بود..
اومد تو چمدونش و ول کرد...
درو ول کردم خودش بسته شد ...دیگه تحمل نکردم و پریدم بؽلش...
من :وااای داداشی چقدر دلم برات تنگ شده بود...
سهیل :داداش فدات شه گلم منم دلم برات تنگ شده بود ...چقدر بزرگ شدی ...خوبه دیگه خیلیم
کوتوله نیستی ...
همیشه نگران بودم کی تورو با اون قدت می گیره...
ازش جدا شدم و آروم زدم به بازوش...
من :ااا خیلی بدی بی معرفت...
دوباره با لبخند نگاش کردم...
من :هی هی بازوهارو...
دستی به بازوهاش کشیدم...
داداش جذابی ...رنگِ پوستت چقدر خوب شده ...ببینم نکنه این یه سال رفتی بدنسازی و
من :چه
ِ
اینا ...ها شیطون؟
سهیل :نه بابا تو کشتی تو اتاقم دستگاه های ورزشی داشتم...
جدا؟
ت خونه...
منو بؽلم کرد و راه افتادیم سم ِ
اما تا حیات و نرده ها و زیر زمین و دید ایستاد...
سهیل :اینجا چه خبره؟ ستاره تو مطمئنی خونه و نفروختی؟
من :خوشت اومد؟ آره بابا داداشی...
بیا بریم تورو نگاه کن ...البته همۀ اثاثارو فروختم االن باید زیر زمین بمونی...
دنبال خودم کشیدم که بریم...
دستش و گرفتم و
ِ
ت گوشیم...
اما با صدای زنگِ گوشیم کشیدمش سم ِ
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سهیل :دیوونه چی کار می کنی...؟
من :صبر کن باید با هم بریم ببینیم...
کسری بود ...نگاهی به سهیل انداحتم...
عین خیالشم نبود
نمی دونم چرا مثل این آدمای شک به خود شده بودم ...در صورتی که سهیل اصال ِ
داشت با لبخند نگام می کرد...
منم یه لبخن ِد ازون ژکوندا زدم و جواب دادم...
من :بله؟
کسری :سالم ...تو چرا خونه نیستی؟
من :سالم خوبی کیانا جون/؟
نمی دونم چرا گفتم کیانا ...حتی اگه داداشم میفهمید کسرست چیزی بهم نمی گفت ..اما حاال ...
پیش داداشمم اگه بشه دو سه روز نمیام اگه نه هم که...
من :عزیزم از مادرجون اجازه گرفتم من فعال ِ
حرفم و قطع کرد و عصبی گفت:
کسری :نه و آره نکن ...همین االن پاشو بیا ....اصال میشا داره حالش بد میه...
من :داره بد میشه یعنی چی؟
همون موقع صدای کیانارو شنیدم که با داد گفت دروغ می گه...
من َ :کس ...یعنی کیانا اذیت نکن کار نداری؟ دادشم تازه رسیده...
کسری :منم تازه رسیدم ...آخه دوستی کی بیاد برای من چایی بیاره؟ چرا شؽلت و فراموش می کنی؟
نه مثل اینکه اینکه این امروز یه چیزش میشه...
من :دوباره شروع کردیا ...حاال که اینطور شد یا کوفت بخور یا بگو عمت بیاد برات چایی بریزه
اینو گفتم و قطع کردم...
سهیل :خواهری چرا عصبی میشی؟ هنوزم زود جوشیا ...حاال چی می گفت؟
ت طبقۀ باال...
دستش و ول کردم و رفتم سم ِ
من :هیچی فکر کرده من خدمتکارشم ..بیا بیخیال این دختر دیوانست نباید بهش توجه کرد...
سهیل :نکنه اذیتت کنن دیگه نمی خواد بری...
من :بابا من و کیانا شوخی داریم با هم بیا ...بیا خونه و نگاه کن بعدم بریم یه چیز بخور استراحت
کن...
پشت سرم وارد خونه شد...
با دستم اشاره کردم به خونه...
من :بفرماااا اینم خونه...
یه نگاه سطحی به خونه انداخت ...بعد به من نگاه کرد...
سهیل :این خونۀ ماست؟
بؽلی ما اشتباه اومدیم  ...خونه ماست دیگه ...نمی خوای بقیه جاهارو هم ببینی؟
من :نه خونه همسایه
ِ
ت اشپزخونه منم با ذوق شروع کردم به توضیح دادن...
سهیل راه افتاد سم ِ
من :داداش کلی وقت گرفته تا این خونه اینجوری شه ...حدودا ده میلیون و خورده ای براش خرج
کردم ...
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البته خروده خورده هم زیاد خرج شده ها...
دیگه گفتم هیچ زنی نمیاد تو اون خونۀ خراب زندگی کنه همه دیواراش کنده بود ساختش خوب نبود...
االن دیگه خونه آمادست تو فقط باید یه کار پیدا کنی و آستین باال بزنی...
فکر منم نکن برادر ؼصت نباشه...
ِ
االن میریم پایینم بهت نشون میدم من می خوام اونجا زندگی کنم دکورشم کردم ...اینجا هم که می
مونه زنت با سلیقۀ خودش دکور کنه...
سهم من از این خونه و هدیه میدم به زنت...
ِ
روز عقدتونم ِ
داداشی من ازدواج کنه...
؟
میشه
یعنی
وای
فکر...
تو
رفتم
و
نشست
لبم
رو
لبخندی
افکار
این
با
ِ
بچه هاش تو همین خونه به دنیا بیان ...من باهاشون بازی کنم ...اوخییی نازی چه جوجوکایی بشن
جیگر عمشونن...
ِ
چته ستاره؟ داری از دست میریا ...هنوز زنش و پیدا نکرده فکری بچه هاشی؟
سهیل اومد سمتم...
سهیل :ستاره دیگه هیچ وقت نبینم راجع به سهمت حرؾ بزنی فهمیدی؟
من :چرا داداشی؟ خوب این خونه همش واسه تو ِا من همون زیر زمینم نباید بمونم زنت چه گناهی
کرده که با خواهر شوهر زندگی کنه؟
سهیل :د آخه به توام می گن خواهر شوهر؟ کاش همه خواهر شوهرا مثل تو بودن...
سهم تو ِا نباید ازشم حرفی زده شه ...حاال زنم هر کی که بود ...
سهیل :ببین ستاره اون ِ
شرایطِ من اینه به نظر خودم مشکلی نداره که قبول نکنه ..تازه چرا زیر زمین زندگی کنی؟ ما این
چند تا اتاق خواب و می خواییم چی کار؟
من :نه دیگه من اینجوری راحت ترم ...حاال بیا بریم پایین...
این و گفتم و رفتم پایین...
زیرزمین قبال...
شاید فکر می کنه هنوزم همون
ِ
خوبه گفتم همۀ خونه و باز سازی کردما تا نبینه باورش نمیشه...
دادش منم سالم میرسونه ...اما اخه اونجوری سهیل راحت نیست...
سالمت باشی
ِ
مثل مادرش ...برش دار بیارش اینجا
مادرجون :ای بابا دختر چه راحتی؟ اینجا هم خونه
خودش منم ِ
ِ
کسری هم هست
تنها نیست...
صدای کسری و شنیدم که گفت:
کسری :آره منم هست بهش خوش می گذره بیایید...
ممکن خودمم دیگه نیم...
من :یعنی مادرجون بهش بگید اصال حرؾ نزنه ...که
ِ
مادرجون :ستتااااره ...
من  :باشه با داداشم حرؾ میزنم اگه اومد که هیچ نیومد من خودم تا یه ساعت دیگه میام سر کارم...
گوشی و قطع کردم...
سر
زیر ِ
عجب آدمای بی فکری هستن ...خوب نمیشه حاال من یه روز با برادرم خلوت کنم؟ همش ِ
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این کسرست من که
می دونم ...دارم برات آقا کسری...
من :سهیل آروم بخور دل درد نگیری ...میای بریم خونۀ مادرجون اینا؟ خوش می گذره...
سهیل :آره چرا نمیام فعال ؼذات و بخور...
برادر ما داریم؟ |:
واقعا این
ِ
همیشه همین بوده وقتی داره یه چیز می خوره اصال هوش نیست بعد تازه یه ساعت بعد می گه چی
شد؟ کی بود؟
کجا بود ؟|:
سهیل  :بخور دیگه...
یه قاشق خوردم ...
من :سهیل بیا رشته بخوریم ...مثل قدیما ...بچه که بودیم یادت؟ِ رشته و درسته می نداختم تو
آش>...؟
خندید...
یادم...
سهیل :آره ِ
رشته ای که از دهنم اویزون بود و هورت کشیدم باال...
سهیل :دقیقا مثل کرم بود...
زهر مار نداشتیما ...
من :اه
ِ
سهیل :بزرگ شدی دختر ...البته عقلت هنوز بچه مونده...
ت در بمونی ...
من :واقعا ...کاش اصال همون خونۀ مادرجون می موندم تا بیای پش ِ
*****
یک ساعت بعد از اینکه مادر جون زنگ زد راه افتادیم و االن هم تو راهیم....
حال کسری رو بگیرم البته جوری که سهیل نفهمه و پنهانی...
تصمیم گرفتم ِ
سهیل :ستاره بیا یه چیز بخریم ...
لباس مشکی می پوشه بیا براش یه بلیزی چیزی بخریم ...رنگیا...
من :موافقم ببین مادرجون هنوز
ِ
که مشکیش و در
بیاره ...
سهیل :فکر خوبیه اما گلم بخریم ...
من :موافقم ...می خوای شیرینیم بخر؟ اینجوری فکر می کنه رفتی خاستگاریش...
زیر خنده...
این و گفتم و زدم ِ
سهیل :زهرمار دخترۀ پررو ...مثل مادرم می مونه...
جان من بیا برو بگیر...
من :اوووو حاال چه جدیم گرفته نه ِ
برادر ساده ای دارم من ...
خندید و رفت تو مؽازه ...چه
ِ
***
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گل و داد به مامان و با آقای فرخی ماچ و بوسه راه انداختن ...نه کسری بود نه کیانا ...پس اینا کجا
رفته بودن؟
سرگرم حرؾ زدن شد ...منم رفتم که لباسم و عوض کنم...
مادرجون با سهیل
ِ
زیر گریه اما تا من و دید
میشا خواب بود اما همینکه وارد اتاق شدم بیدار شد ...نزدیک بود ِ
بزن ِ
خندید و دستاش و باز
کرد  ...یعنی بؽلم کن...
من :صبر کن عزیزم لباسام و در بیارم االن...
میشام دستاش و به هم می کوبید و تند تند می گفت:
میشا :مامیی ...مامایی ...مامایی...
جان مادرت میشا نگو مامایی داداشم سرم و می بره اگه بفهمه تا این حد وابستگی ایجاد کردم...
منِ :
عاشق اب بازی کلی لباساش و خیس
بؽلش کردم و رفتم بیرون ...صورتش و شستم ...میشا هم که
ِ
کرد ...پوفی
ت اتاق تا لباساش و عوض کنم...
کشیدم و رفتم سم ِ
وقتی اومدم بیرون کیانا نشسته بود اما کسری هنوز نه...
کیانا چه خانمم نشسته ...نگاه کن تروخدا...
رفتم و کنارش نشستم ...
من :سالم چوطوری؟
کیانا آروم جوری که شک داشتم خودشم شنیده باشه گفت:
کیانا :مررسی خوبم تو خوبی؟
من :مرررسی چی شده چرا آروم حرؾ میزنی؟
کیانا :زشته جلوی آقای برادرت خوب...
من :آقای برادر؟ از خودت در آوردی؟ بیچاره زبان فارسی...
کیانا :اینارو بیخیال ستاره سهیل یه کارایی کرده...
سهیل ما؟
من :چی کار؟
ِ
کیانا :ای وای نه بابا اشتباه شد کسری...
من :خوب چه کرده حاال؟
کیانا :خودش که می گه خوبه اما من فقط امیدوارم خرابکاری نشه ...اونم جلوی برادرت ...
من :خوب چی؟ بگو من زودتر برم جلوش و بگیرم...
کیانا :کار از کار گذشته باالی پله ها رو نگاه کن داره میاد...
میشارو گذاشتم پایین تا برای خودش بازی کنه ...
سرم و باالکردم تا ببینم چه خبره که کیانارو انقدر دست پاچه کرده ...
شربت شکست تو گلوم...
اوه خدای من این کسری ست...؟
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همراش یه چشمک زد و دوباره جدی شد...
تا فهمید نگاهم
ِ
کسری کی ریش و سیبیل دراورد...؟
بلوز مردونۀ یقه آخوندی ...
ِ
ی مشکی...
شلوار پارچه ا ِ
موهاش کو...؟
اوه خدای من این پستیژ نیست؟
این چرا اینجوری متحول شد یهویی؟
با سرفۀ من همۀ ر ِد نگاهم و گرفتن...
داداش من با تعجب به هممون
مثل من شکه شده بودن و
آقای فرخی هم شربت پرید تو گلوش ...همه ِ
ِ
نگاه می
کرد...
پیش خودش گفته این پسر چه اقتداری داره که همۀ ماهارو ترسونده اما دیگه نمی دونه این
حتما ِ
قول
دیوانه به ِ
ب...
مادرجون بچه مطر ِ
ت من و مادرجون ...همش داریم می کوبیمش به دیوار اما
اوخییییی نازی ...بیچاره کسری از دس ِ
خدایی اینجوری هم با
نمک میشه ها...
کسری بالخره رسید پایین ...از دور گفت:
سالم و علیکم برادر....
میشا که داشت چهاردست و پا راه می رفت نشست و ؼش کرد از خنده و دو تا دستاش و محکم به هم
می کوبید...
رفتار میشا خندیدن چون می دونستن چه خبره...
همه از
ِ
کسری اومد جلوتر و با سهیل دست داد و نشست...
جو سنگینی بود همه تو شک بودن...
ِ
تا اینکه خو ِد کسری سکوت و شکست و مجلس و به دست گرفت...
فاز خودش ...و این باعث میشد
کلی حرؾ زدن ...کسری گاهی حرؾ زدن یادش میرفت و میزد تو ِ
ماها بخندیدم
مادرجونم که هر چند دقیقه یه بار یه استؽفرااللهی می گفت...
که هر کدوم ازین استؽفراهللا ها یعنی کلت و می کنم کسری صبر کن ...
قیم با تعجب گفت:
معلم موسی ِ
وقتی داداشم فهمید دارم پیانو زدن یاد می گیرم و کسری ِ
سهیل :نهههه ...باورم نمیشه شما پیانیست باشید ...
سر فرصت براتون میزنم باورتون میشه...
کسری :ایشاهللا ِ
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اهل این...
سهیل :اصال بهتون نمیاد هنر دوست باشید و ِ
این...
بیچاره سهیل نمی دونست چی بگه...
یهو کسری گفت:
کسری :جینگولک بازیا!!!....
سهیل :ای وای نه...
کسری :بیخیال پسر خیالی نیست...
بودن کسری شده بود ...اما خوب شاید فکر کرد که
بنظرم سهیل کامال متوجه تضاد و دو شخصیتی
ِ
عقل...
شیرین ِ
هنوز شامم نخورده بودیم که سهیل بلند شد...
ی که من فکر می کردم به
سهیل :خوب خونه ای که ستاره هست خیلی بهتر و خوبتر از اون چیز ِ
خصوص با وجو ِد
حال ما شه و من بتونم
مثل شما ...با اجازه من میرم ...فقط امیدوارم لطفتون بیشتر
شامل ِ
ِ
افرادی ِ
خواهرم و روزانه
بیرون از خونه ببینم...
مادر جون :بشین پسر چه خبره..؟ .بشین...
سهیل :نه دیگه مزاحمتون نمیشم...
مادرجون عصاش و زد به زمین و با اقتدار همیشگیش گفت:
بایدپیش ما بمونی...
مادرجون :بشین پسر ...حرؾ گوش کن...
ِ
سهیل اومد حرؾ بزنه که مادرجون گفت:
همینکه گفتم ...تو هم اینجا بمون تا وقفتی ستاره هست تو هم باش نمی تونم ببینم خواهر و برادر از
هم دور باشن...
این مدت که اینجا بودم فهمیدم مادرجون از خونۀ بزرگ و خلوت خوشش نمیاد...
اون دوست داره دورش شلوغ باشه و به هر نحوی بود از گوشه کنار خونش و شلوغ کرد ...و خدا
هم وقتی صداقتش و
سر رهش قرار داد ...
دید آدمای خوبی و ِ
سهیل حرفی نزد اما معلوم بود که خیلی راضی نیست ...شاید خجالت می کشید....
اتاق
اتاق روبه رو ِ
ی ِ
پیش کسری بمونی و تو اتاقش باشی ...اما به اکرم گفتم ِ
مادرجون :می تونی ِ
کسری رو برات
اماده کنه...
سهیل :ممنون من راضی به زحمت نیستم باور کنید...
فکر اینجاش و نکرده بود...
به کسری نگاه کردم ...حتما ِ
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با قیافۀ زار به مادرجون نگاه می کرد...
تؽییر قیافه بده...
حتما فکر می کرد چه جوری می خواد جلوی سهیل که تو این خونست
ِ
اما واقعا چرا خودش و اینجوری کرد؟
تکیش و از میز کامپیوتر گرفت و اومد جلوتر ...تارسید به من که رو تخت نشسته بودم...
کمی خم شد روم و گفت:
کسری :بابا دیوونه من به خاطر تو اینکار و کردم گفتم اگه من و مثل واقعیم ببینه ممکنه اجازه نده
اینجا بمونی...
داداش من تو فرهنگش این نیست که از رو ظاهر راجع به آدما تصمیم
من :اشتباه کردی چون
ِ
بگیره...
کسری :حاال یه کاری کن  ...ستاره بابا ما دوستیم ...خواهش...
طرز لباس پوشیدنت عوض شده...؟
من :چی کار کنم؟ بگم ریشات و زدی...؟ متحول شدی
ِ
داداش من نمی گه این چجوری موهاش بلند شد؟
پستیژ کوتاه خریدی
موهات و چی؟ رفتی
ِ
ِ
کسری :وای وای وای کاش می میردم...
کسری :اول خودت بودی حاال هم داداشت...
روز اومده پیشما ...از اتاق من برو بیرون...
من :چشمت کور شه که نمی تونی ببینی ...تازه یه
ِ
همون موقع صدای در اومد...
داداش
ت کسری که تا تقریبا روی سینه دکمه هاش باز بود نگاه کردم ...خوب معلوم
یه نگاه به تیشر ِ
ِ
پیراهن یقه اخوندی کجا و این کجا؟
من این و با این لباس ببینه سکته میزنه...
ِ
ت در...
هول یه دوری تو اتاق زد و فوری رفت پش ِ
من :بله؟
سهیل :منم ستاره کارت دارم...
پاشدم و رفتم جلوی در...
رفتم جلوتر که نیاد داخل...
از گردنش آویزون شدم...
داداشی نازم چوطوری؟ صبحت بخیر...
من :سالم
ِ
خندید و بؽلم کرد...
صبح توام بخیر ...خواستم بگم آماده شی بریم بیرون...
سهیل:
ِ
من :بزار واسه ؼروب ...
دنبال کارام ببینم به کجا می رسم ...دوستم می گه فقط یکسال طول می کشه
سهیل :باشه پس من برم
ِ
تا کارا بگیره...
من :من نمی دونم سهیل تو باید حداقل  5ماه دیگه عروست و ببری خونت وگرنه دیگه خواهرت
نیستم...
لپم و محکم کشید...
ت تو خواهر ...باشه یکاریش می کنم ...توام فکر درس باش کالس که نمی تونی بری تا
سهیل :از دس ِ
این قرار داد تموم شه...
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بعدش باید با زنجیر ببندمت خونه اما فعال همینجا خودم باهات کار می کنم باید کنکور شرکت کنی...
من :بااااشه ...فقط یادت باشه من باید زنت و تاییدش کنما ...خداپس...
خندید و رفت...
در و بستم  ...کسری اومد بیرون و نفسش و سخت داد بیرون...
نگاهی گذرا بهش انداختم و گفتم:
من :کسری تو واقعا برای اینکه یه وقت من رفتنی نشم اینکار و کردی؟
دلیل یدگه ای هم می تونه داشته باشه؟
کسری :بنظرت ِ
دستی به روسریم کشیدم و گفتم....
موندن من ...منی که یه زمانی حاضر بودی جلوت پر پر شم
من :نمی دونم ...اما آخه چرا رفتن و
ِ
باید برات مهم باشه؟
نشستم و نگاش کردم...
زیر نگا ِه خیرۀ من معذب شده بود....
ِ
یه تای ابروم و بردم باال و زل زدم تو چشماش...
یه قدم رفت عقب و گفت:
کسری :خوب ...خوب دوستمی...
من :جدا؟ بنظرت این قانع کنندست؟
کسری :چی قانع کننده میشه...؟
اینکه بگم دوستت دارم؟ چرا باید همچین حرفی بزنم؟
شونه ای باال انداختم و گفتم:
من :من همچین حرفی زدم؟ چرا باید همچین فکری داشته باشم؟
کالفه دستی تو موهاش کشید...
اومد جلوتر و کمی خم شد...
با انگشت اشارش زد به شقیقم...
کسری:من نمی دونم اینجا چی می گذره  ...اما سعی نکن من و گیج کنی ...ستاره سعی نکن کاری
کنی که راهم و گم کنم...
این و گفت و رفت بیرون...
در بسته خیره شدم...
با تعجب به ِ
وااا این چش بود ...؟
سوال سادۀ من اینقدر و تا این حد عصبیش کرد؟
چرا یه
ِ
تو صحبت کن جور میشه...
صبح...
اول
من :باشه گلم سعیم و می کنم حاال دیگه برو یکم دیگه بخوا تازه ِ
ِ
روسریم و سرم کردم و رفتم بیرون ...امیدوارم مادرجون قبول کنه...
در اتاق و زدم و وارد شدم
من :روز بخیر...
ت حمومم نیست پس چرا این موقع صبح بیدار شدی؟
مادرجون :امروز که وق ِ
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من :راستش مادرجون من و داداشم  ..خیلی فرصت نشده که همدیگر و ببینیم ...چون هم من کار
دارم ...هم اون دنبال کاراش بود...
مادرجون :چی می خوای؟
وااای بعضی وقتا مادرجون یه جوری میشد ...یه جوری که معذبم می کرد...مثل االن...
من :هیچی خواستم بگم حاال که جمعست اگه اجازه بدید من و سهیل امروز با هم باشیم ...البته میشارو
هم می برم...
مادرجون برگشت و نگام کرد...
مادرجون :چرا باید میشا رو بسپرم بهت؟
طرز حرؾ زدنش چون تا حاال من هزار بار میشارو تنها بردم بیرون ...حاال
یکم ناراحت شدم ازین
ِ
که داداشمم اومده همون ستاره ام نباید اینجوری می گفت...
من :به همون دلیلی که آسا خانم من و به عنوان پرستار انتخاب کرد ...
مادرجون :نه نمیشه...
روز اول که من اومدم اینجا آسا هیچ مشکلی با من و رفت و آمدم نداشت ...منم اگه اومدم
من:
ِ
پیشتون برای اینکه بی احترامی ای نشده باشه و از دستم دلخور نشید....
مادرجون :چقد تند میری دختر جون ...نمیشه وقتی کیانا و کسری هستن شما تنها برید بیرون که
زشته ...با هم برید...
اتفاقا سهیلم گفت که اگه کسی اومد اشکال نداره اون دوست داشت فقط امروز و بیرون باشیم...
من :باشه ممنون...
ت رفتار اون
پیش کسری  ...هر چند باب ِ
از اتاق زدم بیرون و مستقیم رفتم سم ِ
ت پله ها اول باید برم ِ
روزش ازش ناراحتم اما بسه دیگه تا حاال خیلی سعی کرده از دلم در بیاره..
تقه ای به در زدم و در و باز کردم...
اتاق سهیل بود زود رفتم تو و در و بستم
به خاطر اینکه در اتاقش رو به رو ِ
ی ِ
دیدن کسری که هل داشت پستیژ می زاشت سرش ؼش کردم از خنده ...
با
ِ
ت تو اسیر شدم به خدا ...دست به ریش و لباسم که یه وقت داداشت نیاد...
کسری :هر هر  ...از دس ِ
تقصیر خودتِ ...می خواستی از اول انقدر ستم بازیگری نکنی تا این نشه ...
من:
ِ
کسری :ؼلط کردم ...حاال چی می خواستی؟
من :هیچی خواستم بگم من و سهیل داریم میریم بیرون اگه میخوای تو هو بیا...
کسری :با این ریش ؟
من :خوب بگو زدیش...
کسری :موهام و چیکار کنم...؟
محض خنده...
من :از من می شنوی بیا همین االن برو بهش بگو شوخی کردی و تموم ...بگو
ِ
محض خنده زد تو گوشم چی؟
کسری :اونوقت اگه
ِ
داداش من همچین ادمی نیست ..فقط جدی بهش نگو که جدی به قضیه نگاه کنه ...با شوخی
من:
ِ
بگو ...عجله کن من دارم میرم بگم کیانا اماده شه ها...
*****
کسری ؼر ؼر کنان رفت و نشست تو ماشین ...من و کیانا هم همنجور ریز ریز می خندیدیم ...یهو
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از ماشین پیاده شد و نگامون کرد...
زود لبامون و جمع کردیم...
کسری :شما دو تا  ...به چی می خندید؟
من :ما ؟ ما اصال نمی خندیم ....این میشا بود هی شیرین کاری می کرد...
نشست ...سهیلم اومد و کم کم راه افتادیم
میدون طالقانی برو رفیقمم با ما میاد...
سهیل :کسری جان دمت گرم از
ِ
سوار...؟
کسری :پیادست یا
ِ
سوار...
سهیل :
ِ
ی سفید که اونورتر بود...
بعد از میدون ایستادیم ...سهیل پیاده شد و رفت سم ِ
ت یه ماکسیما ِ
چند دقیقه بعد اومد و گفت:
سهیل :بریم ...رفیقمم با ما میاد...
کسری :جای خاصی در نظر داری؟
سهیل :نمی دونم واال جای خوب و دنج میشناسی ؟ اگه آره بریم همونجا...
کسری :بریم آتیشگاه...
سال نرفتم...
سهیل :اخخ آره هستم ...خیلی ِ
ماشین دوست سهیل اومد کنارمون اما نمیشد راحت داخل و دید ...شیشه هاش دودی
تو راه چند بار
ِ
بود ...ولی مطمئن بودم اون مارو میبینه...
ت ما...
زیادم میومدم سم ِ
چون هر چی سعی کردم نشد که ببینم بیخیال شدم...
کیانا هم که هیچی ...نمی دونم چرا اصال حرؾ نمیزد جدیدا...
رسیدیم به جایی که واقعا قشنگ بود و ادم و به وجد میاورد ...همه با اونجا موافق بودن برای همین
پیاده شدیم..
ت ماشین و دوستش و با هم اومدن...
سهیل رفت سم ِ
گوش کیانا...
یکم کج شدم و رفتم در
ِ
من :چه لبخن ِد جذابی داره...
ت من...
یهو کسری برگشت سم ِ
با حرص نگام کرد...
لباش و کش داد و کامل باز کرد جوری که سی و شش تا دندونش معلوم شد...
با حرص گفت:
کسری :دقیقا وقتی می خنده اینجوری دندوناش میفته بیرون ...اونوقت کجاش جذابِ...؟
کیانا زد بهم...
چش...
کیانا :بیخیال امروز معلوم نیست ِ
شونه ای باال انداختم و گفتم:
خوب مگه دروغ می گم...؟
کسری برگشت که چیزی بگه اما دیگه بهمون رسیده بودن واسه همین به یه چشم ؼره اکتفا کرد...
اه اصال به تو چه؟
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بدینش من نگهش میدارم...
شیرین ...دلم نمیاد از خودم جداش کنم..
سامان :نه من راحتم خیلی
ِ
من :شما اولین نفری هستین که انقدر راحت تو بؽلش مونده ...بیچاره کسری انقدر کتک خورده تا با
هم کنار اومدن...
همه خندیدن...
کسری کالفه لبخند زد...
سامان :اول که دیدمتون کلی تعجب کردم ...اخه سهیل گفته بود که شما مجردید اما بعدش که
فهمیدم ...بیشتر رابطۀ صمیمیتون توجه من و جلب کرد اخه شما کم تجربه بنظر میرسید اما
رفتارتون عالیه ...اونم با این وروجک...
من :مرررسی...
کسری یکم تو جاش جا به جا شد و گفت:
ت پات نره تو چشت داره پاچه خواری می کنه...
بپا شص ِ
اما من بی توجه به این حرفا داشتم رو اسمونا سیر می کردم...
پسر خوش چهره ای بود ...با نمک و مودب ...خوش خنده هم بود ...لبخن ِد جذابی داشت ...
ِ
اما با همۀ اینا به کسری نمی رسید...
برگشتم سمتش تا ببینم اون چی کار می کنه؟
اونم داشت من و نگاه می کرد...
کسری :انقدر زل نزن تو چشماش ...االن فکر می کنه چراغ سبز نشون میدی ...به خدا یه بار دیگه
نوشابه برای هم باز کنید پا میشم میبرمش از دره پرتش می کنم پایینا...
من :وا نوشابه چیه؟ چراغ سبز کیه؟ اصال به تو چه؟
کسری :به من همه چه ...همینکه من گفتم...
من :خوب می تونم بپرسم تو چکاره ای...؟
کسری :اه دیوانه اصال هر کار می خوای بکن...
بلند شد و از مون فاصله گرفت  ...مستقیم رفت و رو خاکیا ایستاد ...جایی که دره و کوه مشخص
بود...
سهیل :بچه ها کسری که رفته خلوت کنه ...بیایید ما هم بریم قدم بزنیم...
کیانا بلند شد و گفت :
موافقم...
من با میشا نمی تونستم برم اما دلم نمی خواست به خاطر من بمونن اینجا واسه همین گفتم:
من :من که اصال حوصله پیاده روی ندارم...
پیش ستاره ...ستاره خانم...منم نمی تونم بیام...
سامان  :شما برید من می مونم ِ
کیانا اومد بشینه که سهیل گفت:
سهیل :خوب اشکال نداره ما میریم شما هم خواستید بیایید به من زنگ بزنید...
بریم کیانا خانم...
کیانا معذب باشه ای گفت و راه افتاد...
من و سامان هر دو به رفتنشون نگاه می کردیم...
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سامان :بنظرت داداشت دلش و داده به کیانا خانم؟
با تجب به سامان نگاه کردم...
ت من...
اونم برگشت سم ِ
شونه ای باال انداخت و گفت:
سامان :اینجوری فکر می کنم...
دوباره به سهیل و کیانا خیره شدم...
چقدرم به هم میومدن...
به کیانا فکر کردم...
به معذب بودنش ...قرمز شدنش...
حساس تر شدنش روی تیپ و ظاهرش...
هل شدنش جایی که سهیل هست...
چرا تا حاال متوجه نشده بودم؟
به سهیل...
سواالیی که راجع به کیانا میپرسید...
سنش...
وزنش...
اینکه کسی و دوست داره یا نه؟
دوباره به سامان نگاه کردم...
سامان :فکر کنم باید مطمئن باشم ...آره؟
من :آره ...منم فکر کنم...
خندید ...
سامان :همچین به من می گفت خواهرم می خواد بزور برام عروسی بگیره گفتم هیچ عالقه ای به
جنس مخالؾ و ازدواج نداره...
من :سهیل مر ِد زن دوست و خانواده دوستی میشه ...مطمئنم....
گه گداری کسری بر می گشت و میدید که تنهاییم ...رو به روی ما بود ...می تونست ببینه حرؾ
میزنیم ...فقط کمی دور بود...
ما هم می تونستیم اون و ببینیم ...
آخرین بار کالفه دستی تو موهاش کشید...
اما اون پستیژ بود نه موهای خودش...
پستیژ افتاد...
ت ما ببینه میبینیمش یا نه..
کسری برگشت سم ِ
ی سامان ایستادم...
فوری بلند شدم و جلو ِ
پیش کسری برم و برگردم...
من :آقا سامان بی زحمت یه دقیقه میشا پیشتون بمونه من تا ِ
احساس کردم ناراحت شد ...اما میشارو گرفت و گفت:
سامان :باشه  ،باشه حتما ...فقط مراقب باشید ....اون قسمت گ ِِل...
من :باشه ...مرسی...
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این و گفتم و برگشتم...
خدارو شکر پستیژ روسرش بود ...پسرۀ دیوانه بگو مجبوری الکی حرص بخوری و کارات و با
ؼیض انجام بدی؟
کم کم بهش رسیدم...
پشتش به من بود...
من :مجبوری اینجوری حرص بخوری که آبروت بره؟ حواست کجاست؟ اگه من نبودم که سامان دیده
بود؟
کسری :چرا باید حرص بخورم؟ اصال چرا دیده بود؟ دیده بود که دیده بود ...چرا ؼلطی می خواست
بکنه؟
خندیدم و گفتم :خل شدیا ...کسری ؟ چته؟ ما دوستیم  ...چرا با من اینجوری حرؾ میزنی؟
کسری :خوب اگه دوستیم چرا وقتی می گم باهاش حرؾ نزن حرؾ میزنی؟
دلیل منطقی بیار بعد بهت می گم چرا...
من :باشه حرؾ نمیزنم اما اول یه ِ
دلیل بی دلیلی...
نر تو می گی بدوش ...حرؾ نزن دیگه  ...به ِ
کسری :آ ...بیا من می گم ِ
من :باز تو داد زدی...؟
تموم ...خوش باشی آقا کسری...
من :باشه دیگه دوستیمون
ِ
روم و برگردوندم که بیام...
اما محکم بازوم و گرفت...
دور بازوم انداختم ...بعد مستقیم تو چشاش نگاه کردم...
یه نگاه به دستش که محکم قفل شده بود ِ
من :تو چته کسری؟ خودتم می دونی چی می خوای؟
کسری :ستاره ...من...من ...
کیانا :بچه ها چی شده؟
کسری دستش و انداخت پایین...
کسری :هیچی داریم میاییم...
جلوتر از من راه افتاد...
من :کسری نگفتی ...تو چی؟
کسری :بعدا حرؾ میزنیم...
من :اما هیچ عجله ای برای رفتن نیست من می خوام بدونم چی دوستم و ناراحت کرده...
برگشت و بهم نزدیکتر شد...
ت توام؟
کسری :ستاره یه چیز و برام روشن کن ...من فقط دوس ِ
چیز دیگه باشی؟
من:
قرار ِ
ِ
دستش و اورد باال ...اگه ...اگه...
ت بچه ها...
اما حرفش وقطع کرد و رفت سم ِ
نمی دونستم چی می خواد بگه یعنی مطمئن نبودم ...اما کسری تو اگه دوستم نبودی و می تونستم یه
عنوان دیگه برات انتخاب کنم  ...اون ...اون همدم و همراه بود...
ت کوه ...پسرۀ دیوونه ...خوب حرفت و بزن...
لبخند زدم و برگشتم سم ِ
همونی که من فکر می کنم؟
خدایا یعنی
ِ
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تنفر ...
کاش اعتراؾ کنه ...حتی اگه حسش ِ
کاش اعتراؾ کنه...
تا منم براش بگم...
براش از حسی که حاال دیگه ازش مطمئنم بگم...
براش بگم از قلبی که حاال تندتر میزنه ...
براش بگم از دنیایی که با وجودش رنگی تر شده ...
تا براش بگم نگران نباش...
ت سهیل باالترم نمی تونه جای تورو  ...اینجا ...تو قلبم بگیره...
از دوس ِ
عشق دیگه مگه نه؟
احساس من
خدایا
ِ
ِ
اما...
ت خطش بود که بهش گفت عزیزم؟
یاد اونروز افتادم کی پش ِ
چیز دیگه بگه...
یعنی ممکنه کسری بخواد ِ
اما چی به جز اعتراؾ به عشق انقدر ادم و کالفه می کنه؟ یعنی چی می تونه باشه؟
طبیع خدا نگاه کردم...
نقاشی
یکم دیگه فکر کردم و به
ِ
ِ
ب رنگابه ادم آرامش میده ...آرامشی که هیچ جا و هیچ کس دیگه نمی تونه
نگاه کردن به این ترکی ِ
بهت بده ...
پیش بچه ها ...سامان یه جوری نگام می کرد...
رفتم ِ
اما سهیل مهم بود ...چون اون دیده وبد کسری دستم و گرفته ...اما اون چیزی نگفت...
سهیل :دختر حواست کجاست..؟ اگه کسری نبود معلوم نیست چی میشد...
با گیجی به سهیل و کسری نگاه کردم...
کسری زد رو شونۀ سهیل و گفت:
کسری :ای بابا کاری نکردم که...
سهیل :اگه تو نگرفته بودیش االن از دره افتاده بود...
اوه پس سهیل پرسیده اونجا چی شد...
من :ها؟ اها...آره ...حواسم نبود پام پیچ خورد...
احساس می کردم سامان با نگاهش می گه خر خودتی ...
اما برام مهم نبود هر فکری که می کنه...
کسری ؼیر ارادی دستم و گرفت...
پاکی ....
پسر
ِ
بعدم اون ِ
یاد اونشب تو باغ افتادم...
دستم و گذاشتم رو قفسۀ سینم...
رو سینۀ من پر از جای چوقواِ ...درسته که وقت عمل جراحی دارم...
اما اگه نره چی؟
ممکن کسری به خاطر همین خراشا و لکا هیچوقت به من به عنوان یه زن نگاه نکنه؟
یعنی
ِ
سرم و باال کردم ببینم چی کار می کنه...
اونم حواسش به من بود..
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دستش و گذاشت رو سینش و با سر گفت چی شده؟
اما من در جواب یه لبخند ؼمگین براش زدم...
بازم نگاه سامان ؼافلگیرم کرد بازم حواسش به ما دو تا بود...
سرم و انداختم پایین و دیچه اصال به هیچکش نگاه نکردم...
اه خدایا کمکم کن ...این چه حسیه من دارم؟ چرا اینجوری شدم؟
چرا اصرار دارم کسری من و دوست داره؟
من :ستاره و عاشق شدن؟
آخر خط ذهنش خالی باشه...
ستاره باید تا ِ
خالی ازین حرفا ...
من باید زحمت بکشم تالش کنم ...تا زندگیم درست شه ...
اما کسری چی؟
دخترۀ دیوونه تو یه پرستاری ...یه پرستار که تا قبل از دوستیتون برای کسری خدمتکار بود...
یکی که اتاقش و جارو بزنه ...براش چایی ببره ...
ت رفتارای زشتش...
اما کسری عذرخواهی کرد...باب ِ
تازه اونم خیلی پولدار نیست...
اما بوده اون داره دوباره و موقعیت قبلیش و به دست میاره ...چرا باید به تو نگاه کنه؟
اما عشق این چیزارو نمیشناسه...
عاشق ...تو هستی؟
عشق؟ اون
ِ
نمی دونم نمی دونم...
با دستی که اومد رو شونم حواسم اومد تو جمع...
سهیل :کجایی تو دختر ...دارم می گم بریم تو رستوران...
من :بریم داداشی ...
همه بلند شدن که برن...
اما سهیل گفتک
ستاره خواهری یه دقیقه بمون کارت دارم..
وقتی همه رفتن اومد زدیکترو دستم و گرفت تو دستش...
سهیل :احساس می کنم ناراحتی ...چرا؟
من :نه داداشی چرا ناراحت باشم...
سهیل :ستاره من داداشتم هر مشکلی داشتی بهم بگو  ...باشه؟
من :باشه عزیزم...
سهیل :ستاره باشۀ واقعی ها...
یه لحظه فکری به سرم زد...
نگران کیانام ...اون بره من تنها میشم...
من:
ِ
ت سهیل رو دستم زیاد شد...
فشار دس ِ
سهیل :کجا؟ مگه قراره جایی بره...؟

132

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

هیچی دیگه قراره براش خاستگار بیاد...
به من دروغ گفتی ؟چیو؟توکه گفتی کسی و دوست نداره> ؟پسر تو شرکت کیانا رو دیده ازش
وا یعنی اگه برای من خاستگار اومد یعنی من دوسش دارم؟ این ِخوشش اومده...
نه...من :چی نه؟
پسری که تو خیابون دختریو بببینه که پسر نیست...ازون حرفا بودا ...سهیل پپس کجا میومد میدیدش ؟بیخیال بابا چرت گفتم ...اما آخه؟با آرنجم زدم بهش...
آخه چی؟هیچی بریم...نه ...دومسش داری؟نه بابا توام دلت خوشه ...کی یه ماهه عاشق شده که من بشم؟پس چراا نقدر بهت برخورد و ناراحتت کرد؟دختر خوبیه ...داشتم بهش فکر می کردم ...دوسش ندارم ...اما شریک خوبی میدش اینجوری فکرمی کنم...
بیا صحبتش و کنیم بعد ازدواج کردین عاشقم میشید  ...کیانا حرؾ نداره...چقدر راحت حرؾ میزنی ...به همین آسونیام نیست...ازینم اسونتره...نمی دونم فعال صبر کن تا ببینم کارام چی مشه ...و اینکه ببینیم کیانا به این خاستگاراش چه جوابیمیده...
من :یعنی نفهمیدی/؟
چیو؟ شوخی کردم دیوونه خاستگاری در میون نیست...همچین با کؾ دست زد تو کمرم که نفسم بند اومد...
چته روانی دردم گرفت...تا تو باشی اینجوری از من حرؾ نکشی ...***
خواهش می کنم تا اینجا اومدید خوب تشریؾ میاوردی داخل....
کسری زیر لب زمزمه کرد:
آره میومدید چایی چیزی در خدمت باشیم ...سامان نگاهی گزرا به کسری انداخت ...انگار می خواست با نگاه به کسری بفهمونه که شنیدم چی
گفتید...
بعد رو به من گفت:
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تا ااالنم خیلی زحمت دادیم ...ممنون روز خوبی بود...سری تکون دادم و سامان و سهیل و تنها گذاشتم وبه همراه کسری اومدیم تو خونه ...
ت...
چه پسر خوبیه  ...چقدر با کماال ِاوهوم اوهوم ...تو راس می گی...میشارو گذاشت تو بؽلم و رفت باال...
دوش هول هولی گرفتیم و اومدیم پایین میزو چیده بودن و وقت شام بود ...میشارو نشونم
با میشا یه
ِ
کنار خودم تا کمی از آب سوپ بهش بدم...
گیر خودش و شکمش بود که سهیل گفت:
تازه اوالی ؼذا بودیم و هر کی در ِ
راستی کسری جان تو چرا کاله گیس میزاری؟دیگه نه صدای قاشقی بود نه صدای تق تقی...
بین سهیل و کسری بود...
همۀ نگاه ها هنگ ِ
کسری داشت آب میخورد لیوان آب همونجور باال مونده بود و با چشمای گرد به سهیل نگاه می
کرد...
بعد از چند ثانیه به خودش اومد و تک سرفه ای کرد...
خوب...خوب...روز اولی که اومدم اینجا وقتی گفت به تیپت نمیاد اهل موسیقی و اینا باشی برگشتی
سهیل :اون
ِ
ت بود هم لخت تر ...
خندیدی یه تیکه مو بیرون بود که هم روشنتر از موهایی که االن روسر ِ
کسری خندید:
هیچی واال گفتم یه تنوعی بدم نیست موهای خودم بلن ِد برای همین...
بنظرم موی بلند بهت بیشتر میاد...سهیل سری تکون داد و مشؽول شد...
دوباره سرش و باال کرد و گفت:
راستی پسر نظرت با شراکت چیه؟کسری اومد حرؾ بزنه که عطسش گرفت...
دستش و گذاشت جلوی بینیش اما تا برداشت چشمامو بستم و آرزو کردم دستش می چسبید رو
صورتش...
یه طرؾ سیبیلش کنده شده بود...
سهیل خنده ای کرد و گفت:
فکر کنم یه دقیقه دیگه اینجا بمونم یه جورایی کال بفهمم خودتم قالبی هستی...ارجینال ارجینال...
اصل اصلم ...
کسری :نه نه دیگه خودم با اجازتِ
ِ
تؽییر قیافه بود...
اینم برایِ
آقای فرخی به حرؾ اومد و گفت:
ی از وقتی شکری خدا به هوش اومد احساس می کنم
بهش گفتم ازین کارا نکنا این پسر کال همینجور ِیکم مخش تاب برداشته...
-اا پدرجان دست شما درد نکنه دیگه بفرما شیرین عقل شدم دیگه...

134

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

آقای فرخی دوباره کمی سوپ ریخت و گفت:
کم نه...سهیل خندید و گفت:
تا دوباره یه جا دیگه درنیومده خودت اعتراؾ کن...اصل باور کن داداش به موال...
نه دیگه بقیۀ چیزاِ
فرع...
کیانا :قسم نخور ...آقای سهیل لباساشم ِ
آها آره راس می گه تیپمم یه مدل دیگست...دستت درد نکنه دیگه اینجوری ارجینالی؟ حاال چرا اینهمه تؽییر ؟دیدن برادر من ستاره رو نبرید...
کیانا :هیچی برای اینکه یه وقت شما با
ِ
دلیل کسری رو
با این حرؾِ کیانا همه دست از ؼذا خوردن کشیدن و به کیانا نگاه کردن تا حاال کسی ِ
برای این کارش نمی دونست ...حتی کیانا ...خودم به کیانا گفته بودم...
داداشم نگاهی به کسری انداخت و گفت اونوقت چرا؟
کیانا تک سرفه ای کرد و گفت:
داداش
ممکن با وجو ِد تو
*راستش من خیلی تنهایی حوصلم سر می رفت برای همین به کسری گفتمِ
ِ
جوون  ..کسری هم اونکار و به
ستاره قبول نکنه اینجا بمونه ...چون بالخره هر چی باشه کسری
ِ
خاطر من کرد...
ت تا از آب
هیچ کس توجیه نشد همه قیافه ها یه جوری بود و مادرجونم که قربونش برم منتظر فرص ِ
گل آلود ماهی بگیره...
تا زمانی که داشتم کوفت می خوردم با نگاه های معنی داره مامان و مادرجون روبه رو میشدم...
****
کولم و رو دوشم جابه جا کردمو یه دور دیگه به سر در نگاه کردم ...
خدایا برم؟ نرم؟ یعنی چی میشه؟
دل و زدم به دریا و رفتم داخل...
اول از همه رفتم سمتی نگهبانی...
من :سالم حاج رحیم خسته نباشی...
اما داشت نماز می خوند...
قرآنش که کمی اومده بود رو زمین و گذاشتم تو جا نماز...
واسه ما هم دعا کن...
این و گفتم و نشستم ...
چند دقیقه ای گذشت تا نمازش تموم شد...
قبول باشه...برگشت سمتم و با لبخند نگام کرد...
سالم ...تو کجا بودی دختر؟ رفتی یه سری هم به ما پیرمرد پیرزنا نزدی ...دخترم دلم برات تنگشده بود...
نگاهی به خونۀ کوچیکش که هم محل کارش بود و هم زندگیش کردم ...
عاشق اینجا آدماش ...چند سال کنارشون بودم و باهاشون زندگی کردم
من عاشق اینجام حاج رحیم...
ِ
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...
اما گاهی باید بعضـی احسـاس ها رو بـذاری تـوی خونه ی سالــمندان دلــت،اینـقدر بهـش بی توـجهی
کنـی تا بمــیره...
دل پری داری دختر ...اگه بدونی خانما تا چند روز همشون رو این نیمکت نوبتی مینشستن روبه
چه ِخانم رحمان تا در خونت اومد اما اونجا نبودی ...پیؽامم گذاشته
روی در تا بلکه تو برگردی ...حتی
ِ
پیش همسایه بؽلیتون خانم زاهدی...
براتِ ...
با تعجب گفتم :خانم رحمان؟
آره دخترم چطور.؟ت فوت کرده ...نرسید که به من اطال ع بده ...
هی...هیچی ...راستی خانوم زاهدی خیلی وق ِبلند شدم ...با اجازت برم تو ؟
برو دخترم این چه حرفیه...پاکت پولی که براش آماده کرده بودم و گذاشتم رو میز...
ناقابل خواستم براتون شیرینی بخرم اما مؽازه ها بسته بود...
ِ
این و گفتم و زدم بیرون و رفتم سمتی خانوماهیی که دور یه نفر جمع شده بودن ...
سالمتی روحم صلوات ....
یکی می گفت :برای
ِ
بقیه براش صلوات فرستادن ...رفتم جلوتر ببینم چه خبره...
دیدن ننه اون وسط کپ کردم اونم چجوری ....آگه مگه اینجا زورخونست؟
از
ِ
یه بند شاید بن ِد کفش بود بسته بود دورش و می خواست اون و پاره کنه!!! ...
مادرجونم هیجان داده بود به جمع و صحبت می کرد ...
با شمارۀ سه بند پازره شد...
تقریبا فکر کنم شاخ درآورده بودم...
اما بند و برداشتم...
من :قبول نیست این پاره نشده این بند گرش باز شده ...
مادرجون نگاهی بهم کرد و گفت:
ستاره تویی؟
با تعجب بهش نگاه کردم ...
یکی دستش و گذاشت پشتم ...کمی شیرزین عقل شده ولی یه جورایی خوب شده ...از فردای روزی
که رفتی  ...فقط می گفت ستاره...
برگشتم سمتش...
سالم ...خوبید؟ خسته نباشی...اومد و بؽلم کرد...خیلی گشتم دنبالت ...از روزی که فهمیدم چه خبره بدجوری عذاب وجدان گرفتم ...هر چند از اولمنمی تونستم بپذیرم اما باور کن منم اینجا مسئولم ...
خودتون و ناراحت نکنید یه اشتباه ساده بود همین ...االن اومدم کنار شما و مامانا یکم روحیم عوض
شه و یه دیداری کرده باشیم ناراحت نباشید...
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ازم جدا شد...روح بزرگی داشتی من و حالل کن....
از اولمِ
یهو ننه سوت زد و بقیه هم دست...
من :ای وای ننه این و دیگه کی بهتون یا داده؟
ننه :بی افم مادر...
پیرزنای دیگه رفتن تو گوش هم و شروع کردن به پچ پچ
مسیر زندگیم عوض شه ...
قسمت این بود که اون اتفاق پیش بیاد تاِ
خانم رحمان و ادامه دادم:
ت
لببرگشتم سم ِ
ِ
شاید آیندۀ من با رفتن ازینجا مشخص میشد و رقم می خورد...
بیا بریم دفتر من...شما برو ...من یکم پیششون میمونم و میام...کنار همشون تک تک نشستم و باهاشون حرؾ زدم...
از بخشی که من توش بودم ...متاسفانه تو این یه سال خیلیا فوت شده بودن و یه سری هم بچه هاشون
اومدن دنبالشون...
رفتن من خیلیا رفتن...
انگار با
ِ
مقصر اون اتفاق
ت دفتر خانم رحمان دوست دارم بدونم چی شد که فهمیدن من
بلند شدم و رفتم سم ِ
ِ
نبودم ...
****
کار قبلیت کجاست با ترس از اینکه شاید
خوشحال قدم برداشتم ...حاال دیگه هر کی ازم پرسید محل ِ
یه روز بفهمن من الکی الکی به جرم دزدی اخراج شدم مِن من نمی کردم ...
خدا بیامرزه اونایی و که دیده بودن این دخترۀ دیوونه گردنبند و گذاشته تو کیؾِ من...
نظر من اینجور اشخاص جدا از بی وجدانی...روح و جسمشون
خیلی بی وجدانی کرد ...اما به ِ
مریض و نمی تونن موفقیت کسی و ببینن..
ِ
مهم نیست ایشااهز خدا اونم شفا میده...
رفتم داخل مؽازه  ...میشا رشدش چشمگیر شده و لباساش براش کوچیکِ باید کمی براش لباس
بخرم...
بد از خری ِد کمی لباس برای میشا و یه روروک تاکسی گرفتم برای خونه...
رورک کمکش می کرد بهتر و زودتر راه بیفته ...
امروز خوشحال بودم ...چون هم روز خوبی بود و هم تونسته بودم دوباره مادرای آسایشگاه و ببینم...
یه زمانی اونجا برای من زندگی بود ...چقدر بهشون عادت داشتم و دوسشون داشتم...
االنم دوسشون دارم اما دیگه مثل اوال گریه نمی کنم ازینکه نمی تونم پیششون باشم ...
هر چند شاید بعد از این هفت ماهی که مونده تا دو سال شه به پیشنهاد خانم رحمان فکر کردم و
برگشتم همینجا حاال معلوم نیست ...باید ببینم خدا چی می خواد...
راننده :خانم اینم مهران ...کجا برم...؟
خیابون میثاق...***
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احساس کردم یکی صدام می کنه اما اصال حوصله نداشتم چشمام و باز کنم مخصوصا که دیروز دیر
روز پرکاری داشتم...
خوابیده بودم و صبحم زود بیدار شده بودم و اینکه
ِ
زیر چشمی نگاه کردم سهیل در اتاق و باز کرد و اومد باال سرم...
اما من بی توجه دوباره چشمام و بستم و رو به سقؾ خوابیدم...
چند بار صدام کرد اما وقتی دید بهش توجهی نمی کنم یهو پتوم و از سرم کشید...
هول سعی کردم نزارم پتو برداشته شه اما نشد....
من :داداشی لباس مناسب تنم نیست این چه کاری بود...
بالشتم و گرفتم جلوم...
اما سهیل بالشت و زد کنار و نشست رو تخت ...
دستش و اورد سمتم ...
خشکم زده بود هنگ کرده بودم...
سهیل داشت چی کار می کرد؟
تا مجبور نمی شدم جیػ نمی زدم...
ت من...
اما سهیل دست کشید رو پوستم وبا اخم برگشت سم ِ
یادم و دیدم تا حاال اینجوری بوده...
اینا جای چیه؟ نه مادر زاد ِ
ی نه تا اونجا که من ِ
به جای چاقوها رو بدنم نگاه کردم...
نفس راحتی کشیدم و از خودم بابت افکار زشتم خجالت کشیدم...
بلند شدم و پتو رو از دستش کشیدم...
من :خجالت بکش دیوونه ترسیدم ...برو بیرون...
چال
سهیل :بهم بگو این جای چیه؟ ستاره نزار فکر کنم اونی نیستی که می بینم ...مگه تو ال ِ
ت ِ
میدونی که اینجوری خط چاقو رو بدنتِ؟
من :مادر جون برام وقت دکتر گرفته که جراحی کنم ...عمل زیبایی...
بازوم و گرفت و محکم فشار داد
سهیل :می گم چرا اینجوری شده  ...حاال می گی مادر جون وقت گرفته ..؟ .پس اونا هم خبر دارن؟
خوب بگو چی شده؟
مِن مِن کردم و گفتم...
امن ...هیچ مشکلی هم برام
من :هیچی داداشی قول بده عصبی نشیا ...باور کن االن دیگه
امن ِ
خون ِ
ِ
پیش نمیاد...
سهیل :پس هر چی هست مربوط میشه به این خونۀ لعنتی ...
دستم و محکم تر فشار داد...
سهیل :چی شده ستاره؟
من :آآآی دستم داؼون شد بیخیال ولم کن داداشی...
سهیل بلند شد...
باشه حرؾ نزن موردی نیست االن این خونه و میریزم به هم تا ببینم چی شد.
من ای بابا خوب بشین خودم می گم
نشست...
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سهیل :بفرما سر و پا گوشم
هیچی دیگه ...چاقو خوردم...
بهش نگاه کردم...
من :نگاه کن توروخدا چه قرمزم شدی...
زدم به شونش...
دستم و گرفت تو دستش و محکم فشار داد...
سهیل :تو که موقع شناس بودی...
پس هواست باشه االن وقت خوبی برای شوخی نیست یه کلمه بگو چی شده؟
می ترسیدم بگم دیگه نزاره تو این خونه بمونم ...اونم حاال که فکر کنم  ...مطمئن نیستم اما یه
دلگرمی تو این خونه دارم ...و همینطور خودشم دل داده ...اما به روش نمیاره...
سهیل :نمی خوای حرؾ بزنی کسی خفتت کرده؟
من نه ای وای ...راستش داداش یه شب من  ...اصال اینار و بیخیال...
من :کسری...
همون موقع کسری در اتاق و باز کرد...
با لحنی شاد و مسرور گفت:
پ امروزم نشون بدم ...
کسری :ستاره خوشگلم می خوام برم به دادشات تی ِ
نطرت چیه؟
تا حاال حواسش به گردنبندش بود ...اما تا سرش و باال کرد و کسری رو دید لبخند رو لبش ماسید...
کسری :من داشتم ...داشتم می گفتم ...دارم میام پیشت سهیل جان...
سهیل نگاهی به رنگِ پریدۀ من انداخت ...
نمی دونم چرا مثل این شک به خدا ترسیدم...
لبخند بی جونی زدم و گفت چیه داداشی چرا اونجوری نگاه می کنی؟
سهیل :کار کسرست نه؟ داشتی همین و می گفتی...
ت کسری...
بلند شد و با
گفتن خیلی بی ناموسی رفت سم ِ
ِ
اشکام و پاک کردم و گفتم:
من :آخه چته داداشی؟ چرا به حرفم گوش نمیدی بزار من توضیح بدم...
کیانا با ناز گفت:
کیانا :ای وااای آقا سهیل من خواب بودم ترسیدم کلی ...یه دقیقه صبر کنید ...کشتینش به خدا...
سهیل یقۀ کسری رو ول کرد و پرتش کرد اونور...
کسری انگشت اشارش و آورد باال...
کسری :هیؾ هیؾ که من َمردم واال بهت نشون میدادم...
سهیل داشت میرفت سمتش که من و کیانا دوباره اومدیم جلوش..
من :ای بابا سهیل زشته این کارا چیه بعدا که خجالت کشیدی حالیت میشه ...
کیانا :شما آروم باشید ...تو شرایط سخته که باید از درک و منطق استفاده کرد!!!...
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من :وااای کیانا تو چرا وسطِ دعوا هی نرخ تعیین می کنی؟ تروخدا بیا همون برو بخواب...
سهیل :فقط به خاطر شما کیانا خانم چیزی نمی گم...
کسری :زدی سرویسم کردی حاال می گی چیزی نمی گم؟روت و برم بعد عصبانی رو به کیانا گفت:
کسری :میری تو اتاقت ...فهمیدی یا نه؟
ت پله ها...
کیانا بی هیچ حرفی رفت سم ِ
من :دیوونه اگه اونشب کسری نبود باور کن من االن زنده نبودم ...کسری رسید و فقط همینا برام به
جا موند...
کنار لبش و پاک کرد و گفت:
کسری در حالی که نفس نفس میزد
ِ
خون ِ
کسری :خانوم مثل همیشه از روی فضولی رفته بودن ته باغ من دیدم دیر کرد رفتم دنبالش دیدم
دزدی که اومده برای عتیقه و پول داره میشه دز ِد ناموس ...
دیگه حرفی نزد و کالفه سرش و تکون داد...
سهیل نگاهی به من کرد...
روح مامان و بابا راست می گم ..تو تا حاال از من دروغ شنیدی؟
من :باور کن داداش به
ِ
سهیل هم خجالت زده و هم کالفه از موقعیت پیش اومده گفت:
د همینه دیگه وقتی می گم خونۀ مردم نرو گوش نمیدی آخرش همین میشه...
من :سهیل جان اتفاق برای همه جا هست ...بیشتر از این خرابش نکن...
ت اشپزخونه دو تا لیوان آب ریختم و یکی و دادم به سهیل
پتو رو بیشتر پیچیدم دور خودم و رفتم سم ِ
ت کسری یکی هم دادم به اون...
بعدم رفتم سم ِ
نشستم کنارش ...
من :حالت خوبه؟
کسری :آره ...
بعد آروم گفت:
ب
کسری :اگه حرفی نزدم و جواب اینهمه کتکی که خوردم و ندادم به خاطر تو بود نزاری رو حسا ِ
بی عرض...
حرفش و قطع کردم و گفتم:
ب احترامتون و همنیطور کماالتتون...
میزارم رو حسا ِ
با لبخند جذابی نگام کرد...
نمی دونم چرا از نگاش خجالت کشیدم...
اینبار سهیل بود که با جدیت گفت:
سهیل :ستاره پاشو برو تو اتاقت...
بلند شدم و از کسری و سهیل دور تر ایستادم...
سهیل باالی سر کسری پشتش به من بود و نمی دید چه خبره...
ت کسری...
سهیل دستش و گرفت سم ِ
سهیل :یه قضاوت عجوالنه ...من متاسفم...
کسری به زمین نگاه کرد و گفت:
کسری :اینجوری ما رو شناختی داداش؟ دستت درد نکنه...
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سهیل تکونی به دستش داد و گفت:
سهیل :بیشتر از این شرمنده نکن بلند شو...
کسری نگاهی گزرا به من انداخت و دستش و گذاشت تو دست سهیل و بلند شد...
آخ کسری بلند شه...
سهیل زد رو شونۀ کسری که باعث شد ِ
قربون هر چی مر ِد...
سهیل:
ِ
کسری :نوکرتم داداش...
سهیل :بازم من شرمنده...
کسری :شاید اگه تو به خواهرم نگاه کنی من اینجا نعشت و بندازم چه برسه به فکری که تو کردی...
سهیل با شک گفت:
سهیل :من به خواهرت نگاه نکردم به موال...
کسری :شک داریا ...گفتم شاید...
من بلند ؼش ؼش زدم زیر خنده...
سهیل با اخم برگشت سمتم و گفت:
سهیل :تو که هنوز اینجایی مگه نگفتم برو تو اتاقت...؟
لبخندم و جمع کردم و عقب عقب رفتم که پام گیر کرد به عسلی و خوردم زمین...
پتوی دورم باز شد ...اما سهیل و کسری زود روشون و گرفتن و مثال خوشون و مشؽول نشون
دادن...
روح من که همیشه دست و پا چلفتیم خوبه که مادرجون اینا رفتن سرخاک و خونه نیستن
ای تو
ِ
وگرنه بی آبرو میشدم....
کسری سرش و از الی در آورد تو اتاقم و گفت:
سهیل که اینجا نیست؟
من :ای تو روحت دیوانه ترسیدم نه نیست...
خندید و اومد تو...
خانوم دست و پا چلفتی...؟
کسری  :به به چطوری
ِ
من :تو یکی حرؾ نزنا که حوصلت و ندارم...
کسری :به من چه تو بی ابرو شدی جلوی من یه پسر مجرد بالخره و این حرفا...
من :زهرمار بی مزه...
من :حاال چی می خوای اول صبحی مزاحمم شدی؟
راستش ستاره از وقتی با تو دوست شدم روحیم خیلی تؽییر کرده...
من :خوب؟
قشنگتر...
کسری :دنیا رنگی تر و
ِ
من :خوب؟
کسری هرچی بیشتر می گم حس می کنم گوشات مخملی و رنگی تر شده...
سن رو تختم و پرت کردم سمتش
کو ِ
من :واقعا که کسری ...برو بیرون...
اومدم شروع کنم سهیل و صدا کنم که اومد جلوتر و دستش و گذاشت رو دهنم...
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کسری :سسس ...بی آبروم نکن دیوونه تازه جای زخمام خوب شده...
خیلی به هم نزدیک بودیم...
از تماس دستش با بدنم هیچ حس خاصی نداشتم...
اما انگار چشاش با چشام داشتن یه چیزایی رد و بدل می کردن...
نمی شد ازش چشم بگیرم...
اون زودتر به خودش اومد و دستش و برداشتو رفت عقب تر...
عصبی و کالفه گفتم کارت و بگو..
دوستم...
سهیل :تول ِد
ِ
قرار من باهات بیام براش کادو بخریم متاسفم من نمی تونم...
من :خوب؟ حتما
ِ
کسری :نه دیوونه یه دقیقه گوش کن...
من :حتما میخوای من نظر بدم ...بازم متاسفم...
چقدر پررو ِا چه طور انتظار داره من باهاش برم برای دوست دخترش خرید کنم؟
کسری :آخه تو چی از سلیقۀ پسرا می دونی که من تو رو با خودم ببرم برای یه پسر خرید کنی؟
تو دلم یه نفس راحت کشیدم پس تول ِد یه پسره...
من :خوب بگو چی کارکنم؟
کسری :ببین ستاره من یه پارتنر می خوام  ...تنها نمیشه برم...
من :چی می خوای؟
کسری :وااای تو که خنگ نبودی یه نفر و می خوام که باهام بیاد...
من :برو بابا دلت خوشه ها من که نمیام...
کسری :خواهش می کنم ستاره  ...کیانا هم نمیاد ...می گه کار داره...
من :گفتم که نمیام ...میشارو چی کار کنم..؟ کیانا هم که نیست...
عرض دو روز یه دختری
کسری :براش پرستار می گیریم اونروز و اگه نیای مجبورم برم در
ِ
دوست دختری چیزی پیدا کنم ...اما من اخه دو روزه دوست ختر از کجا بیارم
زود نگاش کردم خیلی جدی داشت حرؾ میزد برای همین گفتم...
باید فکر کنمک
دستم و گرفت تو دستش و بوسید....
دستم و از تو دستش کشیدم بیرون...
من :همیشه خوشحالیت و اینجوری ابراز می کنی...؟
کسری :خیلی مردی جبران می کنم اخه نمی دونی چقدر ستم بود اگه بخوام تنها برم...
بلند شد و رفت از پشت در اتاقم چند تا مشما اورد...
خوبه گفتم می خوام فکر کنم.
کسری اگه میشه اینارو بپوش همه جیزمون و ست کردم با هم ...و اینارو هم هدیه ای از طرؾ من
برای تو....
من  :اما من لباس داشتم...
عقب عقب رفت...
کسری :خواش می کنم ستاره اینارو بپوش نه نیار.
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این و گفت و رفت بیرون.
نگاه کردم ببینم چیه...
چرم مشکی که کنارش چند تا نگین خرده بود و یه زنجیر کنارش بود...
شلوار
ِ
با یه بلیز سرخابی که باالش گشاد بود و رو باسنم تنگِ تنگ میشد ...و یه استینش بلند و جذب بود و
اون استین کوتا و کمی گشاد...
چه لباسایی مد میشه اما خداییش خیلی قشنگ بود ...واقعا محشر بودن...
دوباره به شلوارم و کفش ستش که بدجوری چشمک می زدن نگاه کردم ...
کم کم پونصد هزارتومن پولشون بود...
ِ
پسرۀ دیوانه  ...منم روزانه اینقدر درارم اینجوری خرج می کنم...
نگاه به وسیله های دیگه کردم ...اخه تو چجوری سایز شلوار و مانتو و اینجور چیزای من و می
دونی خدا می دونه...
وسیله ها رو گذاشتم کنار و متفکر به بیرون چشم دوختم...
آرایشم چی میشه؟
خوبه نمی خواستم برم از همین االن درگیر این بودم که موم و چی کار کنم و آرایشم چه مدلی باشه؟
یه بار دیگه زد به در حموم...
کالفه گفتم:
من :زهرمار چته ؟ دیوونم کردی مگه خودت حموم نداری دخترۀ کم عقل برو دیگه...
در و باز کردم که بکوبم تو سرش...
دیدن کسری در و بستم و گفتم:
اما با
ِ
حموم اتاقت مشکل داره؟
من :تو دیگه چیه ؟ نکنه توام
ِ
کسری :نه بابا خواستم بگم زودتر بیا بیرون چی کار می کنی اون تو؟
من :کسری جان عقل داری آیا؟ هیچی دارم گربۀ سر کوچه و می شورم...
خندید...
کسری :من و نگاه کن...
سرم و از الی در آوردم بیرون...
من :جای سهیل خالی ناک اوتت کنه ...چی می خوای؟
سهیل :چقدر قرمز شدی...
در و محکم بستم که فکر کنم با دماؼش برخورد کرد...
خواهربرادر فضول تشریؾ دارن کال...
****
یه سوال بپرسم راستش و می گی؟
یه دور دیگه رژش و تجدید کرد...
کیانا :اوهوم ...بگو...
من :تو احساسی به سهیل داری ؟
دس از کار کشید...
کیانا :چطور؟

143

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

من :همینجوری...
کیانا :جای برادری دوسش دارم...
بیخیال خودم و پرت کردم رو تخت ...
من :کیانا یه جوری حرؾ بزن بفهمم احساست رو ...تعارؾ و برادر و خواهر و بزار کنار...
کیانا :جدی گفتم...
من  :پس چرا وقتی سهیل و می بینی رنگ و روت میشه عین سیب سرخ...؟
کیانا :بابا این حرفای قدیمی وبزار در کوزه دختر جون...
من :همون هر چی موند از اون قدیم مونده عزیزم ...باید گذاشت تو مزه نه در کوزه...
چپ چپ نگام کرد...
کیانا :پاشو آماده شو مگه نمی خوای بری مهمونی....؟
من :چرا منم با شما میام سر راه من و بزارید آرایشگاه همین سر کوچه وقت گرفتم...
کیانا :کارش خوبه؟
من :نمی دونم هر گلی زد به سر خودش زد فوقش میمون درستم می کنه داداشت و فراری میده
دیگه...
از رو صندلی بلند شد و اومد از رو تخت مانتوش و برداشت...
کیانا :بیخیال تر از تو من ندیدم ستاره ...
من :می خواییم برای سهیل زن بگیریم...
بستن دکمه هاش کشید...
دس از
ِ
کیانا :خوب؟
من :خوب هیچی دیگه همین...
روسریش و برداشت...
کیانا :تو ادم و دیوونه می کنی تا یه حرؾ از اون دهنت دراد پاشو لباس بپوش وسیله هات و اماده
کن بریم...
دستش و گرفتم...
من :کیانا بنظرت سهیل می تونه یه زندگی و اداره کنه ؟ بنظرت دختری هست از سهیل خوشش
بیاد...
احساس کردم ناراحت شد ازینکه گفتم سهیل می خواد ازدواج کنه.
کیانا :کیه که از آقا سهیل بدش بیاد؟
این و گفت و زد بیرون...
بلند گفتم دیوونه...
سرش و از الی در آورد تو اتاق
کیانا :دیوونه خودتی...
خندیدم و بلند شدم که آماده شم...
دهن عروس خانم آقا سهیل...
اینم از مزۀ
ِ
از رو صندلی بلند شدم و هول هول گفتم...
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ب من چقدر شد؟
من :وااای مرررسی منمنون چقدر خوب شدم ...حسا ِ
یه نگاهی از رو تعجب بهم انداخت...
وحیده :بابا تو چقدر عجله داری ..هر کی میشینه رو این صندلی بعد از کار من حدو ِد نیم ساعت تو
کؾِ قیافۀ شناخته نشدشه...
من :باور کن منم خیلی عالی شدم اصال خودم نیستم ...اما وقت واسه ذوق کردن ندارم پایین
منتظرمن...
خندید و گفت :هر کی هست خیلی ازش می ترسی نه؟
مهم گفتم
من :نه بابا اون از من می ترسه فقط چون مهمونیش جور ِ
ی که حضورمون جزو نفرات اول ِ
بالخره دست از پرچونگی برداشت و بیخیال ما شد...
آسانسور رو همۀ طبقه ها ایستاد اال طبقۀ هشتم ...با این کفشا من چجوری هشت طبقه برم پایین؟
یدور دیگه دکمه و زدم و منتظر شدم بالخره اومد...
شلوغ ...سوار شدم و منتظر شدم تا برسیم پایین...
اوه اوه چقدرم
ِ
آدم باحالی خواسته بود یه حالی به افراد حاضر در آسانسور بده و هفت هشت ماهی
معلوم نی کدوم ِ
نرفته بود حموم همچین از بوی نسبتا گند مستفیض شدم که وقتی در آسانسور باز شد دلم می خواست
ؼش کنم تو بؽل بیرونیا...
با این حال خودم و کنترل کردم و رفتم بیرون...
کسری ماشین و پارک کرده بود و تکیه داده بود به در ماشین ....گاهی کالفه نگاهی به تابلوی
آرایشگاه می کرد...
حقم داره تقریبا چهل و پنج دقیقست این پایین االؾِ من شده طفلی...
از پشتش رفتم و سوار ماشین شدم ...
من و دید و سوار شد...
همینجور که داشت ؼر میزد استارت زد و راه افتاد .برگشت سمتم و گفت:
کسری :ؼلط کردم پیشنهاد دادام بری...
اما حرفش و خورد...
یه لبخند ژکوند براش زدم و گفتم:
من :خودم می دونم خوشگل شدم نیاز نیست تا این حد تعجب کنی که به من نشون بدی...
کسری :چقدر تؽییر کردی بابا ...خدا پدر مادر این قلمای رنگ و بیامرزه
پشت چشمی نازک کردم و گفتم:
آدم زشت شده بود انقدر خوشگل میشد؟ نخیر آقا اونوقت زشت بود
من :بنظرت اگه این آرایش رو یه ِ
زشت تر میشد ...باور کن.
کسری :بله بله شما درست می گی...
به دستم نگاه کرد...
کسری :لباست کو؟
من :شلوارم و که پوشیدم ...بولیزمم کوچیک بود تو کیفم جا شد.
دستم...
کسری :اها ...می گم ستاره این دسته گل دستت بمونه من گیتارم
ِ
مادر موسیقی هستی...
من :اخه گیتار چرا؟ بابا همه فهمیدن شما پدر
ِ
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کسری :برنامه داریم دختر ...همه بچه ها میارن...
من :پس فقط مثل اینکه من از موسیقی خنگم...
کسری :نترس تو گروه دخترا زیادن تو تماشاچی باش...
چشم ؼره ای بهش رفتم و گفتم:
من اگه بهم بد بگذره نمی مونم باور کن.
دستم و گرفت...
پیش من باش عزیزم خوبه...؟
کسری :تو ِ
وا این یهو چرا می زنه جاده خاکی؟
پشت چراغ قرمز بودیم...
اومد نزدیکتر...
کسری :نگفتی خوبه...؟
بهش نگاه کردم...
چشم تو چشم..
کسری :تا حاال کسی بهت گفته چشات سگ داره؟
دستم و از دستش گرفتم...
با انگشا اشارم صورتشو زدم کنار.
من :پس مواظب باش پاچتو نگیره...
این و گفتم و برگشتم بیرون و نگاه کردم...
حال این پسرا رو باید اینجوری کرد تو قوطی..
واقعا هیؾ این مو نیست زیر روسری بمونه...
بیخیال چه فایده وقتی خودمم ذاتا بهش اعتقادی ندارم...
روسریمم در اوردم و رفتم بیرون.
کسری جلوی در منتظرم بود...
کمتر بیا بیرون دیگه...
کسری :وااای بابا عروس کارش از تو
ِ
سرم و باال کردم...
من :خوب بریم من اماده ام...
جلوتر ازش راه افتادم...
کسری :ستاره؟
من :بله  ...برگشتم و نگاهش کردم...
کسری :اگه به عنوان یه دوست ازت خواهش کنم اون روسری کوچیکی که برات خریدم و سر
کنی...می کنی؟
من :چرا؟
انگیز...
کسری :همه چیزت وسوسه
ِ
چشم ؼره ای بهش رفتم وبرگشتم تو اتاق روسریم و سر کردم و وقتی اومدم بیرون گفتم:
محض رضای خدا این چشاتون و درویش کنید
انگیز ...یه بار
من :از نظر شما پسرا همه چیز وسوه
ِ
ِ
و شما نگاه نکنید ...تا کی ما باید بپوشونیم...
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کسری :بیخیال بابا...
من :من هنوز نفهمیدم این فلسفۀ تحریکِ پسرا توسطِ ما دخترارو..
کسری :هنوز کوچولویی جوجو بزار بزرگ شی می فهمی...
برگشتم خمصانه بهش نگاه کردم...
دستاش و برد باال و گفت تسلیم...
چون رسیدیم به جمع دیگه حرفی زده نشد ...به همه معرفی شدم...
کسری همه و می شناخت و خیلی باهاشون صمیمی بود و این من و معذب می کرد و باعث شده بود
گوشه گیر و منزوی شم...
بالخره ازش خواستن شروع کنه...
من تا حاال نمی دونستم کسری دی جی هم می تونه باشه...
حسابی کالفه بودم...
دور هم بودن می گفتن می خندیدن اما من...
دختر پسرا هم ِ
ی وسط داشتن می رقصیدن ...اما نمی شد گفت رقص چون فقط یه تکونی به خودشون
یه سر ِ
میدادن ...
توام که مثل من تنهایی؟نگاهی به پسری که کنارم بود انداختم...
من:هی همچین..
بار تو این جمع میام ...مثل اینکه من و شما انقدر
من پسر خالۀ هامونم ...اسمم اهوراست ...اولین ِباید بریم و بیاییم تا پذیرفته شیم ...
من :آره با ما عادت ندارن...
اهورا :نظرتون چیه با هم برقصیم؟من تنها دوست ندارم برم وسط...
من :من بلد نیستم با اینجور آهنگا برقصم...
خندید و گفت :اینجور آهنگا که رقص نداره ...یه تکونی به خودت بده همین...
از هیچی بهتر بود واسه همین بلند شدم...
رو به روی هم شروع کردیم به رقصیدن...
اوه خوبه این خجالت می کشید یه تکون تکونی به بدنش میداد که نگو و نپرس...
یکم رقصیدیم تا اینکه آهنگ قطع شد...
اومدم بشینم که دوباره دی جی شروع کرد به خوندن  ...صدای کسری نبود...
برگشتم ببینم کیه...
اما چشمم خورد به کسری که داشت وسط با کسی دیگه می رقصید...
دوباره اهورا اومد زیر گوشم...
عاشق کسری ست ...
نازگل
اهورا :اسمش
ِ
ِ
من :خوبه تازه اومدید تو این گروه و از همه خبر دارین...
تموم این جمعی که می بینی تو هیچ مهمونی ای نیست که نباشن ...یه عکس اکیپیشون و که
اهورا ِ :
دیدم هامون برام توضیح داد.
ت خودم نبود اما ناراحت شده بودم...
سری تکون دادم داشتم حسابی حرص می خوردم ...دس ِ
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واسه همین رو به اهورا گفتم:
من :با رقص دوباره چطورید؟
اونم با کمال میل قبول کرد ...بلند شد و اندفعه دستش و دراز کرد سمتم...
نگاهی به کسری که نگاه می کرد انداختم و دستش و گرفتم و بلند شدم..
رقص دو نفره نبود اما یه جوری می خوند که فازش میومد .
آهنگ برای
ِ
کسری با اون دختر می رقصید اما هر بار که نگاش می کردم چشش با من بود برای همین تصمیم
گرفتم بیخیال باشم و دیگه نگاش نکنم.
سعی کردم کمی ازشون دور شیم و موفق هم بودم ...
اوهورا زیر گوشم گفت:
اهورا :چند سالته ؟
من :تقریبا بیست و یک...
اهورا :جدا؟ اصال بهت نمی خوره...
من :می دونم همه می گن بچه تر می خوره...
اهورا :خوبه بیبی فیس بودن باعث میشه چند سال جوونتر بنظر بیای االن که البته جوونی وقتی بشی
چهل ساله روزی هزار بار خدارو شکر می کنی برای این نعمت...
خندیدم و گفتم:
من :مثل اینکه تجربه دارینا...
اونم خندید و گفت :اووو پنجاه سال تو این کارا بودم.
کسری اومد سمتمون و رو به اهورا گفت با اجازه و با اینکار دور عوض شد.
کسری :اونقدا هم که می گفتی نیازی به من نیست...
بدون توجه به من...
من :از وقتی اومدم نشستم و تو داری برای خودت تو این سالن می چرخی ...
ِ
آویزون کسی باشم...
منم عادت ندارم
ِ
کسری :نمی تونم هم دی جی باشم هم تو رو بزارم رو دم و دستگام می تونم؟
من :نه کسی هم ازت همچین چیزی نخواست ...برو بکارت برس...
کسری :داشت خوش می گذشت مزاحم شدم؟
من :دقیقا همینطوره که می گی.
جوری نگام کرد که از صدتا فحشم برام بدتر بود.
آزار اما یه ساعت
کسری :خیلی آزادانه و خودسر رفتار نکن ...هامون که هیچی پسر خوبیه ...بی
ِ
دیگه یه سری مهمون برامون میاد که از استرالیا اومدن و فوق العاده بی جنبه ان ...کار دستمون
ندی...
چیز دیگه گفتی و توصیؾِ دیگه
یادم خونه ِ
من :تو ببین من یه ساعت دیگه اینجا دووم میارم ...چون ِ
داشتی ازینجا.
کسری :خوب من چه کار کنم این دوستام انقدر افاده این؟
من :آره مثل خودتن باید یه چند روز کنارم باشن تا درست شن...
کسری :هر که کنار تو باشه درست نمیشه فقط آرزوی مرگ می کنه ...تموم...
من :جدا؟ یعنی تو االن آرزوی مرگ داری تموم؟
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کسری :بابا ستاره ما مردتیم بیخیال...
امشب کسری یه چیزش می شه یا چرت می گه یا مبهم حرؾ میزنه...
ت اون یکی دوستش که کار و بهش واگذار کرده بود.
نشستم سر جام و کسری هم رفت سم ِ
یه کم عرق کرده بودم.
بدون اینکه بکشی بزار رو
ت پنککت یا دستمال کاؼذیت و
یادم
آرایشگر گفت هر وقت عرق کردی پ ِ
ِ
ِ
ِ
صورتت...
خوب من کجا این کار و انجام بدم که ملت نگن دیوونست؟
ت اتاق باید یه تجدی ِد آرایشی بکنم...
بلند شدم و رفتم سم ِ
این جمع از دیشب همه همینجا جمع شدن ...و اونجور که من فهمیدم هیچ کدوم آرایشگاه نرفتن ...اما
من آرایشگاه رفته آرایش کردن...
همشون قشنگتر از ِ
کیفم و از رو تخت برداشتم و یکم دیگه رژ زدم ...یکم نشستم و به دیزاین اتاق نگاه کردم...
خودش...
ب
اون دختری که من و اورد اینجا گفت اتاق خوا ِ
ِ
چند سالش بود؟ 22؟
قرمز کمرنگ اتاق نگاه کردم ...
به نور
ِ
تخت دو نفره ...پوستری مثبت هجده ...اینجا بیشتر شبیه اتاق خواب عروس و دوماد بود تا یه دختر
بیست و دو ساله...
همینجور اتاق و بر انداز می کردم که یه نفر اومد تو...
برگشتم سمتش...
همون پسری بود که با یکی از بچه ها می رقصید...
بلند شدم و گفتم:
من :من دیگه داشتم میرفتم بیرون...
انگار منتظر همین بود ...چون لبخندی زد و گفت:
پسر :ممنون
برداشتن گوشیم اومدم بیرون...
لبخندی زدم و بعد از
ِ
تو اتاق چی کار داشت یعنی؟
شونه ای باال انداختم ...حتما اونم می خواد تجدی ِد آرایش کنه به فکر خودم خندیدم و رفتم پایین...
مهمونای استرالیایی نیومدن ...ساعت یازده بود که مهمونا کم کم می رفتن...
مهمونی این دوستا تازه شروع شده بود...
منم به کسری گفتم که بریم اما مثل اینکه
ِ
حاال قرار بود دو گروه شیم ...دخترا و پسرا ...
بعد یه دختر از گروه دخترا و یه پسر ازز گروه پسرا انتخاب میشدن و می خوندن...
اینجور بود که یه بار داوطلب گروه پسرا یه کم از یه آهنگ و می خوند و بعد گروه دخترا ادامه میداد
و بر عکس...
دخترا همه لباساشون و عوض کردن و یکی دو نفرشونم دوش گرفتن...
اینجور که کسری می گفت اینا بیشترشون با هم یه جا زندگی می کنن...
برام جالب بود ...اولین باری بود که میدیدم دختر و پسرا با هم تو یه خونه زندگی می کنن...
هر کی یه جا ولو بود ...چقدر راحت بودن ...منم راحتم کال خجالت تو کارم نیست...
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اما اینکه اونا تقریبا من و تو جمعشون حساب نمی کردن معذبم کرده بود...
داشتم به همین چیزا فکر می کردم که یکی از دخترا اومد سمتم...
اسمش فاطمه بود و بیست و سه ساله...
شربتی که دستش بود و داد بهم...
فاطمه :امیدوارم مهمونی بهت خوش گذشته باشه...
لبخندی زدم و گفتم:
من :خوش گذشت ...خوب بود...
ت کسری بودی
فاطمه :ما دخترا هر کسی و تو جمعمون راه نمیدیم اما راستش چون هم تو دوس ِ
همینکه از اول ازت خوشمون اومد سعی کردیم بهت نزدیک شیم اما خودت نخواستی ...یعنی
باهامون جور نشدی...
هه چه جالب تا حاال من فکر می کردم که اینا نمی خوان ...فکر کنم انقدر معذب بودنم درصدش زیاد
بود که گوشه گیر شدم و نتونستم ارتباط برقرار کنم ...اشکال نداره االنم دیر نیست...
من :برعکس من همچین فکری راجع به شما داشتم...
دحتر :جدا؟ اشکال نداره االنم دیر نیست ...تو مسابقه باید کمکمون کنیا...
من :باشه ...داوطلب کی هست؟
ب  ...گروه دخترا هنوز معلوم نیست...
فاطمه :گروه پسرا کسری داوطل ِ
من :کجا میشینیم...؟
با سرش به سالن رو به رو اشاره کرد ...
فاطمه :اونجا رو میبینی ؟
من :آره...
فاطمه اونجا ...هم مبلش هم چیدمانش واسه همین مسابقۀ به اصطالح مشاعرۀ ماست دیگه...
این و گفت و بلند شد...
فاطمه :برم بچه هارو جمع کنم...
کردن خونه بودن نگاه کردم...
مشؽول جمع و جور
سری تکون دادم و به پسرا که
ِ
ِ
دخترم دخترای قدیم حداقل نمیان یه کمکی برسونن...
بالخره شروع شد...
از گروه پسرا که کال ده نفر بودن کسری داوطلب شد و کسی هم که کمکش بود به انتخاب ما دخترا
هامون شد...
از گروه ماه دخترا که کال  8نفر بودیم میترا انتخاب شد و من هم کمکش بودم...
یه چیزی و فهمیدم ...من و هامون هر دو بی تجربه بودیم و اولین بار بود که تو این جمع حاضر
شدیم ...از نظر پسرا شاید من نتونم جواب بدم و دخترا هم همین نظر و نسبت به هامون داشتن ...
شاید کم تجربه باشم اما من به خاطر تنها بودنم زیاد اهنگ گوش دادم ...امیدوارم بتونم کمک کنم...
قرار بود فقط سه خط از هر شعری خونده شه چه اون کسی که شروع می کنه چه کسی که ادامه
میده...و اولین آهنگ از هر خواننده ای بود تا آخر از همون خواننده باشه....
کسری بود که شروع کرد :
داریوش ...من با آهنگای داریوش بزرگ شدم ...
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دل مردم...
بنظر من داریوش نمی خونه ...بلکه حرؾ میزنه از ِ
ِ
نازنین من الالیـــی
عزیز
الالی الالی الالییی
ِ
ِ
ب تو شیرین.
بخوای این اخرین خوا ِ
پس از این قهرمان قصه هایی
همینکه تموم کرد میترا جوابش و داد:تو ای سرباز و ای فرزن ِد بهتر
تو ای سرباز و ای فرزن ِد بهتر
آؼوش مادر
جدا از بستر و
ِ
به ؼسلت می برم با دیدۀ تر
ت سنگ است
ت دل طاق ِ
ت من طاق ِ
کسری :طاق ِ
ؼزل پریده رنگ است دل ترانه تنگ است
نه در زمین نه در زمان جای درنگ است بیا که وقت تنگ است مرا حوصله تنگ است
ت آخر قفسم شد..
میترا:هر کسی هم نفسم شد دس ِ
من ساده به خیالم که همه کار و کسم شد
ِ
عاشق خندید خنده های من و دزدید
اون که
ِ
ب یک توطئه میدید..
پشت پلک مهربونی خوا ِ
*******
کسری :به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیز ترینم
آسمونها زیر پام اگه با تو رو زمینم
به خیالم که تو با من یه همیشه آشنایی
میترا :به خیالم که تو با من دیگه از همه جدایی
من هنوزم نگرانم که تو حرفام و ندونی
این دیگه یه التماس من می خوام بیای بمونی.
*****
کسری:دنیای این روزای من همق ِد تن پوشم شده
انقد دورم از تو که دنیا فراموشم شده
درگیر تنهاییم شده...
دنیای این روزای من
ِ
تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده
هر شب تو رویای خودم آؼوشت و تن می کنم
آیندۀ این خونرو با شمع روشن می کنم...
*****
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اینبار کسری شروع کرد ...اما به من نگاه کرد...

کسری :شعله زد عشق و من از نو نو شدم
عشق تو مملو شدم
پر شدم از
ِ
شوق شیدایی مرا از من گرفت
ِ
نمی دونم چرا ....این آهنگ معروؾِ ...اما میترا نخوند....یه نگاهی به جمع دخترا که هر کدوم تو یه عالمی بودن انداختم ...دنبال چیزی می گشتن...
چشم یکی از دخترا
به پسرا هر کدوم تو
ِ
ِ
به کسری که بهم زل زده بود نگاه کردم و ادامه دادم
من به خود برگشتم از تو تو شدمآه با تو من چه رعنا می شوم .......آه از تو من چه زیبا می شوم
عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پری ها میشوم...
ِ
*****
نگاهی گزرا بهش انداختم...
دستش رو لبۀ پنجره بود و به رو به رو زل زده بود...
آخر شب قشنگ نبود...
یز امشب به اندازۀ برنامۀ ِ
هیچ چ ِ
همه رنگ نگاه ها عوض شده بود..
کسری که ازون موقع رفته تو لک بچم ...خدایا فقط عاشق نباشه...
یا اگه هست ....اگه هست...
عاشق من باشه...
نمی دونستم چی بگم ...اما چه خوب میشد کسری
ِ
عاشق یا اگه میخوای از چشمای یکی پرده برداری تا
ت می گن اگه می خوای مطمئن شی یکی
راس ِ
ِ
ی دلش چه خبره ...حتما با چند تا اهنگِ داریوش تنهاش بزار اونوقت می تونی خبردار
بفهمم تو دنیا ِ
شی از دلش...
عاشق هم هستن ..چه قشنگ...
تموم دختر پسرای اون خونه
ِ
ِ
دور هم جمع میشن...
چند نفرکه پدر مادرشون و از دست دادن ِ
چند نفر که هیچکس و نداشتن...
اما حاال همدیگه رو دارن...
کسری :ستاره تا حاال عاشق شدی؟
از سوالش جا خوردم ...چون خیلی واضح و صریح سوال و پرسید...
و منم باید واضح جواب میدادم ...یه جورایی نپیچوندش که منم نتونم بپیچونم...
ببیخیال به بیرون نگاه کردم...
من :نه..
کسری :چرا؟ نخواستی؟ یا کسی نبوده؟ یا شایدم به عشق اعتقاد نداری.
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من :فکر کنم تا حاال فرصتی نبوده چون من به عشق اعتقاد دارم..
دیگه چیزی نگفتم ...بهش نگاه کردم و گفتم:
من :چطور؟ چرا پرسیدی؟
کسری :هیچی خواستم بدونم تو اگه عاشق کسی بشی چجوری اعتراؾ می کنی ؟ رفتارت با اون
طرؾ چه تؽییری می کنه...کال دلم می خواست یکم کمک بگیرم ازت...
دلم یه جوری شده بود ....استرس داشتم ...دلهره داشتم ...از یه طرؾ خوشحال بودم ...نمی دونم
چرا؟ چم شده بود و چی می خواستم.؟
من :نمی دونم ...حاال مگه عاشق شدی؟
حسی که من دارم؟ پس چرا
کسری :نمی دونم ...فکر کنم ...شک دارم عشق باشه ..یعنی عشق اون
ِ
بیشترش عذابِ؟
من :چرا عذاب؟
کسری :ترس از دست دادنش در حالی که هنوز ندارمش ...ترس اینکه یه روز میره ...عذابم میده با
دیگران حرؾ بزنه و بخنده ...نمی تونم تحمل کنم یکی جوری بهش نگاه کنه که من می کنم ...
من :مگه تو به چشمی نگاش می کنی؟
کسری :من به اون به عنوان همسر آینده فکر می کنم دختری که یه روز بشه شریکم...
من :اشتباه کردی کسری...
با نگرانی گفت چرا؟
من :چون باید بهش بگی که چه احساسی بهش داری شاید اون دوست نداشته باشه ...اونوقت چی؟
الکی احساست و خرج کردی
داشتم بهش چی می گفتم؟ الکی؟
مگه نه اینکه خودمم چند وقته همچین حسی داشتم؟ الکی بود؟
ادما گاهی یه حرفایی می زننا ...احساست و خرج نکن خودت و عذاب نده...
کاش میشود عملی کرد این حرفارو...
کسری :نمی فهمم ...گاهی خجالت می کشم از خودم از ؼرورم که حاال احساس می کنم ازش چیزی
نمونده..
برگشتم سمتش...
من :هنوز اول راهی از اولم همینطور مؽرور بودی...
پشت چشمی نازک کردم و روم و ازش گرفتم..
کسری خندید و گفت:
کسری :چییییه؟ حاال خوبه نگفتم می خوام برای تو اعتراؾ کنم...
با این حرفش یه جوری شدم ...پس من نیستم اون دختر...
هه چه خوش خیال بودم که فکر کردم منم ...
من :همچین فکری هیچوقت نمی کنم...
کسری :چرا؟
من اگه یه روز فکر کنم  ...به ازدواج ...مطمئنا به یه پسری فکر می کنم که عقل و درکش باال باشه
که به پرستار خونش نگه کلفت جون یه چایی بیار...
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این و گفتم هم یادش بندازم که چقدر اذیتم کرده ...و هم بهش بگم منم عین خودت به تو فکر نمی
کنم ...
ی آخر...
اه ....همه چیو خراب کرد این حرفا ِ
کسری هم دیگه چیزی نگفت تا خونه..
ت اتاقم ...کسری هم حرفی نزد ...احساسم می
وقتی رسیدیم و رفتیم داخل بی هیچ حرفی رفتم سم ِ
یکی...
گفت جفتمون به یه چیز فکر می کنیم .یا احساسامون
ِ
سر میشا نشسته بود...
پرستار باال ِ
من :خسته نباشید ممنون...
خواهش می کنم کاری داشتید بازم با من تماس بگیرید...من :چشم حتما ...زنگ بزنم آژانس؟
صدای ماشین و که شنیدم زنگ زدم اما ماشین نداشت...من :باشه عزیزم ...بشین االن زنگ می زنم صد و سی و سه.
این و گفتم تا بشینه...
باید تا سهیل من و ندیده لباسم و عوض می کردم ...حرفی نمیزنه اما دوست ندارم من و اینجوری
ببینه .
تند تند یه گوشه لباسام و عوض کردم ...قبال با پرستار پولش و حساب کرده بودم اما کمی پول دوباره
از کیفم در آوردم که برای کرایه آژانسش بده ....چون دختر با فهمی بود و با اینکه من یک ساعت
دیر تر از قرارمون اومدم چیزی نگفت...
پول و دادم و راهیش کردم...
کنار میشا نشستم...
چه معصوم خوابیده بود ...با پشت دست کشیدم رو صورت نرم و مخملیش...
من :دلم برات تنگ شده بود عزیزم...
تو خواب می خندید ...حتما فرشته ها اومدن تو خوابش ...
یه نفر در اتاقم و زد....
من :بله؟
سهیل بود...
سهیل :دیدم اومدید ...منتظر بودم پرستار بره...
بند ربدوشامبرم و بستم...
من :آره تازه اومدم...
سهیل :خوش گذشت....؟ بار آخر بودا...
من :کسری پسر بدی نیست ...اما باشه بار آخر بود.
من :به شما چی ؟ به شما خوش گذشت آقا؟
اومد نزدیکترم نشست...
سهیل :آره خیلی ...
من :جدا؟راستی چرا رفته بودین بیرون؟
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سهیل :نمی دونم کیانا گفت حوصلش سر رفته امشب شما ها هم نیستید من گفتم آماده شو من میبرمت
بیرون...
من :اونم قبول کرد...
سهیل :اوهوم...
سهلی نمی دونست اما ما برای اینکه نفهمه من رفتم آرایشگاه این کار و کردیم ...هر چند که من می
دونم کیانا از خداش بود...
سهیل دوباره یه نگاهی بهم انداخت...
من :احساسم می گه داداشیم می خواد یه چیزی بهم بگه و برام حرؾ بزنه ...درست میگه؟
سهیل :آره..
من :خوب بگو می شنوم
سهیل :ستاره ...من ...من میخوام ...ازدواج کنم..
این و گفت و نفسش و سخت داد بیرون...
با ذوق گفتم...
جدددی؟
سرش و به نشونه تایید تکون داد ...با ذوق رفتم تو بؽلش...
من :وااای داداشی خیلی خوشحال شدم...
دستی کشید رو موهام ...
سهیل :کمکم می کنی./؟
من :بله ...من نکنم مگه دیگه کی هست؟ چند تا خواهر داری مگه؟ کاش مامان و بابا بودن ....فکر
کنم امروز می شد بهترین روز زندگیشون ...پسرشون می خواد ازدواج کنه ...باالخره به آرزوم
رسیدم.
چند دقیقه ای حرؾ نزد...
فکر کنم اونم واسه یه لحظه دلش گرفت...
سهیل :امروز سر خاک مامان بابا هم رفتیم...
با صدایی که می لرزید گفتم:
من :جدا؟ من هفتۀ پیش رفتم دیگه نرفتم ..امروزم که نشد ...باید حتما سر بزنم بهشون...
دستش و گذاشت رو چشمم...
سهیل :نبینم خواهریم گریه کنه ها...
شوق داداشی ...حاال بگو ببینم  ..من کِی باید برم خاستگاری ؟
من :اشکِ
ِ
سهیل :هر چی زودتر بهتر...
من :خاستگاری کی برم راستی؟
خندید و آروم زد پشتم...
سهیل :از بس که هولی ...خوب معلومه کیانا...
من :خوب می تونستم حدس بزنم کیه ...برای همین نمی پرسیدم...
سهیل :جدا؟ یعنی انقدر تابلو بودم ....
من :آره بابا اصال ضایع بودی...
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من :فقط سهیل اینا دخترشون الی دستمال کاؼدی بزرگ کردن!!! نمی گم تو چیزی کم داریا شکر
خدا خونه داری پولم اونقدری داری که یه عروسی بگیری و یه کاری راه بندازی سالمم که هستی
اخالقم که خدا یه مثقالی بهت داده ...اما من تا تو کار نداشته باشی به خودم اجازه نمیدم حرفی بزنم.
سهیل :خبر نداری مگه؟
من :چیو؟
صبح دارم با کسری میرم همون مؽازۀ بزرگی که داشت و بیعونه بزاریم بخریم ...یکم پول کم داریم
قرار مادرجون بده ...اخه من خرج عروسیم اینارو جدا گذاشتم کنار...
که
ِ
من :منم پول دارما داداشی رو منم حساب کن.
کلی...
سهیل :قرررربونت...مرررسی خواهری همینکه برای من صحبت کنی خودش ِ
من :صبح سر میز نباش ...کسری رو هم ببر ...اینجوری بهتره...
بلند شد و پیشونیم و بوسید.
سهیل :من صبح صبحونه کسری رو میبرم بیرون...
من :شبت بخیر...
چه حس قشنگی داشتم ...رو تخت دراز کشیدم و از رو پاتختی عکس مامان و بابا رو برداشتم....
کمی نگاشون کردم ...حسم می گفت چشاشون داره می خنده و باهام حرؾ میزنه...
قاب عکس و گذاشتم رو قلبم...
دلم می خواست حس کنم اون لبخن ِد تو نگاشون...
انقدر تو دلم شادی کردم برای عشق دادشم و ؼصه خوردم برای نبو ِد مامان و بابا و که نفهمیدم کی
خوابم برد...
از صبح خیلی زود بیدار شدم...
با اینکه کم خوابیدم اصال احساس خستگی نمی کنم...
میشا هم که انگار فهمیده بود امروز چه خبره با من بیدار شده و هیچ حرفی نمیزنه ...فقط گاهی که
لبام جیػ میزنه و می خنده انگار داره می گه منم شریکم تو شادیت...
من لبخند رو ِ
با هم رفتیم حموم و یه دوش چند دقیقه ای گرفتیم...
مادرجون صد در صد االن بیدار شده اما فعال مزاحمش نمیشم ...فعال زوده...
کمی خونه و تمیز کردم...
پرده ها رو زدم کنار...
از هر طرؾ تو خونه نور می پا چید....
اصال انگار امروز خونه یه رنگ دیگه گرفته بود...
ساعت و نگاه کردم ...نزدیکای نه بود...
رفتم باال و سهیل و بیدار کردم...
بهش گفتم که تا یه ربع نهایتا نیم ساعت دیگه باید خونه نباشه...
اونم که انقدر عجله داشت همون جلوی من اماده می شد که من بهش اطالع دادم اول باید کسری خان
و بیدار کنه چون ق ِد یه سال فقط اون موهاش کار می بره...
اومدم پایین و میز و چیدم و چند تا تخم مرغ گذاشتم تا آب پز شه...
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ت اتاق مادرجون...
بعدم با میشا رفتیم سم ِ
میشا فردا وقت دکتر داشت ...احساسم و دستم می گه که میشا رشد کرده و یکمی پیشرفت داشته ...
مطمئنم فردا تو قد و وزنم نشون میده...
خواستنی ...
اما هنوزم همونقدر کوشولو و
ِ
تقه ای به در زدم و رفتم تو...
حدسم درست بود .بیدار بود...
مثل همیشه داشت از پنجره به بیرون نگاه می کرد...
من :صبحتون بخیر...
برگشت سمتم و نگاهی بهم انداخت...
یه نگاهی هم به میشا انداخت و لبخند زد...
ت تختش....
اومد سم ِ
صبح توام بخیر ....
مادرجون:
ِ
نشست و دوباره نگاهش و دوخت به من که منتظر نگاهش می کردم...
مادرجون :چرا نمی شینی دختر؟
نشستم و گفتم:
من :راستش اومدم یه چیزی بهتون بگم...
خیر بگو...
مادرجونِ :
اومدم حرؾ بزنم که گفت:
مادرجون :میشارو بده به من...
برعکس همیشه میشا راحت رفت تو بؽل مادرجون...
با اینکه خود مادرجونم ازین موضوع هم شکه شده بود و هم خوشحال بود اما گفت حرفت و بزن می
شنوم...
من :راستش می خوام کمی کمکم کنید...
مادرجون :خیر باشه ..تو چه کاری؟
خیر ...راستش  ...راستش...
من :نه خیالتون راحت ِ
مادرجون :واسه حرؾِ خیر انقدر مِن مِن نکن حرفت و بزن...
من :راستش می خواستم اگه میشه کمکم کنید کیانارو برای داداشم خاستگاری کنم...
با این حرفم سرش و باال کرد و نگام کرد...
مادرجون :همون ....پس این خوشحالی که از چشات میباره برای اینه....
من :بله ...این کار و می کنید؟
مادرجون :اگه برادرت و نمی شناختم نه ...اما حاال که میشناسمش چرا ...ولی مطمئن باش طرؾ تو
رو نمی گیرما ...باید ببینیم اونا چی می خوان...
خوشحال بلند شدم و گفتم :ممنون..
داشتم می رفتم بیرون که گفت:
مادرجون :ببینم از کیانا حرفی داری؟
من :نه واال راستش دقیق نمی دونم ...اما فکر کنم ...فکر کنم...
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میشارو گرفت سمتم...
مادرجون :فکر کنی اونم بدش نمیاد ...بیا بیا این وروجکم ببر تو نباشی گریه می کنه...
میشار و گرفتم و گفتم :
من :بله فکر کنم  ...یعنی شاید راضی باشه...
سری تکون داد  ...بعد از تشکر دوباره اومدم بیرون...
کسری و سهیل رفتن ...آقای فرخی نرفته سرکار  ...فکر کنم قرار امروز بره برای تحویل ماشین...
خدارو شکر زندگیشون داره یکم جون می گیره...
میز و چیدم  ...کم کم همه اومدن و شروع کردیم...
هر کی من و می دید می پرسید که چی شده انقدر خوشحالم اما من همه چیو سپردم به مادرجون و
حرفی نمی زدم...
هر کی مشؽول خوردنش بود که مادرجون گفت:
مادرجون :ستاره یه دختر خوب برای برادرت در نظر گرفتم...
با این حرفش کیانا شروع کرد به سرفه کردن...
مادرجون برگشت سمتش و گفت:
مادرجون :آرومتر بخور دختر ...خوبه نگفتم تو رو در نظر گرفتم واال االن هیچی دیگه...
آقای فرخی و خانمش خندیدن اما سرفۀ کیانا بیشتر شد...
خواستن کیانا مطئن تر شه...
می دونم چرا مادر جون اینکار و کرد می خواست از
ِ
مادر جون شروع کرد به حرؾ زدن و طرؾ صحبتشم مادر پدر عروس خانم بودن...
جون کیانا بیچاره از چشاش زد بیرون...
مادرجون انقدر گفت وگفت تا فکر کنم
ِ
اما تو لحظه های آخر گفت:
مادرجون :این همه حرؾ زدم تا از سنت و ازدواجای قدیم بدونید ...اما دیگه فکر کنم آماادگیش و
داشته باشید خواستم دخترتون و برای سهیل خاستگاری کنم.
سرم و باال نکردم تا عکس العمال رو ببینم فقط زیر چشمی نگاهی به کیانا انداختم که سرش پایین بود
اما لبخند رو لباش و می شد دید ...دیوونست ...
کم کم سرامون اومد باال و من از سهیل گفتم و از زندگیمون ...بیشتریارو می دونستن ...اما خوب
نگفته هم زیاد بود..
آقای فرخی بود که گفت:
فرخی :سهیل پسر خیلی خوبیه اما فعال خانوادۀ ما توان پذیرش همچین مسئولیتی ونداره...
گل خودم می مو نه و ناراحت نکرده باشم اما خودت بهتر از هر کسی
امیدوارم ستاره که مثل دختر ِ
از اوضای ما خبر داری باید کمی صبر کنید...
تقریبا همه وار رفتن کیانا ...مادر جون ...حتی مامان ...یعنی چی؟
دوباره آقای فرخی وقتی سکوت رو دید گفت:
فرخی :ما یکم این اواخر مشکل مالی داشتیم ...شاید دخترم نتونست اون چیزی که می خواد داشته
باشه و کال کمی سختی کشیده نمی خوام فکر کنم نکنه دخترم به خاطر این مشکالت به خاستگارش
فکر کرده یا نکنه دخترم فکر کرده کمبودی که تو خونه داشت کنار یه نفر به اسم شوهر بر اورده
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میشه...
کیانا با ناراحتی بلند شد ...البته سعی در پنهون کردنش داشت...
اقای فرخی :بابا تو که چیزی نخوردی...
کیانا :سیر شدم ...بدجوری پر شدم ...دستتون درد نکنه...
این و گفت و رفت...
مامان نگاهی به آقای فرخی کرد و گفت:
ث پول به میون
مامان :دخترت و اینجوری شناختی؟ دیدی چقدر بهش برخورد؟ پول؟ بنظرت اگه بح ِ
بود تا حاال نباید جواب مثبت میداد به خاستگارای رنگ و وارنگش؟ نکنه فکر کردی اونارو هم ما
رد کردیم ...نه آقا دلش نبود...
مادرجون بلند شد...
مادرجون :آقای فرخی حرفای االن و میزاریم رو تعصبی که هر پدری نسبت به دخترش داره...
فکراتون و بکنید ..تا یه روز همه حضور داشته باشیم و با هم حرؾ بزنیم...
منم چیزی نگفتم و گذاشتم مامان و آقای فرخی تنها باشن و با میشا از آشپزخونه زدیم بیرون..
ت اتاق کیانا...
میشارو گذاشتم تو صندلیش و مستقیم رفتم سم ِ
تقه ای به در زدم و رفتم تو...
من وقتی دلش می گیره وقتی شا ِد وقتی نیاز به آرامش داره ...پشت پنجره می ایسته و به
دقیقا مثل ِ
ت خدا نگاه می کنه...
طبیع ِ
حال مردم چه باباهایی دارن...
من :خوش به ِ
نگا ِه گذاریی بهم انداخت و دوباره به بیرون نگاه کرد...
کیانا :اذیتم نکن ستاره باور کن حوصله ندارم...
من :چرا عجقم مگه چی شده؟
کیانا :فکر نمی کردم بابا راجع بهم همچین فکری داشته باشه ...من خیلی سختی کشیدم اما با همش
کنار اومدم تا بابا بدونه من تو بی پولیشم کنارشم ...من اگه پول مالکِ زندگیم بود یه دقیقه هم خونه
بابام نمی موندم...
پوزخندی زد...
کیانا :مر ِد کثیؾ زیا ِد که بمیره برای من و تو ..برای تن و بدنمون ...که بشه بنده ما...زیادِ ...اما من
دنبال پول نبودم..
من همیشه فرش و ترجیح دادم به عرشی که توش نه عشقی هست نه صمیمتی...
منفی بابا
من :اوووو چه حرفای گنده گنده میزنیا ...خوب یه کلمه بگو من عاشق سهیلم از جواب
ِ
ناراحتم...
کلیپسش و پرت کرد سمتم...
چیز دیگست...
کیانا:بمیر...
منظور من ِ
ِ
من :حاال دور از این حرفا عروسمون میشی....
خندید و دستی به بخارای روی پنجره کشید...
من :یوهو ...با تواما حواست کجاست؟
کیانا :چرا خودش نبود امروز...
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من :بچم خجالت می کشید...
کیانا :اوخییی ...ناازی...
من :زهرمار خجالت بکش یکم قرمز شو ...هنوز جواب مثبت نداده داری ؼش وضعؾ راه می
ندازی که...
کیانا :به یه شرط عروستون می شم...
من :چه شرطی؟
داداش من شو...
کیانا :توام عروس
ِ
اخمی کردم و گفتم :
داداش تو بشم...
زن اون
ِ
من :دور از جون بال به دور من ِ
نخ کسری با سرفۀ برادرشم بهوش
کیانا :آخ بمیرم برات نه که بدت میاد ...فقط ِ
عمم وقتی میره تو ِ
نمیاد...
من :برو بابا من فقط رفته بودم تو فکر...
کیانا :آره اونم تو چشمای کسری...
اومد و نشست نزدیکم...
کیانا :خوب ...میشی؟
من :من اگه دارم حرؾ میزنم از طرؾ برادرم اومدم خانوم...
کیانا :خوب منم از برادرم حرؾ دارم که اومدم اینجا...
می خندید تو چشاش خنده موج میزد ...اما جدیتم داشت ....با اینکه شوخی و خندش بیشتر بود اما
نمی دونم چرا حسم می گفت به اون یه ذره موج صداقت تو چشاش اعتماد کنم...
کم کم خندم جمع شد ...می خواستم بپرسم جدی می گی؟ می خواستم کالس بزارم ...می خواستم بگم
من بزرگتر دارم...
نمی دونم شاید اگه بیشتر پیش می رفت می زدم زیر گریه...
اما یهو کیانا ؼش ؼش زد زیر خنده...
کیانا :اووو چه اخمیم کردی باشه ببخشید ناراحت نشو ...شوخی کردم ...تو و کسری؟ چقدرم که بهم
میایین...
ت تو رو نداره که...
کسری گن ِد
دماغ عشقم لیاق ِ
ِ
اصال دلم نمیخواست دستم بندازه ...دلم نمی خواست شوخی کنن اونم با قلبم و احساسم...
انگار کم کم باید باورم میشد که احساسم رنگ گرفته...
بین خودم و قلبم ...اما حاال اون پرده داره برداشته میشه ...رومون بهم
تا حاال یه پرده انداخته بودم ِ
باز شده ...حاال اون داره داد میزنه سرم ...میگه من عاشقم ...حواست به من هست؟
سرم و گذاشتم کنار سر کیانا و منم دراز کشیدم...
کیانا :روز اولی که داداشت و دیدم ...می دونی ...اونم من و دید...
با اینکه تو فکر بودم اما احساس کردم می خواد بگه داداشت و دوست دارم ...اما نگو دخترۀ دیوونه
من و دست انداخته...
یدونه زدم تو دلش...
با صدای بلند هم خندید هم ناله کرد...
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من :زهر مار دخترۀ دیوونه مگه آدم با خواهر شوهرش ازین شوخی ها می کنه؟
کیانا :حاال که بله ندادم عزیزم انقدر خواهر شوهر خواهر شوهر نکن...
کیانا :نه جدی می خوام بگم از احساسم ...نمی دونم بابا راضی شه یا نه اما ستاره می خوام بگم
همیشه اعتقاد داشتم به دل به دل لوله کشی...
زدنش...
خواستم بزنم تو دهنش که فهمیدم نه جدی رفته تو حس فقط مدل حرؾ
ِ
مطمئن و پا پیش گذاشته منم بهش عالقه دارم.
همونقدر که داداشت به احساسش
ِ
دستش و گذاشت رو شکمم و با انگشتش رو شکمم نقاشی می کشید...
کیانا :من هیچ وقت نتونستم مثل تو با پسرا برخورد کنم ...راحت و خودمونی ...هیچ وقت نتونستم
مثل تو جلوی پسرا آب بخورم ...من مثل قطره چکون آب می خورم ...اما تو لیتری ..
تموم این معذب بودنا جلوی داداشت بیشتر شد ...انقدر زیاد که دوست داشتم کال نبینمش...
اما
ِ
اما نمیشد  ....پس بهترین لباسم و می پوشیدم و میومدم پایین ..برام مهم بود نظرش چیه  ...واسه
همین نگاش می کردم ببینم تو چشاش برق تحسینی هست یا نه...
هر وقت سرم و بر می گردوندم سمتش یه جورایی مچش و می گرفتم و ؼافلگیرش می کردم چون
اونم داشت من و نگاه می کرد ...اوال حیا داشتیم اما این آخری گاهی برام چشمکم می زد...
با تعجب نگاش کردم و زدم زیر خنده...
من :نههههه؟
جون تو...
اونم خندید و گفت به
ِ
من :که اینطور ...پس بابا شما دو تا عاشق و معشوقید که ...
کیانا :نه عاشقش نیستم ...راستش آنچنانی هم هنوز دلم و بهش ندادم...
اما خوب دوسش دارم دیگه نمی دونم چجوری توصیؾ کنم...
من :فهمیدم عزیزم تو خودش و ناراحت نکن...
صدای در میومد یعنی پسرا اومدن صدای جیػ میشا هم میومد ...یعنی اینکه یه چیزی اون پایین دلش
و برده...
بلند شدم برم ببینم چه خبره...
سینی و دادم دستش...
من :بیا بیا بگیر یعنی برو بمیر خواهر شوهرت برات چایی خاستگاریت و ریخت این یعنی یه عمر
سرکوفت...
با خنده چایی و ازم گرفت د...
کیانا :ممنونم خواهر شوهر ...یه عمر نوکرمی...
چاکر منی دخترۀ بی حیا ...عروسم عروسای قدیم...
با دستم زدم تو سرش ...توام
ِ
با خنده رفت بیرون و منم دنبالش...
آقای فرخی اون روز از عکس العمل کیانا فهمید یه خبرایی هست و بعد از چند روز موافقت خودش
و برای خاستگاری و صحبت طرفین اعالم کرد...
زدن مادرجون قرار
کیانا یه چیزایی از مادرش شنید بعدم که به من اطالع داد ...و با دوباره حرؾ
ِ
دور هم جمع شیم و همینطورم شد...
شد که جمعه که امروز باشه همه ِ
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منم رفتم تو پذیرایی ونشستم کنار سهیل...
کسری سرش پایین بود و به حرفا گوش میداد..
خوشحال هم ناراحت...
نمی دونم یه حسی داشت انگار هم
ِ
یهو سرش و باال کرد و نگام و ؼافلگیر کرد...
امن یا نه...
منم انگار نه انگارسرم و چرخوندم سم ِ
ت مبل کنارم که ببینم میشا جاش مثال ِ
آخه خواب بود و منم دیگه نزاشتمش تو اتاق که هی بخوام بهش سر بزنم..
یه لحظه احساس کردم تنم لرزید ...صدای ویبرۀ گوشیم بود ...آروم از زیرم گوشیم و در اورد و
نگاش کردم...
کسری بود...
بهش نگاه کردم...بیخیال به من نگاه کرد و در همون حال هم گوشیش و گذاشت کنارش...
نوشته بود...
چه قشنگ میشد اگه آدما از لباشون کمک می گرفتن و با صداشون می گفتن ...اونوقت دیگه چشمااین همه کار و با هم انجام نمی دادند ...اونوقت دیگه قلب بود که اعتراؾ میکرد و چشم بود که سایه
ای از آرامش و قشنگی رو زندگی مینداخت...
دوباره نگاش کردم ...چی می گفت؟ سرش و تکون داد انگار داشت حرفی که تو اس ام اس بود و
تایید می کرد...
با صدای آقای فرخی که می گفت خواهرت چی ؟
به خودم اومدم من چی؟
دوباره آقای فرخی گفت:
فرخی :می دونم که ستاره قرار نیست اینجا بمونه ...و بر می گرده....
نمی دونم چرا دلم گرفت ...من اینهمه محبتم و تا حاال بهشون هدیه کردم...
داشت با زبون بی زبونی می گفت خواهرت اینجا کارش تموم شه کجا می خواد زندگی کنه؟ داشت
زیر یه سقؾ باشم ....اما من که گفته بودم زیر زمین زندگی
می گفت که موافق نیست من باهاشون ِ
می کنم یعنی موافق اینم نیست...
نگاهی به سهیل انداختم ...حس کردم اونم ناراحت شده مثل من...
کیانا ...انگار می خواست حرفی بزنه اما احترام این اجازه و بهش نمیداد...
سهیل دستاش و مشت کرده بود ...اون همیشه رو من تعصب داشت ...آقای فرخی هنوز چیزی نگفته
بود...
جو تؽییر کرده بود ...حتی مادرجونم هنگ بود و به آقای فرخی نگاه می کرد...
کسری حواسش به دستای سهیل بود...
صدام بؽض داشت و نمی خواستم حرؾ بزنم...
گفتن ببخشید شروع کردم...
اما نشد ...خودم با
ِ
کمی اومدم جلوتر...
من :من خودم اون خونه و اماده کردم برای سهیل و زنش ...حاال هر که بود و هر کی که قسمتش
شد...
من :راستش خودم هیچوقت دلم نخواسته خلوتش و بهم بریزم حتی با اصرار و پیشنهاد خودشم نشد که
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زمین اون خونه و درست کردم برای
من تو طبقۀ باال یه اتاق داشته باشم ...این شد که من زیر
ِ
خودم...
فعال که من چند ماه دیگه ای اینجام و کیانا و سهیل اگه خدا خواست و با هم کنار اومدن تنهان ...اما
بعدش...
نگاهی به سهیل انداختم که منتظر بود که من می خوام چی بگم ...اون می دونست من به خاطرش هر
کاری می کنم...
قرار که من برگردم آسایشگاه و فکر نکنم بازم مزاحمشون باشم...
من  :اما بعدش
ِ
از چایی سهیل برداشتم و کمی خوردم...
دستم و گذاشتم رو دستش که مشت بود...
من :داداشی چاییت و خوردما...
برگشت سمتم...
یه کم نم تو چشاش بود...
سهیل :من به مامان بابا قول دادم نزارم اینجوری دلت و بشکنن..
من :اگه حرفی بزنی دلم می شکنه باور کن ...اگه منم می خواستم با همچین شرایطی ازدواج کنم توام
این حرؾ و میزدی پس فکر کن منم و حرفی نزن ...البته اگه عشقت و دوست داری...
نگاهی به کیانا انداخت و چیزی نگفت...
فکر کنم آقای فرخی خودشم ناراحت بود از حرفی که زده و درصدد جبرانش بود ...اصال انگار می
خواست حرؾ دیگه بزنه و موفق نبود که منظورش و بد نرسونه...
از بعد از اون خودش بود که جمع و می خندوند و شاد می کرد ...
اما دل من ...خیلی شاد نبود ...نمی دونم چرا دلم گریه می کرد...
شاید حرؾ فرخی باعث شده بود فکر کنم داداشم و برای همیشه از دست می دم...
یا شایدم حرفش بهم یادآوری کرد که چقدر تنهام ...هر چی که بود ...باعث شد دلم نتونه مثل اونا
بخنده...
دیگه مثل قبل ذوق حضور نداشتم...
داشتن راجع به جهیزیه حرؾ می زدن...
سهیل خودش حرؾ داشت از زبون من ...خودشم اختیار پولش و داره...
بلند شدم به بهونه میشا که تازه از خواب بیدار شده بود برم...
بدون تو نمی چرخه...
فرخی :کجا دختر؟ مجلس
ِ
لبخندی زدم و گفتم:
من :میشا اگه لج کنه دیگه ساکت نمیشه با اجازه...
این و گفتم و رفتم تو اتاق....
نشستم رو زمین کنار پا تختیم...میشارو گذاشتم زمین تا بازی کنه ....خودمم سرم و گذاشتم رو
پاتختی کنار عکس مامان و بابا...
چشام می خواست بباره...
با نوازش دستی رو موهام ...سرم و بلند کردم...
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تو دلش هیچی نیست و قصد ناراحت کردنت و نداشت باور کن ستاره...
من :باور کن از بابات ناراحت نیستم ...یکم دلم گرفته فقط...
کیانا :پس چرا اومدی؟ باور کن دلم راضی نمیشه تو نباشی بیا دیگه...
اشکام و پاک کردم و گفتم:
من :دیوونه االن عروس و دوماد باید برن با هم حرؾ بزنن بلند شو ببینم...
روش و ازم گرفت و گفت:
کیانا :باور کن تا نیای یه قدمم نمیرم...
خندیدم و بلند شدم...
من :خیلی خوب بلند شو...
داشت جلو جلو می رفت ...دستش و گرفتم...
برگشت نگام کرد...
من :اگه یه روزیم بیام تو زیر زمین باور کن مزاحمتون نمیشم...
زد به شونم و اومد بؽلم...
کیانا :عزیزم ...بابای منم یه حرفی زد کی وجدانش قبول می کنه یه دختر تنها زندگی کنه؟ باور کن
پیش خودمون زیر زمین چیه؟ خجالت داره اون خونه برای توام
وقتی میای تو اون خونه باید بیای ِ
هست ...حاال بیا بریم ...یه کاری کن من برم با داداشت حرؾ بزنم سنگامون و وا بکنیم...
با خنده با هم رفتیم بیرون ...طفلی بمیرم میشا یادم رفت زانو بنداش و ببندم رو این سرامیکا همش
من...
ِ
دنبال ِ
کسری بلند شد و بؽلش کرد ...منم نشستم...
سهیل دستم و گرفت و منم بیخیال با خنده گفتم...
من :خوب بهتره تا بقیه حرفا زده شه بچه ها یه حرفی با هم بزنن...
با ابن حرفم کیانا بلند شد...
جمع نگاهی حاکی از تعجب بهش انداخت...کیانا نشست و گفت:
کیانا :ببخشید ...می خواستم بشینم...
من که داشتم ریز ریز می خندیدم ...سهیل دستم و فشار داد که یعنی نخندم اما مگه می شد...
کسری هم که داشت به میشا می گفت:
کسری :عزیزم ایشاهللا قسمت تو شه ...تا اون موقع فکر نکنم دیگه نیازی به اجازه باشه...
آقای فرخی جمعش کرد و به کیانا گفت که برن حرؾ بزنن...
ت حیات...
سهیل بلند شد و با کیانا رفتن سم ِ
ت شخصی ...همون یک سکه شد با
دلیل اعتقادا ِ
کیانا دوست داشت مهریش یه سکه باشه ...اونم به ِ
سهم سهیل از خونه  ...که خو ِد سهیل پیشنهادش کرد...
ِ
برای جهیزیه آقای فرخی گفت که برای دخترش کم نمیزاره و همه چی میاره ...اما ازونجایی که من
چیز دیگه پیش بینی کرده بودم .یه چیزایی رو قبول کردم که با سلیقۀ کیانا ما بخریم ...
ِ
این وسط مادرجون بود که پیشنهاد همین خونه باغ و برای عروسی داد ...و ازونجایی که اینجا جون
میده برای عروسی همه قبول کردیم حتی خود کیانا هم وقتی اومد موافق بود...
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تعیین روز عقد و همینطور عروسی به عهدۀ خود عروس و دوماد بود...
وااای فکر نمی کردم انقدر حرؾ و برنامه ریزی داشته باشیم ...کاش همه چی به اندازۀ همون حرؾ
زدن ساده بود...
بالخره سهیل و کیانا هم اومدن ...طفلی کیانا انقدر قرمز بود که انگار تا حاال داشتن تو تابه سرخش
می کردن...
کسری ساکت ننشت و گفت:
کسری :از سونا اومدی خواهر؟
کیانا چشم ؼره ای به کسری رفت که فقط خودم عمقش و درک کردم ...سهیل بود که گفت مشکلی با
هم ندارن و به تفاهم رسیدن...
خدا رو شکر ...با این حرؾ همه دست زدن...
بلند شدم و شیرینی به همه تعارؾ کردم...
به کسری که رسیدم...
دو تا برداشت...
کسری :یدونه هم برای میشا...
داشتم میرفتم که دوباره دستش و گذاشت رو ظرؾ اما شیرینی برنداشت...
سرم و باال کردم و نگاش کردم...
کسری :ایشاهللا قسمت خودت بشه...
ت کیانا و سهیل...
لبخندی زدم و شیرینی و بردم سم ِ
ت اتاقم...
با گفت ِن ببخشید رفتم سم ِ
نشون کیانا...
انگشتر
ِ
عروسش...
ی که مامان برامون یادگاری گذاشت ...به سهیل گفته بود که برای
همون انگشتر ِ
ِ
یه انگشتر که میشه گفت تقریبا عتیقست...
نگاهی به عکس مامان و بابا انداختم و براشون بوس فرستادم...
در جعبه وبستم و رفتم بیرون...
هر کی نشسته بود و مشؽول حرؾ زدن بودن...
نشستم بین سهیل و کیانا...
صورتش و بوسیدم و بهش تبریک گفتم...
ی که مامان برای عروسش در نظر گرفته بود ...اما خوب...
من :این انگشتر ِ
ت عروسش...
خوب عمرش قد نداد ...که خودش بندازه دس ِ
این و گفتم و دست راستش و گرفتم تو دستم...
من :امیدوارم خوشبخت بشین...
سهیل منم خیالش راحت بود...
حاال دیگه انگشت نشونش پر بود و
ِ
*****
با گنگی به من نگاه کرد ...به اندازۀ کافی اعصابم از هیز بودنش خورد شده بود ...حاال داشت با
چشمای گاویش می رفت رو اعصابم...
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من :آقا یعنی انقدر گنگِ حرفی که من زدم؟
مرد :نه گنگ نیست ...می گم فقط اندازۀ احتمالیتون و یه دور دیگه بدید...
نظرتون...
من :باشه اما شما خودتون طراحید وساخت زیر
ِ
دوباره اون قسمتی و که درختاش خشک شده بودن و اجازۀ قطع داشتیمو نشون دادم...
من ببینید از طول این پونزده تا درخت و از عرض این ده تا درخت قطع میشه شما کارای احتمالیش
قطع درخت میان...
و بکنید فردا از شهرداری برای ِ
دوباره داشت بر و بر من و نگاه می کرد من نمی دونم کجاش سخت بود...
من :متوجه شدین آقا؟
نخ من بودن آوردش بیرونو گفت:
صدای بلندم از تو ِ
مرد :بله خانم...
ت من  ...خودشکارش و در آورد و یه چیزایی رو برگۀ تو کالسورش بود نوشت و خودکار
اومد سم ِ
ت من...
و گرفت سم ِ
مرد :متوجه شدم ...چرا داد میزنید؟
کسری بود که خودکار و از دستش گرفت ...این کی اومد؟
کسری :آخه فکر کردن گوشاتون مشکل داره.
حسابم این قرار داد و امضا کنه...
مرد :هر کی که طرؾ
ِ
کسری نگاهی به مبلػ طی شده و بقیه چیزا انداخت...
نگاهی گزرا به من کرد و گفت:
کسری :طرحت و انتخاب کردی؟
من :نه هنوز...
ت مرد و گفت:
کالسور گرفت سم ِ
تموم خواسته ها برآورده شه بعدش حساب و کتابا درست
کسری :ما با اقای فخیم هماهنگ کردیم که
ِ
میشه...
یه رسید داد دستش...
افتادن کارا...
پولی که میدیم برای راه
کسری :شما این و امضا کن...
ِ
ِ
ت ماشینش...
مرد که حسابی حرصش گرفته بود امضا کرد و رفت سم ِ
کسری :مرتیکۀ بی شرم...
من :از کجا ظاهر شدی تو یهو؟
برگشت سمتم...
کسری :مگه سهیل خونه نیست که تو داری با این مرتیکۀ زبون نفهم سر و کله میزنی؟
من :آروم تر  ..با من اونجوری حرؾ نزن ...نه با کیانا رفتن واسه کمی خرید و اینا...
چیزی زیر لب گفت که نفهمیدم...
برگشت سمتم و با تهدید گفت:
کسری :کار این پارک کوچولو ِا میشا خانم با من ...فهمیدی؟
خدام...
من :خیلی خوب من که از
ِ
ت اون مر ِد و کاتولوگ و ازش گرفت...
رفت سم ِ
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ت من...
گرفتش سم ِ
کسری :مدلشو انتخاب می کنی به من می گی ...وقتیم این دیوانه میاد اینجا جلوش ظاهر نمیشی...
کاتولوگ و ازش گرفتم و چشم ؼره ای بهش رفتم...
ت آالچیقایی که تازگی اونور تر زدیم...
بعدم رفتم سم ِ
کسری هم دنبالم اومد...
مثل یه مار افعی فقط نیش میزنه با
چش یه بار مثل یه پارچه آقاست یه بار ِ
این چند روز معلوم نیست ِ
اون حرؾ زدنش...
دستام و به هم کوفتم و با ذوق گفتم:
من :عاالی شد....
کسری :دیدی ...هم زود هم زیبا ...تو اگه تو دست و پاش بودی هم بیشتر طول می کشید هم
خرابکاری می کرد…
من :باشه حاال یه کاری از دستت بر اومدا....
میشارو گذاشتم تو پارکش...
من :برو وروجک برو بازی کن...
ت چون همشون همینجا
آخی چه پارک با نمکی شد ...حاال دیگه برای عروسی و بچه ها خیالم راح ِ
جمع می شن ...باید برم سراغ کارای دیگه...
من :کسری حاال که اینجایی پیشش بمون ...من باید برم بیرون خیلی کار دارم ...باشه؟
مظلوم نگاش کردم...
من :فقط یه امروز  ...باشه؟
کسری :کجا؟
من :میرم یکم وسیله بخرم...
کسری :منم میام...
من :نه می خوام کادو بخرم نبینی بهتره..
این و گفتم و با خنده ازش جدا شدم...
من :ممنون کسری جبران می کنم ...
ت در...
این و گفتم رفتم سم ِ
جشن عق ِد بچه هاست ...می خوام براشون کادو بخرم...
هفتۀ دیگه
ِ
کیانا و سهیلم که دنبال آرایشگاه و اینجور چیزان ...منم ترجیح می دم برای همه چی خودشون برن...
چه بد مجبورم لباسم و خودم انتخاب کنم .کسری هم خوب چیزی بودا...
برگشتم سمتش ...داشت نگام می کرد...
اما پشیمون شدم ...دستی براش تکون دادم و رفتم بیرون...
****
یه دور دیگه تو مؽازه زدم..
خانم اگه بگید چه لباسی می خوایین بیشتر می تونم کمکتون کنم...دامون ساده می خوام ...ساده و شیک ...
من :ببینید من یه بلوز
ِ
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سری تکون داد و راه افتاد...
این سه طبقه انقدر تنوع لباس هست که ترجیح می دم خریدم همینجا باشه و خودم و معطل نکنم...
عروسی سهیلم همنیجا می
پیراهن
ازپیراهناش خیلی خوشم اومده اگه یه بلوز و دامن شیکم داشته باشه
ِ
ِ
خرم...
ازم خواست بشینم و ژورناالش رو برام اورد...
این لباسای ژورناال بهتون می خوره بهتره از اینا انتخاب کنید...هر چی نگاه می کردم خوشم نمیومد...
همه بلیز دامنا خیلی تجمالتی بود و من یه چیز ساده می خواستم ...دلم می خواست همه چیزای
آنچنانی برای عروسی باشه...
اخرم از یه بلوز وشلوارلی که کیؾ و کفش ستم داشت خوشم اومد...
بودن شلوارلی پاهام و
وقتی پوشیدم انقدر قشنگ بود که اصال دلم نمی خواست درش بیارم ...جذب
ِ
خوش حالت تر کرده بود و یقۀ ضربدری بلیز باعث شده بود کمی روی سینه هام بزرگتر نشون بده
...
لباسارو گذاشتم رو میز...
من :همینارو می خوام...
پیراهن مشکی رو نشون بدم که گوشیم زنگ خورد...
ت پیراهنا تا اون
برگشتم سم ِ
ِ
گفتن ببخشید جواب دادم ...آسا بود.
با
ِ
از فروشنده فاصله گرفتم و رو یکی از مبال نشستم...
آسا :از مامان شنیدم برای داداشت خیلی خوشحال شدم ....تبریک می گم عزیزم...
من :ممنون ...خوبی؟ دخترت خوبه؟
آسا :من که خوبم ...کال روز خوبی داشتم ...دخترمم ...آخراشه...
انقدر لحن و ؼمگین گفت که فکر کردم داره بچش میمیره...
من :وای خدای من چرا؟ من خیلی متاسؾ شدم...
خندۀ کوتاهی کرد و گفت:
ت و اذیت میشه لحنم
آسا :عزیزم منظورم این بود که اخرای
کارش ...فقط چون یکم درمانش سخ ِ
ِ
ؼمگین بود...
شیرین نه تلخ..
من :خوب خداروشکر ...اشکال نداره مهم اینه که پایانش
ِ
آسا  :آره ...اگه یه چیزش می شد من از بین می رفتم خدا صدام و شنید ...راستی ستاره جان یه
سال
کاری کن ...می خوام اتاق دخترم کال دکورش و رنگش عوض شه ...دیگه خودت برای دختر ِ 4
ب در نظر بگیر ...فقط خوب باشه...
هر چیزی که میبینی مناس ِ
من :مگه دارید بر می گردید؟
آسا :االن که نه اما حداکثر تا دو ماه دیگه ایرانم...
من :باشه خیالت راحت...خودمم می خواستم بگم رنگ جیػ برای بچه خوب نیست سرویس نارنجی
برای اتاق خواب خیلی خوب نبود ...باید رنگ آروم و مالیم انتخاب کنی...
آسا :قربون دستت می سپرم به تو...
من :باشه حتما خیالت راحت...
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بیشتر حرؾ نزدیم و قطع کردیم ...
پس آسا هم داره بر می گرده ...
چه زود همه چی گذشت ...دو سال نشد ...یک سال و چند ماه ....اما  ...زود گذشت...
خانم چیز دیگه ای هم مد نظرتون هست؟از فکر اومدم بیرون...
پیراهن مشکیتون که اون باالست...
من :بله اون
ِ
نگاهی با تحسین بهم انداخت و گفت:
-:سلیقتون حرؾ نداره...
ت اتاق پرو...
لبخندی بی جون زدم و بلند شدم تا برم سم ِ
ت آینه...
از رو صندلی بلند شدم و خم شدم سم ِ
من :این منم واقعا؟
لبخندی زد و گفت :
مینا :کارم خیلی سخت نبود ...چون خودت خوشگل بودی...
من :ممنون ...خیلی زحمت کشیدی ...
خواهش می کنم عزیزم ...الک ناخنت خشک شه بعد برات اسپری میزنم که دیگه خیالتم راحت
باشه...
ب...
هر چند لوازم همشون ضد ا ِ
ت راحتی و نشستم ...همینجور که الکم و فوت می کردم گفتم:
رفتم سم ِ
من :کار کیانا تموم شده./؟
مینا :فقط اسپری بدنش مونده ...اونم کارش با خودت تموم میشه...
من :خیلی دوست دارم ببینمش ...ای بابا دلم ؼش رفت ...برم...؟
خندید و گفت:
مینا :اونم االن میاد بیرون بزار لباسش و بپوشه بعد....
من» :باشه پس من زنگ میزنم داداشم بیاد دنبالش  ...شما هم لطؾ کنید برای من زنگ بزنید
آژانس...
این و گفتم و شمارۀ سهیل و گرفتم...
کسری جواب داد...
من :سالم خوبی ...داداشم کو؟
کسری :یکی داشتیم تموم شد...
من :اذیت نکن بهش بگو بیاد دنبال عروس آمادست...
کسری :تو چی؟
من :منم زنگیدم آژانس دیگه....
کسری :کنسلش کن منم میام دنبال تو...
من :نه دیگه همش یه ماشین هست اونم اونا باید بیان...
ماشین بابا میام...
کسری :من با
ِ
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من :من دیگه مزاحم شما نمیشم...
کسری  :ستااااره ....باز گفت شما ...گفتم که من میام دنبالت می دونم می دونم قابل باور نیست که من
همراهت باشم ...اما چه کنیم میاییم دیگه...
اینارو گفت و قطع کرد...
خنده ای کردم و زیر لب گفتم دیوونه...
*****
من :جای داداشم خالی چشات و از کاسه در بیاره ...برو دیگه...
کسری :مممم ...چه با نمک شدی...
لبخندی رو صورتش بود که دلم می خواست بیفتم سرش و کلی ماچش کنم ...یعنی خیلی خودم و
کنترل کردم ...چون موهای اتو کشیدش و اون کت و شلوارش حسابی جذابش کرده بود...
از االن می دونستم همه دخترای جمع می خوان بخورنش ...نمی دونم چرا حسودیم میشد...
دوست داشتم کسری فقط واسه من جذاب باشه ...دوست داشتم من با لباسای شیک ببینمش اما همه با
لباسای کثیؾ و قیافۀ ناپسند ببیننش ...شاید اگه به من بود دلم می خواست زندایش کنم تا فقط با خودم
باشه...
چی می گفتم؟ مگه االن بود؟
کسری :از االن می دونم که همه پسرای جمع با چشاشون می خاون بخورنت...
با این حرؾ برگشتم سمتش...
یعنی باور کنم اونم همچین احساسی به من تو دلش داره...؟
همینجور که نگاش می کردم خم شدم و ضبط و روشن کردم...
داشتم رو ابرا پرواز می کردم .دلم می خواست تو یه سالن سرخوش بچرخم و بخندم...
محکم کسری و سینۀ گرمش من و تو بؽل
بچرخم بچرخم ...انقدر که سرم گیج بره ...اونوقت دستای
ِ
بگیره تا زمین نخورم...
لبخندی زدم و به بیرون نگاه کردم...
حتی فکر کردن بهشم قشنگِ...
آروم کنار گوشش گفتم:
من :عزیزم دستات و تو هم گره نده ...می گم خوب نیست موقع عقد دستارو این حالت گذاشت بختت
بسته میشه...
نگاهی پر از فخر و ناز و کال همه چی با هم بهم انداخت...
فکر کردی همه مثل تو دنبال شوهرن ...نه عزیزم من قصد ازدواج ندارمم ..نقدی هم هستم که بختمبا این چیزا بسته نشه...
بفرما اینم از دختر همۀ کسری خان...
شیطون میگه دایورتش کنم رو فاضالبی جایی ...دخترۀ بی ادب...
ایششش...
ِ
تقصیر من نیست که کسری
من برای خودش گفتم ...این چیرا نمی تونه من و ناراحت کنه ...به جهنم
ِ
بیشتر از همه به من توجه می کنه ...خوب اونم مثل من از آدمای خاکی خوشش میاد...
کنار کیانا ایستادم و به حرفای عاقد گوش دادم...
کنار گوش کیانا آروم گفتم:
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من :خانم دعا کردن یادت نره...
کیانا دستم و محکم فشار داد که نشون میدادچقدر استرس داره...
من :آروم باش عزیزم ...قرآنت و بخونه بهت آرامش میده...
دفعۀ اول تا عاقد گفت وکیلم یکی از بچه ها گفت:
پیش شهرداری گرفته!!!!
عروس دوماد و گش ِت ارشاد ِ
همه خندیدن..
بار دوم :یاسمین دختر خالۀ کسری گفت :عروس رفته گالب بیاره...
بار سوم ...خودم گفتم عروس زیر لفظی می خواد...
داداشم دستبند طال سفیدی که خریده بود و بهش هدیه داد ...
ی چند برابر تو دلم کاشت...
و بار بعدی صدای کیانا شاد ِ
«زیر سایۀ خدا  ،با اجازۀ پدر و مادرم بله»
همه سوت و هل میزدن و تبریک می گفتن ...
دادن کادو ها بود...
رفتم نزدیک و کیانا رو بوسیدم ...وقت
ِ
زنجیر مامانم و که برای خودم گذاشته بود بستم گردنش...
ِ
این از طرؾ مادر شوهرش...
یه النگو هم از طرؾ بابا براش خریده بودم...
و کادوی خودم یه سرویس طال ازین مدل زنجیریا بود...
به سهیلم یه ساعت هدیه دادم...
سهیل متعجب از اینهمه کادو کلی ازم تشکر کرد...
ما فامیلی نداشتیم...
یعنی من و سهیل تصمیم گرفتیم دعوتشون نکنیم ...چون چیزی نداشت جز اینکه بیان ببینن چه خبره
گردن ما بعدم برن پشت سرمون حرؾ بزنن...
و یه خرج اضافه هم بیفته
ِ
کسری و پدر مار کیانا هم کادوهاشون و دادن و بعد از مهمونا دعوت کردیم که برن تو سالن برای
جشن اصلی...
ب مجلس باشی همش استرس
جشن که برای خود آدم باشه زیاد خوش نمی گذره ...چون وقتی صاح ِ
داری به همه خوش بگذره ...همه چی به اندازه باشه و همه کارا به نحو احسن انجام شه...
ت خودش...
کسری اومد تو آشپزخونه و دستم و گرفت و کشید سم ِ
من و به خودش نزدیک کرد و دستش وگذاشت رو بازوم...
کسری :دختر بسه دیگه خسته نشدی؟ بیا خودشون به کارا می رست بیا بیرون...
اینارو می گفت ...اما چشش تو چشام بود و یه حس وحال دیگه داشت ...
با صدای تک سرفۀ آقای فرخی از هم جدا شدیم...
کسری :داشتم می گفتم که بیاد بیرون کیانا کارش داره...
من :بله راس می گه...
آقای فرخی بی توجه به حرفامون گفت:
پیش مهمونا...
فرخی :بیایید بیرون ِ
این و گفت و رفت بیرون...
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با ؼیض به کسری نگاه کردم...
کسری :چیه؟ مگه داشتم چی کار می کردم..
من :هیچی بریم بیرون...
پیش دی جی...
بازم کسری دستم و گرفت منم چیزی نگفتم ...مستقیم رفتیم ِ
کسری :یه اهنگ خوب بزار می خواییم برقصیم...
دی جی آهنگ و قطع کرد و رو به جمع گفت که بهتره همه دختر پسرا خودشون و آماده کنن برای
رقص دو نفره و همینطور عروس و دومادم بیان وسط...
به کسری نگاه کردم...
من :این برنامه ریزی شده بود  ...نه؟
بدون هیچ نقشه ای...
کسری :نه ...من فقط یه اهنگ خواستم
ِ
یه نگاه که یعنی خر خودتی بهش انداختم...
من :معلومه...
ت کیانا و سهیل و اونا رو هم بلند کردیم...
چیزی نگفت و دوباره دستم و گرفت و رفتیم سم ِ
با صدای اهنگ همه اومدن وسط...
آهنگ ابی ....اما انقدر یکم تؽییرش دادن ...یکم آروم تر شده و مالیم تر می خونن...
اون دو تا مست چشات
منو خوابم می کنه
ذره ذره اون نگات
داره آبم میکنه
صدای سهیل و میشنیدم که برای کیانا زمزمه می کرد...
کمی ازشون فاصله گرفتم  ...انگار من و کسری هم حس و حالی دیگه داشتیم..
پیش خودم و تو دادگاه
دلم یه حس و ِ
حال دیگه داشت ...انگار حاال دیگه باید اعتراؾ کنم ...حداقل ِ
دلم...
یک رقص دونفره
در تاریکی شب
زیر نور ماه
وقتی نور شمع ها
در تب و تاب است
بر تن گیالس های شراب قرمز
نوای موسیقی
نوازش می کند گوش را
و گلهای روی میز…
سرخ روی میز…
رز
گلهای ِ
ِ
عطرشان پر کرده فضا را
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داره میمیره دلم
واسه مخمل نگات
همه رنگی رو شناختم
من با اون رنگ چشات
چشمای کسری ...یه رنگِ دیگه داشت...
معنی اون رنگ و می خواست...
چشمای من
ِ
دستانی که حلقه شده بدورت
پا هایی که تعقیب می کنند
لحظه به لحظه
هر قدمت را
مثل یک رویای خوش
پا گرفتی تو شبام
از یه دنیای دیگه
قصه ها گفتی برام
کسری :تا حاال کسی بهن گفته چشات سگ داره...
من:آره...
دستش محکم تر شد رو کمرم...
کسری :کی؟
من :خودت ...
دستش و نگاهش نرم تر شد...
کسری :دوست دارم چشات و باهام حرؾ میزنه...
نگاهم و ازش گرفتم...
کسری :نمی دونم چی میگه چون بدجوری سفت گرفتیشون و یه پرده انداختی رو حرؾِ چشات...
نفس راحتی کشیدم ...من بی تجربه بودم ...فکر کردم چشام لو داده و حرؾِ قلبم و زده ...اما چشای
کسری هم حرؾ میزد انگار من مترجم خوبی نبودم برای چشای اون
بگذار خاطره سازیم
از این شب
از این شب که در آنیم
کس چه می داند
فردا شاید
نه من باشم و نه تو
زمانی برای اما و اگر نیست
بیا لبی تر کنیم
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هنوز از هرم تنت
داره می سوزه تنم
از تو سبزه زار شده
خاک خشک بدنم
بیشتر به هم نزدیک شدیم...
چشمام و دوختم به لباش...
انگار این بی نوری ..این آهنگ پر از احساس داشت کار دستمون می داد...
تو همن حساس یکی زد پشتم...
سهیل بود...
دست من و گرفت و دست کیانا رو گذاشت تو دست کسری...
حسابی گیج شدم...
کیانا کسری رو هدایت کرد و از ما دور شدن...
انگار داشت چیزی به کسری می گفت...
سهیل :حواست هست...؟
من :به چی...
سهیل :کسری ...دلم نمی خواد انقدر بهم نزدیک باشید...
دیگه صدای آهنگ و نمی شنیدم ...
مگه چی کار می کردیم ...
من :ما هم داشتیم مثل همه میرقصیدیم...
سهیل :نگاه ها همه رو شما ها بود ...نگاه های معنی دار ...چرخش حس دار ...یادم نمیاد اجازه داده
باشم یا اصال تو فرهنگمون باشه که پسری اینجوری لمست کنه...
من :باشه  ...ببخشید حواسم نبود ...آهنگش آدم و می بره تو حس ...اجازه بده برم باید ببینم کارا
چطور پیش میره ...
سهیل محکم تر بؽلم کرد...
بین تو کسری چیزی هست؟
سهیل ِ :
من :نه بابا داداشی ...خیالت راحت...
سهیل :دلم نمی خواد یه روزی یه چیزی و خودم بفهمم ...باشه ستاره؟
من :باشه داداشی هیچی نیست خیالت راحت...
بعد از جدا شدن از سهیل به خاطر اینکه بدجوری حالم گرفته بود رفتم طبقۀ باال ...مستقیم رفتم رو
تراس ...
به هوای آزاد نیاز داشتم...
ستاره ها تو شب چقدر قشنگن ...اما اونا هم مثل من تنهان ...هر کدوم تک یه گوشه افتادن...
فرق من با اونا اینه که اونا یه گوشۀ آسمونن و من یه گوشۀ زمین...
ِ
درست مثل همون ستاره هایی ...همونایی که دارن چشمک می زنن ...یه ستارۀ چشمک زن...برگشتم سمتش...
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من :مثل اینکه کیانا و داداشم فکر بد کردن...
کسری :حق دارن ...
معنی بدی داشته باشه...
من :چرا؟ اونا قضاوت کردن ...اینکه من با تو رقصیدم نباید
ِ
معنی بدی نداره...
کسری:
ِ
اونا فقط درک نکرده بودن ...یه سری چیزارو که من برای کیانا توضیح دادم ...حاال کیانا هم به
سهیل می گه...
با گیجی بهش نگاه کردم...
من :چیو؟
کسری :هیچی...
قرار برای نصب ماشین لباسشوییش وظرفشوییش بیان باید
راستی صبح کیانا نیست میره آرایشگاه...
ِ
من و تو بریم خونه باشیم...
سری تکون دادم...
من :باشه...
خواستم برم تو...
کسری تکیه داده بود به نرده منم پشتم و کردم بهش که برم...
کسری :ستاره...
بدون اینکه برگردم گفتم:
ِ
من :بله...
کسری :امشب موقع رقص با من...
من :خوب...
کسری :همون حسی و داشتی که برادرت تصور کرد...؟
من:نه...
چیز دیگه حس می کنم...
کسری :ستاره ...پس چرا من ِ
من :چی حسی می کنی ...؟
کسری :حس می کردم که...
برگشت سمتم...
کسری :میشه برگردی ...لطفا...
برگشتم سمتش...
کسری :می خوای بگی هیچ حسی به من نداری...؟
می تونستم بگم چرا ...احساس می کنم دوستت دارم ...احساس می کنم قلبم پر شده از تو...
اما یا ِد اذیتاش...
حرفایی که میزد...
تو یه نوکری ...یه کلفت ...یه خدمتکار...
دخترۀ کوتوله...
دخترۀ دیوونه...
خانم خدمتکار یه چایی بیار...
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جلوی حرؾِ قلبم و گرفتم چشمام و سنگی کردم و بهش نگاه کردم...
من : ....نه...
یکم نگام کرد ...انگار می خواست بگه خیلی بی معرفتی...
اما یهو همه چی عوض شد ...بدجوری خوردم کرد...
پوزخند زد...
کسری :خدا رو شکر ...که حسی به من نداری..
دختر ساده مثل تو که خدمتکارم بوده بهم دل
با این حرؾ برادرت ترسیدم ...من دلم نمی خواد یه
ِ
ببنده..
امیدوارم ناراحت نشی ستاره ...اما اینارو گفتم که هوا برت نداره ...مخصوصا حاال که خودتم می
گی حسی نداری اینارو می گم که بدونی منم مثل توام...
از کنارم رد شد...
شونش خود به شونم که باعث شد برگردم سمتش...
به رفتنش نگاه کردم...
کاش مؽرور نبودی...
اونوقت بهت می گفتم از احساسم...
من دروؼی...
من واقعی باشی  ....نه ِ
اونوقت دیگه شاید توام می تونستی مثل ِ
نازگل :من و کسری خیلی وقته همدیگرو دوست داریم ...
مامان با تعجب به نازگل نگاه می کرد...
من :عزیزم ایشاهللا که یه روزم همینجا جشن شما باشه...
با نگاهی که تحقیر توش داشت به باغ انداخت...
عروسی تک دخترش اینجا برگزار شه...
نازگل :اینجا؟ نه فکر نکنم ددی اجازه بده
ِ
داشت زیادی الؾ میزد...
پیش کیانا...
من :ببخشید عزیزم میرم ِ
پشتم و کردم بهش نفسم و سخت دادم بیرون و موی جلوی صورتم و فوت کردم کنار ...چقدر این
دختر چرت میگه ...هی ددی ددی ..
پیش کیانا...
نشستم ِ
من :چیزی نمی خوای عزیزم...
کیانا :سهیل کجاست؟
با کسری رفت...مثل اینکه عموتون کارشون داشت...سری تکون داد و گفت:
کیانا :خیلی گشنمه ستاره دارم میمیرم ...از من میشنوی هیچوقت عروس نشو...
من :دلت میادد؟
کیانا :ولی بعضی از حساساش هست که با دنیا عوض نمی کنم...
با این حرفش لبخند زد که منم همراهش شدم ...اما یهو نگرانی صورتش و پر کرد...
کیانا :اما خیلی می ترسم ...می ترسم سهیل مثل شوهر اون دوستم باشه ...یادته بهت گفتم؟ همون
دوستم که شب عروسیش شوهرش باهاش چیکار کرد؟
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دستم و محکم تو دستش گرفته بود...
من :نترس عزیزم مگه سهیل دیوونست که بخواد همچین بالیی سر کسی که دوسش داره بیاره؟
مهربون اما چه کار کنم که دست خودم نیست ...استرس می
کیانا :نه می دونم که سهیل من خیلی
ِ
گیرم...
سهیل اومد...
خانوم من چرا استرس می گیره؟
سهیل:
ِ
من :هیچی اینکه قراره با تو تنهاباشه می ترسونش...
کیانا با صدای ضعیفی گفت :ستــــــــــــــاره ...
سهیل دستای کیانا رو گرفت...
سهیل :راس می گه؟ چرا عزیزم؟
بلند شدم...
من :میرم پیش مهمونا...
سهیل :می دونم خسته شدی ستاره اما جبران می کنم...
من :قوربونت داداشم وظیفست...
ت آشپزخونه گلوم
تنهاشون گذاشتم تا کیانا راحت تر بتونه از مشکلش حرؾ بزنه و خودمم رفتم سم ِ
خشک شده بود...
یه لیوان آب ریختم ...از پنجره به پسرایی که تو آالچیقا بودن نگاه می کردم که صدای کسری رو
شنیدم...
کسری :خسته نشدی؟ اینهمه کار ...لباس به این زیبایی  ...می درخشی مثل یه ستاره ...اما همش
داری خودت و مشؽول می کنی...
من :دلم نمی خواد چیزی کم باشه  ...واسه همین زیادی حواسم هست...
میشا سعی داشت از بؽل کسری بیاد تو بؽل من گرفتمش تو بؽلم تشنش بود...
اب تو لیوان خودم بود که دادم بهش اما انقدر بد خورد که همش ریخت رو سینم و چون یقم باز بود
آب راحت تو تنم رفت پایین از بس که یخ بود باعث شد نفس صدا داری بکشم...
کسری هول شد و با دستش سعی داشت رو سینم و خشک کنه ...
نگاهی بهش انداختم ...چقدر دستش داغ بود...
دستش و کشید عقب...
نگاهی دوباره به یقه لباسم انداخت و با یه ببخشید رفت بیرون ...
پسرۀ بی اراده ...بگو مجبوری ...
میشارو گذاشتم پایین خودش راه بره چون دیگه راه رفتن براش کاری نداشت ...اما تنبل خانم مگه می
موند ...الکی خودش و مینداخت زمین که بؽلش کنم ...دستش و گرفتم که بدونه همراهشم و با هم
رفتیم بیرون...
دستاشون و گذاشتم تو دست هم...
من :امیدوارم همیشه کنار هم خوش باشید و عشقتون همیشه تازه و جاودان باشه...
با این حرؾ هر دوشون و بوسیدم و برگشتم تو ماشین...
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پدر و مادر کیانا داشتن باهاشون حرؾ میزدن...
چند دقیقه بعد کیانا و سهیل رفتم داخل و در و بستن...
کسری پشت فرمون بود...
کسری :ایشاهللا قسمت تو...
نگاهی به ماشین کناریمون که دوست سهیل بود انداختم...
من :ممنون...
کسری :نگفتم قسمت تو با این پسره دیوانه که نگاش می کنی...
معنی خاصی می تونه داشته باشه نه منظور ...پس لطفا انقدر به من گیر نده ...
من :نگاه کردن نه
ِ
حواست به کارای خودت و نامزدت باشه...
با سوال از تو آینه نگام کرد...
من :خانم نازگل خانوم...
اومد حرؾ بزنه که نازگل اومد تو ماشین...
نازگل :کسری ماشینم خراب شده منم تا خونه برسون...
کسری چیزی نگفت و به تکون دادن سرش اکتفا کرد...
منم سرم و تکیه دادم به صندلی و چشمام و بستم...
سال نخوابیدم...
انگار که چند ِ
تو همین فکرا که چقدر خسته ام و کمبود خواب دارم بودم که چشمام گرم شد ...
انگار که ماشین از رو یه دست انداز پرید ...همین باعث شد که چشمام و باز کنم...
اولین چیزی که تو دیدم بود دست کسری و نازگل بود که بهم گرده خورده...
یه دوری پلک زدم تا مطمئن شم...
نه خواب نبود ...واقعیت بود...
دلم می خواست بیخیال باشم ...اما ...آخه من دوسش داشتم ...دیگه صریح تر از این؟ واضح تر بگم؟
دوست دارم...
زیر لب زمزمه کردم دوست دارم ...ؼیر ارادی بود ...خدا رو شکر که نشنید...
اما حواسش جمع شد و از اینه به من نگاه کرد...
روم و ازش گرفتم و به بیرون چشم دوختم...
اما متوجه شدم که با حرص دستش و از تو دست نازگل آورد بیرون...
باید سعی کنم بشم همون ستاره...
همون ستاره ای که بودم ...که عین خیالمم نبود...
همون ستارۀ اول که همش با کسری دعوا داشت ...روی خوش بهش نشون دادم ...بد عادتش کردم
باید سخت گیر باشم...
باید همون ستاره ای باشم که کسری رو خاک روی شیشه میدید...
تو همین فکرا بودم که ماشین کنار پارک شد و نازگل بعد از کلی ناز کردن باالخره پیاده شد...
کسری همینکه راه افتاد شروع کرد به حرؾ زدن...
کسری :ستاره بابت نامزدی ...باید بگم که ...این دروغ...
من :نمی خوام چیزی بشنوم..
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کسری :باید توضیح بدم...
من :زندگی خصوصی تو به من هیچ ربطی نداره کسری همونطور که کارای من به تو مربوط
نمیشه ...پس ازین به بعد سعی کن سرک نکشی تو زندگیم...
کسری :می خوای چیکار کنی؟ که داری امادم می کنی...؟
من :هیچ کار ....کار خاصی قرار نیست بکنم ...لطفا دیگه حرؾ نزن می خوام بخوابم...
این و گفتم و چشمام و بستم...
وقتی احساس کردم ماشین ایستاد در و باز کردم و بی هیچ حرفی پیاده شدم...
مستقیم بدون حرؾ زدن با کسی رفتم تو اتاقم .چون واقعا حوصلۀ کسی و ندارم...
اول از همه کمی برای سهیل و کیانا دعا کردم ...و بعد گوشیم و برای ساعت هفت گذاشتم زنگ و
لباسم و در آوردم رفتم حموم..
خواهش می کنم این چه حرفیه؟ کیانا هم مثل خواهر من ...فرقی نمی کنه ...
مامان :ستاره باور کن تو یه فرشته ای ...خوشحالم که باهات آشما شدم...
من :منم خوشحالم که یه عروس ماه و به دختر خوب برای داداشم هست که همه جوره می تونم روش
حساب کنم...
من :خوب اینم درست شد ...بی زحمت این یه کاسه ای که می کشم و برای تزئین بزارید تو سینی این
قابلمه هم با یه چیز بندید که تا اونجا یخ نکنه...
برگتم سمتش...
من :شما اماده اید؟
لبخند مهربونی زد و گفت :آره عزیزم...
من :خوب پس به مردا بگید بیان این سینی و بردارن که بریم ...ساعت نه شد بیدار میشن گشنشون
میشه ها من گفتم صبحونه میبریم براشون...
میشارو که حاال اومده بود تو آشپزخونه و زیر پاهای ما رژه می رفت رو بلند کرد و گفت:
بریم عزیزم ...شالم و از رو صندلی تو آشپزخونه برداشتم و سرم کردم یه بار دیگه کادوم و که براشون خریده بودم
جاش رفتم بیرون...
سر
ِ
ناز ...وقتی خیالم راحت شد همه چیز ِ
نگاه کردم خدای من چقدر ِ
جلوی آشپزخونه با کسری برخورد کردم...
موهای بلندش و پایین بسته بود ...چقدرم بهش میومد ...سعی کردم نادیدش بگیرم برای همین زود
نگاهم و از چشاش گرفتم و گفتم:
سینی رو میز رو هم بیارید...
من :سالم صبحتون بخیر ...لطفا اون
ِ
داشتم از کنارش رد میشدم که مچ دستم و گرفت...
کسری :صبحتون؟
من :بله صبحتون ...
ت حیات...
هر جور که بود خودم ودستم و آزاد کردم و رفتم سم ِ
تا در خونه متوجه نگاه های کسری از تو آینه به خودم بودم اما اصال نگاش نکردم وقتی رسیدیم
در باز خونه حسابی ترسیدم و با دو خودم و رسوندم داخل...
جلوی در با
ِ
دیدن ِ
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چیدن گل بود یه نفس راحت کشیدم...
مشؽول
دیدن سهیل که تو باؼچه
با
ِ
ِ
ِ
با خنده بلند شد و اومد سمتم...
با صدای آرومی گفت :به به سالم خواهر گلم ...خوش اومدی...
من :سالم آقا داماد ...خوش باشی ...دیوونه چرا در باز بود؟ ترسیدم...
همین موقع کسری و پدر و مادرشم اومدن تو...
کسری :این گال چیه دستتِ؟
سهیل :هیچی داشتم گل میچیدم واسه تو خونه...
کسری :واسه تو خونه؟ که چی بشه؟
سهیل :الزم میشه!
خانوم خونه گل میچینم...
کسری مشتی به بازوی سهیل زد و گفت بگو دارم برای
ِ
سهیل خنده ای کرد و گفت:
ب !!ببین می تونی بیدارش کنی...
سهیل :کیانا خستس خوا ِ
مامان رفت جلو و روی سهیل و بوسید و هممون آروم رفتیم داخل...
سهیل بعد از اینکه دستش و شست اومد ببینه من کاری دارم یا نه...
یه شاخه از گال با یه جعبه طالیی که همرام بود و دادم بهش...
من :این کادوی خانم شدنش ...من باید یادم باشه دیگه؟
با خجالت سرش و انداخت پایین ...منم تو روش نگاه نکردم که بیشتر خجالت بکشه...
من :بیدارش کن یه چیز بخوره ...برو ...ما هم داریم میریم...
آخرین ظرفای میزم گذاشتم و بعد از اینکه مادرجون کیانارو بدون اینکه متوجه شه دید از خونه
اومدیم بیرون...
مامان کیانا ناراحتش بود و ؼصه می خورد ....خوب سخته بعد از اینهمه سال دخترت ازت جدا
ِ
شه...
آخی ایشاهللا همیشه همدیگرو همینجوری داشته باشن ...حتی اگه دورم هستم ...
کاش منم یه مامان داشتم که دلتنگم شه ...که اینجوری همدیگرو دوست داشته باشیم...
دلتنگش....؟
یعنی مامان من و میبینه؟ از تو آسمونا می بینه که دخترش همیشه
ِ
راستی اگه من ازدواج کردم کی صبح برام صبونه بیاره..؟.
اشک چشام و پاک کردم و به فکرم خندیدم...
دختر دیوونه تو فکرتم دست از شکم بر نمیداری...
ای
ِ
بازم کسری داشت نگام می کرد ...اونم یه لبخندی از رنگ لبخند من رو لباش بود...
سی َتله ...سیتله( ...ستاره!)
دستای کوچولوی میشا که رو صورتم بود و سعی داشت بیدارم کنه و گرفتم ...چشمام و باز کردم و
به قیافۀ خوابالوش نگاه کردم...
من:سالم عزیزم ...صبحت بخیر ....سیتله؟ چیه؟ ستاره ...بگو ...س ...تا ...ره...
تا خیالش راحت شد که بیدارم کرده با خیال راحت لبه های تخت و گرفت و رفت پایین ...از رو میز
ت من...
کنار تختش شیشه شیر و برداشت و آورد سم ِ
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میشا :سیر بوخوله ...
بؽلش کردم و حسابی چلوندمش ...
من:باشه عزیزم بزار دست و صورتم و بشورم لباست و عوض کنم بعد می ریم که شیر بخوری...
اما حسابی تاب و توانش و از دست داده بود ...به خاطر اینکه دیشب زود خوابش برد و برای شام
بیدارش نکردم...
بعد از شستن دست و صورتامون لباسام و عوض کردم و کمی رژ زدم بعدم با میشا رفتم بیرون..
آقای فرخی سرکار بود ...مادرجون تو پذیرایی نشسته بود و مشؽول حرؾ زدن با اکرم بود...
ت آَشپزخونه بهتره اول شیر میشارو اماده کنم بعد بشینم
سالم و صبح بخیر بلندی دادم و رفتم سم ِ
پیششون ...بعد از اماده شدن شیر چند دوری شیشه و از زیر آب یخ گذروندم که خنک بشه و بعد
میشارو بؽل کردم و رفتم تو پذیرایی.
من :سالم سالم ...صبحتون بخیر مادرجون ...صبح بخیر اکرم...
هر دوشون با روی باز جوابم و دادن اما دیگه به حرفاشون ادامه ندادن ...انگار با اومدن من
حرفاشون و قطع کردن...
گفتن میرم چایی میارم بلند شد...
اکرم با
ِ
من :مزاحم بودم؟
مادرجون :نه دخترم این چه حرفیه ...سهیل اینا برگشتن؟
من :نه پروازشون برای شبِ ...احتماال سه یا چهار صبح برسن...
مادرجون :ایشاهللا به سالمتی...
من :سالمت باشی ...خدارو شکر که ماه عسلشونم به خوبی گذشت.
مادرجون :تو و برادرت کال پا قدماتون خوبه ...
من:چطور؟ چیزی شده؟
مادرجون :آقای فرخی امروز می گفت که خونش و یه جورایی اونی که ازش خریده گفته هر وقت
پول داشت می تونه با همون قیمت پسش بگیره ...مثل اینکه پول کمی بوده حاال احتماال به زودی
خونشون رو پس بگیره...
این یعنی اینکه امکانش هست کسری هم بره...
من :چه خوب ...مبارکشون باشه...
مادرجون :اما کسری پیش من می مونه...
من :این انتخاب خودش بود که پیش شما بمونه؟
مادرجون :نه این شرط من بود  ...یادت نیست؟
سری تکون دادم...
من:آها ...آره چرا ...باشه
سینی چایی رو پس زدم...
من :مرسی اکرم اصال میلم نمیشه باید برم بیرون...
رو به مادرجون کردم و گفتم:
من :می خوام یه تؽییر دکوری تو اتاق نوه اتون بدم ...نظرتون چیه؟ البته پیشنهاد آسا بوده ...بنظرم
صورتی خیلی
از یه رنگ آرامش دهنده و مالیم باید استفاده شه ...مثل آبی آسمونی ...یا مثال
ِ
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روشن...
مادرجون دستی به سر میشا که حاال رفته بود پیشش کشید و گفت:
مادرجون :صورتی بهتره ...دخترونه ترم هست...
سری تکون دادم و بلند شدم...
من :میشارو هم با خودم می برم همۀ لباساش کوچیکش شده...
مادرجون :اکرم کسری رو بیدار کن بچه ها رو ببره...
دوباره نشستم و با صدای آرومی گفتم:
من :نه راستش خودم می خوام برم  ...لطفا ...نزارید کسری متوجه شه...
چیزی نگفت و نگاهم کرد...
به یه ممنون اکتفا کردم و میشا رو بؽل کردم و فتم سمت اتاقم که اماده شم...
عروسی سهیل ...یعنی از شبی که دستاش و تو دستای نازگل دیدم تصمیم گرفتم فراموشش
از شب
ِ
کنم...
باید بریزم بیرون هر چی احساس به کسری تو دلم هست ازونروز تا حاال هم باهاش سنگین تر
شدم ...گاهی احساس می کنم می خواد برام حرؾ بزنه اما همین دیواری که بینمون کشیدم باعث
میشه ساکت بمونه ...شایدم اینطور نیست و من فکر می کنم که می خواد چیزی بهم بگه.
یه مانتوی مشکی با شلوار کتون انداختم رو تخت...
برای میشا هم یه بلوز مشکی خال خالی با یه شلوار مثل شلوار خودم آماده کردم ...
دلم می خواد امروز خیلی خوش بگذرونم...
همۀ اینارو می خوام...
کم کم همۀ اینا پونصد هزار تومن می شد ...اما خوب اگه
فروشنده با تعجب نگام می کرد ...چون ِ
آدم تنبلم درک می کنه که چرا یهو
بفهمه میشا کال یه دست لباس داره و پرستارش که من باشم یه ِ
اینهمه لباس خریدم...
ولی این وروجک ما هم یهویی اینهمه رشد کرده...
فروشنده :کال میشه ششصد و هشتاد و شش هزار تومن...
من :کارت خوان دارید؟
با سر تایید کرد ...کارتم و دادم بهش...
بیشتر از حد تصور من شد ...خوب لباس بچه گرونه ...من موندم لباس بچه چی داره؟
البته میشا داره اَیونی زندگی می کنه...
تموم لباسای سهیل و می پوشیدم تا وقتی که هفده ساله شدم و خودم رفتم سرکار اونموقع
یادم من
ِ
چون ِ
سهیلم هم مدرسه می رفت هم واسه دانشگاه می خوند و که کنکورش موفقیت آمیز باشه هم کار می
کرد ...اما خوب باز نمیرسیدیم بیشتر از سالی یه بار چیزی برای خودمون بخریم.
با صدای فروشنده که فکر کنم برای بار چندم رمزم و می پرسید به خودم اومدم...
من : 4663...
آدرس خونه و نوشتم رو کاؼذ و دادم بهش...
من :لطفا همه وسیله هایی که خریدم و بفرستین به این ادرس ممنون...
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فاکتور و گرفتم و زدم بیرون...
این از لباسای میشا خانم ...حاال باید برای خودم کمی خرید کنم ...بعد از ناهارم میبرمش شهر بازی
تا رو صورتش نقاشی بکشن می خوام ببرمش چند تا عکس ازش بگیرن ...طفلی خیلی عکس
نداره ...
*******
کلید و انداختم تو در و در و باز کردم...
من :وای وای گوشیمم که خاموش شده دَخلمون اومده میشا خانم...
اما خوب همین یکساعت پیش زنگ زدم خونه چه کنم دیگه از صبح بیرون بودم گوشیمم که داشتم
میرفتم بیرون شارژش کم بود دیگه این یه ساعت پیش خاموش شد...
ماشین کسری نبود این یعنی اینکه نیست...
زود رفتم باال همه دور هم جمع شده بودن...
دیدن من با لبخند جواب سالمم و داد و دستاش و به روی میشا باز کرد...
مادرجون با
ِ
مادرجون :کجا رفتین شما دو تا؟ دلمون تنگ شد...
با خنده گفتم :جدا؟ برای منم؟
مامان :اختیار داری تو مثل کیانایی برام همونقدر که دلتنگِ اونم دلتنگِ توام هستم...
من :مرررسی ...اما خوب خوب کم کم این یه ماهم می گذره و آسا بر می گرده ...اونموقع دیگه من
میرم...
مادرجون :خوب آسا بیاد ...با تو چکار داره؟ تو اینجا کار خودت و بکن...
من :راستش تو آسایشگاه قول دادم ...می خوام یه مدتیم کار کنم بعدش یه خونه اجاره می کنم می
خوام درسم و ادامه بدم...
آقای فرخی تک سرفه ای کرد و گفت:
فرخی؟ خوب مگه سهیل اینا نیستن که خونه اجاره کنی...؟
من :نه دیگه دوری و دوستی...
فرخی :اما تو زیرزمین و برای خودت آماده کرده بودی...
بلند شدم و میشار و بؽل کردم...
پول اجارۀ یه خونۀ سوارو دارم...
من :خوب حاال دیگه ِ
لبخندی به جمع زدم...
من :راستی کسری کجاست؟
مامان :راستی یه زنگ بهش بزن بگو بیاد خونه اومده دنبال شما آخه هر چی زنگ زد گوشیت
خاموش بود...
خاموش ...االنا دیگه میاد من خیلی خسته ام شبتون بخیر...
من :من شمارش و حفظ نیستم گوشیمم که
ِ
این و گفتم و تنهاشون گذاشتم...
صدای آروم حرؾ زدنشون و میشنیدم ...اما نمی فهمیدم چی می گن...
احساسم می گفت که یه خبرایی هست ...اما چه خبری نمی دونم...
تازه داشتم دراز می کشیدم که صدای کسری رو شنیدم...
کسری :ستاره اومد...؟
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نشنیدم مامانش چی گفت...
اما چند دقیقه بعد تقه ای به در اتاقم خورد و در باز شد...
در حالی که روسریم و از پا تختی بر می داشتم نگاهی به در اتاق کردم...
کسری بود ...
روم و ازش گرفتم و بلند شدم برق و خاموش کردم و آباژور و روشن کردم...
داشتم از کنارش رد می شدم که دستم و گرفت:
کسری :ستاره تو چته؟ چی باعث شده که من حتی دیگه دوستتم نباشم...؟
من:هیچی ...تو همون کسریی ...هیچ فرقی نکردی...
معلوم و برای من مجهول ...دلم
کسری :چرا یه فرقی کردم ....یه چیزی هست بینمومون که برای تو
ِ
می خواد بدونم اون چیه ...می خوام برام توضیح بدی...
چیز
من :هیچی نیست کسری ...چرا انقدر من و تو می کنی؟ مگه ِ
بین دو تا دوست ساده چقدر ِ
مشترک و من و تو وجود داره؟
ت تختم ...نشستم و پاهام دراز کردم...
دستم و از تو دستش در آوردم و رفتم سم ِ
کسری هم پشت سر من اومد نشست...
کسری :ببین مطمئنم یه چیزی هست که دونستنش تو رو سرد کرده و اذیتت می کنه و ندونستنش من
و عذاب میده ..حداقل بگو تا بدونم چی شده...
مهم ..؟ چه اسراری داری که من ناراحتم؟ دست بردار من ناراحت
من :کسری چرا انقدر برات ِ
نیستم..من فقط دارم برای زندگیم یه تصمیمایی می گیرم ...همینم یکم جدی و مصمم کرده...
کسری رو زانو نشست جلوم...
نور قرمز رنگ آباژور صورتش خیلی قشنگتر و خواستنی تر بنظر می رسید...
زیر ِ
تو تاریکی ِ ،
ت دل...
دلم می خواست دستم و بزارم رو صورتش و نوازشش کنم اما خوب گاهی باید زد رو دس ِ
نمیشه که هر چی خواست بهش داد ...بد عادت میشه..
نگاهم و از صورتش گرفتم خواستم برم عقبتر رو تخت بشینم که دستم و گرفت...
کسری :ستاره برام حرؾ نمیزنی؟ انقدر سخت و سنگین؟ اصال نمی تونم این شخصیتت و درک
کنم...
ستاره دوباره همون باش ...همونی که اول بودی ...باشه دوستم نباش باهام حرؾ نزن ...خوبه؟
کالفه دستی به موهاش کشید و فرستادشون عقب...
کسری :حداقل جوابم و بده ...مثل اوال ...هر چی می گفتم یه جوابی داشت ...باهام کل کل کن مثل
همون موقع ....فقط خاموش نباشه ...سکوتت و دوست ندارم ...ببین ؼرورم و گذاشتم کنار و می گم
سکوتت عذابم می ده...
دلیل این حرفات ...ؼمگین بودنت و عذاب کشیدنت و نمی فهم...
نمی فهمم ِ
بلند شد...
مهم ...وقتی می بینم تو خودتی ...وقتی
کسری :ستاره خوب تو دوستمی بایدم برام مهم باشی ...برام ِ
می بینم همش تو فکری ...دیگه شاد و سر حال نیستی ...انگار عاشقی...
اما عاشق کی...؟
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ت در اتاق...
بلند شدم رفتم سم ِ
در و باز کردم و بهش نگاه کردم...
من :بازم توجیه نشدم ...کسری برو بیرون می خوام بخوابم ...هیچی از حرفات نمی فهمم ...
اومد سمتم...
دستش و گذاشت رو دستم که رو در بود...
اومد جلوتر ...نوک انگشتای پاش به پام می خورد ...فاصلۀ خاصی بینمون نبود...
کسری :هیچی از حرفام نمی فهمی؟!
من :نه...
اومد جلوتر...
نفسش به صورتم می خورد...
نگاهی به بیرون انداختم کسی نبود...
دوباره نگاش کردم...
یهو زمان ایستاد ...چشام گرد شد...
لبای کسری رو لبام ...
یه برق بهم وصل شد...
از مؽزم به قلبم...
هیچ کدومشون نمی تونستن پردازش کنن ...هیچکدوم مترجم این بوسۀ ناگهانی نبودن...
با دستم زدم رو سینش و دادمش عقب...
با پشت دست لبای خیسم و پاک کردم...
کسری :گفتم شاید حرکات برات منطقی تر باشه وقتی حرفم و نمی فهمی..
من و زد کنار و از اتاق رفت بیرون...
تا چند دقیقه اونجا ایستاده بودم...
نمی فهمیدم چه خبره ...شک زده از حرکت کسری...
«هیچی از حرفام نمی فهمی.؟!
اومد جلوتر ...نفسای گرمش ....شده بود مثل یه منبع حرارتی رو وجودم...
و بالخره تماس لباش» ...
دستی روی لبام کشیدم...
باید میزدم تو گوشش نه؟
اما اخه....
همچینم بد نبود...
اما من می خواستم مجبورش کنم حرؾ بزنه...
دلم می خواست اگه واقعا چیزی هست بهم بگه ....
اما اون بازم حرؾ نزد ...بازم با یه حرکت ...یعنی می خواست بگه عاشقه؟
آور اما دوست داشتم ......کاش بعضی از صحنه های زندگی هم تکرار داشت ...یا اصال استاپ
شرم ِ
داشت تا بتونی تو او لحظه بمونی...
چند ثانیه بعد اخم کردم...

185

وبالگ نگاه محل دانلودرمان jafa-h.mihanblog.com

اون چطور به خودش همچین اجازه ای داد؟
که چی بشه اینکارش؟ یعنی چی؟
یعنی من االن باید چیزی و فهمیده باشم یا درک کرده باشم؟ چرا بازم حرفی نزد؟
عشق؟ یعنی این و عشق فرض کنم؟
چیز دیگست...
اما شنیدن ...یه ِ
من فکر می کنم احساساتم و به مسخره گرفته...
می تونست بگه ستاره نگرانم باهام حرؾ نمی زنی چون دوستت دارم...
اما خوب چی قشنگتر از این؟
احساس می کنم با این کارش یه حسی و داد و یه حسی گرفت...
یه ذره از عشقش و به نمایش گذاشت ...
هوس؟ اصال هوسی حس نکردم..
در اتاق و بستم...
فردا چجوری تو روش نگاه کنم؟
خودم و پرت کردم رو تخت...
چجوری رو به روش بشینم و صبحونه بخورم...
دستم و گذاشتم رو قلبم...
چقدر تند می زنه ...
راستی نامزدش؟ نازگل؟
یاد حرفش افتادم...
ستاره همش دروغ...
یعنی می خواست بگه دروغ بود؟
چی می تونه جز این باشه؟
ممکن کسری عاشقم باشه...
چشمام و بستم و به این فکر کردم که
ِ
حتی فکر کردن بهشم قشنگ بود...
اما آخه ..من و کسری...
بخش...
خدایا چه حس قشنگی دارم ...با یه تردید و ترسی که لذت
ِ
با صدای زنگ گوشیم از فکر اومدم بیرون
سهیل بود ...حتما رسیدن...
صبح با انرژی زیادی از خواب بیدار شدم حسابی خوشحال بودم...
انقدر که میشارو بؽل کردم و تو هوا چرخوندمش...
تا چشاش و باز کرد انچنان خمصانه بهم نگاه کرد که اشهدم و خوندم یه آبی هم روش...
سابقه داشته من اینجوری بیدارش کنم و اونم خیلی بی تعارؾ بزنه تو گوشم...
خندیدم و آوردمش نزدیکم...
من :ببخشید عزیزم ...متاسفم که انقدر شیک بیدارت کردم...
چیزی نگفتم لبام و گذاشتم رو لبای کوچولو و براقش و بوسش کردم...
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با بوسیدنش یاد دیشب افتادم ...
خواب بود؟ کسری من و تو خواب بوسید...؟
نه ...یه واقعیت محض بود ...عقب عقب رفتم و نشستم رو تخت....
میشا سعی داشت من و بلند کنه و به ادامه بازیمون برسیم...
اما من داشتم فکر می کردم که چجوری با کسری رو به رو شم...
آخرم به این نتیجه رسیدم که اونی که باید خجالت بکشه اونه نه من...
با این فکر با اعتماد به نفس کامل بلند شدم و یه لباس خوب پوشیدم کمی هم آرایش کردم و رفتم
بیرون...
نمی دونم چرا اما یکم نسبت به روزای پیش بیشتر به خودم رسیدم.
رفتم سمت آشپزخونه...
همینکه در اتاقم و باز کردم با کسری رو به رو شدم...
یه تای ابروش و داد باال...
کسری :چه عجب اومدی ...داشتم میومدم ببینم کجایی...
زل زدم بهش ...دلم می خواست خفش کنم پسرۀ پررو رو...
چشم از چشام نمی گرفت...
دستش و گذاشت رو در تقربا خم شد روم...
کسری :بالخره منظورم و فهمیدی نه؟
منم رفتم نزدیکتر....
من :نه راستش تو درک حرکات خیلی هم قوی نیستم ....اصوال باید حرفا به زبون بیاد تا من
درکشون کنم...
انقدر تو چشام نگاه کرد که از رو رفتم و نگاهم و ازش گرفتم ...از زیر دستش به سهیل که پشت سر
کسری با فاصله ایستاده بود نگاه کردم ...البته شایدم خیال می کردم ...سهیل اینجا چه می کرد؟
من :ببینم سهیل اینا اینجان؟
کسری :صبح اومدن ...ستاره واقعا نفهمیدی؟ می خوای تکرارش کنم...
سهیل تک سرفه ای کرد...
چشمام و بستم و یه نفس عمیق کشیدم...
من :نه کسری جان دیشبم گفتم میشا عادت نداره با کسی بخوابه...
سهیل اومد نزدیکتر و زد پشت کسری...
این دیوانه انقدر تو حس بود که اصال متوجه سرفه سهیل نشد..
وقتی سهیل زد پشتش و گفت :اصال بدجوری به ستاره عادت کرده  ...نه؟
کسری تقریبا چشاش گرد شد حاال از ترس یا تعجب نمی دونم...
یکم ازش فاصله گرفتم و از کنارش رد شدم...
من :سالم داداشی سفر بخیر ...همیشه به گردش...
بؽلم کرد و چند بار زد پشتم...
سهیل :خیلی خودم کنترل کردم ...چرا انقدر نزدیک به هم؟
از بؽلش اومدم بیرون و یه دور دیگه رفتم تو بؽلش...
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من :سهیل بهم اعتماد کن من کار بدی نمی کنم ...کمکم کن میخواد درکش کنم در حالی که حرفی
نمی زنه ...
سهیل :پس دوسش داری...
کسری اومد جلو و گفت :آره بدجوری این دختر شیفتۀ ستارست عادت کرده بهش...
ت پذیرایی...
این و گفت و رفت سم ِ
سهیل نگاهی بهم کرد و گفت:
سهیل :آره؟
من :سرم واز خجالت انداختم پایین...
سهیل آروم زد رو شونم و گفت:
سهیل :چه بد یه خواهر گرفتم باید یه خواهر بدم ...خوشبخت بشی خواهری...
ت پذیرایی...
این و گفت و رفت سم ِ
چه خوشحال و مطمئن...
اطمینان کسری یه امنیتی هم به دل من راه پیدا کرد و راحتم کرد ...
اما خوب از
ِ
منم رفتم سمت پذیرایی...
سر میز داشتم یکم کره میزاشتم تو دهن میشا که سهیل گفت:
سهیل :راستی ستاره ...سامان که یادتِ؟
برگشتم سمتش و گفتم...
من :آره چطور.؟ ؟
سهیل :هیچی راستش از تو ازم پرسید...
صدای برخورد لیوان کسری با میز باعث شد سهیل ساکت شه و با سوال بهش نگاه کنه...
کسری :ببخشید نزدیک بود از دستم ول شه...
سهیل سری تکون داد و ادامه داد:
سهیل :هیچی دیگه منم بهش گفتم که قصد ازدواج نداری ...اما خوب خیلی اصرار داشت منم گفتم که
با خودت صحبت کنه ...گفتم اگه اومد اینجا بدونی..
به سهیل نگاه کردم ...یعنی داشت نقش بازی می کرد؟
اما نه خیلی جدی بود.
من :باشه داداشی...
کیانا :اتفاقا پسر خیلی خوبیه ...بهش فکر کن ستاره...
مادرجون :منم خیلی دوسش دارم ...
ای بابا اینا چشونه ...
به کسری نگاه کردم ...تقریبا قیافش مثل الستیکِ پنجر شده بود...
با قیافۀ زار به مامانش نگاه می کرد...
منم به مامانش نگاه کردم شونه ای باال انداختم و به کسری گفت به من چه...
پوووؾ من که نفهمیدم چه خبره...
****
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قرار چی بشه....
عمل جراحیم بود ...حسابی می ترسم چون نمی دونم
ت
امروز نوب ِ
ِ
ِ
ی
فقط این و می دونم که دکترم از آلمان میاد و نمی دونم چی چی با خودش اورده که برای جراح ِ
پوستم نیازی به پوست بدن خودم نیست...
حسابی دلهره داشتم ...نمی دونم شاید عملم خطر ناک نبود اما من می ترسیدم دلهره و استرس باعث
شده بود حالت تهوع داشته باشم...
با صدای پرستارم که یه بسته لباس مخصوص بهم داد و می گفت برم تو اتاق مخصوص و لباسم و
عوض کنم از فکر اومدم بیرون...
ت سهیل...
برگشتم سم ِ
من :مواظب میشا باشیدا ..زود خوب میشم...
عمل قلب انجام بده  ...برو دختر ...برو خجالت بکش...
قرار
کیانا زد بهم و گفت :اووو حاال انگار
ِ
ِ
خنده ای کردم و بوسیدمش...
سهیلم بوسیدم و به کسری که یه گوشه ایستاده بود و کالفه به رو به رو خیره بود نگاه کردم...
من :خدافظ...
اما بازم روش و ازم گرفت...
دلخور شدم و دلم گرفت ولی چیزی نگفتم...
اکرم زنگ زد میشا گریه می کرد برای همین کیانا و سهیل رفتن پایین...
اتاق مخصوص...
منم رفتم سم ِ
ت ِ
لباسم و عوض کردم داشتم وسیله هام و میزاشتم تو نایلکس که ببرم بدم به کسری در باز شد...
کسری بود...
من :داشتم میومدم..
اومد تو و در و بست...
من:اگه ببینن اومدی اینجا شاکی میشنا...
کسری :هیچ وقت از خداحافظی خوشم نمیومده...
من :نه که قراره من برم سفر قندهار...
کسری :ستاره نترسیا...
می گن راحت ترین عمال به خاطر ترشحات بیش از حد کسی که عمل میشه اونم بر اثر استرس
سخت ترین عمل ها بوده...
من :نه بابا توام ...بعدم بادمجون بم آفت نداره .
اومد جلوتر و دستاش و آورد باال تو یه حرکت من تو بؽلش بودم...
سعی داشتم ازش جدا شم اما سعیم خیلی چشمگیر نبود ...یه تقالی ساده...
کسری :ستاره آروم باش ...ما دوستیم دوستا همدیگرو بؽل می کنن دیگه نه؟
اعصابم ازین حرفش خورد .شد...
محکم پسش زدم...
من :حالم بهم می خوره از آدمایی که حتی به خودشونم دروغ می گن...
وقتی می فهمم و می فهمی ...دیگه چرا حرؾ نمی زنی؟
زیر سوال؟ همش دوست ...دوست...
من :چرا داری شعورم و میبری ِ
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من  :عرض یه خیابون یه طرفه و وقتی طی کنی ..به آخرش که برسی دیگه راه برگشتی نیست...
پس ببین همین وسطا یه راه مینبر هست یا نه ...یادت نره عشق جاده ایست یک طرفه...
این و گفتم و از کنارش رد شدم و از اتاق زدم بیرون...
بالخره خواسته یا ناخواسته مستقیم بهش گفتم که حرؾ بزنه...
لباساش و تنش کردم و با موبایلم چند تا عکس ازش گرفتم...
من:الهی فدای چشای درشت و گردت بشم من...
با خنده نگام کرد...
میشا :دد...
من :بله که دد ...خانوم خوش گذرون شده تا لباس تنش می کنی می گه دد...
دستاش و باز کرد که بؽلش کنم...
من :ا ُ ا ُ متاسفم هانی خودت باید بیای من تازه هجده روز از عملم می گذره و راستش می ترسم بؽلت
کنم...
بیخیال شد انگار خودشم یادش اومد که من این چند وقته زیاد نمی تونم بؽلش کنم ...
رفتم بیرون و اونم دنبالم اومد....
امروز می خواییم کلی تو پارک بازی کنیم عزیزم...
داشتم میرفتم بیرون که مادرجون صدام زد...
مادرجون :ستاره...
من :جانم؟
بیا ابنجا کارت دارم ...کسری بلند شو میشارو ببر...
کسری از رو به روی مادرجون بلند شد و میشارو بؽل کرد و بعدم رفته بیرون...
بار مادرجون سعی داره من و ازمیشا دور کنه هم ازینکه از وقتی
هم ناراحت ازینکه این چندمین ِ
ی و واقعا می خوام ازین خونه برم باهام سرد شده...
بهش گفتم تصمیمم جد ِ
من :جانم بفرمایید...
مادرجون :بهتره کمتر با میشا باشی ...بزرگتر شده و منطقی تر ...راحت تر می تونه نبودت را
تحمل کنه...
من:اما حاال که اسا برنگشته ...
مادرجون :باشه همه چیز نباید مصادؾ شه با برگشت آسا اینجوری بهترم هست ...نمی خوام اونروز
که رفتی اذیت شه ...این وابستگی فقط برای میشا نیست ..اگه تصمیم داری بری و اینجا نباشی باید
کامل میشارو فراموش کنی ...روزی هم که از اینجا رفتی دیگه هیچوقت نمی تونی میشا رو ببینی
حتی برای یک لحظه...
با ؼیض بلند شدم..
مادرجون :حرفام تموم نشده بود...
دوباره نشستم...
من :بفرمایید می شنوم...
مادرجون :آسا کی میاد؟
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من :امروز پرواز داره از آلمان برای دبی ...هفتۀ دیگه هم از دبی برای ایران ...
مادرجون :میتونی بری...
ت باغ و مستقیم رفتم تو اتاقم...
دیگه نرفتم سم ِ
اون از کسری خان که از بعد از صحبتم با سامان باهام سرسنگین شده اینم از مادرجون که انگار نه
انگار اینهمه براشون زحمت کشیدم ...خیلی از چیزا رو نمیشه با پول جبران کرد ...البته منم برای
پول نبود که کاری کردم...
مثل محبتی که به نوه اشون داشتم  ...مثل شب زنده داریام ...اه لعنتی ....
بیشتر از همه اعصابم از کسری خورده ...درسته من یکساعت باسامان تو اتاقم حرؾ زدم اما فقط
داشتم توجیهش می کردم برای اینکه دختر براش زیاد و من به دردش نمی خورم ...این و که کیاناهم
به کسری گفت...
مرز جنون رسیدم...
شایدم ازینکه تا آخر هفته میرم انقدر ناراحتِ ...انقدر فکر کردم که تا ِ
پی سی و روشن کردم ...نیاز داشتم یه رمانی چیزی و شروع کنم به خوندن تا یکم برم تو رویا یا
حداقل مشکالت زندگی رو از دی ِد یه نویسنده بخونم بلکه بهتر شم...
*****
تا آخر پاراگراؾ خوندم و عالمت گذاشتم که بعد بدونم کجا بودم...
برگشتم سمت داداشم...
من :جانم سهیل...
نشست رو تخت و نگاهی به پی سی انداخت....
سهیل کتاب می خونی؟
من :آره ...رمان ...
سهیل :شنیدم این سه روز سر سنگین شدی و جز کارت با کسی کاری نداری...
شونه ای باال انداختم و بییخال گفتم:
من :خودشون خواستن اینجوری باشم...
سهیل :تصمیم نداری اینجا بمونی؟
من :نه...
تصمیم سادت کلی ناراحتش کردی وای به روزی که از
سهیل :تو کسری رو دوست داشتی ...با یه
ِ
اینجا بری...
من :ببین سهیل :من کسریی رو دوست دارم که تو ذهنم ساختم ...کسریی که به خاطر من اگه عشقشم
حرؾ بزنه...
نه اینکه بیاد و زل بزنه تو چشمم بعد بگه فهمیدی چی شد؟
آخر عمر از نگاهش
نه
ِ
داداش من ...من هر چقدرم که عاشق باشم زیر بار این نمیرم که عشق و تا ِ
الزم حرؾ زد ...
بخونم ...یا شایدم حرکاتش ...گاهی
ِ
کسری حتی به خودشم دروغ میگه ...دوست...همش دوست
سهیل اومد نزدیکم...
ابراز عشق کسری هستش؟
سهیل :یعنی مشکل تو مدل
ِ
سرم و به نشونه تایید تکون دادم ...
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شدن نور از پنجره به اتاقم ...چشمام و برای شروع یه روز دوباره باز کردم...
با پاچیده
ِ
اونم چه روزی...
ی نم ...من عاشق بارون بودم.
بوی بارون کل اتاقم و گرفته بود ...عاشق این بو هستم ...بو ِ
اما خوب االن حتی حس این و نداشتم که برم و مثل همیشه زیرش قدم بزنم ...انگار یه همقدم می
خواستم...
سرم و کج کردم و به ساک کوچیک کنار تختم نگاه کردم...
بانکیم که پر شده.
با همون چیزایی که اومدم با همونا هم میرم ...فقط حساب
ِ
پوزخندی زدم به زندگی ای که دیگه مثل قبل راضیم نمی کرد ...کش و قوسی به بدنم دادم و بلند
شدم...
شروع یه روز جدید ..یه کار جدید...
برای اولین بار یه شروع جدید لبخند رو به لبم نمیاره...
قرار بود بریم استقبال آسا ...حتما تا حاال همه بیدار شدن...
صبح ...
ساعت نه
ِ
اما تا خواستم در و باز کنم نوشتۀ روی در مانع شد...
یه یادداشت....
«سالم ستاره ....عزیزم ببخشید ما منتظرت نموندیم و رفتیم استقبال آسا ...
همگی ازت خدافظی می کنیم ...امیدواریم تو آسایشگاه همه چی برات خوب پیش بره»....
کاؼذ و تو دستم مشت کردم ...بی معرفتای نامرد ...باور کن کیانا بمیرمم پا تو خونت نمیزارم...
با همون لباسام رفتم بیرون ....به جهنم  ...همه چی به جهنم ...یه چیز میخورم و برای همیشه
میرم...
آره دارم با خودم لج می کنم...
حتی نزاشتن میشارو ببینم....
بیرون صدای اهنگ میومد شروع کردم به فحش دادن ...پسرۀ روانی باز این سیستم و خاموش
نکردم...
دوباره دلم واسه ؼربت چشمات تنگه
دوباره این دل دیوونه واست دلتنگه
ؼلط کرده دلت تنگه اصال کی این دلتنگی و اینجوری معنی کرد؟
اعصابم از همه چی خورد بود ...ایستاده بودم و هر چی که شادمهر می گفت یه جوابی بهش
میدادم ...طفلی اگه اینجا بود میدید چه مناظره ای راه انداختم خودکشی می کرد ...
وقت از تو خوندنه ستارۀ ترانه هام
اسم تو برای من قشنگترین آهنگه
چه ؼلطا اسم منم می بره ...چرا تا حاال دقت نکرده بودم؟
بی تو یك پرنده اسیر بی پروازم
با تو اما میرسم به قله آوازم
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این نامردم می خواد از عشقش استفاده کنه برسه به قله ...بیشعور...

اگه تا آخر این ترانه با من باشي
واسه تو سقفی از آهنگ و صدا میسازم
یه نفر از پشت بؽلم کرد که باعث شد سکته کنم  ...تا خواستم جیػ بزنم دستش و گذاشت جلوی
دهنم...
دیدن کسری هنگ کردم ...آبروم رفت االن میگه دختره
ت خودش ...با
من و برگردوند سم ِ
ِ
دیوونست...
به لباسام نگاه کردم ...اوه خدای من ...دیگه هیچی برام نموند ...
با یك چشمك دوباره منو زنده كن ستاره
چشمکی بهم زد و چشماش و که پر از خواهش بود بهم دوخت ...
نذار از نفس بیفتم تویي تنها راه چاره
کمی ازم دورتر شد و دستش و سمتم دراز کرد ...شروع کرد با آهنگ زمزمه کردن ....
آی ستاره آی ستاره بی تو شب نوری نداره
این ترانه تا همیشه تو رو یاد من میاره
تویی كه عشقمو از نگاه من میخونی
تویی كه تو تپش ترانه هام مهمونی
یادم رفت ....که تا همین چند ثانیه پیش داشتم به زمین و زمان فحش میدادم ...که همه رو بدهکار
خودم کرده بودم ..اندفعه داشت برام یه جورایی حرؾ میزد ..هر چند که نمیخوام یه خوانندۀ دیگه از
ب عشقم حرؾ بزنه ...اما تا همینجا هم خوب اومد ...یه فرصت می تونه هر دومون و
صدای تو قل ِ
ی زجر آور نجات بده...
اول از این دور ِ
دستش و گرفتم و رفتم نزدیکتر و منم هم صداش شدم ...
تویی كه هم نفس همیشه آوازی
تویی كه آخر قصه ء منو میدونی
اگه كوچه صدام یك كوچه باریكه
اگه خونم بی چراؼه چشم تو تاریكه
میدونم آخر قصه میرسي به داد من
لحظه یكي شدن تو آینه ها نزدیكه...
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آهنگ که تموم شد من و بؽل کرد...
کسری :امیدوارم دیر نشده باشه ...من فقط می خواستم اول تو بگی ...از نظرم اگه تو نمی گفتی
همون دوست ساده بودیم...
اوه دیوونه هنوزم سخته براش بگه دوستت دارم...
منو از خودش جدا کرد و جلوی پام زانو زد ...
کسری :می خوام به خودم راست بگم...
شق تو ...
به خودم بگم من عاش ...عاشقم ...خوب ...هستم دیگه ...عاِ ...
نفسش و سخت داد بیرون ...
کسری :ستاره با من ازدواج می کنی؟
ثانیه ایستاد...
چقدر همه چی یهویی شد...
ت ازدواج  ...باید یه فکری کنم تا
نا امیدی بعدش اعتراؾ به عشق ...امیدواری حاال هم که درخواس ِ
دو تا تبدیل نشده به سه تا...
با بوسه ای که رو دستم نشوند به خودم اومدم...
منم نشستم رو به روش...
نگاش کردم ...انقدر زیاد که سرشو انداخت پایین...
کسری :پس حدسم اشتباه بود ...تو دوسم نداری...
من :تو میزنی و می خونی ...
انتظار نداشتم با آهنگ یه خواننده دیگه از عشقم بگی...
مال من باش ...قول میدم هر روز با صدای خودم ...و با نگا ِه تو از عشقم بگم...
کسری :تو ِ
انگشتم و رو گونش کشیدم...
خسته شده بودم از دوری .خیلی وقته می دونیم عاشقیم اما ساکتیم ...واسه همین زود گفتم... :
مال تو...
من :باش ...من ِ
یکم اومد نزدیکتر...
رو پیشونیم و بوسید...
کسری :ممنونم ستاره...
بلند شدم...
من :خوب دیگه آقای نامحرم من برم کمی خودم و بپوشونم...
دستم و گرفت و من و کشید تو بؽلش دستاش و حقله کرد دورم...
کسری :صبر کن ببینم ...نا محرم؟
دستی رو بازوم کشید ...
ُ
قبلت...
زن منی ...بگو
کسری :تو ِ
من :برو گمجو ...میرم لباس بپوشم...
ت اتاقم ...پسرۀ پررو ...
این و گفتم و رفتم سم ِ
اتاق ...شانس آوردم بلوزم و پوشیده بودم...
داشتم لباسم و عوض می کردم که احساس کردم تو ِ
من :چیه دیووونه چی می خوای...؟
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هولم داد محکم پرت شدم رو تخت...خودشم انداخت کنارم...
کسری :تو رو می خوام عزیزم ...
اون افتاده بود به جونم و قلقلکم میداد منم می خندیدم...
با صدای در اتاقم که محکم بسته شد ...جفتمون به هم نگاه کردیم و ساکت شدیم...
کیانا :خاک تو سر جفتتون با هم ...پاشید جمع کنید خودتون و نه تا دیروزتون نه به االن...
کسری نگاهی بهم انداخت و جفتمون ریز ریز خندیدیم.
کسری :دوستت دارم ستاره...
من :عاااجقتم کسری...
خم شد و رو لبام و بوسید ...
داشت از اتاق میرفت بیرون خواست کیانارو ببوسه که پسش زد و گفت:
کیانا :سهیل به خونت تشنست فقط به خاطر من زنده ای...
کسری که رفت بیرون کیانا نگاهی خمصانه بهم انداخت...
کیانا :خیلی بی حیایی ستاره ...
ادای کسری رو در آورد...
ستارۀ چشمک زن ...
اومد نزدیک تر ...
آره دیگه انقدر چشمک زدی تا دلش و بردی...
پیراهن تو دستش و داد بهم...
کیانا :این و بپوش همه بیرون منتظرتن عروس خانم...
رفت بیرون و من خیره به جای خالیش...
عروس خانم...؟
تقه ای به در خورد و کسری سرش و آورد تو...
زن من آمادست؟
کسری :ستارۀ چشمک ِ
ستاره چشمک زن
پاییز 91
ِ
پایان

